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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1.

2.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:

25450051101974
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Social Work Program

:
:
:
:

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สส.ม.
Master of Social Work
M.S.W.

3.

วิชาเอก
- ไม่มี –

4.

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

5.

รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา
บรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและตําราเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านและเข้าใจภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
พิการจะพิจารณาเป็นรายกรณี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
6.1 นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน
6.2 เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์
3.3 นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.4 นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร
6.5 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

7.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

8.

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8.1 ปรัชญา
องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
8.2 ความสําคัญ
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ถือเป็นอัตลักษณ์สําคัญของการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน ตั้งแต่
พ.ศ. 2504 โดยมีความมุ่งหวังให้เนื้อหาหลักสูตรปริญญาโทมีเนื้อหาทางด้านวิชาด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้ลึกซึ้ง
มากขึ้น และให้ผู้เรียนมีความรู้ในภาควิชาการและประสบการณ์ภาคสนามอย่างเข้มข้น
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาด้านสังคมสงเคราะหศาสตร์สอดคล้องกับสถาณการณ์และบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างป็นพลวัต ยิ่งไปกว่านั้น ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 โดยการรับรองจากสภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ที่จะรับรองปริญญาของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา 10 (2) นั้น มหาบัณฑิต
ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีคุณสมบัติที่จะขึ้นทะเบียน
และได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ. 2556 ด้วย จึงถือว่า
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยตรง
8.3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีองค์ความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคมโลกาภิวัตน์
2) มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม
3) เสริมสร้างความสามารถของมหาบัณฑิตในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับหน่วยงาน และประยุกต์ใช้ความรู้
และภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
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4) มีความรู้ด้านการบริหารงานและนโยบายสวัสดิการสังคม
9.

ระบบการจัดการศึกษา
9.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
9.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งในการเรียนชั้นปีที่ 1 และ ในการเรียนชั้น
ปีที่ 2
10. การดําเนินการหลักสูตร
10.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน นอกวัน-เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
10.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) ผู้เข้าศึกษา ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11. จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
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12. ระยะเวลาศึกษา
เป็นหลักสูตรไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ
และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ (ภายใน 7 ปี)
13. โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)
1) วิชาแกน
12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะวิธีวทิ ยา
12 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม
3 หน่วยกิต
4) วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ
9 หน่วยกิต
5) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
2) แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ทําวิทยานิพนธ์)
1) วิชาแกน
12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะวิธีวิทยา
12 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม
9 หน่วยกิต
4) วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ
9 หน่วยกิต
5) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
14. วิชาที่เรียน
14.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชา จํานวน 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
- สค. 601 พฤติกรรมมนุษย์ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์
SW 601 Human Behavior in Global Environmental Context)
- สค. 602 ปรัชญาและแนวคิดของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
SW 602 Philosophy and Concepts of Social Work and Social Welfare
- สค. 603 ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
SW 603 Theory of Social Work and Social Welfare
- สค. 604 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
SW 604 Quantitative Research Method in Social Work and Social Welfare
- สค. 605 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
SW 605 Qualitative Research Method in Social Work and Social Welfare Practice
14.2 วิชาเฉพาะวิธีวิทยา
12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มวิชาต้องมีนักศึกษา
แจ้งความจํานงเรียนไม่น้อยกว่าจํานวนที่หลักสูตรกําหนด ดังต่อไปนี้
1) วิชาวิธีวิทยาสังคมสงเคราะห์คลินิก ( Clinical Social Work)
- สค. 611 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิกขั้นสูงกับบุคคล
SW 611 Advanced Clinical Practice with Individuals
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- สค. 612 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิกขั้นสูงกับครอบครัวและกลุ่ม
SW 612 Advanced Clinical Practice with Families and Groups
- สค. 613 การพิทักษ์สิทธิและการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
SW 613 Advocacy and Case Management in Clinical Social Work Practice
- สค. 614 การวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
SW 614 Research in Clinical Social Work
2) วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research)
- สค. 621 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในงานสังคมสงเคราะห์
SW 621 Participatory Action Research and Social Work Practice
- สค. 622 การวิจัยประวัติชีวิตในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
SW 622 Life History Research in Social Work Practice
- สค. 623 การวิจัยประเมินผลในงานสวัสดิการสังคม
SW 623 Evaluation Research in Social Welfare
- สค. 624 การวิจัยนโยบายและการพิทักษ์สิทธิ
SW 624 Policy Research and Advocacy
3) วิชาวิธีวิทยาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration and
Policy)
- สค. 631 การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
SW 631 Organizational Development of Social Welfare in Changing Environment
- สค. 632 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
SW 632 Strategic Management of Social Work and Social Welfare
- สค. 633 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม
SW 633 Policy Analysis and Planning in Social Welfare
- สค. 634 กลยุทธ์การกําหนดนโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม
SW 634 Strategic for Social Welfare Policy and Planning
14.3 วิชาเลือกการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม (Specialization)
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ทั้งนักศึกษาแผน ก และ นักศึกษาแผน ข เรียนร่วมกัน 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต
- สค. 646 บูรณาการวิธีวิทยาและกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
SW 646 Integrated Methodology in Social Work and Social Welfare
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2) เฉพาะนักศึกษาแผน ข ให้เลือก 2 วิชา จํานวน 6 หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ใน 3 กลุ่มวิชา ต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (Older Persons Social Welfare)
- สค.647 การสร้างองค์ความรู้สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
SW 647 The Construction of Knowledge of Older Persons Social Welfare
- สค. 648 การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
SW 648 Social Welfare Policy Administration for Older Persons
- สค. 649 การพัฒนาระบบการดูแลระยะสุดท้ายสําหรับผู้สูงอายุ
SW 649 Service Agencies and Programs for Older Persons
2.2 กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์สุขภาพ (Health Social Work)
- สค. 656 ระบบและสวัสดิการด้านสุขภาพ
SW 656 Health and Welfare System
- สค. 657 การจัดการด้านสุขภาพโดยระบบทีม
SW 657 Health Care Team Care Management
- สค. 658 ภาวะสุขภาพในสังคมโลกาภิวัตน์
SW 658 Health and Globalization
2.3 กลุ่มวิชาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Child Youth and Family)
- สค. 666 ทฤษฎีการปฏิบัตงิ านด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
SW 666 Theory of Practice with Child Youth and Family
- สค. 667 รูปแบบและนวัตกรรมการปฏิบัติงานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
SW 667 Model and Innovation for Child Youth and Family Practice
- สค. 668 การวิจัยและพัฒนาในองค์กรสวัสดิการด้านเด็ก
SW 668 Research and Development in Child Welfare Organization
14.4 วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 9 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 2 วิชา ดังนี้
สค. 671 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
3 (ฝึกภาคสนาม 300 ชั่วโมง ตลอดภาคฤดูร้อน)
SW 671 Field Work Practice
สค. 672 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
SW 672 Field Work Practice II

6 (ฝึกภาคสนาม 500 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)

14.5 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
สค. 800 วิทยานิพนธ์
SW 800 Thesis
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14.6 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
สค.781 การค้นคว้าอิสระ
SW 781 Independent Study
15. คําอธิบายรายวิชา
สค. 601 พฤติกรรมมนุษย์ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์
3 (3-0-9)
SW 601 Human Behavior in Global Environmental Context
วิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมมนุษย์ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์ ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์การ และสังคม
An analysis of interaction between social environment and human behavior in globalized social
context at individual, family, group, community, organization, and society levels.
สค. 602 ปรัชญาและแนวคิดของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3 (3-0-9)
SW 602 Philosophy and Concepts of Social Work and Social Welfare
ปรัชญา แนวคิด หลักการพื้นฐาน และพัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ และการสวัสดิการสังคมที่สัมพันธ์กับ
สังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎี แนวคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมอันหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปัจจุบัน อันมีอิทธิพลต่อแนวโน้มทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
จริยธรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
Philosophy, concepts, basic principles and development of social work and social welfare related
to Thai society and global community. Comparative analysis of theories, concepts beliefs, cultural
diversities and current social change which have influenced social work professional trends; social welfare
policy and administration, as well as professional ethics in social work and social welfare practice.
สค. 603 ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3 (3-0-9)
SW 603 Theory of Social Work and Social Welfare
การเปลี่ย นผ่ า นอย่า งเป็ น พลวัต ของสัง คมไทยและสั ง คมโลก ซึ่ง สั มพั น ธ์กั บ การปฏิบั ติ ง านและทฤษฎี วิเ คราะห์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน อันมีอิทธิพลต่อบทบาทของนักสังคม สงเคราะห์และ
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร และการบริหารองค์การสวัสดิการสังคม รวมถึง ความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงสู่การพัฒนาการ
ปฏิบัติและการบริหาร กําหนดนโยบาย เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ สิทธิการดําเนินชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์
A dynamic transformation of Thai and global societies relating to practices and analytical theories
of clients’ complicated behavior and influencing social workers’ roles and human behavior in
organizations and social welfare administration as well as its relationship to development of practices and
administration policy-making for an ultimate goal of rights for living as a human.
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สค.604 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
1.5 (1-1-4)
SW 604 Quantitative Research Method in Social Work and Social Welfare Practice
กระบวนทัศน์ต่างๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
Various inquiry paradigms for quantitative research, research design, research instrument construction,
data collection, and analysis and application of advanced statistics for developing quality of social work and
social welfare services.
สค.605 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
1.5 (1-1-4)
SW 605 Qualitative Research in Social Work and Social Welfare Practice
กระบวนทัศน์ต่างๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวม จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
Various inquiry paradigms for qualitative research, research design, research instrument
construction, data collection, and analysis for developing quality of social work and social welfare services
สค. 611 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิกขั้นสูงกับบุคคล
3 (2-3-7)
SW 611 Advanced Clinical Practice with Individuals
ทฤษฎี หลั ก การ กระบวนการให้ คํ า ปรึ ก ษาและการบํ า บั ด ทางจิ ต สั ง คม โดยครอบคลุ ม ทฤษฎี กลุ่ ม จิ ต พลวั ต
กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มการรู้คิดและพฤติกรรม เป็นต้น เทคนิคในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เช่น เด็ก ผู้ถูกกระทําความรุนแรง คนพิการ ผู้ติดสารเสพติด ผู้สูงอายุ เป็นต้น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการฝึกทักษะ
การให้การปรึกษาและการบําบัดทางจิตสังคมกับบุคคล
Theories, principles, and process of counseling and psychosocial therapy for individuals based on
major fundamental theories such as psychodynamic, behaviorism, humanistic and cognitive-behavioral.
Techniques for working with specific population including children, victims of violence or abuse, persons
with disabilities, substance abusers, and the elderly. Ethics in clinical social work practice; and counseling
and psychosocial therapy skill practice
สค. 612 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิกขั้นสูงกับครอบครัวและกลุ่ม
3 (2-3-7)
SW 612 Advanced Clinical Practice with Families and Groups
ทฤษฎี หลั ก การ และกระบวนการให้ ก ารคํ า ปรึ ก ษาและการบํ า บั ด ทางจิ ต สั ง คมกั บ ครอบครั ว และกลุ่ ม
การวิเคราะห์การแสดงบทบาทหน้าที่ของครอบครัว กระบวนการกลุ่มและพลวัตกลุ่ม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะ
การให้การปรึกษาและการบําบัดทางจิตสังคมกับครอบครัวและกลุ่ม และการออกแบบกิจกรรมการบําบัดทางจิตสังคมสําหรับ
ครอบครัวและกลุ่ม
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Theories, principles, and process of advanced counseling and psychosocial therapy for families and
groups; analysis of family functions, group process and dynamics; ethics in clinical social work practice;
skill practice on psychosocial therapy for families and groups; designing of psychosocial therapy activities
for families and groups.
สค. 613 การพิทักษ์สิทธิและการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
3 (3-0-9)
SW 613 Advocacy and Case Management in Clinical Social Work Practice
แนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การพิทักษ์สิทธิ และการขับเคลื่อนทางสังคม แนวคิดเรื่องการจัดการรายกรณี
หลักการจัดทําแผนการให้ความช่วยเหลือรายกรณี (Individualized Planning) และเครือข่ายและทรัพยากรทางสังคมเพื่อการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
Human rights concepts and principles; rights advocacy and social movement; case management
concepts, principles of individualized planning, and social network and resources for clinical social work
practice
สค. 614 การวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
3 (2-3-7)
SW 614 Research in Clinical Social Work Practice
ทฤษฏี หลักการ และกระบวนการวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) การวิจัยเพื่อพัฒนา
เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก และการปรับปรุงหรือการพัฒนางานประจําโดยใช้กระบวนการวิจัย (Routine
to Research) และแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหรือการพัฒนางานประจําโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือการปฎิบัติงานโดยใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice)
Theories, principles, and process of quasi-experimental research; research for developing clinical
social work tools; routine to research; good practices on research translations for improving clinical social
work practice or evidence-based practice
3 (3-0-9)
สค. 621 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในงานสังคมสงเคราะห์
SW 621 Participatory Action Research and Social Work Practice
ปรัชญา และเป้าหมายการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการสร้างความรู้เพื่อการนําการพัฒนาด้วยตนเอง การปลุกสํานึกวิพากษ์โดยชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน
เปลี่ยนแปลงสังคม การฝึกปฏิบัติเพื่อทําความเข้าใจวัฏจักรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในฐานะเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
Philosophy and goals of knowledge creation for the enhancement and building of a just and equal
society; theories of people’s participation in knowledge production for self-directed development.
Community consciousness-raising for social transformation; research practicum to deepen understanding
of the cycle of participatory action research as key instrument in community social work practice
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สค. 622 การวิจัยประวัติชีวิตในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
3 (3-0-9)
SW 622 Life History Research in Social Work Practice
วิธีการวิจัยประวัติชีวิตในฐานะเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การสัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นการบอกเล่า
เรื่องราวชีวิต เพื่อเข้าใจระบบและบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง วิธีการบันทึก
การวิเคราะห์ ตีความข้อมูลประวัติชีวิตการเรียบเรียงและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตโดยปัจเจกชนและโดยนักวิจัยในบริบทการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การนําเสนอเรื่องเล่าและเรื่องราวชีวิตเพื่อการเสริมพลัง การสะท้อนไตร่ตรองตนเองของนักวิจัย
ภายใต้หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณในการวิจัยประวัติชีวิต
Life history research a tool in social work intervention ; the use of interview in prompting life
stories narration so as to understand the systemic and contextual relationship between humans and
their socio-economic and political world; life history recording, analysis and interpretation of life history
data; life stories construction and narration by individuals and researchers in social work practice context;
the presentation of life stories for people’s empowerment; self-reflection of researchers under
professional codes of ethics and conducts in life history research
สค. 623 การวิจัยประเมินผลในงานสวัสดิการสังคม
3 (3-0-9)
SW 623 Evaluation Research in Social Welfare
หลักการ รูปแบบ ตัวแบบการประเมิน และเทคนิคการวิจัยเชิงประเมิน การสร้างดัชนีชี้วัด เครื่องมือการประเมิน
การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงให้เหมาะสมกับการประเมิน การสรุปผลและการนําเสนอผลการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม
Principles, methods, models of evaluation and evaluation techniques; the construction of
indicators and evaluation instruments; analysis and application of advanced statistics appropriate to
different types of evaluation; presentation of evaluation outcomes for the improvement and
development of social welfare systems
สค. 624 การวิจัยนโยบายและการพิทักษ์สิทธิ
3 (3-0-9)
SW 624 Policy Research and Advocacy
แนวคิดทฤษฎีการวิจัยนโยบาย อันนําไปสู่การพิทักษ์สิทธิของประชาชน ในด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
กระบวนการวิจัย วิธีดําเนินการ การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงให้เหมาะสมและการนําผลการวิจัยไปสู่การกําหนดนโยบาย การ
วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อนําไปสู่การพิทักษ์สิทธิ และกรณีศึกษาที่สําคัญ
Concepts of policy research leading to advocacy in social work and social welfare; research
process and method as well as application of advance statistics and translating research into policy. Policy
analysis, strategies in policy mobilization leading to advocacy and case studies
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สค. 631 การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
SW 631 Organization Development for Social Welfare Organizations in Changing Environment
แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
การพัฒนาผู้นํา การพัฒนาทีมงาน ทีมสหวิชาชีพในองค์การสวัสดิการสังคม การสร้างเครือข่ายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ และการจัดการความรู้ในองค์การสวัสดิการสังคม
Concepts and theories of organization development; development of staff competencies,
leadership development, development of multi-disciplinary team in social welfare organizations; building
of subject matter experts, customer relationship management and knowledge management in social
welfare organizations.
สค. 632 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3 (3-0-9)
SW 632 Strategic Management in Social Work and Social Welfare
แนวคิด ทฤษฏีการบริหารองค์การสวัสดิการสังคมแนวใหม่ ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงในงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม การวิเคราะห์องค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนํากลยุ ทธ์ไปปฏิบั ติ และการควบคุมและประเมินผลกลยุ ทธ์ เครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ์
Balanced scorecard และ Benchmarking การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคมไปสู่มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคมในระดับ
นานาชาติ
Concepts and theories of new social welfare administration; strategic management process,
strategic planning, strategy implementation, control and evaluation of strategy, strategic management
tools for the development of social welfare organizations to achieve social welfare organization standards
3 (3-0-9)
สค. 633 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม
SW 633 Policy Analysis and Planning in Social Welfare
วิเคราะห์กระบวนการนโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิค
การวิเคราะห์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเนื้อหาเชิงข้อเท็จจริง คุณค่าและการดําเนินการ วงจรของการกําหนดนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม ตลอดจนกรณีศึกษาที่สําคัญ
Analysis of policy process and planning of social welfare by applying diverse concepts, theories
and techniques that cover facts, values and implementation, policy cycle and Strategic Plan of Social
Welfare; analysis of eminent case studies
สค.634 กลยุทธ์การกําหนดนโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม
3 (3-0-9)
SW 634 Strategic for Social Welfare Policy and Planning
หลักการและฐานคิดของการพัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อการกําหนดนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์
สวัสดิการสังคม กลยุทธ์การริเริ่ม ผลักดันนโยบาย การเคลื่อนไหวทางสังคม การประเมินผลเพื่อการพัฒนานโยบายสวัสดิการ
สังคมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนกรณีศึกษาที่สําคัญ
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Principles and foundations of the development of strategy for social welfare policy formulation
and the planning of social welfare strategies; strategies for policy mobilization social movement;
evaluation for the development of social welfare policy which is pertinent to the changing socioeconomic and political situation; analysis of eminent case studies
สค. 646 บูรณาการวิธีวิทยาและกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3 (3-0-9)
SW 646 Integrative Methodology and Particular Group in Social Work and Social Welfare
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างวิธีวิทยาทางสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานของวิธีวิทยาสังคมสงเคราะห์คลินิก
วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย ทางสั ง คมสงเคราะห์ และวิ ธี วิ ท ยาการนโยบายและบริ ห ารงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านกั บ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้กระทําความผิด ผู้ใช้แรงงาน และผู้เปราะบางทางสังคม
เป็นต้น ที่ได้รับผลกระทบจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าใจอย่างลุ่มลึกและเข้าถึงความเป็นศาสตร์และศิลป์
รวมถึง อิทธิพลที่มีต่อกันและกันของวิชาการกับการปฏิบัติ
The Interrelationship of social work methodology, clinical social work, social work research, and
Social welfare policy and administration, for practicing with the specific groups; child, youth, women,
persons with disabilities, older persons, patients, offenders, labors and vulnerable persons who are
affected from social transition to enhancing profound understanding of science and arts of social work
including mutual influence of academic and practice
สค.647 การสร้างองค์ความรู้สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3 (3-3-6)
SW 647 Knowledge Construction of Social Welfare for Older Persons
ทฤษฎีชราภาพศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์กับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโลก นโยบายสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ กระบวนการสร้างความรู้ใหม่เชิงสหวิชาชีพเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่นําไปสู่การ
สร้างพลังทางสังคมกับการเป็นพฤติพลังของผู้สูงอายุ
An introduction and knowledge construction of the gerontology theories including aging welfare
perspectives, demography and aging world, welfare policy, and multidisciplinary team working with aging population
in order to promote and develop welfare system for older persons
สค. 648 การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3 (3-3-6)
SW 648 Social Welfare Policy Administration for Older Persons
การเปรียบเทียบนโยบายและการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของไทยกับระดับนานาชาติ ระดับเอเชีย-แป
ซิฟิค และระดับอาเซียน วงจรนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ การวิเคราะห์นโยบาย แผน และมาตรการการดูแลในแต่ละช่วง
วัยของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การบริหารเชิงกลยุทธ์กองทุนผู้สูงอายุ การเขียนโครงการ
การบริหารและการประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บทบาทของประชาสังคมกับการสร้างนโยบายสาธาณะด้าน
ผู้สูงอายุ
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A comparative aging welfare administration and policy in the international, regional and local
level including policy cycle, policy , measures and planning analysis, strategic planning, project
management and roles of civil society in public policy formulation
สค. 649 การพัฒนาระบบการดูแลระยะสุดท้ายสําหรับผู้สูงอายุ
3 (3-3-6)
SW 649 End of Life Care System Development
ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุไทย แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคอง แนวคิดระบบการ
คุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ เครื่องมือการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์และนักสวัสดิการสังคมเพื่อการดูและระยะสุดท้าย
สําหรับผู้สูงอายุ การจัดทําแผนรายกรณี แผนพินัยกรรมชีวิต การประกันคุณภาพบริการผู้สูงอายุ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการสังคมด้านองค์การสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ การสร้างและการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะสุดท้ายสําหรับ
ผู้สูงอายุ
Exploring the complex issues of end of life care, palliative care, long-term care, and social
protection system for older persons. Students will not only expand the intervention skills but also
understand case management, the living will and the quality assurance including the standardization of
aging organizations
สค. 656 ระบบและสวัสดิการด้านสุขภาพ
3 (3-0-9)
SW 656 Health System and Welfare
ระบบสุขภาพไทย ทั้งในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูและการพัฒนา การจัดสวัสดิการ
สุขภาพโดยส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
Thailand’s health system including health promotion, protection, treatment, and rehabilitation;
development of health welfare by various sectors in Thailand and other countries; health as impacted by
social determinants.
สค. 657 การจัดการด้านสุขภาพโดยระบบทีม
3 (3-0-9)
SW 657 Healt Care Team Management
การจัดการด้านสุขภาพโดยระบบทีม ทัง้ ในระดับหน่วยงาน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ทางสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นพลวัต อาทิ การเจ็บป่วยเรือ้ รัง การป่วยระยะสุดท้าย การเจ็บป่วยในภาวะทางจิต งาน
สุขภาพชุมชน และ การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น รวมถึง รูปแบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่ วข้องในระบบ
บริการสุขภาพ
Team care management in agency, family, local, and community levels interrelated with
presently dynamic health context and situation such as chronic illness, terminally ill, psychological illness,
community health, and health promotion issues. Models of administration and human resources
development for related professionals in health care service system.

14

สค. 658 ภาวะสุขภาพในสังคมโลกาภิวัตน์
3 (3-0-9)
SW 658 Health and Globalization
แนวโน้มปัญหาสุขภาวะในอนาคต เพือ่ ทําความเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบสุขภาวะในสังคมโลกาภิวัตน์ กลไก
กฎหมายด้านสุขภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
Trends in health problems related to health system and globalization. Health related mechanisms
and laws; participation in policy advocacy in responding to rapid changes
สค. 666 ทฤษฎีการปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
3 (3-0-9)
SW 666 Theory of Practice with Child Youth and Family
แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัตงิ านด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย สากลชุดความรูก้ ารปฏิบัตงิ านด้านเด็ก
เยาวชน ครอบครัวในระดับท้องถิ่น ชุมชน เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว บนฐานการมีส่วนร่วมเพือ่
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม
Concepts and theories of social work practice for child, youth and family in Thai and global
society. Knowledge-based framework for practice at rural and community level for promoting the quality
of life for these particular groups on the basis of people participation targeting to Social Justice
สค. 667 รูปแบบและนวัตกรรมการปฏิบัติงานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
3 (2-3-7)
SW 667 Practice Modality and Innovation in Working with Child Youth and Family
รูปแบบในการปฏิบัติงานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว นวัตกรรมในการปฏิบัติงานบนฐานการร่วมสร้างการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ความจริง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสถาบันทางสังคม
Models of practice with child, youth and family. Innovation of practice on the basis of
cooperative learning and seeking for knowledge and fact at individual, familial, group, community and
social-institution levels
สค. 668 การวิจัยและพัฒนาในองค์กรสวัสดิการด้านเด็ก
3 (2-3-7)
SW 668 Research and Development in Child Welfare Organization
แนวทางการพัฒนาองค์กรสวัสดิการด้านเด็กด้วยการใช้การวิจัยและการพัฒนาเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่
การเป็นองค์กรที่ทํางานภายใต้หลักความเสมอภาคและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กเยาวชน และครอบครัว
Guidelines for development of child welfare organizations through utilization of research and
development as tools for change leading to becoming organizations where the principle of equity and
dignity of the child, youth and family are respected
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สค.671 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
3 (ฝึกภาคสนาม 300 ชั่วโมง ตลอดภาคฤดูร้อน)
SW 671 Field Work Practice I
ศึกษาองค์กรด้านสวัสดิการสังคม ผ่านการดูงาน และการวิเคราะห์องค์กรผ่านการสัมมนา โดยนําองค์ความรู้ แนวคิด
ทฤษฎี หลักการที่สอดคล้องกับองค์กรและสถานการณ์การปฏิบัติงานมาปรับใช้ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคมในหน่วยงาน พร้อมทั้งพัฒนาโครงการที่จะนําไปสู่การเรียนรู้เชิงลึกจากการ
ฝึกภาคปฏิบัติในระยะต่อไป
Exploring social welfare organizations through field visits and organizational analysis with the
application of social work knowledge, concepts, and principles in corresponding with those settings and
social situations, in order to understand the link of social work or social welfare practice; development of
project for in-depth learning of further fieldwork practice
สค.672 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
6 (ฝึกภาคสนาม 500 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)
SW.672 Field Work Practice II
ศึกษาการนําความรู้ ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และเทคนิคการทํางานสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมตามกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก
ประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อร่วมกันอภิปรายหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข โดยใช้หลักการทางสังคมสงเคราะห์ ศึกษา
และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สนใจในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
นําประสบการณ์การฝึกปฏิบัติมาเป็นแนวทางการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานและฝึกปฏิบัติ
Application of social work theories principles methods and techniques in social work and social
welfare practice for target population in social context; study and analyze field practice related issues and
brainstorming for possible solutions underpinned by social work principles; study and analyze current
situations for enhancement of social work professional concepts and attitudes through lesson learned
from field seminar and practicum.
สค.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
SW 800 Thesis
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณหรื อ คุ ณ ภาพในการศึ ก ษา เพื่ อ ตอบคํ า ถามการวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ
โดยอาศัยปัญหา ปรากฎการณ์และทฤษฎีตามวิธีวิทยาและรูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม
ประกอบกับระเบียบวิธีการวิจัยที่ศึกษาเป็นแนวทางภายใต้การกํากับของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ผลงานการศึกษาต้อง
ยึดถือจรรยาบรรณทางการวิจัย และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
The application of qualitative or quantitative research methodology for answering interested
research questions based on problems, phenomenon, theories, and practices with target population and
social contexts. The thesis requires concrete methodology, under supervision and guidance of the thesis
committee, upholding the ethical guidelines, and must be published as guided by related criteria
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สค.781 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
SW 781 Independent Study
จัดทําข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาในวิธีวิทยาและรูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบททาง
สังคมที่สนใจ โดยใช้ข้อมูลจากปรากฏการณ์ เป็นข้อเสนอตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่ถูกต้อง และ
ทฤษฎีทางวิชาการเป็นแนวทางโดยอยู่ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการจนสําเร็จเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าที่สมบูรณ์
Development of research proposal in respond to problematic issues regarding methodology and
practice models for working with target population and interesting social context by using information
from social phenomenon. The research proposal with appropriate qualitative or quantitative
methodology as well as theories is proposed with guidance of the thesis committee until and final report
is satisfied

