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ค าน า 

คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ปีการศึกษา 2560 มีความแตกต่างจากทุกปี  
เนื่องจากเป็นช่วงเวลารอยต่อของหลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2556  ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 3 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2559 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จึง
ท าให้บางหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ อาจมีนักศึกษา 2 ช้ันปีฝึกภาคปฏิบัติร่วมกัน  โดย
ในการฝึกภาคปฏิบัติครั้งนี้มีนักศึกษาศุนย์รังสิตและศูนย์ล าปางเข้ารับการฝึก
ภาคปฏิบัติจ านวน 701 คน และมีหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติจ านวน 204 หน่วยงาน  
การฝึกภาคปฏิบัติ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญในหลักสูตรการศึกษาสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เป็นการน าความรู้ที่ ได้ศึกษาในห้องเรียน ไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง  นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ทั้งองค์ความรู้  วิธีการ เทคนิค ทักษะใน
การปฏิบัติงาน และที่ส าคัญคือ การเช่ือมร้อยอย่างมีศิลปะในการท างานกับผู้คนใน
โลกความจริง การฝึกภาคปฏิบัติจึงเสมือนเป็นสนามของการสร้างเสริมทัศนคติที่
เหมาะสมต่อการท างานสังคมสงเคราะห์ โดยใช้กรอบแนวคิด หลักและวิธีการสังคม
สงเคราะห์เฉพาะราย  สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน และสังคมสงเคราะห์ชุมชน ที่มี
การบูรณาการมากกว่า 1 วิธีการสังคมสงเคราะห์ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์
นิเทศงาน และหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ  

ส าหรับในปีการศึกษา 2560เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติม
จากคู่มือฝึกภาคปฏิบัติที่จัดท าไว้เมื่อ มีนาคม 2558 ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมความ
รับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและยังมีความชัดเจนในการสะท้อนให้เห็น
ความส าคัญและการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของหน่วยฝึกภาคปฏิบัติในการสร้างนัก
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ  ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติได้
ประมวลข้อมูลการท างานที่จ าเป็น รวมทั้งได้ปรับเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติยินดีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคู่มือและการฝึกภาคปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์หวังว่าคู่มอืฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาและผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์



และขอขอบคุณหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติและอาจารย์นิเทศงานทั้งภาคสนามและของ
คณะที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ส าหรับนักศึกษาเพื่อให้เติบโตไปสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่อไป    
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หมวดที่ 1 

ภาพรวมการฝึกภาคปฏิบัต ิ



หมวดที่ 1 

1.1ภาพรวมหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติ 

   การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตรม์ีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้  ทัศนคติ  และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการท างานทางวิชาชีพในการท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น 
ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาคสากล รวมทั้งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสมและความสามารถพัฒนากลวิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   การศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   โดยการฝึกภาคปฏิบัติเป็นหัวใจของ
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณสมบัติและศักยภาพทางวิชาชีพของนักศึกษาที่
ก าลังจะก้าวไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต โดยเป็นปัจจัยส าคัญในการปลูกฝัง
ความรู้ เจตคติ ทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งเป็น 
“พื้นที่” ของการฝึกให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการสะท้อนความสัมพันธ์
เช่ือมโยงระหว่างความรู้และการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดการความรู้ได้จากฐานการ
ปฏิบัติงานจริง  

   แม้หน่วยฝึก/ชุมชน มีความแตกต่างด้านมิติทางสังคม รูปแบบการท างาน 
รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการ แต่ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการ
ฝึกภาคปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิม
นิเทศ รวมทั้งการสัมมนาหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินร่วมกันระหว่าง
อาจารย์นิเทศงานและนักศึกษา จะสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ส าคัญ  
รวมทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์



ศาสตร์ในมิติก้าวทันโลกทันสังคม  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง  การเป็น
ผู้น าและการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ  ตลอดจนการมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  
นอกจากนั้นยังต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  ทั้งในด้านความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Knowledge)  มี
ทัศนคติเชิงบวกในการท างานกับคนและสังคม (Attitude) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ (Skill) และความสามารถการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Competency) ดังตาราง
ต่อไปนี ้

1. มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Knowledge)  

ตัวช้ีวัด 
ช้ันปีท่ี 

1 2 3 4 

1. มีความรู้ทางวิชาการด้ านสั งคมสงเคราะห์  
สวัสดิการสังคม  พัฒนาสังคม  กฎหมายและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 

√ √ √ √ 

2. มีความรู้ที่ทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลก 

√ √ √ √ 

3. มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ระดับจุลภาค (เฉพาะราย/ กลุ่มชน) 

 √   

4. มีความรู้เฉพาะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
องค์กร/ ชุมชน/ การบริหาร/ นโยบายสวัสดิการ
สังคม 

  √ √ 



5. มีความรู้ด้านการวิจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ 

 √ √ √ 

6. มีความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานเชิงสห
วิชาชีพ 

  √ √ 

7. มีการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
สังคม 

  √ √ 

8. มีการจัดการความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้งานในองค์กร 

  √ √ 

9. มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

10. มีความรู้ด้ านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษาที่ ใช้
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

√ √ √ √ 

 

2. มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานกับคนและสังคม (Attitude)  

ตัวช้ีวัด 
ช้ันปีท่ี 

1 2 3 4 

11. การเข้าใจคนตามสภาพความเป็นจริง  ไม่มีอคติ √ √ √ √ 

12. การยอมรับ  และเคารพในความแตกต่ าง √ √ √ √ 



หลากหลายของวัฒนธธรรม 

13. คิดบวก  มองโลกตามความเป็นจริง √ √ √ √ 

14. คิดเป็นระบบ  จัดล าดับความส าคัญของงาน  √ √ √ 

15. คิดแก้ไขปัญหาการท างานสังคมสงเคราะห์  √ √ √ 

16. คิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการท างาน
สังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

17. คิดบูรณาการเช่ือมโยงการท างานกับองค์กร   √ √ 

18. มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์   √ √ 
19. การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ   √ √ 
20. การรักษาความลับของผู้ใช้บรกิาร  องค์กร  และ
ไม่น าข้อมลูไปสื่อสารหรือเผยแพรต่่อสาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

 √ √ √ 

 

3. มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Skills)  

ตัวช้ีวัด 
ช้ันปีท่ี 

1 2 3 4 

21. การสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพ  √ √ √ 

22. การรับแจ้งเบื้องต้น/ แรกรับ  √ √ √ 



23. กรแสวงหาข้อเท็จจริง/ การสืบค้นข้อเท็จจริง  √ √ √ 

24. การศึกษาชุมชนอย่างละเอียดและรอบด้าน  √ √ √ 

25. การประเมินผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชนอย่าง
รอบด้าน 

 √ √ √ 

26. การป ระ เมิ นปั จจั ย เสี่ ย ง  ความต้ อ งการ  
ศักยภาพ  ความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย 

 √ √ √ 

27. การใช้เครื่องมือการประเมินบุคคล  ครอบครัว  
กลุ่มได้ถูกต้อง 

 √ √ √ 

28. การใช้เครื่องมือท างานกับชุมชน  √ √ √ 

29. การวิเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ปัญหาและ
บริบททางสังคม 

 √ √ √ 

30. การวางแผนการจัดการรายกรณี/ กลุ่ม/ ชุมชน/ 
องค์กร 

 √ √ √ 

31. การวางแผนการท างานกับชุมชน   √ √ 

32. การจัดท าโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนงาน 

  √ √ 

33. การด าเนินงานตามแผนการจัดการรายกรณี  √ √ √ 

34. การให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้ ใช้บริการและ  √ √ √ 



ครอบครัว 

35. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดบริการทางสังคม 

 √ √ √ 

36. การระดมทรัพยากรทางสังคมเพื่อจัดบริการทาง
สังคม 

 √ √ √ 

37. การสัมภาษณ์ ผู้ ใช้บริการ  ครอบครัวและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 √ √ √ 

38. การเยี่ยมบ้าน  √ √ √ 

39. การเข้าร่วม Case Conference กับทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 

40. การเสริมพลังและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย  √ √ √ 

41. การส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครองสวัสดิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย/ ชุมชน 

 √ √ √ 

42. การท างานเป็นทีม/ ทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 

43. การจัดการความขัดแย้งในชุมชน  √ √ √ 

44. การเจรจาต่อรอง/ การไกล่เกลี่ย  √ √ √ 

45. การวิจัยเพื่อพัฒนาบริการทางสังคม  √ √ √ 

46. การบันทึก/ การรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ  √ √ √ 



47. การน าเสนองานต่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์  √ √ √ 

48. การผลักดัน ให้ เกิ ดมาตรการ/ แนวทาง/ 
ข้อตกลง/ กติกาของการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย/ 
ชุมชน/ พ้ืนท่ี 

 √ √ √ 

49. การส่งต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  √ √ √ 

50. การถอดบทเรียน/ การจัดการความรู้   √ √ 

4. ความสามารถการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Competency)  

ตัวช้ีวัด 
ช้ันปีท่ี 

1 2 3 4 

51. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  √ √ √ 

52. สามารถจัดการ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา  √ √ √ 

53. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  √ √ √ 

54. สามารถบู รณ าการความรู้   วิ ธีการสั งคม
สงเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติงาน 

  √ √ 

55. สามารถสื่อสารและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม √ √ √ √ 

56. สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานใน
องค์กร 

√ √ √ √ 



57. สามารถท างานเป็นทีม  √ √ √ 

58. สามารถท างานทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 

59. สามารถวางแผนบริการที่ครอบคลุมด้านการ
ป้องกัน/ พิทักษ์สิทธิ/ พัฒนา/ คุ้มครอง/ ฟื้นฟู/ 
แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย 

 √ √ √ 

60. ส าม า ร ถ ป ร ะ ส าน เค รื อ ข่ า ย ท า งสั ง ค ม               
ในการจัดบริการทางสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย 

  √ √ 

61. สามารถจัดการความขัดแย้งในการท างาน                
สังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 

62. สามารถผลักดัน ให้ เกิ ดแนวทาง/ กติ กา/ 
มาตรการทางสังคม 

  √ √ 

63. สามารถใช้งานวิจัยไปพัฒนาการจัดบริการทาง
สังคม 

 √ √ √ 

64. สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   √ √ 

65. ส าม า ร ถ ใ ช้ ทั ก ษ ะ แ ล ะ เท ค นิ ค พื้ น ฐ า น                     
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

66. ส าม ารถ ใช้ ทั ก ษ ะแ ล ะ เท ค นิ ค ขั้ น ก ล า ง               
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 

67. ส า ม า ร ถ ใ ช้ ทั ก ษ ะ แ ล ะ เท ค นิ ค ขั้ น สู ง                   
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

   √ 



68. สามารถสร้ างเครื่ องมื อในการปฏิ บั ติ งาน              
สังคมสงเคราะห์ 

   √ 

69. สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมมาพัฒนา
ระบบงานสังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 

1.2 นโยบายการฝึกภาคปฏิบัติ  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนโยบายการฝึกภาคปฏิบัติดังนี้ 

1. มุ่งให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาในหน่วยงานและชุมชน เพื่อการเรียนรู้ 
ฝึกฝนทักษะตามความสนใจของตนเอง และใช้โอกาสในการฝึกภาค ปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเชิงวิชาชีพ จากการศึกษาทาง
วิชาการไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. มุ่งให้คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานและชุมชนภาคีเครือข่าย     
ผู้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ทักษะ เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานร่วมกัน 

3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนที่รับฝึกภาคปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความรู้และผลิตนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพทีม่ีคุณภาพไปปฏิบัติงานเพื่อสังคม 

 
  

1.3 โครงสร้างของการฝึกภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  ได้
ก าหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 สว่นที่ 1 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ 3 วิชา ได้แก่     
1.1  สค.201  การดูงานและสมัมนา  3  หน่วยกิต 



1.2  สค.202  การฝึกภาค ปฏิบัติ 1 6  หน่วยกิต 

1.3  สค.301  การฝึกภาคปฏิบตัิ 2      6  หน่วยกิต 

1.4   สค302 การฝึกภาคปฏิบตัิ 3       6  หน่วยกิต   

   (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2559) 

 ส่วนที่ 2 วิชาเลือกภาคปฏิบัติ 1 วิชา ได้แก่ 
2.1  สค.405  การฝึกภาคปฏิบตัิตามความสนใจ  3  หน่วยกิต 

โดยมรีายละเอียดรายวิชาดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

ส่วนที่ 1 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ 3 วิชา  

 กระบวนการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเริ่มจากการศึกษาดูงานหน่วยงานทาง
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นใน
การให้บริการโดยตรงกับผู้ใช้บริการที่ใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย กลุ่ม
ชน และชุมชน จากนั้นเป็นการฝึกงานบนฐานองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการท างานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนในองค์กร ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และท้องถิ่น และการฝึกงานบนฐานชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานกับ
ชุมชน และการด าเนินงานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมในระดับท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดของแต่ละวิชาดังนี้ 

 1.1 สค. 201 การดูงานและการสัมมนา            3 หน่วยกิต 

  SW 201 Field Visits and Seminar 
  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์) 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 111 

 ศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ 
องค์การพัฒนาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน มุ่งให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การบริหารงาน และการด าเนินงานขององค์กรที่มี



ความหลากหลายของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา และจริยธรรมของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ 
  (บรรยาย และดูงาน สัปดาหล์ะ 3 ช่ัวโมง) 

 1.2 สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1   6 หน่วยกิต 
  SW 202 Field Work Practice 1 
  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห)์ 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 201 และ สค. 223 

 ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย/กลุ่ม น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทาง
วิชาชีพโดยเฉพาะการน าวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานที่ให้บริการ ฝึกให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เช่ือมโยงการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์แบบผสมผสาน การน าเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงทั้งวิธีการให้บริการและ
การพัฒนาระบบสวัสดิการใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับต่างๆ 

 1.3 สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2   6 หน่วยกิต 
  SW 301 Field Work Practice 2 
  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์) 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 202 และ สค. 313 
 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

  ฝึกให้นักศึกษาได้น าวิธีการสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานกับ
หน่วยงาน/องค์กรทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมตามกลุ่มเป้าหมายทาง
สังคมสงเคราะห์ที่สนใจ โดยน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสังคมสงเคราะห์
แบบผสมผสาน ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน 
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และการบริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ศึกษา ในระดับ



บุคคล กลุ่ม หรือชุมชน โดยการประเมินปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์
หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน การวางแผนด าเนินโครงการ การปฏิบัติตามแผนงาน 
การประเมินผลการด าเนินงาน ฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะการท างานสังคมสงเคราะห์
ในระดับจุลภาค เพื่อเรียนรู้และพัฒนาระบบการให้บริการ การท างานร่วมกับสห
วิชาชีพ กับเครือข่ายภาคี กับชุมชนรวมถึง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาระบบการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการ  
  
ตารางที่ 1 ภาพรวมการฝึกภาคปฏิบัติ 1-2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชั้นปีที่ศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
1    

2 
การดูงานและสมัมนา 

(สค 201) 
การดูงานและสมัมนา 

(สค 201) 
การฝึกภาคปฏิบตัิ 1 

(สค 202) ** 

3 

  การฝึกภาคปฏิบตัิ 1 
(สค 202)* 

การฝึกภาคปฏิบตัิ 2 
(สค 202)** 

4  การฝึกภาคปฏิบตัิ 2 
(สค 301)* 

การฝึกภาคปฏิบตัิ 3 
(สค 401)** 

 

 
*หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

**หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
 

 



  ทั้งนี้ก าหนดเวลาการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละปีจะมีรายละเอียดในปฏิทิน
การฝึกภาคปฏิบัติประจ าปีนั้นๆ โดยการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ในปีการศึกษา 2560  จะมี
ระยะเวลา 9 สัปดาห์ ในช่วงภาคฤดูร้อนของการศึกษาช้ันปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2556) และช้ันปีที่ 3  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)ในการฝึกภาคปฏิบัติ แม้
รูปแบบการท างานในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน แต่คณะฯ คาดหวังให้
นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รายบุคคล รายกลุ่ม และบนฐาน
ชุมชน โดยท างานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งในด้านอายุ ฐานวัฒนธรรม 
ปัญหาทางสังคม และอื่น ๆ ทั้งนี้ทางฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการส่งตัว
นักศึกษาให้กับหน่วยงาน โดยพิจารณาบนฐานความสนใจ เป้าหมาย และพื้นที่ที่
นักศึกษาแสดงความจ านง ความต้องการของหน่วยฝึก และความเป็นไปได้ในการ
บริหารจัดการ 

 
ส่วนที่ 2 วิชาเลือกภาคปฏิบัติ 1 วิชา ได้แก่ 

 2.1 สค. 405 การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจ   3 หน่วยกิต 
  SW 405 Independent Field Practicum 
  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์) 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202  

             (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 

   การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

วิธีการสังคมสงเคราะห์แบบบูรณาการในองค์การ กลยุทธ์การปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์โดยตรงกับโดยอ้อม การปฏิบัติงานตามความสนใจทั้งในและต่างประเทศ 
การสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน   

   รายละเอียดวิชาบังคับภาคทฤษฎีที่นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไดก้่อน
การฝึกภาคปฏิบตัิได้แก ่

 2.2 สค. 111 ปรัชญาสังคมสงเคราะห์และจริยธรรมทางวชิาชีพ  3 หน่วยกิต 
 SW 111 Philosophical Foundations and Professional Ethics 



 แนวคิด ปรัชญา หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักสิทธิ
มนุษยชน สิทธิประชาชนและสิทธิสวัสดิการ แนวคิดมนุษย์นิยม คุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ อันเป็นหลักคิดพื้นฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างปรัชญาแนวคิดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้ง
ในบริบทไทยและสากล 

 2.3  สค. 223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1  3 หน่วยกิต 
  SW 223 Social Work Methodology 1 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือก าลังศึกษา สค. 222 

แนวคิด ทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ วิธีการ และ
กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการท างานกับระดับบุคคล ครอบครัว และ
กลุ่ม โดยเน้นการประเมินสภาวะทางสังคม และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เข้าถึง
และวินิจฉัยปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และบริบทแวดล้อม ได้อย่างรอบด้าน ศึกษา
การวางแผน และการจัดการรายกรณี รายกลุ่ม สังคมมิติและพลวัตกลุ่ม การพัฒนา
สัมพันธภาพทางวิชาชีพ และความเป็นสหวิชาชีพ บนฐานการมีส่วนร่วมอย่างเสมอ
ภาค เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
 2.4 สค 222 พ้ืนฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์     3 หน่วยกิต 
  SW 222  Foundation of Social Work Practice 

 พื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะส าคัญในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์กับบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม/ชุมชน  โดยเน้นทั้งความรู้ทัศนคติ
และการฝึกทักษะเพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและฝึก
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสัมภาษณ์ การสังเกต 
ทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษาเบื้องต้น การฟังอย่างตื่นตัว การบันทึกและการ
รายงาน 

 



2.5  สค. 311 หลักและวิธีการสงัคมสงเคราะห์ 2         3 หน่วยกิต 
         SW 311 Social Work Methodology 2 
        วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 223  

   แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ กลวิธี 
เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่าง
บูรณาการ  การผนึกพลังเพื่อการจัดองค์กรชุมชนและองค์กรประชาชน  การจัด
ระเบียบชุมชนภายใต้กระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมของประชาชนและวัฒนธรรมชุมชน 
การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการพื้นถิ่นเพื่อสร้างหลักประกันความ
มั่นคงของชุมชน การจัดการความรู้โดยชุมชน  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ใน
ฐานะผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ความเป็นธรรม  

             การฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2560 มีจ านวนช่ัวโมงฝึกท้ังหมด 9 สัปดาห์ 
วันละ 8 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาการฝึกฯทั้งหมด 360 ช่ัวโมง  ซึ่งรวมทั้งหลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2556) และหลักสูตรใหม่(พ.ศ.2559) รวมจ านวนช่ัวโมงฝึกภาคปฏิบัติ 3 ฝึก
เท่ากับ 1,290 ช่ัวโมง 
 
ส าหรับหลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559  (มีการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ฝึก) 
สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1    6  หน่วยกิต (0-24-0)  
SW 202 Field Practicum 1  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223  
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์)  
 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างาน
ผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด  ทฤษฎี หลักการ วิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน  และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาค
การศึกษา) 
 



 
สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2           6  หน่วยกิต (0-24-0)  
SW 301 Field Practicum 2  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202 และ สค.311  
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์)  

การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ 
หลักการ แนวคิดและทฤษฏีสังคม สงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชน
หลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ  

ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการตาม
แผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ใน การท างานกับชุมชน และการระดม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรม
ทาง วิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา)   
 
สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3    6 หน่วยกิต  (0-38-0)  
SW 401 Field Practicum 3  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้สค.301, สค.313 และ สค.314  
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์)  

การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห
อย่างผสมผสานผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงานสังคม สงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง 
ทั้งกลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับ
จุลภาคเชื่อมโยง กับมัชฌิมภาคและระดับมหภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งใน
และต่างประเทศ หรือการท างานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็น ส าคัญทางสังคม อย่าง
มีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 570 ช่ัวโมงตลอดภาค
การศึกษา  

 



1.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในการฝึกภาคปฏิบัติ 

               การฝึกภาคปฏิบัติ ได้แบ่งโครงสร้างการท างานเป็นอนุกรรมการฝึก
ภาคปฏิบัติออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย  

1. คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบตัิ 1  รับผิดชอบดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ 1 

2. คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบตัิ 2  รับผิดชอบดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ  2 

 3. คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3  รับผิดชอบดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ  3 

  คณะอนุกรรมการฝึกฯ จะมีคณาจารย์จากตัวแทนสาขาวิชาโทมาร่วมเป็น
กรรมการฝึกฯ   เพื่ อพัฒนาความร่วมมือจากฝ่ายต่ างๆ ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ  ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการบริหาร
จัดการงานด้านการฝึกภาคปฏิบัติ หน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
ซึ่งเป็นหัวใจของการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ โดยเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
รวมถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์นิเทศงานของคณะที่ท างานร่วมกับ
นักศึกษาในการน าส่วนขององค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการเข้ามาผนวกกับการ
ปฏิบัติงานจริง  และส่วนที่เป็นศูนย์กลางของการฝึกภาคปฏิบัติ คือนักศึกษาที่เป็น
เป้าหมายของการเรียนรู้ด้านต่างๆ จากการฝึกปฏิบัติและจากการนิเทศงาน   

           ทั้งนี้ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแล้ว ทุกฝ่ายยัง
ต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอีกด้วย เนื่องจากงานสังคม
สงเคราะห์เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพิทักษ์สิทธิ์และการเรียกร้องความเป็นธรรม
ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ และเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชน/ 
ผู้ใช้บริการ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย อันอาจจะรวมถึงคนที่มีอาการทางจิต (ท้ัง
แบบท่ีแสดงออกชัดเจนและไม่ชัดเจน) และคนที่อยู่ในสภาวะสูญเสียประโยชน์ กอปร
กับในการฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาต้องไปท างานและใช้ชีวิตอยู่ในหน่วยงาน ชุมชน 
หรือพื้นที่ที่อาจจะไม่คุ้นชิน ซึ่งล้วนอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภั ย



ของนักศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดหน้าที่เพื่อการส่งเสริมให้เกิด
สุขภาพท่ีดีและความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติด้วย 

    การแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่ง
ให้เห็นเบื้องต้นได้ตามส่วนท่ีเกี่ยวข้อง คือ  

   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติ 1 

   2. อาจารย์นิเทศงานของคณะ 

   3. หน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
   4. นักศึกษา 

 

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติ  1 
  ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติมีหน้าที่ดูแลภาพรวมวิชาในภาคปฏิบัติทั้งหมด 

โดยครอบคลุมเนื้องานต่อไปนี้  
1.1 รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามนโยบายของ

คณะฯ 

1.2 ส ารวจความสนใจของนักศึกษาและพิจารณาสรรหาหน่วยงานฝึก
ภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษา 

1.3 อนุมัติการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

1.4 พิจารณาอาจารย์นิเทศงานของคณะและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

1.5 จัดให้มีการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับการฝึก
ภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ
ต่างจังหวัด โดยเป็นผู้อ านวยความสะดวกกรณีการนิเทศงานแบบรวมกลุ่ม 

1.6 ประสานงานกับหน่วยงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และ
อาจารย์นิเทศงานของคณะ 

1.7 ก าหนดระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ  



1.8 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่ เกิดจากการฝึกภาคปฏิบัติและ
ด าเนินการตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ ในการก าหนดโทษ อันอาจรวม ถึงการยุติการ
ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา การปรับตก การภาคทัณฑ์ การพักการเรียน และการให้
พ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีที่มีความผิดร้ายแรง  

1.9 รวบรวมผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเสนอคณะฯ  
เพื่อส่งต่อส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.10 รวบรวมข้อมูลและผลสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการฝึก
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ด้านความปลอดภัย 

 จัดท านโยบายความปลอดภัยของการฝึกภาคปฏิบัต ิ(ตามคู่มือน้ี) เพื่อ
แจกจ่ายให้กับนักศึกษา หน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาค สนาม รวมถึง
อาจารย์นิเทศงานของคณะ 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแก่นักศึกษาก่อนท่ีจะ
เริ่มเข้าสู่พื้นท่ีส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 

2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศงานของคณะ 

  อาจารย์นิ เทศงานของคณะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติ ใน
ภาคสนาม โดยเป็นผู้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้ของการฝึก
ภาคปฏิบัติ เช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา
รายบุคคล 

2.1 สร้างเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในปัญหาทางสังคม พัฒนาความรู้
และปรับประยุกต์ความรู้ที่เรียนจากห้องเรียน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้



และเห็นความเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ด้วยการมี
ส่วนร่วมในการอบรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา ตามที่คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ก าหนด  

2.2 ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่นักศึกษา เกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการเขียนบันทึก และการจัดท ารายงาน ผ่าน
การนิเทศงานในหน่วยงาน หรือทางโทรศัพท์ 

2.3 เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสังเคราะห์ความรู้และสร้างสรรค์พื้นที่
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา อันหมายถึง การเข้าร่วม
ในการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ  

2.4  ลงพื้นที่เพื่อนิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาทั้งรายหน่วยงานและ
แบบรวมกลุ่มตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติหรือเมื่อมีความจ าเป็น พร้อมบันทึกใน
แบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานของคณะ (ภาคผนวก ง)  โดยปกติ
แล้วก าหนดการนิเทศงานครั้งที่ 1 จะอยู่ในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากนักศึกษาเข้า
ไปในหน่วยงาน (อาจไปส่งนักศึกษาเข้าหน่วยงาน หรือไปเยี่ยมติดตามภายหลัง ตาม
ความเหมาะสม)  การนิเทศงานครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างสัปดาห์ที่ 3-4 ก่อนที่นักศึกษาจะ
เข้าร่วมการมัชฌิมนิเทศ ซึ่งเป็นช่วงกึ่งกลางของการฝึก จากนั้นการนิเทศงานครั้งท่ี 3 
อยู่ระหว่างสัปดาห์ที่ 7-8  เพื่อช่วยเช่ือมโยงในแง่แนวคิด ทฤษฎีก่อนที่นักศึกษาจะ
กลับมาสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านการปัจฉิมนิเทศในการนิเทศงานในหน่วยงาน หาก
เป็นไปได้อาจารย์นิเทศงานของคณะ อาจใช้เวลาช่วงแรกในการแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม จากนั้นพบปะเฉพาะกับนักศึกษา เพื่อนิเทศเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในหน่วยฝึก และร่วมกันทั้งอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
และนักศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป 

2.5 ประสานกับหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และการฝึกใช้ทักษะต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในการฝึกภาคปฏิบัติ  



2.6 ในกรณีที่ เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
อาจารย์นิเทศงานของคณะ สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่านการ
หารือและท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และแจ้งต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ  

2.7 ประสานกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาจากการนิเทศงาน การเข้าร่วมสัมมนา การเขียนบันทึก -
รายงาน-และถอดบทเรียน โดยมีการสะท้อนผลการประเมินร่วมกับนักศึกษา และ
ส่งผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติตามก าหนดเวลาใน
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

2.8 ประสานกับหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เพื่อ
ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่
ฝึกในครั้งต่อๆ ไป 

2.9 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายต่อไป 

ด้านความปลอดภัย 

  ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ขอให้อาจารย์นิเทศงานของคณะ
ประสานกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง โดยสามารถ
แจ้งให้นักศึกษางดฝึกในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง และท าการฝึกชดเชยในช่วงเวลาอื่นๆ 
ทดแทนได้ 

  ทั้งนี้หากสถานการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะรุนแรง หรือต่อเนื่อง
ยาวนาน ขอให้อาจารย์นิเทศงานของคณะประสานกับฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อลด/ก าจัดความเสี่ยงดังกล่าว 



3. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม 

  ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานภาคสนามเป็นครูที่ส าคัญ
ที่สุด (นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย) ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถ 
และการสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่เหมาะสม ท่ีจะน าไปสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ที่ดีในอนาคต เพราะนอกจากจะเป็นผู้ให้ความรู้แล้ว ยังเป็นผู้ประสานและก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในแต่ละวัน ท่ีน าไปสู่การเสริมสร้างประสบการณ์ และการ
เชื่อมร้อยการเรียนรู้จากส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน  
             วัตถุประสงค์หนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติ คือการจัดให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ โดยนักศึกษาจะยิ่งได้รับ
ประโยชน์หากหน่วยฝึก/ ชุมชน สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานกับคนที่มี
ความหลากหลายทั้งในแง่ประเด็น อายุ ศาสนา เช้ือชาติ ชาติพันธุ์  สถานะทาง
เศรษฐกิจ เพศ และสถานการณ์แวดล้อม ท้ังนี้ นักศึกษาควรจะได้ใช้เวลา 360 ช่ัวโมง
ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงหน้าที่ 
(Function-based)  เชิงประเด็น ( Issue-based) และเชิงพื้ นที่  (Area-based)  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  

3.1 ในช่วงการเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ ขอความกรุณาอาจารย์นิ เทศงาน
ภาคสนามจัดการปฐมนิเทศในหน่วยงานให้กับนักศึกษา เพื่อช้ีแจงข้อมูลของหน่วย
ฝึก/ชุมชน ทั้งด้านการบริหารองค์กร   นโยบายการด าเนินงาน กฎระเบียบ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ วิธีปฏิบัติงานรวมถึงข้อควรระวัง  
นอกจากนี้ควรชี้แจงบทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ
และแนวทางปฏิบัติตนที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การปรับตัว และความปลอดภัยของ
นักศึกษา ทั้งนี้การอยู่ประจ าในหน่วยงานหรือชุมชน ของอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
ในช่วงสองสัปดาห์แรกมีความส าคัญและมีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

3.2 บริหารจัดการแผนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดท าแผนการเรียนรู้ที่
สะท้อนเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
ตลอดจนเทคนิคการท างานของนักศึกษารายบุคคล ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของ
การฝึกนั้นๆ  



3.3 ให้เวลาในการนิเทศงานส าหรับนักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 
ชั่วโมง ต่อนักศึกษาหนึ่งคน เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมให้
ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาและป้องกนั
ความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางลบต่อผู้ใช้บริการ ชุมชน หรือหน่วยงาน   

3.4 ประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
เรียนรู้  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และการฝึกใช้ทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในการฝึกภาคปฏิบัต ิ

3.5 ในกรณีที่ เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม โดยอาจหารือ
และท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานของคณะแล้วแจ้งต่อคณะอนกุรรมการฝ่าย
การศึกษาและภาคปฏิบัติ 1 

3.6 เข้าร่วม/จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากการฝึก
ภาคปฏิบัติกับนักศึกษา ตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

3.7 ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน และกฎระเบียบ
ของการฝึกภาคปฏิบัติ   

3.8 ประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะ ในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ตามแนวทางการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ หรือ
แผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และ
ทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีการสะท้อนผลการประเมินร่วมกับนักศึกษา
(เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงาน) และ
ส่งผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติตามก าหนดเวลาใน
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ  

3.9 ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยตรง และ/หรือผ่านทางอาจารย์นิเทศงานของ
คณะ เพื่อพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติต่อไป 

3.10 ให้ความเห็นต่อรายงานประจ าวัน/ สัปดาห์ของนักศึกษา รวมถึง
รายงานสรุปผลการฝึกภาคปฏิบัติและการถอดบทเรียนของนักศึกษา 

 **อาจารย์นิเทศงานภาคสนามสามารถน าผลการรับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ
ไปนับหน่วยคะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ 1 



คนต่อ 1 หน่วยฝึกฯ เท่ากับ 5 คะแนนแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คะแนน  โดย
หน่วยงานควรมีค าสั้งแต่งตั้งมอบหมายงานนักสังคมสงเคราะห์ในการดูแลด้านการฝึก
ภาคปฏิบัติ การสอนงาน  การนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง  

ด้านความปลอดภัย 

   หน่วยฝึก/ชุมชนที่มีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ควรพิจารณาจัดท า
นโยบายและแผนความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย และ
ก าหนดข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง 
 

 สร้างพื้นที่ท างานท่ีมีความปลอดภัย ทั้งในแง่การจัดวาง แสงสว่าง อุปกรณ์
ส่งเสริมความปลอดภัย 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีเน้นความปลอดภัย เช่น ไม่ให้นักศึกษาท างาน
อยู่ในพื้นที่ตามล าพัง ไม่ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามล าพัง และมีการแจ้งให้
เพื่อนร่วมงานทราบทุกครั้ง ในกรณีที่ท างานกับผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงใน
การใช้ความรุนแรง 

 ในกรณีของนักศึกษาฝึกงาน ไม่ควรให้ท างานกับผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยง
ในการใช้ความรุนแรงตามล าพัง 

 
    ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ขอให้ทางหน่วยฝึก/ชุมชน และ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนามประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะโดยเร็วท่ีสุด เพื่อ
ร่วมกันประเมินความเสี่ยง โดยสามารถแจ้งให้นักศึกษางดฝึกในช่วงเวลาที่มีความ
เสี่ยง และท าการฝึกชดเชยในช่วงเวลาอื่นๆ ทดแทนได้ 

    ทั้งนี้หากสถานการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะรุนแรง หรือต่อเนื่องยาวนาน 
ขอให้อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะฯประสานกับฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อลด/ก าจัดความเสี่ยง
ดังกล่าว 

 



4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักศึกษา 

   กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติถูกออกแบบและวางแผนเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้
ของนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้ง
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานของคณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการ  องค์การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน 

4.1 การเข้าร่วมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ  ยกเว้นกรณี
เจ็บป่วย และการประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  นักศึกษาต้องยื่นใบรับรองแพทย์
ประกอบการลาป่ วยฉุก เฉินและการรักษาของแพทย์ประกอบการลาต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึกฯพิจารณา   

4.2 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ภาคผนวก ก และ ข) รวมถึงระเบียบของหน่วยฝึกและระเบียบของการฝึก
ภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4.3 การเก็บรักษาความลับ นักศึกษาต้องร่วมรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ความลับของบันทึกทางสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงาน/ชุมชน ต้องไม่มีการน าบันทึก
ของหน่วยงาน/ชุมชนออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่นักศึกษาจัดท า
บันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงาน/ชุมชน และมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ การน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการในรูปแบบใดๆ จะต้องปกปิดในส่วนของช่ือ-สกุล วันท่ี ที่อยู่ 
หรือรายละเอียดใดๆ ที่จะส่งผลให้ผู้รับข้อมูลระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องระวังการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) และสื่อ
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ  

4.4 เข้าร่วมเป็นผู้เรียนรู้ และเป็นผู้ริเริ่มในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และใช้เวลาในการอบรมเตรียมความ
พร้อม และในการนิเทศงานทั้งรายหน่วยงาน และแบบกลุ่มในการตั้งค าถาม และ
ศึกษาการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



4.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หรือกิจกรรมต่างๆ กับ
กลุ่มเป้าหมาย หรือกับหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานก าหนด 

4.6 น าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษา การนิเทศงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากอาจารย์นิเทศงาน (ทั้งภาคสนามและในคณะ) และการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และการปฏิบัติงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ 

4.7 จัดท ารายงาน ประกอบด้วย บันทึกประจ าวัน/สัปดาห์ (รายบุคคลและ
รายกลุ่ม) รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ และรายงานกรณีศึกษา
จากการฝึกภาคปฏิบัติ 1  พร้อมกับน าเสนอและส่งอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
อาจารย์นิเทศงานของคณะและคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติ ตาม
เวลาที่ก าหนดร่วมกับอาจารย์นิเทศงาน ซึ่งสอดคล้องกับปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 
รายงานเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาได้สะท้อนตัวเอง และช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงาน รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายงานอยู่ในส่วนแนวทางการจัดท ารายงาน  

4.8 มีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินตนเอง และการประเมิน
ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ การเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินจากอาจารย์
นิเทศงาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความสามารถและ
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

4.9 ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติต่อไป 

ด้านความปลอดภัย 

 การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองในระหว่างการฝึก
ภาคปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้นโยบายและ
แผนความปลอดภัยของหน่วยฝึก/ชุมชนที่เป็นพื้นที่ฝึก และในกรณีที่มีความกังวล
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง ให้ปรึกษาอาจารย์นิเทศงานของ
คณะ หรือฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติโดยเร็วเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

 



การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
 เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ต้องท างานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 
และบางครั้งส่งผลให้มีความเสี่ยงบางประการต่อสุขภาพ ดังนั้น นักศึกษาต้องศึกษา
ข้อมูล/ศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพในหน่วยฝึก/ชุมชนของตน เพื่อเตรียมการป้องกัน
และรองรับตามเหมาะสม เช่น การฉีดวัคซีน การจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น เช่น 
หน้ากากอนามัย เป็นต้น ท้ังนี้หากนักศึกษามีความกังวลในประเด็นด้านใดเป็นพิเศษ 
ให้ปรึกษาอาจารย์นิเทศงาน และฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

การดูแลทรัพย์สินส่วนตัว 

 ไม่ควรน าทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไปในพื้นที่การฝึกภาคปฏิบัติ ในส่วนของ
อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระเป๋าสตางค์ 
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของตนเอง ไม่วางทิ้งไว้ในพื้นที่สาธารณะ 
ทั้งนี้อาจปรึกษาหน่วยฝึกหรืออาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เรื่องการมีพื้นท่ีเก็บของที่
เป็นสัดส่วน หรือล็อคได้ในพื้นที่หน่วยฝึก/ชุมชน 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมในการใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวในระหว่างเวลาการฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานด้วย  

ความปลอดภัยในการท างานกับผู้ใช้บริการ 

 ในการท างานกับผู้ที่มีความเปราะบาง ผู้ใช้บริการบางส่วนอาจอยู่ในสภาวะ
สูญเสีย และได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือมีข้อจ ากัดในการควบคุม
อารมณ์ โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้สารเสพติด ดังนั้น หากนักศึกษาต้องมีการติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มว่าอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และอาจมีการใช้ความรุนแรง
ต่อตนเองและต่อผู้อื่นน้ัน นักศึกษาจะต้องน าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเหล่านั้นไป
ปรึกษากับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามทุกครั้ง 

ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

 ในการท างานที่ต้องมีการพบปะกับผู้ใช้บริการเป็นส่วนตัวนั้น นักศึกษาต้อง
ใช้ทักษะในการสังเกตพื้นที่ท างาน โดยพิจารณาถึงต าแหน่งการนั่ง ผังทางออก 
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ป้องกันตัว ฯลฯ ทั้งนี้หากต้องท างานกับผู้ใช้บริการที่นักศึกษา



เห็นว่ามีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง อาจไม่ควรพบกันตามล าพัง แต่ให้นัดพบใน
เวลาที่มีผู้คนพลุกพล่าน รวมถึงจัดการแต่งกายที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยในการเดินทาง/การเย่ียมบ้าน 
  งานของนักสังคมสงเคราะห์บางครั้งเกี่ยวเนื่องกับการน าผู้ใช้บริการ

เดินทางเพื่อไปรับบริการที่จ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเข้าไปในพื้นที่/
เยี่ยมบ้าน ซึ่งบางครั้งท าให้ต้องมีการเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่มีความคุ้นชิน นักศึกษา
ไม่ควรเดินทาง/ไปเยี่ยมบ้านตามล าพัง และก่อนการเดินทาง/เยี่ยมบ้านควรมี
การศึกษาเส้นทาง และควรใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะเดินทาง 

กรณีการเยี่ยมบ้าน ควรมีการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้บริการก่อนการเยี่ยมบ้าน หากเห็น
ว่าการเยี่ยมบ้านไม่ปลอดภัย อาจนัดเจอผู้ใช้บริการในพื้นที่สาธารณะก่อน ทั้งนี้เมื่อ
อยู่ในบ้านแล้วนักศึกษาควรที่จะตื่นตัว ศึกษาต าแหน่งของสิ่งต่างๆ รวมถึงทางออก 
หากนักศึกษารู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัยให้รีบออกจากพื้นที่ (อย่างสุภาพ) หรือหาก
ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้เข้าไปบ้านในบ้าน นักศึกษาก็ไม่ควรฝืน 

 

 

1.5 ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษา 

1.การเตรียมตัวก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 
1.1 นักศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง นโยบายของหน่วยงาน/

ประเด็นทางสังคมของพื้นที่ ที่สนใจฝึกภาคปฏิบัติ 
1.2  เข้าร่วมและปฏิบัติตามค าช้ีแจงในขั้นตอนการเลือกหน่วยฝึก

ภาคปฏิบัติ เตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศตามที่คณะฯ ก าหนด 

1.3 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยฝึก/พื้นที่   รวมถึงรายงานฝึก
ภาคปฏิบัติในปีท่ีผ่านมา รวมถึงศึกษาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และทบทวนองค์
ความรู้ที่จ าเป็น 

กรณีเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในหน่วยฝึกหรือชุมชน 

เช่น ถูกข่มขู่   ถูกคุกคามหรือได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาต้องแจ้งให้

อาจารย์นิเทศงานของคณะหรือฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติโดยทันที 



2. ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
2.1 ด าเนินการตามกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนดไว ้

2.2 นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์
นิเทศงานภาคสนาม  อาจารย์นิเทศงานของคณะ และนักศึกษา 

2.3 จัดท าบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน/สัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้า
ตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศในคณะ  

2.4 เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับอาจารย์นเิทศงาน 
2.5  เข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกภาคปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัติ 
3.1 นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานกรณีศึกษาจากการฝึก

ภาคปฏิบัติ 1  ให้กับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะฯ 
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติ   
1.6 ระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ 

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  2556 และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2559   ทางคณะฯ จึงต้องมีการก าหนดระเบียบส าหรับการฝึก
ภาคปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การลงทะเบียนศึกษา และการประเมินผล 

1.1 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 1 จะต้องมีพื้นความรู้ คือสอบได้วิชาการดู
งานและสัมมนา (สค.201) และวิชาหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 (สค.223)  

1.2 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ จะด าเนินการโดย 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานของคณะ และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 



2. จ านวนชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติ 
  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการอบรม ร่วมการปฐมนิเทศ  ร่วมมัชฌิมนิเทศ 

และร่วมปัจฉิมนิเทศทุกครั้ง  เพื่อนับเป็นจ านวนช่ัวโมงการฝึกภาคปฏิบัติ  และไป
รายงานตัวต่อหน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ  และตามก าหนดการฝึกภาคปฏิบัติ โดยหากนักศึกษามีเหตุ
จ าเป็นต้องหยุด สามารถฝึกชดเชยได้ตามที่อาจารย์นิเทศงานภาคสนามเหน็เหมาะสม  
 

กรณีการขาด-ลา-หยุด 

2.1 การก าหนดวันหยุดระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานของคณะ (การ
ฝึกปฏิบัติในบางหน่วยงาน/ชุมชน นักศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่นส าหรับเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน/พื้นท่ี) 

2.2 การลาหยุด นักศึกษาสามารถลาหยุดได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   2.2.1 การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง และนักศึกษาจะต้อง

ฝึกงานชดเชยเท่ากับวันลาป่วยจริง หากไม่มีใบรับรองแพทย์นักศึกษาจะต้องฝึก
ชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่าของจ านวนวันท่ีขาดไป 

   2.2.2 การลากิจจะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นในดุลยพินิจของ
อาจารย์นิเทศงานของคณะเท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบ การฝึกชดเชยคิด
เช่นเดียวกับการลาป่วย 

   2.2.3 การลาเพื่อคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาต้องขออนุญาตต่อ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และรายงานให้อาจารย์นิเทศงานของคณะฯ ทราบโดย
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 3 วัน และนักศึกษาจะต้องฝึกชดเชยเท่ากับจ านวนวันลาที่
ได้รับอนุญาต 

   2.2.4 ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติในช่วงภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษา
มีความจ าเป็นจะต้องลงทะเบียนเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะต้อง
ท าเขียนค าร้องพร้อมน าหลักฐานแสดงความจ าเป็นในการลงทะเบียนเรียนส่งให้ฝ่าย



การศึกษาภาคปฏิบัติอนุมัติก่อนเริ่มฝึก และต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
และอาจารย์นิเทศงานของคณะทราบ โดยจะลาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 วัน โดยจะต้อง
ฝึกงานชดเชยเท่ากับวันลาจริง 

2.3 กรณีที่นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด การออกนอกพ้ืนท่ีฝึก
ทุกครั้ง ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของ
คณะ ซึ่งสามารถพิจารณาให้นักศึกษายุติการฝึกภาคปฏิบัติ และ/หรือ ไม่ผ่านการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

2.4 การขาด การลาป่วยครั้งโดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น รวมถึงการขาดลา
โดยไม่มีการแจ้งให้อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม/อาจารย์นิเทศงานของคณะทราบ 
ทางอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะสามารถพิจารณาให้
นักศึกษายุติการฝึกภาคสนามและ/หรือไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ 

การขาด การลาที่มากกว่าหนึ่งวันท าการไม่ว่ากรณีใด ๆ นักศึกษาต้องฝึก
ชดเชยตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 
         
3.พฤติกรรมระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 

  เนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในการปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาขขีพสังคม
สงเคราะห์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

  ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาขขีพ
สังคมสงเคราะห์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์นิเทศงาน และฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติสามารถให้นักศึกษายุติการฝึกภาคปฏิบัติ และ/หรือ ไม่ผ่านการฝึก
ภาคปฏิบัติ 



ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกภาคปฏิบัติ   
1.เคารพต่อผู้ใช้บริการ  หน่วยงานที่ฝึกฯ  อาจารย์นิเทศงาน  เพ่ือนร่วมงาน
ทีมงานสหวิชาชีพ  วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น 

- ให้เคารพต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งสมาชิกของหน่วยฝึกในฐานะ  “ครู” ผู้ให้
โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ 

- ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้ร่วมงานในองค์การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
พิธีกรรม ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

- รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 

- แนะน าให้ผู้ปกครอง ญาติ มิตรที่มาเยี่ยมเยียน มคีวามเข้าใจและเคารพ
ต่อบุคคล วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น 

2. แต่งกายสุภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 

- ไม่ใส่เสื้อรัดรูป เอวลอย ไม่ใช้เสื้อผ้าบางเกินไป ไม่สวมกระโปรงสั้น ไม่ใส่
กางเกงขาสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว 

 
- แต่งเครื่องแบบนักศึกษาในการรายงานตัว และ/หรือในการน าเสนองาน

ระหว่างการมัชฌิมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึก (ตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม) 

- แต่งกายสุภาพกรณีเข้าปฏิบัติงานในชุมชน ควรเตรียมเสื้อเชียร์ของ
มหาวิทยาลยัหรือเสื้อคณะเพื่อใส่ในวาระโอกาสที่เหมาะสม 

- หากมีข้อสงสัย ขอให้ใช้ระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์



3. วางตัวเหมาะสมมกับความเป็นนักสังคมสงเคราะหว์ิชาชีพ  
- ตรงต่อเวลา  
- ไม่ปฏิบัติกิจธุระส่วนตัวในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน เช่น คุยโทรศัพท์เรื่อง

ส่วนตัว เล่นเกมหรือสื่อออนไลน์ 
- ให้ความเคารพต่ออาจารย์ภาคสนาม /เพื่อนร่วมงาน / ทีมงาน/ทีมสห

วิชาฃีพ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน  ไปลามาไหว้  ไปไหนบอกกล่าว  

- ใช้วาจาสุภาพเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน 

- ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

- ไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติด 

- ไม่ทะเลาะวิวาท 

- ไม่มีพฤติกรรมทางชู้สาว 

 

4. มีความรับผิดชอบและมนุษยส์ัมพันธ ์

- รับผิดชอบต่อการฝึกภาคปฏิบัติและภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการ
จัดท ารายงานตามที่ก าหนดไว้ จะต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการให้ครบถ้วนทุกครั้ง 

- เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น   
- มีน้ าใจ  โอบอ้อมอารี  เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานและคนในหน่วยฝึก 

- ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

   ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ 
ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ทาง
คณะฯ จะการด าเนินการตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยในการก าหนดโทษ 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547) ตามที่
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเห็นเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง การลดคะแนน 



การปรับตก การภาคทัณฑ์ การพักการเรียน และการให้พ้นสภาพนักศึกษา (ในกรณีที่
มีความรุนแรงโดยเฉพาะการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์) 



 

 
หมวดที่ 2 

การฝึกภาคปฏบิัติ 1 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 

การฝึกภาคปฏิบัติ 1 

2.1 ค าอธิบายรายวิชา 

สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1  6 หน่วยกิต 
 SW202 Field Practicum 1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์) 
    การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างาน
ผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด  ทฤษฎี หลักการ วิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบ และวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาค
การศึกษา) 
            สค.202  การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้
นักศึกษาได้น าวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย  กลุ่ม ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การ  ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะการน าวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่
ให้บริการ ฝึกให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เช่ือมโยงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบ
ผสมผสาน การน าเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงท้ังวิธีการให้บริการและการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับต่างๆ  โดยฝึก
ภาคสนามในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาที่ 3  เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ ในช่วงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏบิัติ 1 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคม รวมถึงบริการต่างๆ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงาน
เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้าง/ระบบ/กระบวนการท างานของหน่วยงานอย่าง
เหมาะสม 

2. เพื่ อให้นักศึกษาน าความรู้  ทักษะ รวมถึงหลักการ วิธีการและ
กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติ และจริยธรรมทางวิชาชีพที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  

4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กับคณาจารย์
ในการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการฝึก
ปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาต่อไป 



 

 
 

 

                 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.2 ผังกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 1     
 

 

สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน 

 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การประเมินทางสังคม 
(Social Assessment) 

ทักษะการ 
ประเมิน 

(วิเคราะห/์
สังเคราะห์/

สรุปประเด็น) 

- การสร้างสมัพันธภาพ 
- การประเมินปัญหา 
- การบันทึกข้อมูล/ระบบการ
ท างาน 
- การสัมภาษณ ์
- การเยี่ยมบ้าน 
 

- การวางแผน 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงาน 
- ระดมทรัพยากร 
- เสริมพลัง 
- คุ้มครองสิทธิ 
- ส่งเสริมศักยภาพ 
- สนับสนุนบริการ 

บริหารจดัการ 
- ผลักดัน/ รณรงค์/ 
แลกเปลีย่น/ ต่อรอง / 
ไกล่เกลี่ย 
- ส่งต่อ 
- รายงาน 
- น าเสนอ 
 

การติดตาม / 
ประเมินผล 

การยุต/ิสิ้นสุดการ 
ด าเนินงาน 

(Follow up & 
Evaluation & 
Termination) 

ทักษะการสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 

 

สังคมสงเคราะห์ชุมชน  

 

นศ. หน่วยงาน 

ปรับตัว/สร้าง
สัมพันธภาพ 

ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารองค์กร  
ระบบบริการสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ในหน่วยงาน 

การฝึกปฏิบัติ1 กระบวนการปฏบิัต ิ
งานสังคมสงเคราะห์ 

 

การด าเนินงาน 
(Intervention) 

ทักษะการ
ด าเนินงาน 

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์   

 
การบริหารงานสังคมสงเคราะห ์

 



2.3 แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ : การนิเทศและสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติ 1 
  

  ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติได้ก าหนดแนวทางในการฝึกภาคปฏิบัติ 
รวมถึงการนิเทศงานและสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติ 1และบทบาทของอาจารย์นิเทศ
งานของคณะ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน อาจารย์ผู้ท าหน้าที่นิเทศงาน ทั้งภาคสนามและในคณะ ท าการเสริมสร้างการ
พัฒนาความรู้  ประสบการณ์  ตลอดจนเทคนิคในการท างานแก่นักศึกษาให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์หน่วยงาน การ
ท างานกับผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการประเมินทางสังคม การด าเนินงาน การติดตาม
และประเมินผล และการยุติการปฏิบัติงาน 

  (ความเป็นไปได้ของการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในประเด็นและ
ขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน)  



 

ระยะต้นของการฝึกภาคปฏิบตั ิ(สัปดาหท์ี่ 1-2) : ภาพรวมของหน่วยฝึกปฏิบัต ิ
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการนิเทศงานและสัมมนา 

        เป็นการศึกษาองค์กร นักศึกษาจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจหน่วยงาน
ที่ตนไปฝึกภาคปฏิบัติเก่ียวกับ 
  1. ความเป็นมาขององค์กร นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนงานองค์กร กลุ่มเป้าหมายแผนงาน ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
  2. โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานตามสายงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/รูปแบบ การประสานงานทั้งภายในและภายนอกของ
หน่วยงาน 
  3. การให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน : วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ลักษณะการให้บริการแผนการปฏิบัติงาน  
  4. การติดต่อประสานงานเชิงวิชาชีพภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
การท างานในลักษณะเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
  5. การวางแผนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การใช้ทรัพยากรทุกประเภท 
เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการของฝ่าย/แผนกสังคมสงเคราะห์ หรือ การ
ให้บริการลักษณะอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมนิเทศและนิเทศงานครั้งที่ 1  
   (ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมฝึกภาคปฏิบัติ จนถึงการนิเทศงานครั้งที่ 1) มีจุดประสงค์
การเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. เข้าใจหน่วยงานในภาพรวม  ความเป็นมาของหน่วยงาน ปรัชญา 
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การท างาน นโยบาย แผนงานของหน่วยงานทั้งในแง่
ประวัติความเป็นมา จุดก าเนิดของนโยบาย/ แผนงาน กระบวนการท างาน 
รูปแบบการประสานงานทั้งภายในและภายนอก  
  2. เข้าใจโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่การท างานตามสายการบงัคับบัญชา ฯลฯ 
  3. เข้าใจโครงสร้าง กระบวนการท างานของฝ่าย/ส่วนงานที่ให้บริการสังคม
สงเคราะห์หรือบริการอ่ืนๆ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ลักษณะการให้บริการ 
และแผนการปฏิบัติงาน 
  4. สามารถอธิบาย/ ท าความเข้าใจความเชื่ อมโยงระหว่างนโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์/ แผนงาน กับหลักการ/วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 



ระยะกลางของการฝกึภาคปฏิบัติ(สปัดาหท์ี่ 3-6) : การใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์    
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการนิเทศ/สัมมนา 

       เป็นช่วงที่เน้นการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ โดยการน าความรู้ทางสังคม
สงเคราะห์ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไปใช้ในการให้บริการในหน่วยงาน 
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและการติดต่อประสานงานกับองค์การอ่ืนๆ นักศึกษา
จะต้องถือปฏิบัติภายใต้แนวคิดดังต่อไปนี้ 
  1.หลักการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งแต่ละข้อมีลักษณะเฉพาะและมีขอบเขต แต่
มิได้ด ารงอยู่โดยเอกเทศ เช่น หลักการรักษาความลับ หลักปัจเจกบุคคล 
หลักการให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจด้วยตนเอง  หลักการยอมรับ หลักการลดความ
แตกต่างของบุคคล เป็นต้น ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาต้อง
พิจารณาหลักการเหล่านี้ทั้งในเชิงความเป็นหลักการเฉพาะและการผสมผสาน
ระหว่างหลักการตามสถานการณ์ของทั้งผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงหน่วยงาน) และ
ผู้ใช้บริการ การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลของนักศึกษาบนพื้นฐานของความรู้
ทางทฤษฎี  ความเข้าใจในสถานการณ์การท างาน  ความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
  2. วิธีการทางสังคมสงเคราะห์  ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปใช้ได้มากกว่า 1 
วิธีการได้แก่ 
   (1) วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
   (2) วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน 
   (3) วิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
   (4) วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 
   (5) วิธีการบริหารงานสวัสดิการสังคม 
 
 
 

นิเทศงานครั้งที่ 2 
   1. ฝึกฝนการประเมินข้อมูลองค์กร/หน่วยฝึกปฏิบัติ (Assessment) จากการ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและข้อค้นพบ พร้อมค้นหากรณีศึกษา (Case Study) 
และวางแผนการท างานทางสังคมสงเคราะห์ตามบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน 
   2. ฝึกฝนการใช้ทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ ตาม
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดขึ้น ตั้งแต่การแรกรับ การแสวงหา
ข้อเท็จจริง การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม การวางแผน การช่วยเหลือ
ตามแต่ละกรณี  
   3. ฝึกการท างานกับกลุ่มเปา้หมายโดยใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
และวิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน  โดยเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงกับหลักการ
ท างานสงัคมสงเคราะห์ และทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
 
การมัชฌิมนิเทศ 
การมัชฌิมนิเทศมีจุดมุ่งหมาย 
  1. เพื่อให้นักศึกษาน าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาซึ่งฝึกงานต่างหน่วยงาน
และคณาจารย์ในคณะ รวมทั้ง ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ 
เชื่อมโยง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์กรประเภทต่างๆ และ
ลักษณะเฉพาะของการท างานในหน่วยงาน 
 
 



 

ระยะกลางของการฝกึภาคปฏิบัติ(สปัดาหท์ี่ 3-6) : การใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์  (ต่อ)  
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการนิเทศ/สัมมนา 

   3. การเลือกใช้เครื่องมือการท างานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสม เช่น การประเมินบุคคล  การใช้ Genogram  การประเมินนิเวศวิทยา 
(Ecological) การประเมินครอบครัว การประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็น (R 
and N)  การประเมินสุขภาพจิต  การประเมินความเครียด  เป็นต้น      
       การจะเลือกใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์วิธีการใดต้องพิจารณา
จุดมุ่งหมาย ขอบเขต ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานและของฝ่าย/ แผนก
สังคมสงเคราะห์ของหน่วยงาน เป็นส าคัญ เช่น หากหน่วยงานให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นรายกรณีรวมทั้งครอบครัวของผู้รับบริการวิธีการหลักที่ใช้จะเป็น
วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย แต่มิได้หมายความว่า วิธีการทางสังคม
สงเคราะห์อ่ืนๆ จะถูกละเลย วิธีการทางสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน การวิจัยทาง
สังคมสงเคราะห์อาจถูกน ามาเป็นวิธีการร่วมก็ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษา
นโยบายของหน่วยงานหรือฝ่าย/ แผนกสังคมสงเคราะห์ให้ละเอียดชัดเจนก่อน
ว่าหากจะใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์มากกว่าหนึ่งวิธีจะขัดต่อนโยบาย
แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนลักษณะการให้บริการของหน่วยงาน/ แผนกสังคม
สงเคราะห์ของหน่วยงานนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร 
  3.  ทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมีหลากหลาย เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ การ
เลือกใช้ทรัพยากรใดให้พิจารณาด้วยเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอื่นๆด้วย ส าหรับทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
มีหลากหลาย เช่น ทรัพยากรบุคคล  

  2. วางแผนการท างานระยะตอ่ไป เพื่อตอบจุดมุ่งหมายการฝกึภาคปฏิบัติ 1 
 
ประเด็นในการแลกเปลี่ยน (กลุ่มย่อย) 
ระดับที่ 1  

 ข้อมูลองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ขอบเขตและลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การประเภทตา่งๆ  

 รัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร/ องค์กรพัฒนาเอกชน/ อื่นๆ 
          » องค์กรที่เน้นการให้บริการพื้นฐานหรือองค์กรที่ปฏิบตัิงานให้ความ
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ิ
          » องค์กรที่ท างานเชิงพทิักษ์สิทธิ การคุ้มครองสิทธิ หรือการรณรงค์
เผยแพร ่
          » องค์กรที่มุ่งแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู พฒันา 
          » องค์กรที่มีการท างานแบบผสมผสาน 
ระดับที่ 2 
       ความเหมือนและความต่างระหว่างหน่วยงานและผลที่มีต่อกระบวนการ
ให้บริการ การจัดการทรัพยากร หลักการและวิธีการสังคมสงเคราะห์ที่ใช้   
ความแตกต่างระหว่าง “ความรู”้ จากห้องเรียน และสนามจริง 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะกลางของการฝกึภาคปฏิบัติ(สปัดาหท์ี่ 3-6) : การใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์  (ต่อ) 
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการนิเทศงานและสัมมนา 

ทรัพยากรการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกใช้ทรัพยากรใด
ให้พิจารณาด้วยเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ด้วย 
ส าหรับทรัพยากรที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการต้องให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
รับรู้ ยอมรับ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจด้วยว่าทรัพยากรนั้นให้คุณค่าแก่ชีวิต และ
ความต้องการของเขา  
          นอกจากการใช้ทรัพยากรในหน่วยงานแล้ว การแสวงหาทรัพยากร
ภายนอกเป็นบทบาทส าคัญของนักสังคมสงเคราะห์เช่นกัน เพราะยังมีทรัพยากร
ภายนอกหน่วยงานอีกมากที่สามารถดึงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษา เช่น หน่วยงานที่ให้บริการทาง
สังคมต่างๆ ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ให้บริการทาง
สังคมทั่วๆ ไป ตลอดจนครอบครัวหรือสถาบันแวดล้อมของผู้รับบริการเอง เป็น
ต้น การติดต่อประสานงาน การส่งต่อผู้ใช้บริการไปใช้บริการนอกหน่วยงานมี
ความส าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นความพยายามให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์
สูงสุดแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรทางสังคมที่อยู่ให้เป็นประโยชน์ และยังเป็น
ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายในการท างานด้วย เป็นต้น 
ทักษะการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงทักษะ AIT อันประกอบด้วย   
ทักษะการประเมิน (Assessment)  ทักษะการด าเนนิการ (Implementation)  
และทักษะการสิ้นสดุการด าเนนิการ (Termination)เปน็ชว่งทีน่กัศึกษาได้ผา่น
กระบวนการฝึกปฏิบัติใช้ความรู ้หลักการ วิธีการและทักษะในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ อย่างมีระบบ มีขั้นตอน โดยเนน้การช่วยเหลือหรือการ
จัดบริการแก่ผู้ใช้บริการ   

การนิเทศงานครั้งที่ 2   
        ฝึกการท างานกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์  เฉพาะราย 
และวิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน  โดยเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงกับหลักการ
ท างานสังคมสงเคราะห์ และทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระยะสุดท้ายของการฝกึภาคปฏิบัติ 1 (สัปดาหท์ี่ 7-9) : วิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้และสรุปความคิดรวบยอด 
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการนิเทศงานและสัมมนา 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญประกอบด้วย 
  1. การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ การใช้ทรัพยากร ลักษณะการ
ให้บริการที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน/ ฝ่าย/ แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยมองภาพ
ของงานสวัสดิการสังคมโดยที่เกี่ยวข้องให้เห็นชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน 
และมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด  
  2. ในฐานะนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาได้ใช้
ความรู้ แนวคิดและทฤษฎี หลักการ วิธีการทักษะทางสังคมสงเคราะห์ต่อการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานอย่างมีความเหมาะสม และบังเกิดผลดีแก่
ผู้ใช้บริการ แก่หน่วยงาน/ ฝ่าย/ แผนกสังคมสงเคราะห์หรือไม่ เพียงใด อะไรคือ
ข้อขัดข้องหรือจุดอ่อน อะไรคือจุดเด่น 
   3. นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ประเมินโดยใช้เหตุผลมีความรอบคอบและ
ปราศจากอคติ 
นักศึกษาอาจจะเสนอแนวทางเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง                 
  4. พัฒนาบริการของหน่วยงานและฝ่าย / แผนกสังคมสงเคราะห์ของ
หน่วยงานได้ตามความเหมาะสม 
 

การปัจฉิมนิเทศ 
      การปัจฉิมนิเทศ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้    
  1. สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับองค์กร การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ  
  2. วิเคราะห์การปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในองค์กร 
  3. มองเห็น/ เข้าใจความเชื่อมโยงของระบบงานสังคมสงเคราะห์ / สวัสดิการ
สังคมในหน่วยงานกับระบบสวัสดิการสังคมในภาพกว้าง 
  4. ประเมินบทบาทของตนเองในฐานะนักศึกษาภาคปฏิบัติและ / หรือนัก
สังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน 
  5. ประเมินตนเองและแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อการท างานสังคม
สงเคราะห์  
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย 
ระดับที่ 1  

 องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ กระบวนการสงัคมสงเคราะห์ที่(ประยุกต์) ใช้
ในการฝึกภาคปฏิบตัิ  

 องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ เทคนิค กระบวนการสังคมสงเคราะห์ที่
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกบักรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 

 ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ และการแก้ไขขจัดปัญหา 
ระดับที่ 2 

 องค์ความรู้ เฉพาะที่ ได้  ”เพิ่ มเติม” จากหน่วยงานที่ เสริมสร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 



ระยะสุดท้ายของการฝกึภาคปฏิบัติ 1 (สัปดาหท์ี่ 7-9) : วิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้และสรุปความคิดรวบยอด 
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการนิเทศงานและสัมมนา 

  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหนว่ยงาน 
รวมถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับบริบทสงัคมไทย 

 ความแตกต่างระหว่าง “ความรู”้ จากห้องเรียนและสนามจริง และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  

 ทักษะ “ชีวิต” ทีไ่ด้รับจากการฝกึภาคปฏิบัติ 
สมรรถนะที่จ าเปน็ในการท างานสังคมสงเคราะห์และการ  
“ซ่อม” และ  “สร้าง” สมรรถนะ 

 



 

การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบติั 1 

องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการประเมินผลภาคปฏิบตัิ 1 ของนักศึกษา มี 5 ด้านหลักๆ 
ดังนี้   

ล าดับที ่ หัวข้อ คะแนน 

1 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ เหมาะสมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

100 

2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 50 

3 
ทักษะและความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห ์

140 

4 
การเข้ าร่วม ในกระบวนการนิ เทศฝึ ก
ภาคปฏิบัติ การสัมมนาและการน าเสนอ 

60 

5 
ความสามารถในการเขียนและเรียบเรียง
บันทึกประจ าวัน/บันทึกประจ าสัปดาห์ 
และ รายงานฉบับสมบูรณ์  

50 

 คะแนนรวม 400 
 
โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ (ดูแบบประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ในภาคผนวก จ) 
1. การประเมินทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ์ ประเมินวิธีคิดและการปฏิบัติตัวของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การวางตัวที่เหมาะสม - การเป็นแบบอย่างที่ดี แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
ประพฤติตนในวินัยนักศึกษา 

1.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง– การใส่ใจงานที่ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจใน
การท างาน 

1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน – การยอมรับความคิดเห็น ยอมรับความ
แตกต่าง การรักษาสัมพันธภาพ การรักษาความลับ การมีส่วนร่วม 



1.4 ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ - การให้คุณค่า การเข้าใจความแตกต่าง 
การรักษาสัมพันธภาพ การรักษาความลับ การมีส่วนร่วม 

1.5 ความรับผิดชอบต่อองค์กร - การรักษาช่ือเสียงองค์กร การค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม การให้ความเป็นธรรมในการให้บริการ 

1.6 ความรับผิดชอบต่อสังคม  - การมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ความ
เป็นธรรมทางสังคม 
   
2. การประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินความรู้ความ
เข้าใจ  ทั้งในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ ความรู้ความเข้าใจในหน่วยงาน/องคก์ร 
ประกอบด้วย  

2.1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้าง
ของหน่วยงาน และรูปแบบในการบริการของหน่วยงาน  

2.2 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์ การวิเคราะห์
องค์กร การใช้ทรัพยากร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปรับตัวในการท างาน และ
ความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
  
3. การประเมินทักษะและความสามารถในการปฏิบั ติงานสังคมสงเคราะห์ 
ประกอบด้วย 

3.1 ความสามารถในการรับแจ้งข้อมูลเบื้องต้น/ขั้นตอนแรกรับ 
3.2 ความสามารถในการแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง 
3.3 ความสามารถในการประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ 

3.3.1 การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม,และสภาวะแวดล้อม 
3.3.2 การประเมินปัจจัยเสี่ยง ความต้องการรวมถึงการวินิจฉัย

ปัญหาและความต้องการ 
3.3.3 การประเมินศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และความสามารถใน

การจัดการกับปัญหา อันสะท้อนถึงภาวะเข้มแข็ง 



 

3.4 ความสามารถในการวางแผนบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านแก้ไขและ/หรือ
ฟื้นฟู และ/หรือป้องกัน และ/หรือคุ้มครอง และ/หรือพิทักษ์สิทธิ 

3.5 ความสามารถในการด าเนินงานตามแผน/ความสามารถระดม/สรรหา/ปรบั
ใช้ทรัพยากร ท้ังในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการให้บริการ 

3.6 ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดบริการ/ความสามารถ
ในการส่งต่อ 

3.7 ความสามารถในการท างานแบบสหวิชาชีพ 
3.8 ความสามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ ไปสู่การ

ปฏิบัติงาน 
3.9 ความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางสังคมสงเคราะห์  

  3.10 ความสามารถในการบูรณาการวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
  3.11 ความสามารถในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  
  3.12 ความสามารถในการประเมินตนเอง 
 
4. การเข้าร่วมในกระบวนการนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ การสัมมนาและการน าเสนอ  
ประกอบด้วย  

4.1 การเข้าร่วมในกระบวนการนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 1 ทั้งในการอบรมเสริม
ความรู้ การปฐมนิเทศ การมัชฌิมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ และการนิเทศในหน่วยงานของ
อาจารย์ภาคสนามและอาจารย์นิเทศในคณะ  

4.2 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการนิเทศงาน/สัมมนาครบทุกครั้งและตรงต่อ
เวลา   

4.3 การน าเสนอข้อมูลในการนิเทศงาน/สัมมนาได้อย่างสร้างสรรค์ และ มีการ
แสดงความเห็น การสะท้อนความรู้ความเข้าใจ  
 
5. การประเมินความสามารถในการเขียนและเรียบเรียงบันทึกประจ าวัน/บันทึก
ประจ าสัปดาห์ และ รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 



5.1 การบันทึกการปฏิบัติงาน (บันทึกประจ าวัน/ บันทึกประจ าสัปดาห์) 
5.2 ความสามารถในการน าเสนอความคิดและสะท้อนประเด็น มุมมองทาง

สังคมสงเคราะห์  
5.3 ความสามารถในการเขียน และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Caase Study) 
5.4 ความสามารถในการสังเคราะห์และน าเสนอประเด็นการเรียนรู้  
5.5 ความสามารถในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (ความถูกต้องของข้อมูล  

ความถูกต้องและความสละสลวยของภาษา การอ้างอิงเชิงวิชาการ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเช่ือมโยงกับหลักทฤษฎี ความเป็นเอกภาพของเนื้อเรื่อง การ
จัดล าดับเนื้อหา) 
   
2.5 แนวทางการจัดท ารายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 
 

   การจัดท ารายงานถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะในการประมวล สังเคราะห์ 
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของนักศึกษา เพื่อน าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้สนใจ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการส่งต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและเผยแพร่เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาในแวดวงวิชาการต่อไป  

การจัดท ารายงานฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. รายงานประจ าวัน/ สัปดาห์  (ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ) 

 2. รายงานฉบับสมบูรณ์  (เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ) 
 3. รายงานการใช้วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษา (เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกภาคปฏิบัติ) 
 



 

1. รายงานประจ าวัน/ สัปดาห์  

   นักศึกษาสามารถก าหนดการเขียนบันทึกประจ าวัน/สัปดาห์ได้โดยอิสระ 
ตามกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษากับหน่วยฝึก ส าหรับการจัดท าสามารถท าเป็น
รายงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์แล้วแต่ความเหมาะสมของการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน/พื้นที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศงานของคณะและอาจารย์
นิเทศงานภาคสนาม เพื่อเป็นรายงานสรุปการปฏิบัติงานประจ าวัน/สัปดาห์ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นหลักๆ อันได้แก่ 

(1) แผนการฝึกภาคปฏิบัติ  ( 9 สัปดาห์) กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 1  
   (2) วัตถุประสงค์การฝึกฯ  
   (3)  การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ รูปแบบ วิธีการ ทักษะและ
เทคนิคทางสังคมสงเคราะห์ที่นักศึกษาน าไปใช้      
   (4) ผลการด าเนินตามแผนการฝึกภาคปฏิบัติ    
   (5) บทเรียนรู้ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ การสะท้อนความเห็นของนักศึกษาว่าคิด
อย่างไรต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งระบุประเด็น/เหตุการณ์ส าคัญที่เ กิดขึ้นในวัน/สัปดาห์
นั้นๆ  
   (6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

   ในระดับกลุ่มให้ด าเนินการสรุปรายสัปดาห์เพื่อประมวล และจัดระบบข้อมูล
ของกลุ่มให้เห็นภาพรวมของการท างานในแต่ละช่วง รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการท างาน 
เพื่อให้สามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึก
ภาคปฏิบัติ 
2. รายงานฉบับสมบูรณ์  

   รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นรายงานที่สะท้อนผลการศึกษาต่อการด าเนินงาน
ในหน่วยงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ท้ังต่อตัวนักศึกษา ต่อหน่วยงาน/ชุมชน) 
โดยนักศึกษาน าเสนอในรูปแบบการจัดท ารายงานของนักศึกษาเอง มิใช่น าข้อมูลทุกอย่าง



ที่มีหรือได้รับใส่ในรายงานทั้งหมด ฉะนั้นการเขียนรายงานจะต้องค านึงถึงสาระข้อมูล 
การวิเคราะห์ และการน าเสนอที่สะท้อนความเข้าใจเชิงลึก การเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี 
และการอ้างอิงเชิงวิชาการ โดยเนื้อหาควรมีความกระชับ อย่างไรก็ตาม สามารถพิจารณา
แนวทางการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ได้ในภาคผนวก ช 

   ทั้งนี้การน าเสนอรายงานภาพรวมนี้ สามารถน าเสนอความคืบหน้าให้
อาจารย์นิเทศงานพิจารณาได้ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีก าหนดส่งเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกภาคปฏิบัติแล้ว (ตามที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ) 
แนวทางการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ 1 อาจมีเนื้อหา
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

1) ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 อธิบายความเป็นมาของหน่วยงาน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน 
ระเบียบปฏิบัติ สายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ลักษณะการ
ให้บริการ รวมทั้งลักษณะของผู้ใช้บริการโดยทั่วไป 

2) การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน จุดมุ่งหมาย ขอบเขต ลักษณะการให้บริการ
ของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์                

 การน าแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 

 การน าหลักการ และวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

 การน าทักษะทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  เช่น  ทักษะพื้นฐาน 
ทักษะจ าเป็น ทักษะเฉพาะ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 การใช้ทรัพยากร การติดต่อประสานงาน การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งใน
และนอกหน่วยงาน 



 

3) การวเิคราะห์การปฏิบัติงานและการเสนอแนวคิด 

 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
หลักการ วิธีการ ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูลองค์กรและข้อมู ลกระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการให้บริการ    

 รายงานกรณีศึกษา และ/ หรือ การท ากิจกรรมกลุ่มของนักสังคมสงเคราะห์ 
4) สรุป  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์ 

 
3 . รายงานการใช้ วิ ธีป ฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห์ ต่ อกรณี ศึ กษ า 1 (Social 
Casework/Group Work Study)   
  

   การเขียนรายงานการใช้วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษา (Social 
Casework/Group Work Study)  เป็นการเรียบเรียงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อ
กรณีศึกษาที่เป็นได้ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม นับเป็นการฝึกฝนเพื่อน าไปสู่การทบทวนและ
วิเคราะห์ตามแนวทางของ case/group review ที่ต้องการการตกผลึกจากการท างาน
ค่อนข้างมาก ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่ใช้เวลา 9 สัปดาห์นั้น ยังสามารถ
เรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ ตามการท างานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มโดยยึด
แนวทางการเรียนรู้ตามหลักของ Social case/group work review โดยให้นักศึกษา 1 
คน เลือก 1 กรณีศึกษา (ศึกษากรณีแบบรายบุคคลหรือกรณีแบบกลุ่ม) และก าหนดแนว
ทางการเรียบเรียงการเขียน ดังนี ้

รูปแบบรายงานการใช้วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษารายบุคคล (Social 
Case Work Study) 
                                                           
1 ปรับปรุงจากแนวทางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของนักสังคมสงเคราะห์  

โดย รศ.อภิญญา เวชยชัย 



(1) การรับแจ้งเบื้องต้น/ขั้นตอนแรกรับ  
(2) การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact Finding)  
(3) การประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ (Assessment)  

 -  การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม  
  (Bio-Psycho-Social Assessment)  
 -  การประเมินสภาวะครอบครัว (Family Assessment) 
 -  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 -  การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) 

(4) การก าหนดเป้าหมายและแผนบริการ (Care Plan/Planning)  
(5) การด าเนินงาน (Implementation) 
(6)  ก า ร ติ ด ต า ม  ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น  ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น  ผ ล ก ร ะ ท บ 

(Output/Outcome/Impact) 
(7) การส่งต่อ (Referral System)  
(8) การท างานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT) 
(9) การวิเคราะห์รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และกระบวนการท างาน 

(Model/Process) 
 
รูปแบบรายงานการใช้วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษาแบบกลุ่ม (Social 
Group Work Study) 
  (1) ปัญหาและความจ าเป็นของการใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่ม  
   (2) การจัดตั้งกลุ่ม  
   (3) การสร้างสัมพันธภาพให้เกิดระบบสนับสนุนและเข้าถึงปัญหาของสมาชิก
กลุ่ม 
   (4) การก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการของกลุ่ม  



 

   (5) การเตรียมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและก าหนด
ประเด็นในกลุ่ม 
   (6) การวางแผนด าเนินการเพื่อร่วมแก้ปัญหาในกลุ่ม  
   (7) การจัดการสนทนาเพื่อเกิดการตั้งค าถาม การทบทวนตนเอง 
   (8) การด าเนินการตามข้อตกลง 
   (9) การทบทวนผลการด าเนินงานร่วมกัน 

 (10) การค้นหาและประเมินสถานการณ์ใหม่ 
 (11) การเช่ือมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ร่วมกัน 
 (12) การตัดสินใจวางแผนและด าเนินการต่อ 
 (13) การวิเคราะห์รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และกระบวนการท างาน 

(Model/Process) 
 

   นอกจากนั้น ได้รวบรวมประเด็นจาก Social casework/Groupwork 
Study ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนรายงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. Social Casework Study/Group Work Study 
   หมายถึง การทบทวน สังเคราะห์ข้อเท็จจริง ที่ เป็นข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ใช้บริการทุกด้าน พร้อมหลักฐานพยานรองรับเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป (เช่น การประเมินสภาวะร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การน าข้อมูล
หลักฐานสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมาย การวิเคราะห์วินิจฉัย การก าหนดแผน
ด าเนินการ เป็นต้น) 

   การเขียน Case Study ต้องให้ความส าคัญกับข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์รองรับ (Evidence-Based) และมีการจัดระบบข้อมูลในการน าเสนออย่างเป็น
ระบบเพื่อสรุปรายละเอียดของแนวคิด กระบวนการ วิธีการท างานของนักสังคม



สงเคราะห์ พร้อมการประเมินวิเคราะห์ให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนในการท างาน และการ
จัดการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนความสามารถและศักยภาพของนักสังคม
สงเคราะห์  

สาระส าคัญในการเขียน Case Study  

(1) การรับแจ้งเบื้องต้น/ขั้นตอนแรกรับ การเก็บรายละเอียดในขั้นตอนแรก
รับ (Intake Process) เพื่อพิจารณาถึงการให้ความส าคัญกับการบันทึก
รายละเอียดเบื้องต้น ตั้งแต่ผู้แจ้ง รายละเอียดการแจ้ง วันเวลาที่รับ สภาพของ
ผู้ ใช้บริการในขั้นตอนแรกรับ สภาพครอบครัวหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
ความสัมพันธ์ของผู้แจ้งกับผู้ใช้บริการ การตัดสินใจรับเข้าสู่ระบบบริการของ
องค์กร ฯลฯ 

(2) การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact Finding) เพื่อ
พิจารณาถึงหลักการท างานและวิธีการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น การแสวงหาข้อมูล
ที่เป็นสาระส าคัญของปัญหา รายละเอียดของปัญหาในเชิงกายภาพ จิตใจ 
อารมณ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งภายในและ
ภายนอก การใช้ทักษะต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการเข้าถึงข้อเท็จจริง เช่น การเยี่ยม
บ้าน การสังเกต การพูดคุยกับกลุ่มสังคมที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่าง
ครอบคลุมรอบด้าน ผ่านผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ส าหรับการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา 

   การสืบค้นข้อเท็จจริงควรเป็นข้อเท็จจริงจากหลายแหล่ง ท้ังจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
พยานเอกสาร พยานวัตถุ(บาดแผล น้ าคัดหลั่ง ร่องรอยในท่ีเกิดเหตุ ฯลฯ) พยานท่ีบันทึก
โดยบุคคล เช่น การถ่ายภาพ วิดีโอ และพยานนิติวิทยาศาสตร์ จากผู้ประกอบวิชาชีพ 
เช่น นิติแพทย์ 



 

   กระบวนการกลั่นกรองข้อเท็จจริง ได้จากวิธีการใด เช่น จากการซักถาม สังเกต 
สัมภาษณ์ เรื่องเล่า หรือมีการใช้เครื่องมือตรวจประเมินข้อเท็จจริงผ่านสหวิชาชีพอ่ืนๆ ที่
น ามาประกอบ 

(3) การประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ (Assessment) ในท่ีนี้พิจารณาจากความ
ครอบคลุมในการน าข้อเท็จจริงที่ได้มาประเมิน วิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อค้นหาปัญหา
และความต้องการที่เร่งด่วน และหลากหลายของผู้ใช้บริการ 

    การประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ (Assessment) ที่จะช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่
กระจ่าง ควรมีการโดยประเมินในสาระส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 

 การประเมินสภาวะกายจิตสังคม (Bio Psycho Social Assessment) 
ได้แก่การวิเคราะห์วินิจฉัยสภาพที่เป็นจริงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ใช้บริการกับครอบครัว เครือญาติ กลุ่มสังคม
รอบตัวเพื่อพิจารณาถึงปัญหา ความทุกข์ ความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ หรือ
ลักษณะพิเศษของผู้ใช้บริการ เป็นการประเมินผู้ใช้บริการในภาวะองค์รวมคือ
มองเห็นทั้งกาย จิต สังคมทั้งระบบอย่างเช่ือมโยงกัน น าไปสู่การพิจารณา
สาเหตุของปัญหา ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา กรณีการท าร้ายทารุณกรรมเด็ก 
ควรประเมินจากประจักษ์พยานที่ได้จากข้อเท็จจริง ว่าเกิดจากเจตนาจงใจ 
หรือ อุบัติ เหตุ  เหตุใดจึงตัดสินใจประเมินเช่นนั้น รวมทั้งประเมินจาก
ระยะเวลาและความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ 

 การประเมินสภาวะครอบครัว (Family Assessment) ได้แก่ การประเมิน
บทบาทความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการ เครือญาติ สถานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ของครอบครัว และเป็นการประเมินฐานทรัพยากรที่จะเป็น
ตัวช่วยของผู้ใช้บริการ หรือผู้บั่นทอนพัฒนาการ พลังของผู้ใช้บริการ รวมถึง



สถานการณ์ปัญหาระหว่างสมาชิกในครอบครวั ว่ามีความขัดแย้งรุนแรงหรือไม่ 
เพียงใด ความขัดแย้งน้ันก่อผลกระทบอย่างไรกับผู้ใช้บริการ 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้แก่ การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นซ้ าอีกในครอบครัว หรือในพฤติกรรมบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ ความเสี่ยงดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อผู้ใช้บริการ แนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงซ้ าและความเสี่ยงใหม่ เพื่อน าไปสู่การวางแผนป้องกัน การ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลท าร้ายผู้ใช้บริการซ้ า ทั้งนี้อาจพิจารณาถึงสาระส าคัญใน
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ป้องกันปัญหาได้ เช่น พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 เป็นต้น 

 การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) ได้แก่ การประเมิน
ทางออกที่เป็นความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ โดยยึดเอาผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังเป็นเด็กเล็กและ
ความต้องการของครอบครัวไม่อยู่ในสถานะที่ค านึงถึงความปลอดภัยมั่นคงใน
ชีวิตเด็ก นักสังคมสงเคราะห์จะต้องแสดงจุดยืนในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
และประเมินความต้องการแท้จริงที่เหมาะสมกับสวัสดิภาพ ความมั่นคงของ
เด็กเป็นตัวตั้ง 



 

ตัวอย่างประเด็นส าคัญท่ีน าไปสู่การประเมิน วิเคราะห์วินิจฉัย ได้แก่ 

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นจุดเปลี่ยนพฤติกรรม (turning point) การใช้ชีวิตแบบ
ปกติประจ าวันเป็นอย่างไร ความผิดปกติเริ่มเมื่อไหร่ อะไรคือปัจจัยที่น าสู่การ
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

 ผลจากเหตุการณ์หรือปัจจัยที่กระท า มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต พัฒนาการ  
พฤติกรรม อุปนิสัย อย่างไร เพียงไร 

 ผลที่เกิดขึ้นต่อเด็ก ก่อผลกระทบสู่บุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 

 
(4) การก าหนดเป้าหมายและแผนบริการ (Care Plan/ Planning) ได้แก่ การ
น าผลการประเมินสภาวะมาวิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อก าหนดเป้าหมายที่เป็นล าดับ
ความส าคัญของการจัดบริการ และวางแผนบริการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา การ
บ าบัดฟื้นฟู การคุ้มครอง หรือการป้องกันตามสถานการณ์ที่เหมาะสม แผนบริการ
อาจเสนอเป็นแผนเฉพาะหน้า หรือแผนระยะสั้น แผนระยะยาวให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการที่เป็นจริง แผนบริการนั้นหากนักสังคมสงเคราะห์ได้จากการประชุม
ทีมสหวิชาชีพ จะยิ่งสร้างความมั่นใจเพราะจะช่วยให้แผนบริการมีความสอดคล้อง
เหมาะสม กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของปัญหามากขึ้น และน าไปสู่การการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างานมากขึ้น 

(5) การด าเนินงาน (Implementation) ได้แก่ การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมใน
การด าเนินงาน รวมถึงการเสนอบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการบริหาร
จัดการตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อเสนอหลักประกันในการจัดบริการอย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง หากในกระบวนการด าเนินงานพบปัญหา อุปสรรคใด ให้เสนอถึงแนวทางใน
การจัดการปัญหาดังกล่าวด้วย เพื่อสะท้อนศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) และทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ที่



เหมาะสมในการเผชิญหน้ากับปัญหาระหว่างด าเนินการ รวมถึงเทคนิคในการ
คลี่คลายปัญหาอย่างเหมาะสม 

(6) การติดตาม ผลการด าเนินงาน ผลที่ เกิดขึ้ น  ผลกระทบ (Output/ 
Outcome/ Impact) ได้แก่ การสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานว่าได้ก่อให้เกิด
ผลการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ใช้บริการและ/ หรือครอบครัวอย่างไร เพียงไร หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมาแบบใด ซึ่งจะน าไปสู่การประเมินสภาวะและ
สถานการณ์ใหม่ การวางแผนและการด าเนินงานใหม่อีก การติดตามผลที่เกิดขึ้นนี้ 
ท าให้นักสังคมสงเคราะห์ต้องปรับตัวอย่างไร ได้เห็นการแก้ปัญหาในกระบวนการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้เห็นการใช้ความรู้ ทักษะและศักยภาพในการติดตามและ
ประเมินผลงานในขณะเดียวกัน 

(7) การส่งต่อ (Referral System) คือ การเสนอเหตุผล ข้อเท็จจริงให้เห็นถึง
ความส าคัญจ าเป็นในการส่งต่อผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานอื่น และสะท้อนถึ งการ
ด าเนินงานในการส่งต่อว่ามีระบบประสานงานโดยทางใดบ้าง เพื่อเป็นหลักประกัน
ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการในหน่วยงานอื่นโดยได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสร้างระบบส่งต่ออย่างไร ท่ีจะท าให้หน่วยงานต่อไปได้ข้อเท็จจริงและ
ประวัติที่ชัดเจน หากเป็นกรณีการละเมิดทางเพศ มีการด าเนินการส่งต่อเพื่อป้องกัน
ความละเอียดอ่อนในการถูกละเมิดซ้ าอย่างไร 

(8) การท างานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT) ได้แก่ การให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประสานทีมสหวิชาชีพ การด าเนินการประชุมทีม เพื่อให้
เกิดความร่วมมือจากผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ หากมีการประชุมทีมสหวิชาชีพ
ตั้งแต่ขั้นตอนของการประเมินสภาวะ นักสังคมสงเคราะห์ต้องเสนอข้อสรุปร่วมกัน
ของทีมสหวิชาชีพ ที่ถือเป็นมติร่วมที่เป็นทิศทางของการปฏิบัติงานให้ทราบ อันจะ
สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนบริการ 



 

(9) การวิเคราะห์รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และกระบวนการท างาน   ในที่นี้
หมายถึงการที่นักสังคมสงเคราะห์สามารถสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานของตน ท่ีได้สอดแทรกแนวคิด รูปแบบการท างาน ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
ทักษะส าคัญที่เป็นประโยชน์จากการท างาน เพื่อน าไปสู่การให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่องานในอนาคต เป็นการสะท้อนความคิดของตนในรูปแบบการสรุป
บทเรียนพอสังเขป ในการบอกเล่าถึงปัจจัยที่มาของความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่
ตนได้เผชิญมา  

2. Social Group Work Review 

 Social Group Work Review ห ม าย ถึ ง   ก า รส รุ ป  ท บ ท วน แ น วคิ ด 
กระบวนการ วิธีการท างานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม เพื่อให้เห็นรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน พร้อมการวิเคราะห์ถึงความถูกต้องเหมาะสมของแนวทางการด าเนินงาน เป็น
การสื่อสารเชิงสรุป เพื่อเป็นความรู้ในการปฏิบัติงานและส่งต่อความรู้นั้นต่อไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นถัด ๆ ไป 

สาระส าคัญในการเขียน Social Group Work Review  

(1) ปัญหาและความจ าเป็นของการใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่ม  ความเป็น
จริง การเลือกใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่ม ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีที่นักสังคม
สงเคราะห์พบผู้ใช้บริการ แต่เกิดจากการที่นักสังคมสงเคราะห์รับผู้ใช้บริการเข้าสู่
ระบบบริการของตนแล้ว ผ่านการสืบค้นข้อเท็จจริง การประเมินสภาวะจนสามารถ
เข้าใจธรรมชาติ สภาวะกายจิตสังคม ของผู้ใช้บริการแล้ว การตัดสินใจเลือกใช้
วิธีการ GroupWork กับผู้ใช้บริการ จึงเกิดขึ้นภายหลังจากผ่านการท างานใน
ลักษณะรายบุคคลมาแล้ว และเห็นประโยชน์ในการเลือกใช้วิธีการกลุ่ม เพื่อเข้าสู่
ขั้นตอนในการฟื้นฟูสภาวะ หรือเสริมความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของ
ผู้ใช้บริการผ่านกลุ่มปัญหาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  



 การเขียนรายละเอียดในขั้นตอนนี้ คือ การที่นักสังคมสงเคราะห์ให้ข้อเท็จจริง
ถึงสถานการณ์ปัญหาต้ังแต่กระบวนการแรกรับ และความจ าเป็นในการตัดสินใจ
ใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มในการท างาน 

(2) การจัดต้ังกลุ่ม ขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่ม ที่เริ่มจากการค้นหาและเชิญชวน
สมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม ในขั้นตอนนี้ ผู้ประสานกลุ่มหรือนักสังคมสงเคราะห์ จะเริ่ม
สร้างสัมพันธภาพกับผู้ใช้บริการอย่างไร การสร้างความรู้สึกให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
ในกลุ่ม มีกระบวนการอย่างไร  

      กระบวนการคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม เป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นในการ
จัดตั้งกลุ่ม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ควรเสนอกระบวนการคัดเลือกว่าเกิดจากวิธีการ
ใด เช่น อาจมีการคัดเลือกอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ในกรณีที่เป็น
กลุ่มทางการนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้เริ่มก าหนดการประชุมระหว่างผู้ใช้บริการ
รายอื่นๆ ซึ่งถือเสมือนเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มร่วมกัน และเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมาย ทิศทาง กระบวนการ 
และสร้างความรู้สึกให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเตรียมพร้อม ปกติแล้วนักสังคม
สงเคราะห์จะเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ก าหนดข้อตกลงเรื่องการรับสมาชิก
ใหม่ หรือการก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกกลุ่มที่จะเข้าร่วม แต่ในกรณีที่เป็นกลุ่ม
ไม่เป็นทางการ การก าหนดเป้าหมาย ประเด็นหรือกิจกรรมในการจัดตั้งกลุ่มจะมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า และนักสังคมสงเคราะห์จะเปิดโอกาสให้สมาชิกคนใดคนหนึง่
เป็นผู้น ากลุ่มสนทนา หรือสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของกลุ่มมากขึ้น ขณะที่นักสังคมสงเคราะห์ก าหนดบทบาทตนเองเป็นผู้
สังเกตการณ์หรือเป็นผู้สนับสนุนให้กลุ่มเคลื่อนตัวอย่างเหมาะสม 

(3) การสร้างสัมพันธภาพให้เกิดระบบสนับสนุนและเข้าถึงปัญหาของสมาชิก
กลุ่ม การส่งเสริมให้กลุ่มมีปัจจัยที่เข้มแข็งในระยะแรก คือ การสร้างสัมพันธภาพใน



 

ระหว่างกลุ่มให้เกิดการยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของกันและกัน 
วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การกระตุ้นให้สมาชิกทุ่มเทความสนใจไปสู่เปา้หมายร่วมกนั 
โดยการจัดการเสวนาให้เป้าหมายมีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน เช่น การก าหนดให้
กลุ่มผู้หญิงมีการระบายความทุกข์ในเรื่องการถูกใช้ความรุนแรงจากผู้ชาย บทบาท
ในการส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้ประสบการณ์ และเข้าใจถึงความอ่อนไหวและ
ความเจ็บปวดในกลุ่มสมาชิก เพื่อเกิดความรู้สึกร่วมว่าปัญหาของตนไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัวที่ต้องเก็บไว้โดยล าพัง แต่เป็นปัญหาส่วนรวมที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้
และหาทางแก้ไขด้วยกัน เป็นต้น 

(4) การก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการของกลุ่ม ได้แก่ การสื่อสารของนักสังคม
สงเคราะห์ที่มีความส าคัญในการท าให้เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังกลุ่มมีความ
ชัดเจน โดยเป็นผู้อธิบายถึงความส าคัญของการสร้างเสริมพลังกลุ่ม ว่าจะก่อให้เกิด
ผลดีและท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมของตน
ได้อย่างไร เช่น การก าหนดข้อตกลงให้ผู้ใช้สารเสพติด ก าหนดวินัยของกลุ่มร่วมกัน 
ขณะเดียวกันนักสังคมสงเคราะห์และสมาชิกกลุ่มจะร่วมกันก าหนดขั้นตอน 
หลักการและกระบวนการส าคัญให้สมาชิกได้รับรู้ร่วมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการที่
สมาชิกที่มีภาวะผู้น าคนอ่ืนจะสามารถน ากลุ่มด้วยตนเองต่อไป ข้ันตอนนี้จะช่วยให้
นักสังคมสงเคราะห์ได้สรุป ทบทวนวินัย หลักเกณฑ์การสร้างความเป็นเอกภาพของ
กลุ่ม และการกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ ยอมรับในกฎเกณฑ์ของส่วนรวม
ร่วมกัน 

(5) การเตรียมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและก าหนดประเด็น
ในกลุ่ม  การประเมินสถานการณ์ และการวิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกกลุ่มเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่นักสังคมสงเคราะห์จะเข้าใจประสบการณ์ความร้ายแรงหรือความ
อับอาย ความเจ็บปวดที่สมาชิกแต่ละคนจะรู้สึกไม่เหมือนกัน และการตั้งกลุ่มใน
ประเด็นปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันก็ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกทุกคนจะรองรับ



ต่อสถานการณ์ทั้งหลายได้เหมือนหรือเท่ากัน นักสังคมสงเคราะห์จึงควรท างานกับ
สมาชิกรายบุคคล เพื่อประเมินสภาวะด้านกาย จิต สังคม ความรุนแรง ความ
เจ็บปวดที่แต่ละคนรู้สึกก่อน ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจสภาพปัญหาโดยรวมของกลุ่ม 
และเห็นประเด็นส าคัญที่ต้องน าเข้าสู่การหารือในกลุ่มตั้งแต่ตอนแรก การประเมิน
สถานการณ์ปัญหาด้วยความละเอียดอ่อนนอกจากจะช่วยให้นักสังคมสงเคราะห์
เข้าถึงความเป็นจริงของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนแล้ว ยังจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจ
ระดับของอารมณ์ความรู้สึกแต่ละคนที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันได้เห็นประโยชน์
จากกระบวนการกลุ่มและเห็นพัฒนาการของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัต
ด้วย  

การที่นักสังคมสงเคราะห์เข้าใจสถานการณ์ของสมาชิกแต่ละคน จะช่วยให้น า
ประเด็นหรือเชื่อมโยงสถานการณ์ในกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ประโยชน์จากกันและกัน
มากที่สุด และท าให้สมาชิกได้เกิดการสะท้อนความคิด ความตระหนักต่อปัญหาจาก
ภายในตนเอง การได้เห็นทั้งความเข้มแข็ง ความอ่อนแอที่ตนได้เห็นจากเพื่อนร่วม
กลุ่ม จะเกิดการน าไปคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองในที่สุด 

(6) การวางแผนด าเนินการเพ่ือร่วมแก้ปัญหาในกลุ่ม  การท าความเข้าใจ
ศักยภาพรายบุคคลของสมาชิกกลุ่ม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแผนด าเนินการหรือการ
พัฒนาระบบความช่วยเหลือท่ีกลุ่มควรก าหนดร่วมกัน เช่น การก าหนดเป้าหมายที่
กลุ่มจะวางแผนร่วมกัน  เพื่อสร้างพลังและความมั่นใจให้แก่กัน   การวางแผน
ด าเนินการอาจเริ่มต้นจากหลายประเด็น ทั้งนี้ เพราะสมาชิกแต่ละคนอาจมี
เป้าหมายเฉพาะของแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้ประสานกลุ่มหรือผู้น ากลุ่มจึงต้องเสนอ
ให้สมาชิกช่วยกันคิดและตั้งเป้าหมายร่วมของกลุ่มร่วมกัน จากนั้นอาจจะให้สมาชิก
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกันโดยพิจารณาจากเป้าหมายร่วมที่
เป็นล าดับความส าคัญที่สุด และก าหนดแผนงานตามเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะ
ยาว ตามที่สมาชิกกลุ่มเห็นพ้องร่วมกัน 



 

(7) การจัดการสนทนาเพ่ือเกิดการต้ังค าถาม การทบทวนตนเอง  การจัดการ
สนทนาเป็นกระบวนการสร้างการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะแรกของการ
จัดตั้งกลุ่ม ระยะประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จนถึงระยะการวางแผน
ก าหนดกิจกรรม การสนทนาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่การเริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการกลุ่ม เพราะการสนทนาคือการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกกลุ่ม
เปิดเผยความคิด ทัศนะของตนเอง เน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันตลอดการ
ด าเนินกลุ่ม ประเด็นการจัดการสนทนา มีตั้งแต่การร่วมก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม 
จนถึงการก าหนดแผนด าเนินการ แต่เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของการสนทนา 
คือ การให้ความส าคัญกับการตั้งค าถามเพื่อทบทวนปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงที่
สมาชิกแต่ละคนได้เผชิญ เพื่อให้สมาชิกได้สื่อสารความรู้สึกและวิเคราะห์ปัญหา
และผลกระทบทั้งที่มีต่อรายบุคคล ครอบครัว การงานและระบบสิ่งแวดล้อม
รอบตัว การจัดการสนทนาลักษณะนี้เป็นกระบวนการรับฟัง สร้างความรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการเผชิญปัญหาหรือความรุนแรงที่คล้ายกัน ช่วยกันวิเคราะห์ถึงความ
เช่ือมโยงของปัญหาจากระดับโครงสร้าง ระบบหรือวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม มา
กระท าต่อบุคคล สร้างทัศนะให้สมาชิกเช่ือมโยง “ปัญหารายบุคคล” ไปสู่ “ปัญหา
ของทั้งสังคม” อย่างชัดเจน  

(8) การด าเนินการตามข้อตกลง เมื่อสมาชิกกลุ่มได้มีการก าหนดเป้าหมายและ
แผนการที่ชัดเจนร่วมกัน ผู้น ากลุ่มหรือนักสังคมสงเคราะห์จะร่วมกันใช้หลักการ
บริหารจัดการแบ่งงาน มอบหมายงานให้สมาชิกกลุ่มมีการด าเนินงานตาม
ความสามารถหรือตามความถนัดของตนเอง เช่น การมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มส่วน
หนึ่งเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดระบบช่วยเหลือท่ีมีคุณภาพ 
หรือแบ่งงานให้สมาชิกบางส่วนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกบางรายที่ยังไม่พร้อมให้
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน เป็นต้น 



(9) การทบทวนผลการด าเนินงานร่วมกัน กระบวนการทบทวนผลการด าเนินงาน
จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสติดตามผลงานตามเป้าหมาย
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือทบทวนบทเรียนทั้งด้านที่เป็นความส าเร็จ
หรือความอ่อนแอที่เกิดขึ้น การทบทวนผลการด าเนินงานจะเป็นการใช้หลักการ
บริหารจัดการมาแก้ไขปัญหาทั้งของรายบุคคล และปัญหาของกลุ่ม การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาทั้ง 2 ระดับ สมาชิกกลุ่มอาจมีการก าหนดผู้ประสานกลุ่ม เพื่อ
รับผิดชอบบทบาทผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ท าหน้าที่แก้ปัญหาและให้
ความช่วยเหลือสมาชิกให้มีสภาวะสมดุลและเข้าถึงบริการที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต
ปัจจุบัน 

(10) การค้นหาและประเมินสถานการณ์ใหม่ การท างานเพื่อเสริมพลังอ านาจของ
กลุ่มในรูปแบบต่างๆ มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะพลวัตของสังคมและ
บริบทแวดล้อม ลักษณะของการด าเนินกลุ่มจะไม่อยู่ในสภาวะนิ่งและสมดุล เพราะ
จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะทั้งระดับรายบุคคลและในระดับกลุ่ม นักสังคม
สงเคราะห์และผู้ประสานกลุ่มจึงต้องรวมพลังกลุ่มให้เกิดการค้นหาและประเมิน
สถานการณ์ใหม่เป็นระยะ การที่ผู้น าค้นหาปัญหาใหม่ ๆ และป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นได้ จะท าให้กลุ่มมีพลังอ านาจเข้มแข็งขึ้น และมีความยั่งยืนในระยะยาวมาก
ขึ้นในอนาคต 

(11) การเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
จากการค้นหาและประเมินสถานการณ์ใหม่เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ และผู้น า
กลุ่มจะต้องช่วยให้สมาชิกสามารถเช่ือมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ เพ่ือสร้าง
ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะและเข้าใจ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้ามามีอิทธิพลกระทบต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้



 

สมาชิกกลุ่มเกิดการพัฒนาเป้าหมายและการวางแผนของกลุ่มไปตามสภาพความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น 

(12) การตัดสินใจวางแผนและด าเนินการต่อ  เป็นขั้นตอนที่สะท้อนถึงความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของกลุ่ม ที่ผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต้องตัดสินใจ
วางแผนใหม่ ตามสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินการเพื่อ
สร้างพลังอ านาจของกลุ่มนั้นเน้นการท างานเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด จิตส านึก 
เพื่อสร้างพลังอ านาจภายในของสมาชิกกลุ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในระดับบุคคล ระดับโครงสร้างอ านาจและวัฒนธรรม
จนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกกลุ่ม ผ่านการตั้งค าถาม การร่วมถกเถียง
สนทนา และผ่านการน าทางความคิดของนักสังคมสงเคราะห์ และ/หรือผู้น ากลุ่มที่
เป็นผู้มีประสบการณ์ร่วมและเผชิญปัญหาต่างๆ มาก่อน ท้ังนี้จ าเป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการมาวางแผน กิจกรรม มอบหมายและแบ่งงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กลุ่มร่วมกันก าหนดไว้ในท่ีสุด 

     อย่างไรก็ตามแม้นักสังคมสงเคราะห์จะได้รับการยอมรับในบทบาทผู้กระตุ้น 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กลุ่มเกิดการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม แต่นัก
สังคมสงเคราะห์จะต้องจ ากัดบทบาทการเป็นผู้น ากลุ่ม และถอยตนเองออกมาเป็น
ผู้สังเกตการณ์ ผู้เชื่อมโยงทรัพยากร หรือเป็นที่ปรึกษาในระยะต่อมา ภายหลังจาก
ที่กลุ่มด าเนินการไปได้ระยะหนึ่ง เพื่อที่จะเปิดบทบาทใหม่ให้แก่สมาชิกกลุ่มที่มีวุฒิ
ภาวะและมีลักษณะผู้น า ด าเนินการน าพากลุ่มต่อไป ทั้งนี้หากได้บุคคลที่เป็นผู้น า
กลุ่ม ซึ่งเคยเป็นเจ้าของปัญหาหรือมีประสบการณ์ร่วมในปัญหานั้นมาก่อน ผู้น า
ลักษณะดังกล่าวจะสามารถน ากลุม่ได้อย่างเข้าใจความลึกซึ้งและความละเอียดอ่อน
ของสถานการณ์ และจะสามารถสร้างเสริมพลังอ านาจให้แก่กลุ่มอย่างแท้จริงใน
ระยะยาว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อภิญญา เวชยชัย, การเสริมพลังอ านาจในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, อัดส าเนา, 2554) 



(13) การวิเคราะห์รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และกระบวนการท างาน   ในที่นี้
หมายถึงการที่นักสังคมสงเคราะห์สามารถสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานของตน ท่ีได้สอดแทรกแนวคิด รูปแบบการท างาน ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
ทักษะส าคัญที่เป็นประโยชน์จากการท างาน เพื่อน าไปสู่การให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่องานในอนาคต เป็นการสะท้อนความคิดของตนในรูปแบบการสรุป
บทเรียนพอสังเขป ในการบอกเล่าถึงปัจจัยที่มาของความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ที่ตนได้เผชิญมา 

การรายงานความก้าวหน้าการฝึกภาคปฏิบัติ (วันมัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ) 
  นักศึกษาควรเตรียมน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ   อินโฟกราฟิค ( การ
น าเสนองาน 1 แผ่น) หรือ Powerpoint หรือ แผนภูมิ หรือ ผังมโนภาพ (Mind Map ) 
หรือ คลิปวีดีโอ  เป็นต้น โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและ
อาจารย์ในคณะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนน าเสนอ 
 
การจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่ม 

1. รายงานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติไม่ต้องมีการจัดท าเป็นรูปเล่ม แต่ให้ส่งให้
อาจารย์นิเทศงานและอาจารย์ภาคสนามพิจารณาตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน 

2. รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ   ส าหรับส่งอาจารย์นิเทศ
ภาคสนามให้จัดพิมพ์รายงานในกระดาษ A4 โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 1 ชุด พร้อม 
CD  (เนื้อหามีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ  1.5 นิ้ว โดยใช้แบบอักษร  TH 
SarabunPSK 16 พอยน์)  ส าหรับฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติบัติและอาจารย์นิเทศงานในคณะ  
ให้ส่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ file PDF ทาง email 

3. รายงานการใช้วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษา (Case Work 
Study หรือ Group Work Study) จัดพิมพ์รายงานในกระดาษ A5 (ขนาดหนังสือ 



 

พ็อกเก็ตบุ๊ค) จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด พร้อม CD ส่งให้อาจารย์นิเทศงานของคณะ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

4. นักศึกษาควรท าส าเนารายงาน และ CD เก็บไว้ส าหรับนักศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้เรียนต่อเนื่อง และ/หรือการท างานในอนาคต 

5. ก าหนดการส่งรายงานเป็นไปตามที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 
**กรณีที่มีการคัดลอกรายงานโดยไม่เหมาะสม หรือไม่อ้างอิง อาจารย์นิเทศงานและฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติสามารถให้นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติได้** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

หมวดที่ 3   

ปฏิทินและหน่วยงานฝึกภาคปฏบิัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
ปฏิทินการฝกึภาคปฏิบัต ิ

ศูนย์รังสิต 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการฝึกภาคปฏบิัติ 1  
ภาคฤดูร้อน/ ปี 2560 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี

1. อบรมเตรียมความพร้อม/ความรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 14 มิถุนายน 2561 

2. ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ (อาจารย์ภาคสนามเข้าร่วม) 15 มิถุนายน 2561 

3. เข้าพ้ืนท่ีฝึกงาน : วันแรกของการฝึกงาน 18 มิถุนายน 2561 

4. นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติครั้งท่ี 1 18 – 26 มิถุนายน 2561 

5. มัชฌิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ  13 กรกฎาคม 2561 

6. นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติครั้งท่ี  2 9 - 16 กรกฎาคม 2561 

7. นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติครั้งท่ี  3  1- 9 สิงหาคม 2561 

8. ออกจากพ้ืนท่ีฝึกงาน : วันสุดท้ายของการฝึกงาน   9 สิงหาคม 2561 

9. ปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 10 สิงหาคม 2561 

10. ก าหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์/ถอดบทเรียน 24 สิงหาคม 2561 

11. ส่งเกรดให้คณะฯ 14 กันยายน 2561 

**รวมระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบตัิ 1  และการร่วมสมัมนานิเทศการฝึกภาคปฏิบตัิ 1  ทั้งสิ้น  
360 ช่ัวโมง 



 

ก าหนดการ 
การอบรมการนิเทศงานของอาจารย์ฝึกภาคปฏิบัติ 1 

ภาคฤดูร้อน / ปีการศึกษา 2560 
วันจันทร์ ที ่4 มิถุนายน 2561 ห้อง สค 103 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

09.00 – 09.20 น. 
กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม  
รองคณบดฝี่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ  คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

09.20 – 12.00 น.  

การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง  “นิเทศงานอย่างไรในการฝึกภาคปฏิบัติ 1” 
    -  ระบบการนิเทศงาน 
    -  กระบวนการนิเทศงาน 
    -  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศงาน 
    -  จรรยาบรรณของการนิเทศงาน 
โดยวิทยากรร่วมอภิปราย มดีังนี ้
     1. นางวรรภา  ล าเจียกเทศ  ผอ.กองพัฒนามาตรฐานกรมพัฒนา
สังคมและสวสัดิการ 
     2. ศาสตราจารยร์ะพีพรรณ  ค าหอม  ประธานฝ่ายวิชาการสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห ์
     3. ศาสตราจารย์ ดร. กิตติพฒัน์  นนทปัทมดุลย์ อาจารย์ประจ า
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริิพรรณ  ศรีมีชัย  คณะอนุกรรมการฝึก
ภาคปฏิบตัิ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



13.00 – 15.00 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนิเทศงานระหว่างอาจารย์นิเทศงาน
ในคณะฯ และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

15.00 น. ปิดการอบรม 
 



 

การอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 14  มิถุนายน  2561 ณ  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

ก าหนดการ 
 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. 
ห้อง SC1002 

ลงทะเบียนหน้างาน 

09.00 – 12.00 น. 

ทบทวนบริบททางสังคมและองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ในการฝึก
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  1  (Function – based, Issue – based, Agenda - 
based) 

- ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
- ด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วไป (การค้ามนุษย์ คนพิการ ผู้สูงอายุ 

คนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) 
- ด้านสังคมสงเคราะห์คลินิก (เด็กและเยาวชนและครอบครัว) 
- ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. 
 
 
ห้อง SC1016 
 
 
ห้อง SC1017 
 
ห้อง SC1018 
 

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Case Study) : 
ฝึกเชิงปฏิบัติการ 
โดยวิทยากรประจ าห้อง ดังนี้ 
กลุ่มที่  1 นางพวงเพร็ช  นาคศุภมิตร ผู้ช านาญการพิเศษนักสังคม
สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย 
กลุ่มที่ 2 นางสาวลัดดาวัลย์  จอมใจ  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 
กลุ่มที่ 3 นางรัชนีกร  ขันตี  นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด-แห่งชาติบรมราชชนนี 



ห้อง SC1019 
ห้อง SC1020 
 
ห้อง SC1023 
 
ห้อง SC1024 
 
ห้อง SC1025 
 
ห้อง SC1026 

กลุ่มที่ 4 นางสาวกนกวรรณ  ด้วงเขียว นักสังคมสงเคราะห์ 
กลุ่ มที่  5  นางสาวจิตติญ า  ดุ ลยวรนั นท์  นั กสั งคมสงเคราะห์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กลุ่ มที่  6  นางงามจิต   แต้สุ วรรณ  ผู้ อ านวยการบ้านมิตรไมตรี 
กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 7 นางสาวชุติมา  ไชยรัตน์ และนางสาวพธู  ศรีปรางค์สุข  ทัณฑ
สถานหญิงธนบุรี 
กลุ่มที่ 8 นางสาวมธุรส  วงศ์ชัย นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา 
กลุ่มที่  9 นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ นักสังคมสงเคราะห์ 
ช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการการแบ่งกลุ่มหน่วยงาน 
ห้องย่อย ที่ 1 SC.1016 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. ผศ.ดร.มาดี  ลิม่สกลุ    
2. ผศ.ดร.วรรณลักษณ์  เมียนเกิด   
3. อ.ชลธิชา  พันธุ์พานิช 

กลุ่มที่ 1 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
งานสังคมสงเคราะห์และกมุารเวชศาสตร ์

2 

2 โรงพยาบาลตากสิน  2 

3 โรงพยาบาลรามาธิบดี เวชศาสตรฟ์ื้นฟู  2 

 
4 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์

2 

5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก   2 

6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 2 

7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา   1 

8 ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะหค์ลองจั่น  10 

9 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ฝ่ายบ าบัดฟื้นฟู  
(พุทธมณฑลสาย 3)  

2 



10 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรุงเทพมหานคร (บ้านเมตตา) 

6 

11 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ 
(บ้านเกร็ดตระการ) 

6 

12 สถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  1 

13 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชนชาย บ้านมุฑิตา  4 

14 สถานแรกรับหญิงธัญพร  2 

15 
ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี 

3 

16 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุร ี 2 

17 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรสาคร  

1 

18 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวัดระยอง  

2 

19 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 3 

 
รวม 55 

 
 
 
 
 



 

ห้องย่อย ที่ 2 SC.1017 
อาจารย์ประจ าห้อง  
  1. ผศ.ดร.วไิลภรณ์  โคตรบึงแก   

2. รศ.พเยาว์  ศรีแสงทอง   
3. อ.ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน     

 
  กลุ่มที่ 2 

 ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 4 
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าพระคุณประยุรวงศ ์ 2 
3 โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  4 
4 มูลนิธิดวงประทปี  2 
5 เริอนจ าพิเศษกรุงเทพ  4 
6 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธาน ี 6 
7 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี  5 
8 เรือนจ าจังหวัดสระบุรี  4 
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บญุรอด รุ่งเรือง  2 

10 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

8 

11 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 2 

12 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 

13 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
พระประแดง  

2 



14 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  3 
15 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  2 
16 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี  2 
17 โรงพยาบาลสิรินธร 2 

  รวม 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห้องย่อย ที่ 3   SC.1018 
อาจารย์ประจ าห้อง   
         1. รศ.ดร.นฤมล  นิราทร   

2. รศ.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์    
3. อ.ดร.นราเขต  ยิ้มสุข    
4. อ.ดร.สริิยา  รัตนช่วย 

กลุ่มที่ 3 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 โรงพยาบาลต ารวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์ 2 

2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 4 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 2 

4 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร  6 

5 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา  8 

6 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 
ระยอง  

10 

7 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  2 

8 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  9 

9 สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกรด็ (บ้านภูมิเวท) 3 

10 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นนทบุรี 

4 

11 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวัดสระบุร ี

3 

12 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี  2 

 
รวม 55 



ห้องย่อย ที่ 4 SC.1019 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช   
2. อ.ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ   
3. อ.ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์  
4. อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 

 
กลุ่มที่ 4 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา  2 

2 สถาบันราชานุกลู  3 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา 2 

4 สหทัยมลูนิธิ  4 

5 บ้านผู้สูงอายุบางแค 2  3 

6 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1  4 

7 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบรุี  4 

8 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  3 

9 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะ
เวศม์ฯ  

5 

10 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบรุี  3 

11 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม  4 

12 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมทุรสาคร  4 

13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง   2 

14 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เขตพญาไท  3 



 

15 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวัดลพบุรี  

3 

16 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ  

4 

17 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย ุ
บ้านบางละมุง  

1 

 
รวม 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องย่อย ที่ 5 SC.1020 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. ศ.ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดลุย์   
2. ผศ.ดร.ธญัญลักษณ์  วีระสมบตั ิ  
3. ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 
4. อ.ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 

กลุ่มที่ 5 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 

2 โรงพยาบาลปทุมธานี ศูนย์พึ่งได้ oscc  5 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ   2 

4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก  2 

5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษมาลา 2 

6 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี  4 

7 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  3 

8 บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร  4 

9 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี  4 

10 ศูนย์บริการผูสู้งอายุดินแดง 3 

11 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภฯ์ 
(บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง)  

4 

12 
สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพ  
(บ้านนนทภูมิ)  

2 

13 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พระนครศรีอยุธยา  

2 



 

14 โรงพยาบาลนครปฐม  2 

15 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี  

2 

16 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

10 

17 สถานสงเคราะห์บา้นเด็กอ่อนพญาไท 2 

 
รวม 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องย่อย ที่ 6 SC.1023 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. ผศ.สิริพรรณ  ศรีมีชัย    
2. อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท์    
3. รศ.ดร.พงษ์เทพ  สันติกลุ 

 
 กลุ่มที่ 6 

 
ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เขตบางรัก  2 

2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง   4 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย ์ 2 

4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธาน ี 3 

5 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

2 

6 โรงพยาบาลศรีธัญญา  5 

7 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2 

8 โรงพยาบาลสระบุรี งานสังคมสงเคราะห์  3 

9 สถาบันกัลยาราชนครินทร์  3 

10 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี  1 

11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 2 

12 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ฝ่ายพฒันาเด็กและครอบครัว 
(อิสรภาพ 33) 

2 

13 เรือนจ าพิเศษมีนบุรี  4 

14 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 6 



 

15 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมทุรปราการ  1 

16 กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี  6 

17 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด
นนทบุรี 

4 

18 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 2 

19 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ  4 

 รวม 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องย่อย ที่ 7 SC.1024 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. ศ.ระพีพรรณ  ค าหอม    
2. อ.ดร.นิฤมน  รัตนะรัต    
3. อ.รณรงค์  จันใด 

 
 กลุ่มที่ 7 

 ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 โรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ายสวัสดิการสังคม 5 

2 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 7 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 2 

4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า   2 

5 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  2 

6 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาติ 
บรมราชชนนี  

3 

7 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทับกวาง  4 

8 โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ กทม.  2 

9 โรงพยาบาลราชบุรี  1 

10 เรือนจ ากลางคลองเปรม  5 

11 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย ์

18 

      รวม                51 
 
 
 



 

ห้องย่อย ที่ 8 SC.1025 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. รศ.เล็ก  สมบัติ  
2. อ.ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร    
3. อ.วิไลลักษณ์  อยู่ส าราญ    
4. รศ.พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ ์

 
กลุ่มที่ 8 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ฝ่ายสวสัดิการสังคม  

10 

2 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
(กองจิตเวชและประสาทวิทยา)  

4 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว   2 

4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 2 

5 สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมลูนิธิมหาราช  3 

6 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบ้านปากเกร็ด  3 

7 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี  2 

8 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง  6 

9 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร ์ 2 

10 บ้านอ่ิมใจ 4 

11 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุร ี 4 

12 โรงพยาบาลพระพุทธบาท  3 

13 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี  2 



14 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  2 

15 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
จังหวัดสมุทรสาคร  

4 
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ห้องย่อย ที่ 9 SC.1026 
อาจารย์ประจ าห้อง   

1. ผศ.ดร.ศิรินทรร์ัตน์  กาญจนกญุชร    
2. ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย์    
3. อ.ธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์ 

 

กลุ่มที่ 9 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนคน 

1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดพิทัธ์ เขตพญาไท 2 

2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน ์  2 

3 โรงพยาบาลกลาง  3 

4 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก (จรญั 
12)  2 

5 ทัณฑสถานหญิงกลาง  2 

6 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  3 

7 
สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนพิการทางสมองและปญัญา 
(บ้านเฟื่องฟ้า)  2 

8 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี  2 

9 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 
สมุทรสาคร  19 

10 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง  4 
11 สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนรังสติ  2 

12 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง 
จังหวัดนนทบุรี  

2 
 

   



13 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5 

14 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร  4 
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การปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏบิัติ 1  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2560 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน  2561  ณ  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

ก าหนดการ 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. 
ห้อง SC1002 

กล่าวรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 1 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์กระบวนการการฝึกภาคปฏิบัติ1    

โดย  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ   
กล่าวเปิดการฝึกภาคปฏิบัติ  
กล่าวต้อนรับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  

อาจารย์นิเทศงานในคณะและนักศึกษา 
     โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

09.30 – 12.00 น. 
ห้อง SC1002 

ก้าวแรกของการรู้จักตัวตนและชีวิตด้วยประสบการณ์จริง 
จากการฝึกปฏิบัติ 1   
โดย     

นางสาวดรุณี  มนัสวานิช          นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์ 
ช่วยเหลือทางสังคม  

ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักดิ์         หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  
รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรติ                                                        

นายสุทธิชัย  เพ็ชรศรี              องค์กร  
Friends International Thailand 

อาจารย์พัชชา  เจิงกลิ่นจันทร์    ผู้ด าเนินรายการ 
 
 



12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 
นักศึกษาพบอาจารย์นิ เทศงานในคณะและอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม  
ตามกลุ่ม และ ห้องสัมมนาเดิม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การมัชฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏบิติั 1  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2560 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

ก าหนดการ 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น. 

การระดมความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนด  9  กลุ่ม 
ประเด็นท่ี 1 วิเคราะห์องค์กรฯ (นโยบาย วิสัยทัศน์  ภารกิจองค์กร) 
ประเด็นท่ี 2  วิธีการ/กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
ประเด็นท่ี 3  ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
ประเด็นท่ี 4  การวางแผนการฝึกฯในระยะต่อไป 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

น าเสนอตามกลุ่มย่อย 
นักศึกษาน าเสนอผลการระดมความคิดเห็น อาจารย์นิเทศงานใน
คณะ ร่วมแลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะ 
- การน าเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยตามประเด็นการ
ประชุมกลุ่มและข้อค้นพบอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
- การน าเสนอแผนการฝึกภาคปฏิบัติ  รูปแบบ แนวทางการ
ด าเนินการในระยะต่อไป 

 
**หมายเหตุ : ห้องจัดงานจะแจง้ให้ทราบในภายหลัง** 
 



ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

-  ข้อมูล โครงสร้าง ขอบเขตและลักษณะของการปฏิบัติงานในหน่วยงาน / 
องค์กร 

- การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน / องค์กร และ กลุ่มเป้าหมาย ตาม
สถานการณ์ปัญหาสังคมที่หลากหลาย  

- วิธีการ กระบวนการ และ ทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
- ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  การแก้ไขปัญหา และผลที่ได้รับ 
- แผนการปฏิบัติงานรวมทั้ง รูปแบบ แนวทางในการด าเนินการในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบติั 1  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2560 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 10  สิงหาคม  2561  ณ  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

ก าหนดการ 

เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น. 

การระดมความคิดเห็นเชิงสังเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดในแต่ละ
บริบทสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม 
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 
1.องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ( แนวคิด ทฤษฎี 
รูปแบบ วิธีการ  กระบวนการ  ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ที่ประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติตลอดจนองค์
ความรู้เฉพาะที่ได้จากหน่วยงานเพื่อเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์) 
2. กรณีศึกษา 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
4.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในระดับ
หน่วยงาน องค์กร และระบบสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. น าเสนอ การสังเคราะห์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในห้องย่อย 

 
**หมายเหตุ : ห้องจัดงานจะแจง้ให้ทราบในภายหลัง** 

 
 



 
 
 

ปฏิทินการฝกึภาคปฏิบัต ิ
ศูนย์ล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการฝึกภาคปฏบิัติ 1 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
******************* 

ก าหนดการ วัน เดือน ป ี
1. การอบรมเตรียมความพร้อม/ความรู้การ
ฝึกฯ 

7 มิถุนายน 2561 

2. การปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบตัิ 1  
   ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ศูนย์
ล าปาง 

8 มิถุนายน 2561 

3. วันแรกของการฝึก/นักศึกษาเขา้หน่วยงาน  11 มิถุนายน 2561 
4. การนิเทศงาน ครั้งท่ี 1 11-20 มิถุนายน 2561 
5. การนิเทศงาน ครั้งท่ี 2 2-11 กรกฎาคม 2561 
6. การมัชฌิมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 1 (ใน
หน่วยงาน) 

2-11 กรกฎาคม 2561 

7. การนิเทศงาน ครั้งท่ี 3 23 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2561 
8. วันสิ้นสุดการฝึก/ออกจากหน่วยงาน 2 สิงหาคม 2561 

9. การปัจฉิมนิเทศ 
6 สิงหาคม 

2561 
(ท่ีคณะฯ) 

23 กรกฎาคม -            
1 สิงหาคม 2561           
(ในหน่วยงาน) 

10. วันส่งรายงานฉบับสมบรูณ์ /บันทึก
ประจ าวัน /   รายงานถอดบทเรียน 

17 สิงหาคม 2561 

11. วันสุดท้ายของการส่งเกรด 7 กันยายน 2561 
* หมายเหตุ ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ท้ังสิ้น 9 สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 
ชั่วโมง รวมเป็น 360 ชั่วโมง  

** ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ** 



ก าหนดการอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ  1 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
****************** 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2561  
ณ อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 

เวลา  08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน  
เวลา  09.30 – 12.30 น.    ทบทวนทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานสังคมเคราะห์
เบ้ืองต้น 
    โดย  อาจารย์วรลักษณ์  เจริญศรี  
     อาจารย์ ดร.ปรินดา  ตาสี  
 
เวลา 12.30 – 13.30 น.   พักรับประทานกลางวัน 
 
เวลา 13.30 – 16.30 น.  การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ (Case Study) :  

ฝึกเชิงปฏิบัติการแบ่ง 4 กลุ่มย่อยตามประเภท
กลุ่มเป้าหมาย  

  
กลุ่มที่  1  กลุ่มสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

     โดย  นางสาวภญิญาดา  ทันวัน    
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่  

  
 



 

กลุ่มที่ 2   กลุ่มสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม 

     โดย  นางสาวกมลลักษณ์  ค าอวน  
     นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
     เยาวชนจังหวัดเชียงราย  
  

กลุ่มที่ 3   กลุ่มสังคมสงเคราะห์ในกลุม่เด็ก
เยาวชน และครอบครัว  

     โดย  นางสาววราลักษณ์  วงศ์กา   
     นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและ 

ครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  
  

กลุ่มที่ 4  กลุ่มสังคมสงเคราะห์ในกลุม่พัฒนา
สังคม/ผู้เปราะบาง/กลุ่มเสี่ยง 

     โดย  นายธีรเชนทร์  เดชา  
     นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
     ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง 

ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการปฐมนิเทศฝึกภาคปฏบิัติ 1    
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

****************** 
เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. กล่าวรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 1   ชี้แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการการ

ฝึกภาคปฏิบัติ1 
โดย อาจารย์ ดร.ปรินดา  ตาสี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  

ศูนย์ล าปาง 
กล่าวเปิดการฝึกภาคปฏิบัติ 1 กล่าวต้อนรับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
อาจารย์นิเทศงานในคณะ และนักศึกษา 
โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ   
ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์วรลักษณ์  เจริญศรี  

09.30-10.20 น. ชี้แจงแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 1 และการประเมินผล 
โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

 
10.30-12.30 น. 

ส าหรับนักศึกษา  ส าหรับอาจารย์นิเทศ  
การเสวนาร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศนา
งานในคณะฯ 
โดย อาจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
     อาจารย์กรุณา  ใจใส 
     อาจารย์ ดร.สุขุมา  อรุณจิต  
    และคณาจารย์นิเทศงานภาคสนาม        
 

ชี้แจงแนวทางการ
นิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 1  
โดย  
อาจารย์ ดร.ปรินดา  ตาสี 
อาจารย์วรลักษณ์  เจริญ
ศร ี
อาจารย์อารีรัตน์ อดิศัย
เดชรินทร์ 
 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-16.30 น. นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

ตามหน่วยงาน 
 
: ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 



 

มัชฌิมนิเทศนักศกึษาการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ในหน่วยงาน 
 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2561 
****************** 

 
เวลา กระบวนการ 

09.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 น. – 10.00 น. 
- กล่าวต้อนรับ 
- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม 

10.00 – 12.00 น. 

การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (ตามกลุม่
ที่จัดไว)้ 

- ข้อมูลองค์กร 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน

องค์กร 
- สิ่งที่นักศึกษาได้เรยีนรู้  
- ปัญหา / อุปสรรคที่พบ และการ

จัดการปญัหา 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. 
น าเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย
ต่ออาจารย์นเิทศงานในคณะ  

15.00 น. – 16.00 น. 
การวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติในระยะ
ต่อไปร่วมกับอาจารย์นเิทศงานในคณะ 

 

หมายเหตุ : ภาคเช้า พักรับประทานอาหารวา่ง / เครื่องดื่ม  
เวลา 10.30 น. 
: ภาคบ่าย พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม  
เวลา 14.00 น. 
: ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ก าหนดการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาการฝึกภาคปฏิบัติ 1  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
****************** 

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561     
ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 

เวลา กระบวนการ 
09.00 น. – 09.30 น.   ลงทะเบียน 

09.30 น. – 10.00 น.   
- กล่าวต้อนรับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและ
คณาจารย์ในคณะ  
- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม 

10.00 น – 12.00 น.  

ระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (ตามกลุม่ที่จัดไว้)  
 - องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ เทคนิค กระบวนการที่
ประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจน              
องค์ความรู้เฉพาะทีไ่ด้จากหน่วยงานเพื่อเสรมิ
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
 - องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ เทคนิค กระบวนการที่
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินการช่วยเหลือ  กรณีศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละคน  
 - ปัญหา/อุปสรรคที่พบและการแก้ไขจัดการปัญหา  
 - สิ่งที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 
 - ประเด็นท่ีนักศึกษาแตล่ะคนสนใจและคนหยิบยกมา
วิเคราะห์การปฏบิัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน  

12.00 น. – 13.00 น. 

 
 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 



 

13.00 น. – 16.00 น. 

น าเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยต่ออาจารย์
นิเทศงานในคณะและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
(พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนามให้ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น) 

 
หมายเหตุ   : ภาคเช้า  พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม  

เวลา 10.30 น. 
   : ภาคบ่าย  พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม  

เวลา 14.00 น. 
   : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์รังสิต) 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ อ.นิเทศงานในคณะ 
1 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงกรุงเทพมหานคร  6 5705681301 นางสาว อัญชลี อัญชัญ 064-6323564 อ.ดร.สริิยา  รตันช่วย 

  161/1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400   5805615738 นางสาว ศุภาพิชญ์ คงช่ืน 099-4208253   
   นางสาววัลย์ลิกา  สรรเสริญชูโชต ิเลขท่ีอนุญาต 1775/2560   5805615464 นางสาว ศศินา ผจญจิตร 092-4892605   

  โทรศัพท์. 02-2452700, 02-2468661 โทรสาร. 02-2452700   5805610408 นางสาว ภัทรา วรินทรเวช 098-0595184   
      5805680393 นางสาว นวพร เกตุคง 080-6223462   

      5805680039 
นางสาว ปณิชฌาณ ปัณยา
ลักษณ 

087-1433752   

2 สภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 2 5805700191 นาย สพลพสิิษฐ์ ไชยรุ่งเรือง 094-7632678 ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 

  

257 ตึกมหิดล  ถ.ราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
10400 
นางสาวเยาวลักษณ์  ชูโกสม  เลขที่อนุญาต อ.0004/2560  
นางสาวปทิตตา  พัฒนกุล     เลขที่อนุญาต 1876/2560 
โทรศัพท์ 02-3547533-37 โทรสาร 02-3547541 

  5805610218 นางสาว ฐิติมา ลิม้สุวรรณ 099-2465628   

3 สถาบันราชานกุูล  3 5805610127 นางสาว ณิชารีย์ รื่นพานิช 094-9958588 ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 
  4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   5805610440 นางสาว ปานชลิตา ฉันทานนท์  085-9892493   

  
นางสาวศิโรรัตน์  นาคกองแก้ว เลขที่อนุญาต 0006/2555 
 โทรศัพท์.02-2488900 ต่อ 70357, 086-8811653 โทรสาร. 02-
2482944 

  5805680641 นางสาว เนตรนภา วรรณุวาส  083-9147144   

4 บ้านผู้สูงอายุบางแค 2  3 5805680732 นาย ธนาธิป เทียมราษฎร ์ 097-2437188 อ.ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ 

  
1245 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยกาญจนาภิเษก 8 แขวงบางแค            
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

  5805680831 นาย นพคุณ บุญพระบาง 094-2648880   

  
นางสาววาสนา  เรืองโชติ เลขท่ีอนุญาต - 
 โทรศัพท์. 02-4556318, 02-4556294   โทรสาร. 02-4556294 

  5805530010 นางสาว วิลาวัณย์ พรหมจรัส 098-0561394   



 

5 บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร  4 5805681359 
นางสาว จันทรจิรา เทวกุล ณ 
อยุธยา 

081-7778786 อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 

  
 255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

  5805680757 นางสาว พิมพ์มาตร คงช่ืนสิน 081-3029588   

  
 นายฐานวัฒน์  พรนิธิดลวัฒน์ เลขที่อนุญาต 0070/2560 
โทรศัพท์. 089-2021046 

  5805681300 
นางสาว ธนาภรณ์ บูรณะ
บัญญัต ิ

088-5822766   

  
 

  5805680674 นาย ฐิติพัฒน์ พิกุลทอง 091-8042946   
6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 2 5805610093 นางสาว วริศรา มาลาวงศ์กุล 083-8322751 ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 

  

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา  
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600  
นางฉัตรสดุา  จุงสกุล เลขท่ีอนุญาต 0021/2558 
 โทรศัพท์. 02-4422500 ต่อ 59203 

  5805490025 นางสาว ภัทรวรรณ สุวรรณวงษ ์ 087-4990229   

7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  4 5805681177 นางสาว มิลตรา โมทอง 087-2177157 อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 

  
420/8 อาคารสยามบรมราชกุมาร ีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี ช้ัน 2 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

  5805681128 นางสาว ณิชารีย์ หวังวรวุฒ ิ 096-6346291   

  
นางสุฑาวรรณ์  ไชยมูล  เลขท่ีอนุญาต 0017/2560 
โทรศัพท์.088-8097365 

  5805610168 
นางสาว สัจจกร วงศ์ตระกลู
ยนต์  

080-5675151   

      5805610192 นางสาว รัชนก อนุรักษ์ขจร 096-1565149   
8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ฝ่ายสวัสดิการสังคม  10 5805611059 นาย วรนนท์ สุวรรณถาวร 095-9041835 อ.ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร 

   1873 ถ.พระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน    5805525028 นางสาว ชุติกาญจน์ พุทธเสนา 095-6581251   
   กทม. 10330   5805615191 นางสาว มีนา แข็งขยัน 085-5019970   

  
 นางชลิดา  อุทัยเฉลิม  เลขท่ีอนุญาต 176/2556 
โทรศัพท์. 02-2564410 

  5805680872 นางสาว สุพิชญา ทวยหาญ  091-3383747   

      5805680351 นางสาว ชนกกานต์ ล่องลอย  090-1424384   
      5805615233 นางสาว เกศรินทร์ ปริญญา 063-6431326   



      5805680971 นางสาว นิรชา แก้วงาม 094-4878572   

      5805610325 นางสาว อาทิตย์ตยา ทองบาง 088-8945164   
      5805615076 นางสาว ณัฏธณิชา ภมร 087-7521216   
      5805610465 นางสาว ศศิประภา สุขศริ ิ 086-3843383   

9 โรงพยาบาลรามาธิบดี เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  2 5805681201 นางสาว กรกช ศรีถัทธ ์ 088-7527582 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

  
 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กทม. 10400  
นางสาวนวลพรรณ  ขันทะสมีา เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์. 02-2011090 

  5805610598 นางสาว สุธาสินี อ่ิมสมบตั ิ 081-4536074   

10 โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  4 5805615183 นางสาว เจนจิรา กิจประเทือง 087-7454443 อ.ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร 
   2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700   5805681151 นาย คริษฐ์ สมุทรกลิน 080-2716020   

  
 นางส่งศรี  เมืองทอง  เลขท่ีอนุญาต 394/2556 
โทรศัพท์.  093-1353885 

  5805610655 นางสาว ปาณสิรา เกดิกุลรัตน์  080-5240264   

      5805615472 นางสาว ปาริฉัตร โพโส 093-6241497   

11 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กองจิตเวชและประสาทวิทยา)  4 5805680047 นาย ปิยะมงคล อนันตกูล 083-2256767 ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย ์

   315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   5805520060 นางสาว กมลวรรณ อ่อนมาก  082-4961237   

  
พ.ท.หญิง บุญเรือน  เหมศรี  เลขท่ีอนุญาต 1395/2560 
โทรศัพท์. 089-2037036 

  5805680476 นางสาว กุวิสรา สีหะไตร 062-8816528   

      5805610648 นางสาว ศศิณี สายฟ้า 081-3966017   
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เขตพระนคร  2 5805610887 นางสาว กชกร ชอบรวย 094-9505615 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

  

 3-5 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200  นางศศะพินท์ุ  กันกา   เลขท่ีอนุญาต 
0246/2559 
 โทรศัพท์.02-2227874 
 
 

  5805610143 นาย ปวริศ พิทักษ์ 089-6554517   



 

13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง  4 5805680591 นางสาว เจนจิรา แพฟืน 061-7746010 อ.ดร.สริิยา  รตันช่วย 
  4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดนิแดง เขตดินแดง    5805681029 นางสาว นิชานาถ พหุพันธ์  096-9230758   

   กรุงเทพมหานคร 10400   5805610010 นาย กฤตภาส สุทธิพันธ์ตระกูล 061-6515118   

  
คุณพิมลนรี  สูตรสุวรรณ  เลขท่ีอนุญาต 680/2556  
โทรศัพท์. 086-0471252 

  5805610051 นาย สุรวิชญ์ เด่นจารุกลู 081-6185487   

14 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 2 5805681193 นางสาว ทยาภา วิวิธวร 083-0124752 
ศ.ดร.กติิพัฒน์  นนทปัทมะ
ดุลย ์

  
 ถนนประชิธิปไตย  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 (ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เดิม) 

  5805681094 นาย กิตติพงศ์ วิชิตวาที 082-5284216   

15 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  2 5805680294 นางสาว กุลสินี พัฒน์แฟง 087-8944578 ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย ์

  

 179/1 ซอยลาดพร้าว 41 (ภาวนา) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310    
นางสาวเสาวภา อุลาแก้ว เลขท่ีอนุญาต -  
นางสาวโสภิต แกล้วกล้า เลขท่ีอนุญาต - 

  5805681078 นางสาว เจนจิรา บ ารุงศิลป ์ 094-3515351 
 

16 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 2 5805680989 นางสาว สิตางศุ์ จั่นบ ารุง  081-4891151 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

  
 29/1 ซอยเฉลิมเขต 2 ถนนพลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100   
นางกฤตยาภรณ์ จันทรา เลขท่ีอนุญาต 0248/2559 

  5805615381 นางสาว อรวรรณ อยู่หนสูิงห์ 062-4842991   

17 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง  2 5805610952 นางสาว คริสติยา เจยีรวัติวงศ ์ 093-7505804 อ.ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน 

  
 214 ถนนสุขุมวิท (ภายในวัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   
กัดตุรี  หีมมะหมดั  เลขท่ีอนุญาต 0794/2560 

  5805680849 
นางสาว เบญจมาศ ศิริธญัญะ
รัตน ์

099-7985752   

18 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา  2 5805680161 นางสาว ณิชา เศรษฐสกล 096-8148821 อ.ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน 

  
 383/4  ถนนสี่พระยา  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
นางสาวอัฏฐพร  ศรีฟ้า  เลขท่ีอนุญาต 0170/2560  
โทรศัพท์.081-8998319 

  5805681045 นางสาว ศุภัทธา กิตติเยาวมาลย ์ 081-9288282   



19 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าพระคุณประยุรวงศ์ 2 5805610820 นาย ศิวัชพัศ ขาวแพร 085-0878445 
ศ.ดร.กติิพัฒน์  นนทปัทมะ
ดุลย ์

  
 246 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600   นางประสมศรี พงศ์สมบตัิวัฒนา เลขท่ีอนุญาต 0813/2560 

  5805610044 นางสาว วิมลรตัน์ เหล่าค า 094-9091331   

20 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา 2 5805680153 นาย จิรัฏฐ์ ตรีภัทรรังษิกุล 083-9931771 อ.รณรงค์  จันใด 

  
 2044 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250  นางสาวเมทินี ไตรพิพัฒน์ เลขท่ีอนุญาต 
0387/2560 

  5805610614 นางสาว ปภาวรินท์ วงษ์เลิศ 086-3136372   

21 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 4 5805620019 นางสาว เมธิตา นามบุตร 062-1835655 อ.ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน 
   139 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    5805681011 นางสาว กมลนันท์ ผนวกสุข  089-7917182   

   กรุงเทพมหานคร 10110   5805620043 นางสาว กัญญาภัทร อุลูโคตร  093-3707501   

  

นายชัย อุทัยภัตรากรู   เลขท่ีอนุญาต 0547/2560  
นางอรเพ็ญ เพชรรักษ์  เลขท่ีอนุญาต 0070/2559 
นางศิรสุดา รัศมมีาลา เลขท่ีอนุญาต 0069/2559 
นางสาวอุณาโลม พิลึก เลขท่ีอนุญาต - 

  5805620084 นาย ดนุเดช ตรีมงคลโชค 097-0037795   

22 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา  
ซอยพระราม 2(54) หลังส านักงานเขตบางขุนเทียน แขวงแสมด า เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

1 5805680526 นางสาว วริศรา วัฒนวงศ ์ 083-0038522 อ.รณรงค์  จันใด 

23 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์ 2 5805680716 นางสาว ณัฐธิดา นิลเพชร 099-0131246 ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย ์

  
19/5 หมู่ 3 ซอยสายไหม 34 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร 10220   
นางสาวอัญชลี พรประสาทผล เลขที่อนญุาต 044/2556 

  5805610960 นางสาว เกวลิน รสสุคนธ ์ 086-3921384   

24 โรงพยาบาลกลาง  3 5805615548 นางสาว อริสรา คงธนานันท์ 085-9298414 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

   514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพา่ย กทม. 10100   5805681037 นางสาว ฉันทิสา กลิ่นจันทร์  085-5049124   

  
นางสาวเอมินทร์  รตัน์เงินปัทม์ เลขที่อนุญาต 0162/2559  
โทรศัพท์. 02-5917060 

  5805615126 
นางสาว ธัญญ์ธิชา ธนะภเิษ
กสิทธิ ์

087-3664306   



 

25 
สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  
(บ้านเมตตา)    377 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

6 5805615068 นางสาว พิริยาพร พันธ์ไธสงฆ ์ 088-5615181 อ.ชลธิชา  พันธุ์พานิช 

  
นายศุภวัฒน์  แปลงปลูก เลขท่ีอนุญาต 684/2556  
โทรศัพท์. 083-0477479 

  5805615290 นางสาว แสงมณี เจียรพันธุ ์ 095-1876832   

      5805615449 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปรีชาสุชาต ิ 087-7177508   
      5805610549 นางสาว อรยา อดิศัยสัมพันธ์ 083-0166351   

      5805610861 นางสาว อังสุนี ไว้เกียรต ิ 083-7006226   
      5805611075 นาย ธนณัฏฐ์ เภตราวนิชย์ 097-9715247   

26 เริอนจ าพิเศษกรุงเทพ  4 5805680070 นาย ภาณุวัฒน์ เขียวข า 095-8496493 รศ.พเยาว์  ศรีแสงทอง 

   33 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักตร    5805610671 นางสาว ศิระกาญจน์ เพ็ญพิมล  089-9272667   
   กรุงเทพมหานคร 10900   5805610804 นางสาว ดาริน บุญประดิษฐ ์ 080-9969214   

  
 คุณสุมาลี บางกระ เลขท่ีอนุญาต 0091/2558 โทรศัพท์. 02-
5917060 

  5805610481 นางสาว สุจิรา อุปพงษ ์ 085-3644784   

27 ทัณฑสถานหญิงกลาง  2 5805610697 นางสาว ร่มพิชา คล่องแคล่ว 063-1914962 รศ.พเยาว์  ศรีแสงทอง 

  
 33/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  
นางสาวภัทราพร  จันทร์เจรญิ  เลขที่อนุญาต - 
โทร.02-5895242-3 ต่อ 133 

  5805620027 นางสาว วณิชยา แคล่วคล่อง 091-8879538   

28 สหทัยมูลนธิิ  4 5805680765 นางสาว ทัศณีย์ววรณ กังวะโร  064-2726006 อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 
  850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ                5805610606 นางสาว นวรัตน์ จรญูเมธา 089-1126110   
  เขตวัฒนา กทม.10110     5805680815 นางสาว อภิกษณา จิตรเกาะ 086-8457974   

  
นางสาวสุดธดิา  พรเจริญ  เลขท่ีอนุญาต 0223/2559  
โทรศัพท์ .081-4938843 

  5705610466 นางสาว นิชาภา ปานประทีป 083-0620702 

  
 
 
 
 



29 มูลนธิิดวงประทีป  2 5805680369 นางสาว อารียา วินทะใชย 084-6618590 อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 

  
 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
นางนิตยา  พร้อมพอช่ืนบุญ เลขท่ีอนุญาต 0161/2558  
โทร.081-6231135 

  5805530051 นางสาว มณรีัตน์ ประสพบัว 091-1966642   

30 มูลนธิิศูนย์พิทักษส์ิทธิเด็ก ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก (จรัญ 12)  2 5805680922 นางสาว จินต์จุฑา มุนทาเย็น  083-6403798 ผศ.ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 

  
 979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600   

  5805520086 นางสาว ณัฐริกา อดทน 082-7531615   

31 มูลนธิิศูนย์พทิักษส์ิทธิเด็ก ฝ่ายบ าบัดฟ้ืนฟู (พุทธมณฑลสาย 3)  2 5805680096 
นางสาว กานต์ทิตา ศรีอา
ชวนนท์ 

096-7131325 ผศ.ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 

  หมู่บ้านอมรชัย 3 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170    5805680583 นางสาว ปริชมนณ์ นนศริ ิ 094-6340832   

32 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  3 5805680625 นางสาว ยมลพร บุ้งทอง  086-3215349 อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์

  
 1/119 ม.2 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสติ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 

  5805611067 นางสาว ติณณฌา ดีทองหลาง  080-1530414   

  
 นายทศพล จันทราภริมย์  เลขท่ีอนุญาต 0061/2560  
โทรศัพท์. 02-577-2372 

  5805680609 นางสาว อาทิตยา คุ่ยเจริญ 088-6543031   

33 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี  4 5805680914 นาย กฤติน ประเสริฐศร ี 099-7469051 อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์
   7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   5805610713 นางสาว กัลยกร รายณะสุข 095-6198191   

  
  นางสาวขวัญนภา  ตุดด า  เลขท่ีอนุญาต 1860/2560 
  โทรศัพท์. 097-2373909 

  5805680617 นางสาว สุพิชญา ธาราพรหม 098-2711204   

      5805680179 นางสาว เขมิกา ชัยค าภา 089-844204   

34 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดปทุมธานี                                               
1/130 หมู่ที่ 2  ต าบลรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 
นางสาวกมลรัตน์  สายสมร เลขท่ีอนุญาต - โทรศัพท์. 02-5770815 

4 

5805610309 นางสาว สรชา สุวรรณโมล ี 063-4156282 อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์
 
 
 
 
 

5805680534 นางสาว รัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ 091-0353692 

5805611018 นางสาว สโรชา ทิมเชียงราก 094-5590156 

5805680500 นางสาว โชติกา เพ็ชรสุวรรณ 091-0195277 



 

35 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                                             
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121   
นายธีระนิตย์  อุ่นหล้า เลขท่ีอนุญาต -  โทรศัพท์. 089-5547561 

1 5710530014 นาย ศรราม สาล ี 081-7888783 ศ.ระพีพรรณ  ค าหอม 

36 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนธิิมหาราช  3 5805610531 นาย ธรรมรัตน์ ทิมนิกาย 095-9583814 อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท์ 
   2/1 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   5805680492 นางสาว ภาวิดา อัฐพร 089-8126992   

  
นางสาวนฤภร สุขมณี เลขท่ีอนุญาต 0377/2560 
โทรศัพท์. 02-577-1467 ต่อ 15 

  5805620076 นางสาว นิชา พันธ์คีรี 084-6518031   

37 
สถานคุ้มครองสวสัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
ปทุมธานี  2/4 ม.2 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบรุี  จ.
ปทุมธานี 12110 

2 5805680054 นาย นาคินทร์ โคตรชาร ี 097-0400384 รศ.ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล 

  
นางสาวพรพรรณ  อักโข   เลขท่ีอนุญาต 1860/2560  
โทรศัพท์. 089-7694305 

  5805680690 นางสาว จุฬาลักษณ์ จิตเนยีม 097-0581866   

38 โรงพยาบาลปทุมธานี ศูนย์พ่ึงได้ oscc  5 5805680088 นาย ฐานพัฒน์ รักเผ่า 097-2905857 
ศ.ดร.กติิพัฒน์  นนทปัทมะ
ดุลย ์

   7 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลมุแก้ว อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000   5805680823 นาย พีรดนย์ จันทร์แสงสว่าง 091-6947894   

  
นางวรภัทร  แสงแก้ว  เลขท่ีอนุญาต 0020 / 2557  
โทรศัพท์.098-9262636 

  5805680807 นางสาว วรารตัน์ เรืองบุญแก้ว 080-5397093   

      5805610796 นางสาว คัณธมาส เพ่งสุวรรณ 091-4361399   

      5805450011 นางสาว ธารารตัน์ ขวัญใจ 083-1906060   

39 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี    
60  ถ.พหลโยธิน  ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 

3 5805680666 นาย ธีรเดช จ้อยประดิษฐ  081-7774027 

รศ.ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล 
 
 
 

  
นางสาวกาญจนา  ภยูาธร  เลขท่ีอนุญาต 0499/2560 
โทรศัพท์. 081-8324814 
 

  5805680336 นางสาว ชลธิชา บุณยเนตร  083-3388554   



      5805681110 นางสาว สุจิตรา กลับศร ี 097-0610517   

40 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  2 5805610630 นาย ธศรุต มิ่งบุญ  083-0183931 อ.ชลธิชา  พันธุ์พานิช 

  
6 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสติ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
นางสาววันเพ็ญ ไม้โพธ์ิ  เลขท่ีอนุญาต 0723/2560  
โทรศัพท์.02-5771284 ต่อ 117,098-2611869 

  5805680740 นางสาว เสาวลักษณ์ แคนเสาร ์ 097-1830591   

41 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี 6 5805610523 นางสาว พีรดา ล าใย 085-9001678 รศ.ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล 
   38 ม.1 ถ.เลียบคลองห้า  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง    5805680146 นางสาว ปัณฑ์ชนิต ลาภะนาวิน 089-0734724   

   จ.ปทุมธานี 12110   5805680559 นางสาว อสมาภรณ์ พัฒน์สถิตย ์ 090-2209977   
  ยุภาพร และดาวเรือง  เลขท่ีอนุญาต - โทรศัพท์. 02-577-1805   5805610374 นางสาว ศิรดา เพชรโยธิน 086-3721094   
      5805680237 นางสาว นาดียา หลีขาว 080-5443827   

      5805680955 นางสาว ฐิตาภรณ์ หนูชู 088-7614967   
42 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  3 5805680484 นาย จิรายุ ไทยสวสัดิ ์ 099-1892265 รศ.ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล 

  22/4 หมู่ 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120    5805610176 นางสาว พรปวีณ์ เกียรติกลุ 082-0708641   

  
นางสาวจิราภรณ์ พลศรี เลขท่ีอนุญาต 0106 / 2557 
โทรศัพท์. 081-8501808 

  5805610507 
นางสาว อรวรรยา สุอางคะ
วาทิน  

087-5343429   

43 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1  4 5805611026 นางสาว ภัคษวรรณ มุขด ี 091-8392097 รศ.ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล 
   ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   5805520037 นางสาว ทิสากุศล เมืองเลน 091-5010473   

  
 97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
12000 

  5805520029 นางสาว ชญานันท์ แก้วลา 088-7333260   

  
 นางสาวลัดดาวัลย์ จอมใจ เลขท่ีอนุญาต 0017 / 2558 
 โทรศัพท์. 091-8179725 

  5805610358 นางสาว จุฑาธิป มันยานนท์ 097-2518303   

44 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนนทบุรี  5 5805680708 นาย วริทธิ์ สู่ทรัพย ์ 086-3684134 
ผศ.ดร.วรรณลักษณ์  เมยีน
เกิด 

  78/12 หมู่ที่ 1 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด    5805610853 นางสาว จักษณา ดอกไม ้ 087-7637821   

  จังหวัดนนทบุรี  11120   5805680203 นางสาว ธนัชชา จันคณา  063-1515393   



 

  
นางสาวณิชาภัทร  วิบูลย์พานิช เลขท่ีอนุญาต –  
โทรศัพท์.081-9229866 

  5805681268 
นางสาว เพชรนิภา โชติชิน
เชาวน ์

084-9415395   

      5805680880 นางสาว ภาตะวัน ภากรศลิป์  090-9829260   

45 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้าน
เฟ่ืองฟ้า)  
78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ต าบลบางตลาด  

2 5805610101 นาย วิศรุต วิเชียรมณ ี 090-0239853 รศ.เล็ก  สมบัต ิ

  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
นางสาวธารทิพย์  อนันชัย เลขท่ีอนุญาต -  โทรศัพท์. 091-8849263 

  5805530036 นางสาว วารีรตัน์ ศรีบุญ 0981013958 อ.วิไลลักษณ์  อยูส าราญ 

46 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  3 5805610226 นาย พชรพล ไกรฤทธิราญ 086-3962312 รศ.เล็ก  สมบัต ิ

  
2 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหัด
นนทบุรี  

  5805680427 นาย ฐานทัพ เพชรนิล 083-3922204 อ.วิไลลักษณ์  อยูส าราญ 

  11120     5805620035 นาย ยศกร วัชรคงศักดิ ์ 091-5214466   

47 
สถานคุ้มครองสวสัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ด
ตระการ) 34/1 ม.2 ต.เกาะเกรด็  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

6 5805680773 
นางสาว พรรณวษา บัตรพรรธ
นะ 

080-3466246 
ผศ.ดร.วรรณลักษณ์  เมยีน
เกิด 

  
นางสาวทิพวรรณ โพธ์ิทอง เลขท่ีอนุญาต  0865/2560 
โทรศัพท์.086-6206064 

  5805680187 
นางสาว ธัญญลักษณ์ เตโชวิจัก
ชัยกุล 

091-8713324   

      5805615100 นางสาว นภัสสร อินทนา 085-4223185   

      5805680278 นางสาว วัชโรทัย เสวตวงษ์ 086-3886802   
      5805681219 นางสาว สิริกาญจนา ไชยวาส  061-4141916   

      5805520094 นางสาว บุญขวัญ ยอดนางรอง 092-3396219   
48 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  3 5805610838 นางสาว วรมล อัฑฒพงศ ์ 097-2359669 รศ.เล็ก  สมบัต ิ

  
 78/10 หมู่ 1 ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 

  5805611182 
นางสาว นภนภสัร์ อรรถวิทยา
กุล 

082-8765009 อ.วิไลลักษณ์  อยูส าราญ 

  นางสาวพลอยชนก ก้อชนะ  เลขที่อนุญาต 0690/2560   5805490017 นางสาว ชนัญชิดา กองแก้ว 062-7302999   

49 โรงพยาบาลศรีธัญญา  5 5805615084 นาย พงศธร ศรีธาต ุ 086-8766009 รศ.เล็ก  สมบัต ิ



   47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10110   5805611000 
นางสาว กัลยรตัน์ คงอนันต์
ทรัพย ์

089-9608086 อ.วิไลลักษณ์  อยูส าราญ 

  
นางหทัยรัฐณ์ วารินทร์  เลขท่ีอนุญาต 0463/2560 
โทรศัพท์. 084 - 9316886 

  5805680138 นางสาว ณัฐมน ทิพย์ทอง 081-1732478   

  
 

  5805610754 นางสาว ณัฐพร เบญจาธิกุล 090-0403335   
      5805681292 นางสาว กวินธิดา กุญชรเพชร  086-4110806   

50 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2 5805680112 นางสาว วิศรุตา พุ่มทรัพย ์ 061-8200024 
ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจน
กุญชร 

  

 200/11 หมู่ 2 ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13260  นายสรรพวัต มุขโต เลขท่ีอนุญาต  
0972/2560  
โทรศัพท์.092-95405562, 035-743348 

  5805680229 นางสาว กมลชนก แย้มสรวล  097-9245939   

51 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ  5 5805610994 นาย ก้องภพ สุดประเสริฐ 098-2896292 
ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจน
กุญชร 

   200/11 หมู่ 2 ระหว่าง กม.77-78  ถนนบางปะอิน - นครสวรรค์     5805610788 นาย นิติกรานต์ บาลชน 087-3297255   
   ต าบลบ่อโพง  อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    5805620068 นาย อชิรณัฐ ภิรมณ์ชม 084-5329707   

  
 13260   นายภาคภูมิ  แสงสว่าง เลขท่ีอนุญาต 0922/2560 
โทรศัพท์. 087-0727547, 035-743077 

  5805680195 นางสาว รัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ 095-6136771   

      5805540019 นางสาว ณิชากร แก้วประเสริฐ 084-9758589   
52 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสระบุรี  2 5805610390 นางสาว รษา แก้วประพันธ ์ 099-4813638 อ.ดร.นิฤมน  รัตนะรตั 

  

 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ถนนพิชัยรณรงคส์งคราม  ต าบลปาก
เพรียว  อ าเภอเมืองสระบรุี จังหวัดสระบุรี  18000                
 นางสาวเจนจิรา ส าแดงอาจ    นางสาวณัฐธิดา เยาวกูล  เลขท่ี
อนุญาต – 
โทรศัพท์ 062-4241590 

  5805610663 นางสาว นิชานันท์ จันทร 087-6621174 

  
 
 
 
 
 



 

53 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุร ี137 หมู่ 7 ต าบลธารเกษม  
อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  18120 
นางสมลักษณ์ เลขท่ีอนุญาต โทรศัพท์ 081-9912576 

1 5805615670 นางสาว ขนิษฐา เเจ่มกระจ่าง 092-6316460 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 

54 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุรี  3 5805681318 นางสาว พันธิตรา สวสัดผิล 091-8765673 อ.ดร.นิฤมน  รัตนะรตั 
  437/5  ถนนมิตรภาพ  ต าบลปากเพรียว  อ.เมือง จ.สระบุรี 18000   5805681086 นางสาว กนกภรณ์ อินม ี 083-0730443   

  นางภัทราพร เพี้ยนศรี เลขท่ีอนุญาต - โทรศัพท์ 036-730870   5805681326 นางสาว ศุภนิดา ค าใส 083-6199427   
55 เรือนจ าจังหวัดสระบุรี  4 5805680286 นาย ชานนท์ วงศ์ษา 097-2715929 อ.ดร.นิฤมน  รัตนะรตั 

  
2  ถนนพหลโยธิน  ต าบลปากเพรยีว  อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัด
สระบรุ ี

  5805680450 นาย ปิยะวัฒน์ เจรญิศักดิ ์ 092-3920298   

   18000  คุณจอย  โทรศัพท์ 089-4955144   5805490033 นางสาว กานติมา นันค า 095-1895218   

      5805680864 นาย มาวิน ต้นเกต ุ 092-2650471   
56 โรงพยาบาลสระบุรี งานสังคมสงเคราะห์  3 5805680724 นางสาว ณัฐชยา บวรศักดิ์สริิกุล 092-6247294 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 

  18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบรุี 18000   5805610259 นางสาว นิรัตน์ชา กลิ่นบญุ 084-2082577   

  
 นางสาวพรพิไล  อาลัยสุข เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์ 036-343500, 094-5496178 

  5805680658 
นางสาว ภิรมณ์รจุน์ ชัยรุ่ง
ปัญญา 

081-3627435   

57 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครปฐม  4 5805680260 นางสาว ศริญภัทร สิทธี 083-5021849 อ.ดร.ธันยา  รุจเิสถียรทรัพย ์
  70/30 หมู่ 5 ถนนยิงเป้าใต้  ต าบลสนามจันทร์     5805680104 นางสาว ศุภกานต์ เมปรญิญา  099-6909083   

  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000   5805680542 นาย อภิวัฒน์ ปลักปลา 092-4890333   

  
นางสาววราภรณ์ ศรีย่าน เลขท่ีอนุญาต -  
โทรศัพท์ 034-983099, 081-3780084 

  5805680419 นางสาว กมลชนก นาคช านาญ 091-0359388   

58 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  2 5805680211 นางสาว ธนัชพร แพทย์จรัส 080-1181532 อ.ดร.ธันยา  รุจเิสถียรทรัพย ์

  
 258  ถนนทวาราวดีใต้  ต าบลหัวจรเข้  อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  73000  คุณมยรุี ด าเนินผล  เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์ 034-272125-6, 084-4394988 

  5805680898 นางสาว ดวงกมล สมัฤทธิ์วงศ์  098-2724163 

  
 
 
 



59 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมฑุิตา  4 5805610515 นางสาว ณัฐษร เฮ็งใต ้ 085-3306465 รศ.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ 

   103 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   5805610416 นางสาว สุรัชฌา สุขประเสริฐ 093-4287317   

  
นางสาวนิตยา เจริญเลิศทรัพย์ เลขที่อนุญาต -  
โทรศัพท์ 034-342592-3, 081-9940151 

  5805610770 นางสาว ธนัชพร แซ่ลิ้ม 087-4071782   

      5805610424 นางสาว ณัฐวดี ลุนส าโรง 084-8302739   
60 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา  8 5805680021 นางสาว ฐานรัตน์ ลออเลิศ 086-3129856 รศ.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ 

  หมู่ 2 ต าบลคลองโยง  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม     5805681052 นาย ธีรชัย อัคละ 094-9210505   
  73170   5805680302 นาย สุเมธ นามนุช 086-4426919   

  
คุณกนกรตัน์ เลขท่ีอนุญาต -  
โทรศัพท์ 034-342624 

  5805620050 นาย อัฟนาน จรัลศาส์น 098-0140153   

      5805680997 นางสาว จิรัชญา พวงประเสริฐ  083-0165026   

      5705700630 นาย ยุทธพิชัย เหล่าแช่ม 095-1720461   
      5805680963 นางสาว ศศิพิมพ์ ไชยอรรถ  098-2810912   

      5805610341 นางสาว สุชานันท์ ฟังเสนาะ 097-2470902   
61 สถาบันกัลยาราชนครินทร์   3 5805681185 นาย จิรวัฒน์ ไพรศานต ิ 081-3989539 อ.ดร.ธันยา  รุจเิสถียรทรัพย ์
  23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา     5805680575 นางสาว ณัฐนิชา ผกาแก้ว 089-8845917   

  
กรุงเทพมหานคร  10170   
คุณเกศกนก นรสิทธ์ิ เลขท่ีอนุญาต - โทรศัพท์ 02-4416100 

  5805680377 นาย สุวิจักขณ์ ศรีชิษณวนนท์  082-9064148   

62 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ  4 5805680062 
นางสาว ศุภวรรณ กันยา
ประสิทธ์ิ 

094-5477926 ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช 

  ม.7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   5805610200 นาย จิรายสุ มะลิซึ่ง  098-2711802   
  นางสาวอรวรรณ  ฉ่ าช่ืน เลขท่ีอนุญาต - โทรศัพท์ 02-4635963   5805610069 นางสาว ฐานิต วรศักดิม์หาศาล 081-4702405   

      5805680245 นางสาว รัตน์ใจ วรรณศร ี 092-2506458 
  
 
 



 

63 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  2 5805681342 นางสาว วรัชยา เหล็กเพ็ชร 081-9383057 ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช 

  

 100 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา  อ.บางพลี         
จ.สมุทรปราการ 10540  
คุณมยรุฉัตร  ตางระแม เลขท่ีอนุญาต 560 / 2556  
โทรศัพท์. 023179210, 089-3423661 

  5805681227 นางสาว นริศรา เรือนทอง 065-4389442   

64 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสมุทรสาคร  4 5805681243 นางสาว เจนจิรา มะอินทร ์ 083-4231669 อ.ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 

  9/15 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   5805611034 นางสาว ณัฐณิชา คงมณ ี 080-4355221   

  
 นางสุกัญญา มหนาคะ เลขท่ีอนุญาต - โทรศัพท์. 034-432663, 
081-3780095 

  5805680443 นางสาว ณัฐกานต์ สายสุวรรณ์  095-4211845   

      5805680435 นางสาว กนกวรรณ ไกรเลิศ  062-1895522   
65 มูลนธิิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) สมุทรสาคร  19 5805610267 นาย อินทัช ประดิษฐอาชีพ 086-3833939 อ.ธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร ์

  
 25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง 
ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 

  5805610580 นาย กาญจรัช แผนสนิท 081-7860170   

  
นายสมพงศ์ สระแกว้  เลขท่ีอนุญาต -   
โทรศัพท์. 034-434726, 086-1631390 

  5805610085 นาย พีรยุทธ์ ช านาญนฤมาณ 085-6484509   

      5805520110 นางสาว พรรณวดี จูเกษม 090-9524753   

      5805520102 
นางสาว กรกนก ถุงอนันติกา
นนท์ 

089-7044304   

      5805610366 นางสาว อิสรีย์ วงษ์พานิช 085-2784378   
      5805610929 นางสาว นิสารตัน์ กุสุมายุทธ 087-7430467   
      5805610762 นางสาว ดลพร พิมลพันธุ ์ 099-1548333   

      5805681276 นางสาว กณิศ จันทขวัญ 092-4579724   
      5805680633 นางสาว อัจฉรา ชัยสรุะ 094-0253704   

      5805520078 นางสาว รวิกานต์ ศิริธานันท์  085-8438012   
      5805610150 นางสาว พิมพ์พิชญา กิจสมัย 092-8368620   



      5805510012 นางสาว ชิวาพร กาญจนคช 095-0485558   

      5805680013 นางสาว ชัญญา คหินทพงษ์ 090-9892457   
      5805520011 นางสาว ชนิสรา กัณหา 090-3973055   
      5805681334 นางสาว อภิสรา เจรญิรักษา 084-6978911   

      5805520045 นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์อรินทร ์ 082-7870152   
      5805681060 นางสาว ชลธิชา พรหมพิมพ ์ 083-8447241   

      5805680682 นางสาว ชลิตา ยังปากน้ า 098-0855703   

66 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี                                              
99/99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000                          
โทรศัพท์. 032-738751, 089-8746991 

1 5805681003 นางสาว ณัฐภรณ์ สุขรอด  092-5902763 อ.ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 

67 สถานคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กระยอง  4 5805680948 นางสาว พิชญ์สินี ลินดาวรรณ  084-9584170 รศ.พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ ์
  318  ถ.สุขุมวิท  ต.ห้วยโป่ง  จ.ระยอง  21150   5805610986 นางสาว จิรัชยา ทองมาก 098-5896949   

  
นางสาวนพพนา เจริญธรรม  เลขที่อนุญาต -  
 โทรศัพท์. 038-684102 

  5805615332 นาย สุขสันต์ เจรญิสุวรรณ 095-7831529   

      5805680930 นาย ภูวนาถ ภูมิตั้ง 064-2833758   

68 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง  6 5805681235 นาย เมธา สมบุญ 063-0592907 รศ.พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ ์

  
144/1 หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
21000   นายพิทยา สุขธงไชยกุล เลขท่ีอนุญาต 0319/2560 
โทรศัพท์. 038-612224, 083-0739122 

  5805680385 นางสาว รัตนาพร คนร า 095-4908558   

      5805680906 นางสาว อวิกา เจริญคา้ 085-3292379   
      5805680518 นางสาว มนต์นภา บญุสิทธ์ิ 096-8949456   

      5805680781 นาย ธีรภัทร โตะมะ 063-4266302   

      5805680252 นางสาว มนต์วลี รตนไชยวรรณ ์ 081-9514044 
  
 
 



 

69 มูลนธิิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ระยอง  10 5805681136 นางสาว ณัฐชา รุ่งเรือง 091-4319324 อ.ดร.นราเขต  ยิ้มสุข 

   25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง   5805680468 นางสาว โอบเอื้อ วิรัชศิลป ์ 081-0809933   
  ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000    5805681284 นางสาว ภานุมาศ อุทัยกัน 085-2601034   

  
นายสมพงศ์ สระแก้ว เลขท่ีอนุญาต –  
โทรศัพท์. 034-434726, 086-1631390 

  5805680799 นางสาว ณัฐนารี ทองงาม 090-2481644   

      5805680120 นางสาว สรรสริิ ภรินทนันท์ 084-5545741   

      5805681144 
นางสาว กัญญณ์ณฎัฐ์ ภวภรูี
นนท์ 

080-3350928   

      5805681250 นางสาว วรัญญา กลยนีย ์ 082-8381797   
      5705680329 นางสาว ศสิญานันท์ แก้วพูลศรี  085-1977975   
      5805681102 นางสาว กุลธิดา คู่ธรรมจักร 082-8852625   

      5805520052 นางสาว อุทุมพร เพิ่มพร 096-6280850   
70 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดชลบุรี  2 5805510020 นางสาว รูรียะ ดอเลาะ 061-1062894 ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 

  
61/1  หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง          
จังหวัดชลบุรี  20150    โทรศัพท์. 032-738751/089-8746991 

  5805450029 นางสาว กมลลักษณ์ ผงทว ี 093-9631308   

71 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  3 5805680401 นางสาว ศศิกานต์ ชูขาว 086-5411312 ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 

  40  หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง     5805680310 นางสาว กัญญาพัชร จี๋ครี ี 089-4390873   

  
จังหวัดชลบุรี  20150  
นางวัชนี วรรัตน์ เลขท่ีอนุญาต 0096/2560  
โทรศัพท์. 038-240135, 038-240220 

  5805680567 นาย จิรายุทธ ศรีปญัจากลุ 097-0025471   

72 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี  2 5805610937 นางสาว ธันยพร เพ็ชร์สุขุม 085-9888454 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 

  
 212 ม.3 ต.ทะเลชุบศร อ าเภอเมอืง  จังหวัดลพบุรี  15000 
นางพรทิพย์ อรรคพันธุ ์ เลขท่ีอนุญาต-   โทรศัพท์.036-689845 

  5805700415 นางสาว วชิราภรณ์ ขจรจริพันธ ์ 087-7899927   

 

 



รายชื่อนักศึกษารหัส 59 ฝึกภาคปฏบิตัิ 1 ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์รังสิต) 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 

1. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 
ส านักพัฒนาสังคม กทม. (ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง)    
4095/25-26 อาคาร 3  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
(ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400  
นางเอื้อกมล  รักษ์ศรีทอง  เลขท่ีอนุญาต 1135/2560 
โทรศัพท์ 02-2468662 โทรสาร 02-2468662 

3 5905680095 นาย ธัญ  สดุดปีระเสริฐสุด 092-2612036 อ.ดร.สริิยา  รตันช่วย 
5905681234 นางสาว พรรณชนก  พวงเพ็ชร์ 09537510333 

5905681309 นางสาว สิริกร  ประเสริฐสิทธิ
กุล 

- 

2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
813 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
10160 
นางสาวไปรยา  อาสิงสมานันท์ เลขที่อนุญาต 0402/2560 
โทรศัพท์ 02-4551593 โทรสาร 02-4551593 

3 5905680780 นาย วสุ  ส าราญ 062-4151953 อ.ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ 
5905680749 นางสาว จารุวดี  กาฬโอฆะ 094-4295533 

5905680012 นางสาว รวิพร  สวัสดิสวนยี ์ 081-4062322 

3. บ้านอิ่มใจ 
ส านักพัฒนาสังคม กทม. (บ้านอิ่มใจ)                  
2/22 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ  
10200   
นางสาววนิดา  เรืองเวช เลขท่ีอนุญาต 0125/2560 
โทรศัพท์ 02-2247669-70  โทรสาร 02-2247669-70 

4 5905680384 นาย สวิช  เยาวะนิจ 086-4043615 อ.รณรงค์  จันใด 

5905680103 นางสาว จิดาภา  แก่นค าหล่อ - 
5905680566 นางสาว กนกนภัส  วัชระมณีกลุ 087-1154555 
5905680871 นางสาว สุธิน ี ศรีนอก  093-1385088 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ 1034 ถ.กรุงเกษม  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย กรุงเทพฯ  10100 
1.นางสาวดรณุี มนัสวานิช      เลขที่อนุญาต  1082/2560 
2.นางสาวนันท์นภัส ทวีโภคา   เลขที่อนุญาต  1243/2560 
3.นายจักนะรินทร์ ติกขนา      เลขท่ีอนุญาต  1177/2560 
4.นางสาวหนึ่งฤทัย สมสี        เลขที่อนุญาต  1399/2560 
5.นายสฤษดิ์ ภูพีระสุพงษ์       เลขท่ีอนุญาต  1367/2560 

18 
 
 
 
 
 
 
 

5905611041 นาย มนุเชษฐ์  คลอดกลาง 091-0616947 ศ.ระพีพรรณ  ค าหอม 
 
 
 
 
 
 
 

5905681093 นาย ธนวินท์  สุริวงศ์ 095-7721670 
5905610670 นางสาว กัญญารัตน์  ภูไ่ชยา

นุสรณ ์
- 

5905610639 นางสาว ทิพวรรณ  เดชชนะ  093-5814351 
5905611033 นางสาว มาริษา  เฮย์เวริ์ด 066-5495164 

5905610506 นางสาว ปุณยนุช  วิรัตจริยาพร 084-5532600 



 

 6.นางสาววิชุดา สมบรูณ์บตัิ    เลขที่อนุญาต  0051/2560 
โทรศัพท์ 02-6596533 หรือ 1300  โทรสาร 02-6596533 

 
 
 
 
 

5905615612 นางสาว แพรพลอย  ก้อนทอง 088-0956737  
5905680251 นางสาว กนกอร  กาญจนสุธา 082-7697209 

5905610340 นางสาว นฤมล  จินดามณีศร ี 080-5340429 
5905681184 นางสาว ธนิกานต์  นามกิ่ง 095-6623813 

5905610357 นางสาว ชนาภัค  สิงหะพล 093-1366954 
5905680830 นางสาว นิศากร  ใจเย็น  092-2834665 

5905680301 นางสาว กัญญารัตน์  เพกเกาะ 090-9717585 
5905700547 นางสาว ปทุมมา  ปัญญาสิทธ์ิ 093-2409024 
5905610944 นางสาว สุภาภรณ์  สังข์มา 087-2987356 

5905680228 นางสาว ตรึงตา  ภาคีทร 098-4542915 
5905680939 นางสาว กรกนก  มากบุญ 087-6225313 

5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
10400 
นางสาวจุฑามาศ  รัตนา  เลขท่ีอนุญาต 0090/2560 
โทรศัพท์ 02-2488999 โทรสาร 02-2488998 

2 5905611124 นางสาว เบญจมาภรณ์  อินทะ
ขันธ ์

084-4621220 ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึง
แก 

5905680517 นางสาว สุภาพิชญ์  ไชยดิษฐ ์ - 

6. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (งานสังคมสงเคราะห์
และกุมารเวชศาสตร์) 1873  ถนนพระรามที่ 4   
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330  
น.ส.สรุางคณา คงเพชร เลขท่ีอนุญาต 1924 
โทรศัพท์ 02-2564220,02-2564797 โทรสาร 02-2565017 

2 5905680806 นาย เกียรติศักดิ์  บุญปั๋น  089-7900050 อ.ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร 
5905610936 นาย ศิรวุฒิ  อินทร์พิมพ์  086-3493309 

7. 
 
 
 

โรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
2 ถนนพญาไท เขตราชวิถี กทม. 10400 
นางสาวชณัญทิตา  ยาปะโรหิต  เลขท่ีอนุญาต 0009/2555 
โทรศัพท์ 02-3548108-37  โทรสาร 02-3548081 

5 
 
 
 

5905680608 นาย ฤทธ์ิสกี้  เจะนะ 082-7341033 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

5905611058 นางสาว รัชนีพร  ทองสุข  - 
5905680533 นางสาว ภัสวรินทร์  ไพฑูรย ์ 092-6084717 

 
 
 



  
 

 
 

5905610050 
 

นางสาว นฤมล  แสงเดือนฉาย 
 

081-8162833 
 
 

 

5905610332 นางสาว สิรภิัทร  นพนิตย ์ 044-5492598 
8. โรงพยาบาลรามาธิบด ีภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400  
นายนิสิต  เที่ยงสมพงษ ์เลขท่ีอนุญาต 133/2556 
โทรศัพท์ 02-2011406  โทรสาร 02-2011486 

1 5905680442 นางสาว ฬุฎี  เตชะเทพประวิทย ์ 094-5528490 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

9. โรงพยาบาลต ารวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ               
492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
พ.ต.ท.หญิง ศิริมา  ชวะโนทัย เลขที่อนุญาต 678/2556 
โทรศัพท์ 02-2076187-8  โทรสาร 02-2525317 

2 5905610811 นางสาว ชญาณี  ศรีวัฒนวรญัญ ู 099-3102310 รศ.ดร.นฤมล  นิราทร 

5905680376 นาย รุ่งกิจ  วิจิตรจันทร์  090-8452980 

10. ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง เขตบางนา 
23 ซอยอุดมสุข 18 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
นายสันธาน  สายคง  เลขท่ีอนุญาต 0824/2560 
โทรศัพท์ 02-3616760 ต่อ 206  โทรสาร 02-361-6760 ต่อ 305 

2 5905680186 นางสาว พัณณิน  ชาญมนูญ 095-9249245 ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช 
5905610407 นางสาว เบญจมาศ  บุญเช้ือ 080-2821153 

11. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ ์เขตพญาไท 
51/13 ซอยประดิภัทธ์  ถนนประดิภัทธ์  แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 
นางฉัตรประไพ  จันทร์สวา่ง  เลขที่อนุญาต 0094/2560 
โทรศัพท์ 02-2911122  โทรสาร 02-2711122 ต่อ 26 

2 5905610381 นางสาว จิรภญิญา  ปัญญารตัน
ชัย 

086-5997890 อ.ดร.สริิยา  รตันช่วย 

5905610225 นาย อรรคพล  วินัยโรจน์  089-7797513 

12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์  เขตจตุจักร 
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  ถนนเทศบาลสงเคราะห์  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
นางสาวพจวรรณ  ด่านชัย  เลขท่ีอนุญาต 0298/2560 
โทรศัพท์ 02-5916306  โทรสาร 02-5882059 

2 5905681325 นางสาว สุธาวี  รักกุศล  080-4839809 ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย ์

5905680582 นางสาว ทิติกานต ์ ลีส้ันติวิภา
รัตน ์ 

094-9455266  



 

13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 
62 ถนนพหลโยธิน 45  เขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
10900 
นางสุดารตัน์  ฟองสุวรรณ  เลขท่ีอนุญาต  0654/2560 
โทรศัพท์ 02-4370123 ต่อ 1110 

2 5905680616 นางสาว สิรภิัทร  มั่งนุ้ย 087-4694522 ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย ์
5905680509 นางสาว พิมพ์ชนก  โพชะคุ้ม 087-2341767 

14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
2 ถนนประชาอุทิศ  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
10310 
แอน ทองค า เลขท่ีอนุญาต 0249/2559 

2 5905680400 นางสาว ณัฐนรี  ช่วยวัฒนะ 088-1270345 ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย ์

5905610852 นางสาว วราพร  กุลทัศนศลิป ์ 092-1297048 

15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก  
91 ซอยสุขุมวิท 64/1  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
10260 
นางสาวดารารัตน์  ชัดไพบูลย์  เลขท่ีอนุญาต  026/2556 

2 5905615232 นางสาว ทัศน์ยพร  นิลระศร ี 083-2498274 ผศ.ดร.ภุชงค์  เสนานุช 
5905680632 นางสาว เนตรชนก  ปลูกปาน

ย้อย 
085-5116616 

16. ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 
151 ซอยสายทิพย์  สุขุมวิท 56  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260 
นางอัญชลี  เสกตระกูล เลขท่ีอนุญาต 0253 / 2559 

2 5905680293 นางสาว ธัญธนา  ศรีโกศักดิ ์ 089-2361513 อ.รณรงค์  จันใด 

5905700059 นางสาว พิชญา  ติ๊บก๋า 099-8121136 

17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เขตบางกะปิ  
4  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  10240 
ปิยะนุช ดวงกางใต ้ เลขท่ีอนุญาต 0007/2559 

2 5905680467 นาย นนทกร  ประสมทอง  080-9152510 อ.ชลธิชา  พันธุ์พานิช 
5905680053 นางสาว สวิชญา  อุดมพีรกานต ์ 083-3659393 

18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 
578  ซอยเพชรเกษม 90  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ   
เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160 

4 5905610431 นางสาว ตวงเงิน  โหมดชัง 097-2212343 อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

5905610019 นางสาว มณีวา  สุวรรณมาล ี 094-5573659 
5905680350 นางสาว นภสร  เหลืองอร่าม

วิฑูร 
084-7558383 



นางสาวแววรัตน์  โชตินิพัทธ ์ เลขที่อนุญาต -  
โทรศัพท์ 02-4212147-9  โทรสาร  02-4217823 

5905681150 นาย นิธิ  เช่ือมสุข 090-6315932  

19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง  
361 หมู่ 4  ถนนเคหะชุมชนร่มเกล้า  แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520 
นายเกียรติ์วัชร  วงษ์เจริญ เลขท่ีอนุญาต 0257 / 2559 

2 5905610530 นางสาว พรนภา  ทาค าห่อ 090-9874492 อ.รณรงค์  จันใด 

5905610092 นางสาว นันทพร  สุวรรณฉว ี 089-7529088 

20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49  วัดชัยพฤกษมาลา 
7/2 หมู่ที่ 4  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170 
นางสมพร  มณีสุวรรณ  เลขท่ีอนุญาต  0847/2560 
โทรศัพท์ 02-4249410  โทรสาร  02-4336136 

2 5905610787 นาย ภูมินริศ  เหมือนโพธ์ิ  094-3262772 อ.ดร.อจัฉรา ชลายนนาวิน 
5905610993 นางสาว ปภาวิน  นนท์ธราธร 082-4024420 

21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 
1  ซอยรามค าแหง 118  แยก 33 แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร  10240 
นางสาวริญญารตัน์  กิติพัฒน์ธนโชติ  เลขท่ีอนุญาต 0047/2560 
โทรศัพท์  02-3722225-7 

2 5905681036 นาย จุมพล  เทือกสุบรรณ 094-5948146 อ.ชลธิชา  พันธุ์พานิช 

5905680020 นางสาว ณัฐณิชา  สรุาฤทธิ ์ 089-1478885 

22. โรงพยาบาลตากสิน  
543  ถนนสมเด็จเจ้าพระยา  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  10600 
นางรวีวรรณ  ไสยสุวรรณ เลขท่ีอนุญาต 390/2556 

2 5905615075 นางสาว อมรรตัน์  ศรีเรืองหัด 098-2606451 อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
5905615034 นางสาว เขมจิรา  ยอดน้ าค า 091-7967817 

23. โรงพยาบาลสิรินธร 
20  ซอยอ่อนนุช 90  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250 
ประทุม มั่นคง  เลขท่ีอนุญาต 021 / 2556 

2 5905681044 นางสาว วรัญญา  งามสันตสิุข 094-5599190 อ.รณรงค์  จันใด 
5905680483 นางสาว กฐินา  รื่นอายุ  081-3625413 

24. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ กทม.  
 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
นางสาวอโณทัย  ปานนาค เลขท่ีอนุญาต 1062/2559 
โทรศัพท์  02-2897823-4  โทรสาร  02-2919980  

2 5905680889 นางสาว อัจฉราภา  กลิ่นสุวรรณ 081-6288210 ศ.ดร.กติิพัฒน์  นนท
ปัทมะดลุย ์5905680756 นางสาว ทิฆัมพร  เจริญวัฒ

นมณีชัย 
085-9546394 



 

25. ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
77/1  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 02-3546858  โทรสาร  02-
3546842 

3 5905680269 นางสาว นัทวรรณ  พิชัยกาล 080-3819050 อ.ดร.ธันยา   รุจิเสถียร
ทรัพย ์5905610514 นางสาว พัศวีร์  กุลนิต ิ 099-4244915 

5905611090 นาย ธนกฤต  กาฬภักดี  062-4815886 

26. เรือนจ าพิเศษมีนบุรี  
49  ถนนสุวินทวงศ์ 22  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุี  กรุงเทพฯ  
10510 
นายณัฐพล  จึงสริิรุ่งเรือง เลขท่ีอนุญาต 559/2556 

4 5905680624 นาย ธีรติ  พิมพ์อ่ า 084-8819533 รศ.พเยาว์  ศรีแสงทอง 

5905680558 นาย ปราการ  มัชมี  083-6951350 
5905681341 นาย จักรกฤษณ์  พลสวัสดิ ์ 086-3168630 
5905680061 นางสาว นฤภร  อารีย์ชน  080-9456987 

27. เรือนจ ากลางคลองเปรม  
33/2  ถนนงามวงศ์วาน  แขนวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900 
นางอัจฉรา  ส่งเกิด เลขท่ีอนุญาต 0140/2557 

5 5905620083 นาย ณัฐพงศ ์ สุวรรณชาตร ี 093-7389333 รศ.พเยาว์  ศรีแสงทอง 
5905680475 นาย เนวิน  แสวงสุข 093-3806002 

5905520028 นางสาว สุมิตรา  วงษ์พระจันทร ์ - 
5905680335 นางสาว นิภาภัทร  แก้วอนันต ์ 098-8900824 
5905610563 นางสาว ศุภิสรา  เรืองเดชา 084-7308574 

28. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านพักฉุกเฉิน  
ดอนเมือง)  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์   พระ
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210 
นางสาวกรวิณทร์  อรสุข  เลขท่ีอนุญาต 466/2556  
นางณัฐิยา  ทองศรีเกตุ    เลขท่ีอนุญาต 389/2556 
โทรศัพท์ 02-9292222, 02-9292423  โทรสาร 02-5663481 

4 5905680392 นางสาว เพียงรวี  คชรัตน ์ 086-5387656 ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึง
แก 5905680772 นางสาว นฤภร  โพธิ์ผ่อง 087-9249194 

5905610043 นางสาว ปัณฑติา นาฬิเกร ์ 084-6379234 
5905681051 นางสาว มุขสุดา  ตึ้งมูล  093-2399576 

29. มูลนธิิศูนย์พิทักษส์ิทธิเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว (อิสรภาพ 
33) 
170/2 ถ.อิสรภาพ 33  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร  10110 
สุรีย์พร อ ามาตยม์นตรี  เลขท่ีอนุญาต - 

2 5905680087 นางสาว กานต์สริี  สมบญุศิร ิ 083-5548093 ผศ.ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 
5905615257 นางสาว ศิริลักษณ์  ชัยทร 094-3945191 



30. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น  
ซอยนวมินทร์ 8  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
นางสาวขนิษฐา  จ านงอาษา  เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์ 02-3775513 โทรสาร 02-3775513 

10 5905681267 นาย กิตติธัช  ธนพิบูนสิน - ผศ.ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 
5905680202 นางสาว พิชญานิน  เสวตวิหาร ี 094-7718564 

5905610597 นางสาว ปทิตตา  แสนสมัชญ ์ 083-9760317 
5905680590 นางสาว อารยา  เครือษา 086-8259200 

5905680814 นางสาว ประภาภรณ์  แก้วเซาว ์ 098-0252535 
5905680921 นางสาว อภิชญา  ศาสนจรรยา 085-3508095 

5905681127 นางสาว ปวรรัตน์  อุไรโรจน ์ 093-7208604 
5905681408 นางสาว ณัฏฐ์ธดิา  พุฒตาล 081-4478211 
5905681077 นางสาว กฤติกา  ฮวดศร ี 086-4069055 

5905610217 นางสาว ลออรัตน์  ดวงเนตร
งาม 

095-6947515 

31. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
257 ตึกมหิดล  ถ.ราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
10400 
นางสาวเยาวลักษณ์  ชูโกสม  เลขที่อนุญาต อ.0004/2560  
นางสาวปทิตตา  พัฒนกุล     เลขที่อนุญาต 1876/2560 
โทรศัพท์ 02-3547533-37 โทรสาร 02-3547541 

6 5905681275 นางสาว สินา  เปลีย่นเปรม  097-0709209 ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึง
แก 5905610472 นางสาว รัฐนันท์  พรตระกลูเสร ี 086-3727356 

5905681143 นางสาว ณัฐวรรณ  สุขโหต ุ 080-5946372 

5905530035 นางสาว ศุภิสรา  วรรณบวร 095-0304053 
5905681218 นางสาว วศิน ี ชูมี  094-8178855 

5905680798 นางสาว กมลชนก  ชีวะเวช - 
32. 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี 
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ถ.ปทุมธานี - กรุงเทพฯ   ต.บางปรอก 
อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
นางสาวอารีรตัน์  นฤดมพงศ์ เลขที่อนุญาต 0203 / 2559 
โทรศัพท์ 02-5813514, 02-5814937  โทรสาร 02-5814937 
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5905520044 นางสาว ณัฐกานต์  ปิ่นเกต ุ 094-6010404 ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์  วีระ
สมบัต ิ
 
 
 
 
 
 

5905520010 นางสาว วริศรา  ไชยสุวรรณ - 
5905700430 นางสาว ณัฐภสัสร เตปันวงศ ์ 093-3172415 
5905530019 นางสาว มีนา  แสงทอง 085-9402851 

5905680673 นางสาว มิ่งกมล  ที่พัก  088-2301733 
5905681192 นางสาว พิมพาอร  ชัยพัฒน

ภินันท ์
094-2706716 



 

   5905680368 นางสาว จรัสศรี  ใหม่เทวินทร ์ 089-3474549  
5905611066 นางสาว ณัฐณิชา  รามสตู 083-5349007 

5905680947 นางสาว กนกวรรณ  ออมสิน 084-5535876 
5905681135 นาย ศุภวิชญ์  ยาอินทร ์ 086-3566664 

33. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  
2/40 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก  ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี  จ.ปทมุธานี  
12110 
นางสาวปนัดดา  กุฎแก้ววิเศษ เลขที่อนุญาต 0095 / 2558 
โทรศัพท์ 02-5772347  โทรสาร 02-5772348 

2 5905680418 นางสาว ชุติกาญจน์  อินทอง 080-7979234 อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์
5905680038 นางสาว อัญชิสา  ภูคะฮาต 085-3674156 

34. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  
9/1 หมู่ 2  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลรังสิต  อ าเภอธัญบุรี   
จังหวัดปทุมธานี  12110 
นางช่อทิพย์  ลือลาภ เลขท่ีอนุญาต 0546/2560 
โทรศัพท์ 02-5771958  โทรสาร 02-5771815 
 

9 5905620034 นางสาว อาทิตยา  สายสิญจน ์ 084-2843142 อ.ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ 
5905540018 นางสาว ณิชกานต์  ระดมกิจ 084-7291866 

5905680459 นางสาว วิลาสินี  อัดดม  096-6383768 
5905680996 นางสาว น้ าฝน  เซาะวเิศษ 096-2593067 

5905680681 นางสาว มัสธิดา  อยู่เย็น  - 
5905530027 นางสาว วารี  กัญญาทอง 062-0530240 

5905681382 นางสาว ยามีละ๊ห์  มูหามัด 094-5955785 
5905680723 นางสาว ณัฐริกา  บุญครอง 087-0506823 
5905620067 นางสาว อริศรา  ดารารตัน ์ 098-0928370 

35. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร  
9 หมู่ที่ 2  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี  12110 
 ชลธิดา บรรณากิจ   เลขท่ีอนุญาต   0162/2560 
โทรสัพท์  02-5776569  โทรสาร 02-5776572 

2 5905681283 นางสาว กัลยกร  รตันรตัน ์ 080-6281674 อ.ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์
5905681358 นางสาว อภิชญา  สุขสี  084-6466221 

36. 
 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
95  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 
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5905681259 นาย นิพิฐ  ศุภรรัตน ์ 091-7131131 ศ.ระพีพรรณ  ค าหอม 
 5905610209 นาย ยศพล  สวสัด ี 081-0641075 



 นายธีระนิตย์  อุ่นหล้า เลขท่ีอนุญาต 348 / 2556 
โทรศัพท์ 02-9269933-5, 089-5547561 โทรสาร 02-9269930  

 5905681168 นาย ศิริมงคล  ทาประเสริฐ 088-7773427  
5905680699 นางสาว รุ่งนภา  อาษาไทย 090-9562667 

5905610100 นางสาว จุติพร  พลังเอก 088-6781434 
5905610753 นางสาว บุศราภรณ์   วัชโรสินธุ ์ 062-1961835  

37. สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธาน ี
89 หมู่ 2 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว  ต.บ้านฉาง  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
นางสาววรรณกานต์  แพทย์สิทธิ ์เลขท่ีอนุญาต 0105 / 2557 
โทรศัพท์ 02-5933787 โทรสาร 02-5933787 

6 5905610704 นางสาว สุนิตา กรดมณี  081-3701428 ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญ
จนกุญชร 5905610241 นางสาว ศศิวิมล ธรรมภิบาล

อุดม 
0851499220 

5905620018 นางสาว นัชชา บุญสว่าง  - 
5905520036 นางสาว มินตรา วลิะขันค า 088-8063692 

5905615695 นางสาว จิราวรรณ ภูสีฤทธิ ์ 080-7471904 
5905680764 นาย ศุภวิชญ์ โสตทิพย ์ 098-0144840 

38. ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
64 หมู่ที่ 7  ต.สวนพริกไทย  อ.เมอืงปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000  
นายสุกิจ  ค าเมืองไหว เลขท่ีอนุญาต -  
โทรศัพท์ 02-5675101-2  โทรสาร 02-5670804 

3 5905680426 นาย อเนกพงศ์  สุวลักษณ ์ 082-7341844 ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์  วีระ
สมบัต ิ5905610886 นางสาว พิมพ์ธีรา  แสงล้ า 098-2811973 

5905681069 นางสาว ณัฐวรรณ  สมัตถพันธุ ์ 086-3384534 

39. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดนนทบุรี 
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   ถนนรัตนาธิเบศร์   ต าบลบางกระสอ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11110 
นางสาวกานต์สินี  กนะกาศัย (ผู้ประสานงาน) เลขท่ีอนุญาต 
0047/2558 
โทรศัพท์ 087-8170449 

4 5905610688 นาย ณัฐวัตร์  เลิศธนพิชญ ์ 095-7922145 รศ.เล็ก  สมบัต ิ

5905681317 นางสาว ชญานิน  ไชยรักษ์ 085-4822013 อ.วิไลลักษณ์  อยู่ส าราญ 
5905610712 นางสาว ปาณิศา  ทิมโพธิ ์ 091-0036595 
5905680145 นางสาว ฐิติรัตน์  ชูภู่  063-4623955 

40. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
78/1  หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1  ถนนติวานนท์  ต าบลบาง
ตลาด  อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี  11120 
นางสาวสุศฺษฎา ศุภศลิป์ เลขท่ีอนุญาต 0015 / 2559 
โทรศัพท์ 02-5838314 โทรสาร 02-5833000 

2 5905680434 นาย ต้นสกลุ  ไชยโย 094-6105566 รศ.เล็ก  สมบัต ิ

5905610613 นาย จิตรภณ  ศรีอนุชิต  090-2238109 อ.วิไลลักษณ์  อยู่ส าราญ 



 

41. สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท 
78/24 หมู่ที1่ ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
นางสุภา  แก้งส่งแสง  เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท์  02-5847255 ต่อ 117 
  

2 5905615455 นางสาว ภูริชญา  นวลแก้ว 062-5834461 ผศ.ดร.วรรณลักษณ์   
เมียนเกดิ 5905615604 นางสาว อทิตยา  เกษตรสุนทร 086-0725970 

42. 
 

สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 
2/2 ม.1  ต.บางตลาด  อ.ปากเกรด็  จ.นนทบุรี  11120 
นางสาวชมพูนุช  คล่องสีมา  เลขที่อนุญาต 144 / 2556 
โทรศัพท์ 02-5838345, 02-9609092  
โทรสาร  02-5833500, 02-9609092 

3 5905610464 นาย คุณานนต์  บัวสระ 092-4547613 ผศ.ดร.วรรณลักษณ์   
เมียนเกดิ 5905610324 นาย ปวงปรีดี  ฝั่งชลจิตร  093-5824591 

5905620042 นาย นภัทร  พานิชเจริญ  087-6662391 

43. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบรีุ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  78/3 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์  
ต.บางตลาด  อ.ปากเกรด็  จ.นนทบุรี 11120 
นางสาวปฎิญญา  คงอาวุธ   เลขท่ีอนุญาต 0009 / 2559 
โทรศัพท์ 02-5838350, 086-7642175  
โทรสาร  02-5838350 

2 5905610365 นางสาว กัญชพร  ศรสินชัย 081-1464720 รศ.เล็ก  สมบัต ิ
5905620059 นางสาว ชลาธร  พรบังเกิด 061-6548845 อ.วิไลลักษณ์  อยู่ส าราญ 

44. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูม)ิ  
78/5  หมู่ที่ 1  ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1  ถนนติวานนท์  ต าบลบาง
ตลาด  อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี  11120 
นางสาวปิยะรัตน์ เทียงปา เลขท่ีอนุญาต 577 / 2556 
โทรศัพท์ 02-5838396, 02-5837999 

2 5905510011 นางสาว วิลดา  เจะ๊เย็ง 083-0390242 รศ.เล็ก  สมบัต ิ
อ.วิไลลักษณ์  อยู่ส าราญ 5905615240 นางสาว กุลศิริ  คณูศร ี 094-4019079 

45. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบรีุ 
206 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000 
นางสมปอง  มิลินทานนท์  เลขท่ีอนุญาต 422 / 2556 
โทรศัพท์ 02-5284567,089-2181496  โทรสาร 02-5278042 

4 5905680178 นาย อนวัช  แซ่เก๋า 095-3364842 รศ.เล็ก  สมบัต ิ
อ.วิไลลักษณ์  อยู่ส าราญ 5905680640 นางสาว นันท์สิน ี ประเสริฐพันธ์ 083-1199654 

5905680954 นางสาว สรวงสินี  ชีระภากร 094-7788123 
5905680160 นางสาว สุทินา  อาษาสิงห ์ 085-9051375 

46. สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 
57/47 ม.11  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี  11000 

4 5905680343 นางสาว นัทธมน  พิมสอน 092-3658093 อ.ชลธิชา  พันธุ์พานิช 
5905620026 นาย ณัฐชนน  แจ่มขุนเทียน 085-8184553 



นางสาวสุนทรีย์  ส่วนเครือ   เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์ 02-5250377, 081-8290247  
โทรสาร  02-5250377 ต่อ 102 

5905681002 นาย ไอดิน  วระศาสตร์  088-5009989 
5905680285 นาย กชพันธุ์  สังขนิยม 089-2361513 

47. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย อ าเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 
นางปิลันตนา  วสุรตัน์   เลขท่ีอนุญาต 0184/2560 
โทรศัพท์ 035-335857, 089-8070057  โทรสาร  035-335857 

5 5905680152 นาย จิรานุวัฒน ์ ชาญกาญ 097-2390272 ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญ
จนกุญชร 5905680905 นางสาว กาญจนา  บรรเทา 088-5415158 

5905610902 นางสาว กรัสวันต์  พุฒตาล 081-8618137 
5905680137 นางสาว ชฎาบุศย์  พัฒนศิร ิ 094-8452255 
5905680244 นางสาว ทัศนีย์  คุ้มชาต ิ 091-1823212 

48. สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  
114  หมู่ที่ 5  ถนนเจดีย์-วัดดุสดิาราม  ต าบลหันตรา  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 
พิชญา นนทะโคตร เลขท่ีอนุญาต 0084/2560 
โทรศัพท์ 081-5454643 

2 5905680210 นางสาว ศรัณย์  ตี๊กิ๊ม 082-4716293 ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญ
จนกุญชร 5905620075 นางสาว ระพีพร  ส าราญผล 061-5545370 

49. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 
115  หมู่ที่ 5  ต าบลหันตรา  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  13000 
นางสาวสาวิตรี  ตรสีาร  เลขท่ีอนุญาต 0051/2560 
โทรศัพท์ 035-8815801, 095-9525678  
โทรสาร 035-881578 

2 5905490016 นาย อภิวัฒน์  เขียนขาบ 092-4414278 ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญ
จนกุญชร 5905680079 นางสาว วิรากาณต์  กาวิชัย 090-9964524 

50. ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์ราชการจังหวดั  ช้ัน 6  อาคาร 7 ช้ัน  ต าบลคลองสวนพลู  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 
นางกิตติญา  นุมัติ เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์ 035-336296-8  โทรสาร 035-336547 

3 5905610456 นางสาว พัชรินทร์ แสงเงินอ่อน 091-8190216 อ.ดน.นราเขต  ยิ้มสุข 

5905615596 นางสาว พิมพ์ผกา งอกลาภ 086-0757100 
5905615927 นางสาว ชนากานต์ กลอนกลาง 090-1159859 

51. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดสระบุรี 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ถนนพิชัยรณรงคส์งคราม  ต าบลปาก

3 5905610175 นาย ธนัญชัย ศิริชัยวัฒนา 098-1198179 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 
5905680574 นางสาว รัณยรัศมิ์ ช่ืนเกต ุ 092-3616182 



 

เพรียว  อ าเภอเมืองสระบรุี  จังหวัดสระบุรี  18000 
นางสุนิสา  ไชยกลุ  เลขท่ีอนุญาต 1383/2560 
โทรศัพท์  036-211794, 036-230587, 081-8529978  
โทรสาร 036-211794 

5905680319 นางสาว จุติพร ภักดีนรินทร ์ 095-6217583 

52. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทับกวาง   204 หมู่ 9 ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  18260 
น.ส.สริิประภาพร เคลือบสูงเนิน  เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์  036-357320 

4 5905610159 นางสาว เพชรพริ้ง ไตรโสภณ 098-2506552 อ.ดร.นิฤมน  รัตนะรตั 
5905680970 นางสาว จิดาภา เชียงอินทร์ 082-2897333 
5905681176 นาย ทศพร ขุมทอง 086-4613807 

5905680863 นาย ผดุงวิทย์ ทับส ี 080-9503760 
53. โรงพยาบาลพระพุทธบาท  

86  หมู่ที่ 8 ต าบลธารเกษม  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  
18120  โทรศัพท์ 036-266166 036-26611157 

3 5905610571 นางสาว กมลชนก ศิริเลิศ 086-1218997 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 

5905610027 นางสาว ธนัชชา ดาวศร
ประศาสน ์

095-2476218 

5905615414 นางสาว ชิติมา การะเกต ุ 090-9210627 

54. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร  
103  หมู่ที่ 2  ต าบลคลองโยง  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
73170  โทรศัพท์ 034-298340 โทรสาร  034-298340 
 

4 5905681242 นางสาว ทิชากร เอื้อศักดิ์อาร ี 080-7257030 รศ.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิช
พันธุ ์5905680194 นางสาว ณัฐณิชา อุดมพร 082-7770531 

5905681333 นางสาว รังสินี ธนจารุพัฒน ์ 098-8254030 
5905610860 นางสาว จินดารตัน์ ตะลาศริ ิ 081-4534384 

55. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี  
21  หมู่ที่ 6  ต าบลสามพราน  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
73170   
นางสาวมธุรส  วงศ์ชัย  เลขท่ีอนุญาต 0369/2560 
โทรศัพท์ 034-385566  โทรสาร 034-385567 

2 5905680913 นาย ชยพล ฉัตรพัฒนเดช 061-7721468 รศ.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิช
พันธุ ์5905680715 นางสาว วิมลวรรณ ทองหลอม 091-4150815 

56. โรงพยาบาลนครปฐม  
ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม  73000   
นางสาวพลอยณภสั สร้อยสุวรรณ  เลขท่ีอนุญาต  0049/2560 
โทรศัพท์ 034-258749, 086-7628928  โทรสาร 034-258749 

2 5905610183 นาย อานนท์ จันทร์ธิติสกลุ 098-0585390 อ.ดร.ธันยา  รุจเิสถียร
ทรัพย ์5905620091 นางสาว อารยา สริิยะเสถียร 082-4565552 



57. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด
สมุทรปราการ  
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  ถนนสุทธิภิรมย์  ต าบลปากน้ า  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวดัสมุทรปราการ  10270 
นางฉมชบา วสวานนท ์      เลขท่ีอนุญาต 0057/2557                                
นางสาวเมธาวี บุญพิทักษ์  เลขท่ีอนุญาต 0323/2560 
นาวสาวเอมอร เชื้อทอง      เลขท่ีอนุญาต 0774/2560 
โทรศัพท์ 02-3952224, 02-3954136  โทรสาร 02-3826046 

4 5905681010 นาย สรวิชญ์ สุวรรณพรหม 086-0060119 ผศ.ดร.ภุชงค์   เสนานุช 
5905680848 นาย ธาราธร นิลจรสัวณิช 086-3428819 

5905610423 นางสาว วนิสา กิจรักษ ์ 090-5565255 
5905681374 นางสาว แจ่มใส บัวเปีย  089-2577858 

58. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสมุทรปราการ  
58  หมู่ 7  ถนนเพชรหึงษ์   ต าบลทรงคนอง   อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  10130   
นางฐณิฎฐา  จันทนฤกษ์  เลขท่ีอนุญาต  - 
โทรศัพท์ 02-4626755  โทรสาร 02-4626756 

1 5905615364 นางสาว อทิตยา เข็มทอง 091-8199473 ผศ.ดร.ภุชงค์   เสนานุช 

59. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง  
50 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรหึงษ์  ต าบลทรงคนอง  อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
นางสาวอรวรรณ  ฉ่ าช่ืน  เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์ 02-4625008 โทรสาร  02-4626636 

2 5905680657 นางสาว จุฑารตัน์ อาบสุวรรณ ์ 091-4752156 ผศ.ดร.ภุชงค์   เสนานุช 

5905610522 นางสาว สุนันธิดา เรืองจันทร ์ 095-6680714 

60. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด
สมุทรสาคร  
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ช้ัน 1 อาคารใหม่ ถ.เศรษฐกิจ 1 
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 
คุณสภุรณ์  วัฒนจัง  เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท์  034-411041, 081-8507877 

4 5905610167 นางสาว จารุภา เดชอุดม 085-1983911 อ.ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 
5905610282 นางสาว นุสบา แก้วดวงใหญ ่ 084-6494375 
5905681085 นางสาว กฤตยา กล่ านคร  083-0788800 

5905680541 นางสาว วชิรินทรา แก้วอินชัย 087-7650160 

61. สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร  
929/13 ถนนสรศักดิ์  ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000   
นางสาวอรอนงค์ ปานวิลัย เลขท่ีอนุญาต 0073/2559 
โทรศัพท์ 034-4234723, 085-8331494 โทรสาร 034-423475 

1 5905680236 นางสาว กัญญา เสือสังข์ 085-3459233 อ.ธัญญลักษณ์  รุ้งแสง
จันทร์ 



 

62. โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
1500 ถนนเอกชัย  ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร  74000   
นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ เลขที่อนุญาต 206/2556 
โทรศัพท์ 034-427099, 081-6347671 โทรสาร 034-411188 

2 5905680962 นางสาว จุติมา ฮงเจรญิ  098-5026014 อ.ธัญญลักษณ์  รุ้งแสง
จันทร์ 5905681291 นางสาว เหมือนฝัน วงษ์สุนทร 085-3777570 

63. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดราชบุรี  
ถนนหน้าเมือง  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล เลขที่อนุญาต 196/2556 
โทรศัพท์ 032-337620, 089-8368545  โทรสาร  032-321981 

2 5905681200 นาย ชยุต รังสีวรรธนะ  092-3922935 อ.ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 

5905490024 นางสาว จุฑามาศ สกุลไทย 094-8626379 

64. โรงพยาบาลราชบุรี   
85 ถนนสมบูรณ์กลุ  ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี  70000 
นางสาวทัศนีย์  ตันติอ านวย เลขท่ีอนุญาต0368/2560 
โทรศัพท์ 032-719600 

1 5905610118 นาย ณัฐพล พฤกษาโรจนกุล 061-9803453 อ.ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 

65. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดระยอง  
ช้ัน 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง  211150  โทรศัพท์ 038-694073 โทรสาร 038-
694016 

2 5905615950 นางสาว ณัฐณิชา สุนทร ี 063-2965519 อ.ดร.นราเขต  ยิ้มสุข 

5905681226 นางสาว สาวิตรี ประทานพรเลศิ 095-4508475 

66. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  
318  ถนนสุขุมวิท  ต าบลห้วยโป่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  
21150 
นางสาวนพพนา  เจริญธรรม เลขที่อนุญาต 0076/2560 
โทรศัพท์ 038-684895, 081-7012050 โทรสาร 038-684895 

3 5905680525 นางสาว เบญจรัตน์ ประคอง 085-4384053 รศ.พงษ์กฤษณ์  มงคล
สินธุ ์5905680277 นางสาว จันทิมา ยวงเจรญิ 087-3860845 

5905680665 นางสาว เปมิกา มีศรีสุข 080-5487255 

67. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
40 หมู่ที่ 4  ซอยบางะมุง 2  ถนนสุขุมวทิ  ต าบลบางละมุง   อ าเภอ 
บางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150   นางรัชนี  วรรัตน์   เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท์ 038-241121, 038-241857  โทรสาร 038-241459 

1 5905680855 นางสาว กนกวรรณ ค าสลีา 092-8476257 ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระ
จ่าง 
 
 
 



68. กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุร ี 
111  หมู่ที่ 7  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  
20150 
นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน เลขท่ีอนุญาต 278 / 2556 
โทรศัพท์ 038-933119, 086-8244974 โทรสาร 038-933165 
 
 
  

6 5905610274 นางสาว สิริพร วเิศษศรี  083-1457167 ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจา่ง 
5905610399 นางสาว ภัทราทิพย ์รตัตัญญ ู 095-0396497 

5905681119 นาย พงศ์ภัค สาระมณ ี 088-7149685 
5905610316 นางสาว จุฑาพร ลาสา  

5905610035 นาย วิทวัส น้อยคง 092-2642752 
5905610746 นาย วริศ ช่ืนจิตร ์ 094-6650584 

69. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดลพบุรี  
343-344  หมู่ที่ 5 ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุร ี 
15000  โทรศัพท์ 065-7243226 
 
 

2 5905615828 นางสาว ภาสิกา นันทาทอง 082-4896413 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 
5905615430 นางสาว ศศิภา เกดิเช้ือ 098-5817257 

70. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 260 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  ต าบลเขาสามยอด  อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี  15000  โทร.036-621537-45 

2 5905615026 นางสาว กิรณา ขจรภัย 064-5950419 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 

5905615679 นางสาว วริษา สิงหะลวะ 090-1153449 

71. ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดลพบุรี  
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ช้ัน 1  ถนนนารายณม์หาราช  อ าเภอเมอืง  
จังหวัดลพบุรี  15000   
 นางปัทมา ชาญเช่ียว   เลขท่ีอนุญาต 520 / 2556 
โทรศัพท์ 036-770168-9, 090-2877074 โทรสาร. 036-770168 

3 5905610803 นางสาว นุชสรา ศรีวิชา 090-3102310 ผศ.สริิพรรณ  ศรมีีชัย 
5905615505 นางสาว เบญญา นิยมบุรณะ  

5905610738 นางสาว กนกพรรณ สุขปาน 090-1153317 

 

 



 

รายชื่อนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์ล าปาง)  

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
1 
 

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายเชียงใหม่  
63 /1 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
 
1. น.ส. อรุณี นะมะมตุิ เลขท่ีอนุญาต  
โทรศัพท์ 095-7916209 
2. น.ส. ภัทรินทร์ วิภวภิญโญ เลขที่อนุญาต 2100 
โทรศัพท์ 084-0189777 

6 
 

5905615935 นาย สุปรดีิ์ เพ็งจันทร ์ 097-2398343 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี

5905700364 นางสาว อริสา กรุงมณ ี 063-1140225 
5905615315 นางสาว ทิพย์ศยามล ใจเสน 083-0340810 
5905700026 นางสาว กมลลักษณ์ ธิป่าหนาด 082-9020672 
5905615083 นางสาว คุณาทัย ศรีรูจ ี 086-9598088 
5905615091 นางสาว ธัญรดี สุริยะวิภาดา 091-0732499 

2 
 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค ์
63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
นางณัฐลดา  สุขเสริม เลขท่ีอนุญาต พ0015 
โทรศัพท ์084-1729816 
            053-121161,3 ต่อ 106,114 

6 
 

5905615133 นางสาว บุญสติา แตงคูหา 081-2763243 ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท ์
  

 5905525050 นางสาว สาวิตรี ถันวิราช 095-3187860 
5905615406 นางสาว โซเฟีย อีแต 093-7763994 
5905615216 นาย ไอสรูย์ ปุยละเทิม 092-4741333 
5905615489 นางสาว ภัทรกาญจน์ นันตะวงค ์ 096-5811458 
5905700356 นางสาว จินดารตัน์ แก้วมะโน 096-0345053 

3 
 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 
182 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต าบล ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม ่ 
50180 
 
นางมัจฉรีย์  คู่วิวัฒน์ชัย เลขท่ีอนุญาต 1440 
โทรศัพท์ 0 5329 8082 -4, 099-3744125 
โทรสาร (053) 372732 

6 
  
 

5905700554 นางสาว ศุภานิช เสมแย้ม 088-2611542 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
  

 
5905700174 นางสาว พิชชาภรณ์ ติ๊บบตุร 097-9415207 
5905700190 นางสาว พิมพกานต์ ปิยะชา 095-6858177 
5905615877 นางสาว กานติมา ปิ่นทิพย ์ 091-1437505 
5905700141 นางสาว รัชนีกร เลศิอนันต ์ 090-9326940 
5905700133 นางสาว กุญฤดี แก้วกาว ี 095-9366865 

4 
 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
95 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ 50180 
1. น.ส. รุจิเรข ธรรมชัย    เลขท่ีอนุญาต 1665 

6 
 

5905700646 นางสาว สิรีธร มังคลา 095-6744884 อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
  5905680707 นางสาว พิมพ์ลภสั จันทร์ศริิ (ศูนย์รังสิต) 083-0527672 

5905700349 นางสาว สุภาวติา สุจริตจันทร ์ 090-3278282 



2. น.ส. สุธีมนต์ เพ็ชรรัตน์ เลขท่ีอนุญาต 0996 
โทรศัพท ์084-808467 

  

5905525027 นางสาว นิภาธร โพธิ์เงิน 093-3418158  
5905700398 นางสาว หรัญญา ตันตา 086-1845679 
5905700406 นางสาว เบญจภรณ์ พราหมณ์เทศ 088-8033783 

5 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
(เชียงใหม่) 
1 ถ.มูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
น.ส. กนกกาญจน ์ ศีละวงษ์เสรี เลขท่ีอนุญาต 930 
โทรศัพท ์ 090-8933441 

4 5905700240 นางสาว มนธิชา วงกาว ี 093-8382939 ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท ์
5905700471 นางสาว เจตปรียา ก๋ารยี ์ 062-5100187 
5905615513 นางสาว ลลติา ตะหมัง 082-4803600 
5905615794 นางสาว ชุดากาญจน์ ปาทา 089-2190255 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
นางรวีวรรณ  วังพฤกษ์  เลขท่ีอนุญาต 1666 
โทรศัพท ์053-272740,   096-2699869 

2 
 

5905700539 นางสาว เขมอักษร ทิพย์ปัญญา 063-7876665 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
5905700497 นางสาว สุดารัตน์ พึ่งเล็ก 095-4498068 

7 สถานคุ้มครองคนไร้พ่ึงสันมหาพน เชียงใหม่ 
112 ม.6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
น.ส. สรุีย์พร  สรุศรี เลขท่ีอนุญาต 988 
โทรศัพท ์053-047337 ต่อ 15 

4 5905615141 นางสาว ชลิตา แสงอบ 093-1327005 อ.อารีรัตน์  อดิศัยเตชรินทร ์
5905525035 นางสาว ลภสัรดา เดชทะศร 093-5899767 
5905615984 นางสาว กุลภสัส์ นิมา 095-9512935 
5905700372 นางสาว อิสริยาภรณ์ เครือค าอ้าย 090-3168048 

8 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
1. นางนลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์  เลขท่ีอนุญาต 1240 
2. น.ส. วิรัชดา ปิงเมือง เลขท่ีอนุญาต อ.0039 
โทรศัพท ์053-121164 

4 5905700299 นางสาว ณัฐพร วังทะพันธ ์ 096-1276491 ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท ์
5905700216 นางสาว ศิรดา วงศ์ประเสริฐ 099-2193509 
5905700604 นางสาว ชยาภรณ์ ใจทัด 082-4107909 
5905700083 นางสาว บุษกร พรมจา 062-2472647 

9 
 

ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  เชียงใหม่ 
158 ม.3  ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  
น.ส. ไพจิตรี  ไกรยศ เลขท่ีอนุญาต 680 
โทรศัพท ์053-2977043 ตอ่ 12  

5 
 

5805700126 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไชยทะนุ 082-6172118 อ.อารีรัตน์  อดิศัยเตชรินทร ์
  

 
5805700738 นางสาว จุฑามาศ นาลัย 086-3734436 
5805700142 นางสาว นัทรียา อินต๊ะ 080-4926867 
5805615456 นางสาว ธัญลักษณ์ สิทธิโอด 095-1345665 



 

5805700183 นางสาว ณัฐธิดา บุญประเสริฐ 092-1865146 
10 
 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 50180 
น.ส. ดวงพร  หน่อค า เลขท่ีอนุญาต 217 
โทรศัพท ์053-908300 ต่อ 1136 

2 
 

5805700795 นางสาว ธราธาร อินใจ 080-8513261 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
5805700308 นางสาว รุจยา มีทองค า 091-4784203 

11 
 

โรงพยาบาลสวนปรุง 
131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
นางกรองจิตต ์ วงศ์สุวรรณ เลขท่ีอนุญาต 1629 
โทรศัพท ์088-2684865, 053-908500 ต่อ 60113 ,  
089-9554662 

2 
 

5705680014 นางสาวอกนิษฐ ์ ต๊ะดิ (รังสติ) 093-9561452 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
 5805700233 

 
นางสาว พัชรมัย พอใจ  
 

094-7459884 
 

12 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรภีูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
นางอรุณลักษณ์  เหล็กเพชร เลขที่อนุญาต 877 
โทรศัพท ์081-9514885 

2 
 

5805700464 นางสาว ภัทราพร เล่าพานิช 084-4869204 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
  
 

5805700480 นางสาว ฐิติภัค ต้นวรรณา 096-8077284 

13 โรงพยาบาลนครพิงค์ 
159 หมู่ 10 ถ.โชตนา  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
น.ส. ธัญญาภาพ  ไชยพูน เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์053-999200, 081-9805513 

2 5805700506 นางสาว จีรวรรณ ไชยชนะ 085-0359989 อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
  
 

5805700282 นางสาว ปิยะธิดา แก้วตุย้ 084-4806286 

14 
 

โรงพยาบาลประสาท 
เลขท่ี 2 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200  
นายพงศธร สุจรติกุล เลขท่ีอนุญาต 1570 
โทรศัพท์ 081-1111809 

2 
  

 

5805700241 นาย สุริยะพรหม พูลอาด 092-6915362 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
 5805700324 นางสาว ศรัณญภัทร มิ่งศักดิ์ศร ี 091-8564646 

15 
 

ฑัณทสถานหญิงเชียงใหม่  
142 ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
นางศศิสุรีย์ แสนวิเศษกุล เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท ์053-122340 ต่อ 21, 088-2684646 
 
 

6 
 

5805700498 นางสาว วลาสินี จมุพิศ 095-4492526 อ.อารีรัตน์  อดิศัยเตชรินทร ์
5805700670 นางสาว จันทนา ทรัพย์ทวีผล 096-8718972 
5805700332 นางสาว พิชยา อรุณพงษ ์ 099-2912030 
5805700456 นางสาว กชมน ต๊ะตุ้ย 083-7657703 
5805615134 นางสาว ปุณยนุช นิลชนิภรณ ์ 085-8292403 
5805700019 นางสาว ญาริษา พรมอ้น 088-2285668 



16 
 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
1 ถนนวังสิงห์ค า ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
นายประสาน สุยะวงค์ เลขท่ีอนุญาต - 
โทรศัพท ์053-259072  

2 
 

5805700621 นาย ธีรภัทร เนรมิตร 084-6179191 อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
  
 

5805615159 นางสาว สุภาวดี สุขเกษม 094-4968183 
 

17 
 

องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) เชียงใหม่ 
499/1หมู่4 บ้านศิริพรคันทรีวิวล์ 8 ต.สันทราย จ.เชียงใหม ่
1. น.ส. พัชรินทร์ ทองค า เลขท่ีอนุญาต 1282 
   โทรศัพท ์085-6941154, 053-491250  โทรสาร 053-396667 
2. น.ส. ธิตินันท ์เยส่อ เลขท่ีอนุญาต 0018 
3. นายตฤณธวัช ธุระเวช เลขท่ีอนุญาต - 

3 
 

5805700357 นางสาว มุทิตา จันทราวด ี 098-9595745 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
  
 

5805525010 นางสาว เจนจิรา พิชิตยอดพนม 097-9710977 
5805700894 

 
นางสาว ขนิษฐา วนากรรเพชร 
 

090-4499926 
  
 

18 
 

เรือนจ ากลางเชียงใหม ่
122 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  
นางภาวิณี  พุดเที่ยง เลขท่ีอนุญาต 0940 
โทรศัพท ์053-473545, 081-0211664 
โทรสาร 053-047356-7 

5 
  

 

5805700555 นางสาว จุไรลักษณ์ ศรีโชค 084-6879515 อ.อารีรัตน์  อดิศัยเตชรินทร ์
 5805700720 นาย พชร ค าภีระ 089-9442391 

5805700746 นาย สุวิจักขณ์ บรูณจารุพันธ ์ 080-8539098 
5805700787 นางสาว สุนันทา อินตา 088-1465236 
5805700449 นางสาว วารุณี โรจนสมศักดิ์ 091-4799370 

19 
 

สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
309 ม.3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
นายชาลี ติยายน เลขท่ีอนุญาต 121 
โทรศัพท์ 081-5309880 

4 5805700704 นางสาว ธนภรณ์ สุขทัน 083-0018656 อ.อารีรัตน์  อดิศัยเตชรินทร ์
5805700431 นางสาว นิติพร มธุพจน ์ 088-2939987 
5805700100 นางสาวพิมพ์พิชฎา นิพนธ์สวัสดิ ์ 095-6380920 
5805615589 นางสาว จรรยาศิริ วงศ์ธนเศรษฐ 085-6899271 

20 
 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด
เชียงใหม ่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 1 ถนนโชตนา ต าบล
ช้างเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
1. น.ส. กานต์วรา ทาทอง เลขท่ีอนุญาต 856 
   โทรศัพท์ 082-8811393 
2. น.ส. กัญญารัตน์ พิมศริิ เลขท่ีอนุญาต 892 
3. น.ส. จุฑาทิพย์ จักขุเรือง เลขท่ีอนุญาต 670 
4. นายกัมปนาท กาบทอง เลขท่ีอนุญาต 1153 
5. น.ส. ศิวาพร วิรัชลาภ เลขท่ีอนุญาต 0903 

6 
  

 

5805700605 นางสาว พรชนก จอมพิจิตร 089-2656721 อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
  
 

5805700563 นางสาว สโรชา เรียนมั่น 083-1540549 
5805700639 นางสาว ณัฐนันท์ ใจกลม 097-3296567 
5805700696 นางสาว ผกาภรณ์ ไฝปวง 082-7624123 
5805700902 นางสาว กชกร แสงจ่า 093-9173907 
5805700118 นางสาว นภัสสร มหาวงศ์ 

 
088-2334088 



 

21 
 

มูลนธิิเด็กก าพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ เชียงใหม ่
75 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

2 
 

5805700423 นางสาว กานต์ธิดา ก้อนจันเทศ 087-7294365 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
5805700852 นางสาว ณัฐญา ทิพย์คงคา 093-5151969 

22 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 
130 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
นางไพทิพย์  หนูพรหม เลขท่ีอนุญาต  
โทรศัพท ์099-9653646 053-279264 ต่อ 101  

2 5805700084 นางสาว อาริตา ข่ายแก้ว 087-1885565 อ. ดร. ปรินดา  ตาส ี
  
 

5805700290 
 

นางสาว เสาวคนธ์ ประทิศ 
  
 

081-1631359 
 

23 
 

มูลนธิิฮักโปรเจค 
13/1 หมู่บ้านวิวดอย หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
น.ส. ชุติเนตร อาษากิจ เลขที่อนญุาต 669 
โทรศัพท์ 099-1352020, 053-277478  โทรสาร 053-277477 

2 5805700944 นางสาว จีราพร ศรีบุญมา 093-2594442 อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
  
 

5805700035 นางสาว บุญพิทักษ์ ชัยรังษ ี 094-6363274 
 

24 มูลนธิิ Care for Children 
223/30 หมู่ 1 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
น.ส. ปุลวิชญ์ จติเทพ เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท์ 081-1115937 

2 5805700050 นางสาว ชนิดาภา มหายศ 080-1331315 อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
  
 

5805700654 
 

นางสาว สาศณิี สุขเกษม 
 

089-8425806 
 

25 โรงพยาบาลล าพูน 
177 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 
น.ส. จันทร์ฉาย นตุิประพันธ์ เลขที่อนุญาต 0455 
โทรศัพท์ 086-1970768  โทรสาร 053-569181 

2 5905700620 นางสาว ณัฐกฤตา เรืองศร ี 082-1878591 อ.กรุณา  ใจใส  
  
 

5905610084 นางสาว พรลภสั เขื่อนแปด (รังสติ) 
 

062-8569162 
 

26 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ  
72 พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดล าพูน 
279 ม.9 ถ.ล าพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 
น.ส.จงรัก บัวผดั เลขท่ีอนุญาต 1583 
โทรศัพท์ 095-6963909  โทรสาร 053-092420 ต่อ 11 

2 5905700307 นาย พิเชฐพงศ ์ขวัญทิพย ์ 083-5737793 อ.กรุณา  ใจใส  
  
 

5905700166 
 

นางสาว วินัสนันท์ ใจบุญ 
 

092-1987368 
 

27 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดล าพูน 
201 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ล าพูน 
นางนันทิดา  สีเขียว เลขท่ีอนุญาต 216 
โทรศัพท ์099-2706963, 099-2706963 

2 5905615851 นางสาว กาญกนก งามแป้น 082-6155633 อ.กรุณา  ใจใส  
 5905700232 

 
นางสาว กัญญาณัท ธรรมชาต ิ
 

090-1312668 
 

28 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดล าพูน 6 5905615802 นางสาว ศุทธินี กุณา 084-7219259 อ.กรุณา  ใจใส  



ศาลากลางจังหวัดล าพูน ถ.แว่นค า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน  
1. นางสาวทิพย์กวิน ไชยถาวร เลขที่อนุญาต 0337  
โทรศัพท์ 089-5570828 
2. น.ส. ณิชาภัทร เทยีนมั่น     เลขที่อนุญาต 1881  
3. นายศักรินทร์ ปานกลาง     เลขท่ีอนุญาต พ0046  
4. น.ส. ประณยา ชัยรังษ ี      เลขท่ีอนุญาต 1260   
5. น.ส.ปุญโญทัย ฤกษ์จ าเนียร เลขที่อนุญาต 0858  
6. นางจิราภา กันธิยะเทพ      เลขที่อนุญาต 0926   

5905700067 นางสาว มุทิตา จันทร์ค า 097-9706140   
  
 

5905615497 นาย พงศ์พัทธ์ สุทธนะ 084-3658510 
5905700208 นางสาว เกตน์สริี ช่ืนใจ 062-5419542 
5905700448 นาย ธนวัฒน์ นุมัติ 083-8637549 
5905700075 นางสาว วรัญญา จุลเสถียร 062-9399321 

29 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัล าพูน 
126 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 
นางรชยา  ฮั่นตระกูล  เลขท่ีอนุญาต 1852 
โทรศัพท์ 053-525608, 053-525604   โทรสาร 053-525605  

4 5805700829 นางสาว รัตติกา ยามะสัก 083-2037204 อ.กรุณา  ใจใส  
 5805700837 นางสาว โสภิดา บรภิารักษ์ 085-6272954 

5805615027 นางสาว วริษฐา สิริชูทรัพย ์ 061-7961708 
5805700589 นางสาว ณัตตยา วนพฤกษ์ 062-0405454 

30 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดล าพูน 
164/1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 
1. น.ส. พลอยพรรณ พลอยทับทิม เลขท่ีอนุญาต 1280 
โทรศัพท์ 089-9999869, 053-525628   โทรสาร 053-525628 
2. นายสิทธิเดช สิทธิศักดิ์ เลขท่ีอนุญาต 1723 
โทรศัพท์ 088-4955938 

4 5805700258 นางสาว วิมลประภา พรมทอง 061-6690295 อ.กรุณา  ใจใส  
 5805615167 นางสาว ลักขณา ทองค า 093-2876755 

5805700217 นางสาว ชุติกาญจน์ กุนาใจ 099-1381777 
5805615506 นางสาว เจนจิรา บ ารุงศิลป ์ 098-2609306 

31 โรงพยาบาลล าปาง 
280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมอืง จ.ล าปาง 
น.ส. ธัญวรตัน์  เชื้อสุวรรณ เลขท่ีอนุญาต 490 
โทรศัพท์ 088-4541592 

4 5905615380 นางสาว ชานิศา ถนอมชาติ 094-3345556 อ. ดร. สุขุมา   อรณุจิต 
 5905615208 นางสาว นิภัทรา บุตรชา 088-7643305 

5905615620 นางสาว วิภารัตน์ อินทรเรือง 096-3517969 
5905700612 นางสาว วนัสสนันท์ เผยกลาง 097-0703913 

32 เทศบาลนครล าปาง  
กองสวัสดิการสังคม 246 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง 
ว่าท่ีร.ต.เจษฎา หมอมลู เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท์ 062-4459249 
  

6 5905700315 นางสาว ณัฐชญา แสนหลวงอินทร ์ 093-3038872  อ. ดร. สุขุมา   อรณุจิต 

 
5905700588 นางสาว มินตา ธรรมปัญญา 084-4866948 
5905700018 นางสาว เบญจณี พรหมศร 063-7715173 
5905700265 นางสาว นวพร สินเปียง 082-1925773 
5905615539 นาย ศิริโรจน์ จันรอด 086-1335318 



 

5905700422 นางสาว พรหมพร ใจค า 098-9897006 
5905700489 นางสาว กันณิการ์ จานชา 086-4222389 

33 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดล าปาง  
140 ม.6 ถ.ล าปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล าปาง 
1. นายชูชาติ เจริญลาภ เลขท่ีอนุญาต 
2. น.ส. ศิริมาศ ไชยบุญเรือง เลขที่อนุญาต 
โทรศัพท์ 089-9620775 

3 5905700463 นางสาว รัตนาลักษณ์ ฟูตุ้ย 
 

093-1535521 อ. ดร. สุขุมา   อรณุจิต 
 

5905700182 นางสาว อภิญญา นามะณีวรรณ ์ 094-6341950 
5905615067 

 
นาย ก่อกุญช ์ชูชัย 
 

090-9899687 
 

34 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง 
120 หมู่ 1 ถ.ล าปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 
1. นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ เลขที่อนุญาต 0111 
โทรศัพท์ 054-825576-7, 087-6919974 
2. น.ส. สมฤทัย ผิวกลาง เลขท่ีอนุญาต 1684 
โทรศัพท ์086-1974281 

5 5905700331 นางสาว ภัทรสดุา ใจวัง 081-7838960 อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
 5905700455 นาย วิชนุพงษ์ กาศโอสถ 085-7230803 

5905700257 นางสาว ณัฐชา ชุ่มใจ 093-2122375 

5905700570 นางสาว ปิยะธิดา เผือกส าล ี 085-6789208 

5905700414 นางสาว นันทภรณ์ แสนค าฟู 084-9495140 

35 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดล าปาง 
121 ม.1 ต.นิคม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง  
นายวัชรินทร์  อิวปา เลขท่ีอนุญาต 1466 
โทรศัพท ์089-7585417 

6 5805700712 นางสาว ณัฐพิมล แสงภักด ี 080-6688915 อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
  
 

5805700316 นางสาว เสาวลักษณ์ จ าปเีรือง 090-3197012 
5805615407 นางสาว พัชราภรณ์ เทียนสุวรรณ 098-8255425 
5805700548 นางสาว รัตตยิา มาสาย 098-7811339 
5805700803 นางสาว อิงกมล ก าเนิดศร ี 090-0606881 
5805700175 นางสาว จินตนา ดิษกร 081-6071782 

36 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าปาง 
124 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
น.ส. เกตรุิกุล มณีเหล็ก เลขท่ีอนุญาต พ0009 
โทรศัพท ์054-825647, 089-8016455 

2 5805700928 นางสาว ทอฝัน พลอยขุนทด 085-5205284 อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
 5805615514 

 
นางสาว จินต์จุฑา แท่นบัต ิ
  
 

087-8636623 
 

37 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดล าปาง 
201 ถ.ล าปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
นางทิพย์อ าภา สันชุมภู เลขท่ีอนุญาต 123 โทร. 091-0718523 

2 5805615746 นางสาว อัครชา มาพะเนาว ์ 095-8398464 อาจารย์ ดร. สุขุมา   อรณุจิต 
  
 

5805615555 
 

นางสาว อุษาระวี ทองประเสริฐ 
  

091-0863258 
 

38 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดล าปาง 4 5805615373 นางสาว วรรณกานต์ วันน า 088-4154827 อ. ดร. สุขุมา   อรณุจิต 



ศาลากลางจังหวัดล าปาง ถ.วชิราวุธด าเนิน อ.เมือง จ.ล าปาง 
52000 
นายธนวัฒน์ ภักตรา  เลขท่ีอนุญาต 0576 
โทรศัพท ์097-9186567, 054-265039  โทรสาร 054-265039 

5805525051 นางสาว อรทัย บุญธรรม 094-1701920  
5805700092 นางสาว ศรัณญา ผดุงพันธุ ์ 082-2278254 
5805700886 นางสาว กัญญาวรี์ อินต๊ะวงค ์ 097-9240994 

39 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
209 ม.6 ถ.อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ. 
อุตรดิตถ์ 53130 
น.ส. พิชญาภา เลิศวิไล เลขท่ีอนุญาต 1562 
โทรศัพท์ 081-0443317 

6 5905615125 นางสาว จุฑามาศ สิงห์ไกรหาญ 091-7531183 อ.วรลักษณ์  เจริญศร ี
 5905615448 นางสาว อภิญญา สุทธิโพธิ ์ 065-3482833 

5905610068 นางสาว ปรารถนา แสงทอง 095-6061496 
5905700109 นางสาว อารดา พังยะ 099-6360452 
5905700380 นางสาว ธิตญาพร สุเรรัตน ์ 092-5586920 
5905700521 นางสาว สุณสิา ไชยมงคล 086-3736522 

40 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์
1. นางศิริรัตน์ สมประสงค์ เลขท่ีอนุญาต 768 
2. นางกฤษณา แก้วชมภู เลขท่ีอนุญาต 057 
3. นางจิตตรี คทวณิช เลขท่ีอนุญาต 978 
โทรศัพท์ 055-832602-7  โทรสาร 055-832602-7 ต่อ 1159 

2 5805700373 นางสาว ไอรณิ เนาประดิษฐ์ 084-4096078 อ.วรลักษณ์  เจริญศร ี
 5805525069 

 
นางสาว ปิยธิดา หลักมิยา 
 

098-7464368 
 

41 เรือนจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000  
น.ส. ธวัลรตัน์  ลาตา  เลขท่ีอนุญาต 438 
โทรศัพท์ 055-411013, 061-9699624   
โทรสาร 055-411235 
 
 

5 5805700514 นางสาว เบญจภา เตมิพรเลิศ 082-8772653 อ.วรลักษณ์  เจริญศร ี
 5805615258 นางสาว วิรัลพัชร ยีสุ่่น 093-2902191 

5805700365 นางสาว มานิตา วันนันตา 088-7666853 
5805615050 นาย เนติ ภรูิทัตสริ ิ 098-2383233 
5805700043 นางสาว คัมภรีะพรรณ เขยีวกายสิทธ์ิ 089-6349114 

42 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
น.ส. หฤทัย  คนขยัน เลขท่ีอนุญาต 1400 
โทรศัพท์ 055-965634-5 

2 5905615349 นางสาว วารัตดา ทองคลัง 088-1710722 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
 5905615422 

 
นางสาว กมลพัชร บุญขาว 
 

099-1340333 
 

43 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 2 5905700513 นางสาว วิภาวดี จันทะขาว 065-7570623 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์



 

334/17 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
ว่าท่ีร.ต.หญิง ณัฎฐณิชา รอดพระ  เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์088-2376283 

5905700323 นางสาว นริศรา โสภารัตนานันท์ 085-7112467 
 
 
 

44 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด
พิษณุโลก 
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
นางสิริธร พวงสมบตัิ เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์091-0250266 

6 5905700273 นาย อภิภูวนนท์ ภูลา 064-3561343 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
5905700224 นางสาว ทิพธัญญา อจลบญุ 085-0381922 
5905700125 นางสาว นิภาพร จันทร์ทอง 094-7324956 
5905615059 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญเรือง 086-3541452 
5905700596 นางสาว บุญลักษณ์ ฤทธ์ิรักษ์โยธนิ 090-6917916 
5905700562 นางสาว ธันยพร ปั้นนาค 082-5570646 

45 สถานคุ้มครองคนไร้พ่ึงวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
771 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
นางกัลยา  โทปุญญานนท์ เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์089-7039657 

4 5805615779 นางสาว วรวี พันธ์พิจิตร 095-2264915 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
 5805700027 นางสาว ปาริฉัตร ธนบัตร 083-8772731 

5805700399 นางสาว จรัสดาว ระวังกาย 087-3604470 
5805615399 นางสาว ภัทร์นฤน นามเสน 087-8998904 

46 สถานคุ้มครองสวสัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์            
(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก 
492/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 
น.ส. ขวัญกมล  ธัญญะ เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์055-981240-1 ต่อ 16 

2 5805700522 นางสาว กัณธิกา โอ่งวัน 084-3823618 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
  
  
  
 

5805700530 
 
 

นางสาว จันทร์วดี ป้อมหิน 
  
 

087-9105617 
 

47 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
130 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
น.ส. บุศยา  รามจักร เลขท่ีอนุญาต 278 
โทรศัพท ์083-9539896 

2 5805525036 นางสาว สุวรรณี ครีีพิพัฒน์ 097-9569860 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
 5805615282 

 
นางสาว กาญจนา เจือจาน 
  
 

083-1654695 
 

48 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก 
555 ม.9 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
น.ส. พิชญา  พงษ์ขันธ ์เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท์ 055-896341-2 

2 5905700505 
 

นางสาว อินทิรา อุ่นค า 
 

061-5935057 
 

อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 

5905700034 นางสาว ขวัญใจ ศรีสงคราม 
 

061-2495408 



49 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดตาก 
ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ช้ัน 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง        
จ.ตาก 
1. น.ส. พรรณิภา ปัญญานาค เลขที่อนุญาต 687 
โทรศัพท ์088-7534739, 055-511326  
2. น.ส. นภาลยั หลักมั่น เลขท่ีอนุญาต – 
โทรศัพท์ 096-6693664 

2 5905615372 นางสาว บัณฑติา พรมด ี 093-8749126 อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
  
 

5905615158 นางสาว กุลธิดา เลิศวิภากร 085-2402817 
5905700596 นางสาว บุญลักษณ์ ฤทธ์ิรักษ์โยธนิ 090-6917916 
5905700562 นางสาว ธันยพร ปั้นนาค 082-5570646 

50 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดก าแพงเพชร 
221 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท ์055-716 881 
 

1 5905525043 นางสาว ชัญญาลักษณ์ โพธิ์มาก 095-2961413 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์

51 เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 
ถ.ก าแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
น.ส. เนตรทิพย ์ดาษเดช เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท์ 064-4050888, 055-710004 ต่อ 420 
 

3 5805700571 นางสาว นวลรัตน์ นุ่นโฉม 088-2729846 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
5805525044 นางสาว ศศิวิมล บ้านนาพิริยะ 093-0363917 
5805615092 นางสาว ศกุลตลา  เสนาบุตร 097-9703707 

52 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด
ก าแพงเพชร 
ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร  ถ.ก าแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
น.ส. อัจฉรา  อาษา  เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์055-705030 

4 5805700225 นางสาว นันทนา วุฒิ 062-2949556 อ.พัดชา  เจิงกลิ่นจันทร ์
  
 

5805700472 นางสาว ณัฐนรี แก้วสีนวล 099-0250561 
5805700753 นางสาว พรรณราย วงศ์ค ามา 083-0094674 
5805700779 

 
นางสาว สุทธิดา ม้าเจรญิตระกูล 
 

093-1868891 
 

53 โรงพยาบาลพะเยา  
269 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
56000 โทรศัพท์ 054 409 300 

2 5805700597 นางสาว จรรยารักษ์ กาญจนรักษ ์ 096-6975381 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์ 
5805615563 นางสาว ศจี เกสง่า 080-7149744 

54 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา  
238/17-18 ถ.พหลโยธิน ต.แมต่๋ า อ.เมือง จ.พะเยา 
นายสุรยิา  รุ่งเรือง เลขท่ีอนุญาต 0301 

2 5805700647 นางสาว นาถฉัตร มาด ี 086-1881421 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์ 
  
  

 5805615605 
 

นางสาว ณัฐรตัน์ เร่ทา 
 

090-9151726 
  



 

โทรศัพท์ 086-9693355, 054-484232 ต่อ 13     
55 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

226 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 
น.ส. กมลลักษณ์  ค าอวน เลขท่ีอนุญาต 0614 
โทรศัพท ์096-3639153, 053-750859-62 

3 5905525019 นางสาว สุวรรณา เกดิจันทึก 087-9513821 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์ 
 5905700091 นางสาว ชัญญา จันทร์อินทร ์ 096-5436496 

5905700042 นางสาว ชัญญานุช ไชยกันทะ 092-3504935 

56 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดเชียงราย 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แมฟ่้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.
เชียงราย 
นายธีรเชนทร์  เดชา เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์053-150153 
 
 

4 5905615711 นางสาว จิรัฐิติกาล ธนพัชรกานตก์ุล 096-5864329 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์ 
  
 

5905700281 นางสาว ปณิตา ประวิง 082-5946650 
5905615299 นาย ค าภีร์ บัวติบ๊ 092-9057554 
5905610134 นายสหรัฐ  จันตาสิงห ์ 063-6295253 

57 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
104 ม.15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
นางสาวกนกพรรณ  ทิศเชย เลขท่ีอนุญาต 1638 
โทรศัพท ์087-1775283, 053-602528 

3 5805700613 นางสาว เจนจีรา จันทร์เจริญ 091-0730513 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย์  
5805700134 นางสาว ธนาภา กาท ู 088-4331695 
5805615365 นางสาว ดาหวัน สมสุข 

 
094-7458181 

58 เรือนจ ากลางจังหวัดเชียงราย 
222 หมู่ที ่3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
น.ส. กรรณิการ์ สุวรรณ เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์063-2157857, 053-602689 

6 5805700076 นางสาว ปภาภสัสร์ ผวิแดง 093-9308703 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์ 
5805700811 นางสาว พีรดาณัฐ เงินงาม 088-2669489 
5805700167 นางสาว สิรีธร กุลสินธ ์ 099-8077621 
5805700928 นางสาว ชรัญดา วงศ์บูรพาชาต ิ 082-4825958 
5805700662 นางสาว ฐิตินันท์ หน่อแก้ว 083-1544426 
5805700068 นางสาว ชลธิชา ธิปันแก้ว 090-1340582 

59 สถานคุ้มครองสวสัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษยจ์.เชียงราย 
126 ม.10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 
1. นายมงคล ชัยศาสตร์ศลิป์ เลขท่ีอนุญาต –  
โทรศัพท์ 081-0445183, 053-602689 
2. น.ส. ศรัณยา  อินทร์อัม เลขท่ีอนุญาต  

2 5805700266 นาย ณัฐพล ธิโนชัย 097-9711307 อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์ 
 

5805615530 
 

นางสาว อารียา เฟื่องฟอง 
 

088-1530688 
 



60 โรงพยาบาลแพร่ 
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
นางชวนพิศ  เพชรโก เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์081-9604232 

4 5805615175 นางสาว มธุรดา เทียมศักดิ ์ 099-2753209 อ.วรลักษณ์  เจริญศร ี
  
 

5805700936 นางสาว สิรินยา ม้าแก้ว 091-4782126 
5805700761 นาย ปกป้อง สายทอง 082-4960532 
5805615316 นางสาว วิมลทิพย์ กลางบรุัมย ์ 094-6356560 

61 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ 
230/22 หมู่10 ถ.ช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
น.ส.วนิดา บุญถี  เลขท่ีอนุญาต 
โทรศัพท ์086-7287851, 054-627653 

2 5805700688 นางสาว นิตย์ประภา คดิชอบ 094-4392331 อ.วรลักษณ์  เจริญศร ี
5805700407 นางสาว กัญญารัตน์ พรวญหาญ 090-0522884 

 



 

 

 

หมวดที่ 4   
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
1. บทน า  
 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ถือเป็นหลักความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ยึดถือปฏิบัติ อันน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ช่ือเสียง และสถานะของวิชาชีพ  
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ก าหนดให้สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรนิติบุคคล มีหน้าที่ ในการควบคุมมาตรฐาน 
จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
หรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 5) โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และจัดท า
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ ทั้งต้องด ารงตนและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 32 , 33)พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
พ .ศ.2556 ก าหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรนิติบุคคล มีหน้าที่
ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 5) โดยสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ 



 

ทั้งต้องด ารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย 
(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 32 , 33) จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีความส าคัญในการก าหนดค่านิยม หลักการ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อ
สิทธิมนุษยชนและต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ และยังแสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้แก่ประชาชน 
เสริมสร้างบูรณภาพแห่งวิชาชีพ และเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ยังเป็นกรอบทิศทาง และแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การปฏิบัติงานในสถานการณ์ความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
และซับซ้อนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่ ง
จรรยาบรรณนักสังคมสงเคราะห์ที่มีอยู่เดิมจ าต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเป็นสากลและสอดคล้องกับค่านิยม หลักการ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์
นานาชาติ และสมาคมการศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (IFSW & IASSW 
Statement of Ethical Principles, 2001) และ  จรรย าบ รรณ วิชา ชีพสั งคม
สงเคราะห์แห่งอาเซียน (ASEAN Social Work Code of Ethics, 2015)  
  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกคน โดยเฉพาะผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ .ศ.2556  
 
2. วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ 
 2.1 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ และเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์
ต่างๆ  
 2.2 เพื่อเป็นมาตรฐานและหลักประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ น าไปสู่ความเชื่อมั่นในระบบบริการ 



  2.3 เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิและ
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.4 เพื่อก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
3. นิยามศัพท ์
 3.1 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
 หลักความประพฤติปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ยึดถือปฏิบัติ อันน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน พัฒนา
คุณภาพเชิงวิชาชีพ ตลอดจนรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และสถานะของ
วิชาชีพ 
 3.2 วิชาชีพสังคมสงเคราะห ์
 วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้
กระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ( พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 3) 
 3.3 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  
 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 3) 
 3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์ 
 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ใน
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน 
หรือ ชุมชน เพื่ อให้กระท าหน้าที่  ทางสั งคมและด ารงชีวิต ได้อย่างปกติสุข 
(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 3) 
 3.5 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  
 บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ.2556 มาตรา 3) 
 3.6 แบบแผนพฤติกรรม 
 แนวทางการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมตามหลักการและค่านิยม
ของวิชาชีพ    



 

4. ค่านิยมและหลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
 4.1 สิทธิมนุษยชน  
  4.1. 1 ค่านิยม : สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานท่ีวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์เชื่อมั่นและยึดถือ โดยเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิข้ันพื้นฐาน ท่ีจะต้องได้รับ
การพิทักษ์คุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิตามพันธกรณีระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
  4.1.2 หลักการ: ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เคารพสิทธิใน
การตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการโดยค านึงถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน  
 
 4.2 การเคารพในศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
  4.2.1 ค่านิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณค่า ให้การยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีความแตกต่างและ 
มีอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล และเช่ือในความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกันของทุกคน  
  4.2.2 หลักการ: ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เคารพใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์   ทุกคน ยอมรับและเคารพในอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคล กลุ่ม และชุมชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ ไม่ต าหนิติเตียน และ
เสริมสร้างหลักประกันในการพิทักษ์และคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 
 4.3 ความเป็นธรรมทางสังคม  
  4.3.1 ค่านิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เช่ือมั่นและสง่เสริมใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมทางสังคม และด าเนินการเพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทาง
สังคม 
  4.3.2 หลักการ: ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงตระหนัก
และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมในทุกระดับ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับ
โครงสร้าง รวมทั้งคัดค้านการเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ทุกรูปแบบ ทั้งด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก การจัดสรร และกระจาย
ทรัพยากร  
 



 4.4 บูรณภาพทางวิชาชีพ  
  4.4.1 ค่านิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตระหนักถึงความเข้มแข็ง 
ความเป็นหนึ่งเดียว และเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ เคารพในผู้ใช้บริการ องค์กร วิชาชีพ และสังคม  
  4.4.2 หลักการ: ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงส่งเสริม
รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและคุณค่าของวิชาชีพ โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคม  
 4.5 ความเป็นอยู่ที่ดี  
  4.5.1 ค่านิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับโอกาสและตอบสนองความต้องการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ และเชื่อว่าภาวะความยากจนและความยากล าบากที่
เป็นผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นสภาวะที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้  
  4.5.2 หลักการ: ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีบทบาทใน
ฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและ
พลังอ านาจของตน สร้างความร่วมมือให้เกิดความตระหนักและเฝ้าระวังทางสังคม 
เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 4.6 ความหลากหลาย  
  4.6.1 ค่านิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตระหนัก ยอมรับและ
เคารพ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์  
  4.6.2 หลักการ: ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ยอมรับและ
เคารพในความหลากหลายของมนุษย์ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและด าเนินการให้
เกิดการเข้าถึงบริการโดยเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงสามารถจัดบริการได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการตามบริบทท่ีเป็นจริง  
 
 
 
 
 



 

5. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 5.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะนักวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  เสียสละ  มี
คุณธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบวัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม ตลอดจน
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะอยู่เสมอ 
  5.1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงประพฤติปฏิบัติตนใน
กรอบวัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม ละเว้นความประพฤติที่จะก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อตนเองและวิชาชีพ 
  5.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  5.1.3 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ  
 
 5.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงยึดมั่นในหลักวิชาการทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  รักษาเกียรติภูมิ และส่งเสริมวิชาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
  5.2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงปฏิบัติงานโดยยึด
ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  โดย
ค านึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
  5.2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงรักษาเกียรติภูมิแห่ง
วิชาชีพ ไม่น าวิชาชีพไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ
กระท าในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
  5.2.3 ผู้ ป ระกอบ วิ ช า ชี พ สั งค ม ส งเค ราะห์ พึ งมี ค วาม รู้
ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อยกระดับไปสู่งานวิชาการหรืองานวิจัย ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและความก้าวหน้าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
  5.2.4 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงให้ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมการสอนงาน  การนิเทศงาน และการศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
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 5.3 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ (บุคคล กลุ่ม ชุมชน) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ 
โดยเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นส่วนตัว รักษา
ความลับของผู้ใช้บริการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ 
รวมทั้งให้ความส าคัญต่อผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ทั้งนี้หมายรวมถึงการพิทักษ์
คุ้มครอง และพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคล กลุ่ม ชุมชน    
  5.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงเคารพในศักดิ์ศรีและ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของ
ปัจเจกบุคคล โดยปราศจากอคติทั้งปวง  
  5.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงยึดหลักการท างาน
เพื่อเสริมพลังอ านาจของผู้ใช้บริการ ให้เกิดความเข้มแข็ง เช่ือมั่นและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิของตนเอง กลุ่ม ชุมชน  
  5.3.3 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงยึดหลักการท างาน
อย่างมีส่วนร่วม เช่ือในศักยภาพ เคารพสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 
โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ   
  5.3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงรักษาความลับของ
ผู้ใช้บริการ และไม่น าข้อมูลไปสื่อสาร หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับการ
ยินยอมจากผู้ใช้บริการและ /หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์
ของผู้ใช้บริการ และการรักษาไว้ซึ่งสวัสดิภาพความปลอดภัยของชีวิต ซึ่งต้องกระท า
อย่างระมัดระวัง 
  5.3.5 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงรักษาสัมพันธภาพ
ทางวิชาชีพตลอดกระบวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน  
  5.3.6 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึ งถือเป็นความ
รับผิดชอบในการพิทักษ์คุ้มครองและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล กลุ่ม และ
ชุมชน 
 5.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอื่น  
 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงเคารพ ให้เกียรติ สนับสนุนความ
ร่วมมือในการท างานเป็นเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการและวิชาชีพ  
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  5.4.1 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงให้เกียรติ เคารพใน
สิทธิ หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ
ผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน 
  5.4.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงร่วมมือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 
  5.4.3 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงให้ความส าคัญของ
การท างานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันและกับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ทั้งใน
และนอกหน่วยงาน  
  5.4.4 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงไม่ส่งเสริม ไม่เพิกเฉย 
หรือปกป้องการประพฤติผิดของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอื่น เพื่อ
ผลประโยชน์แห่งตนหรือผู้กระท าการนั้นๆ   
  5.4.5 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงเคารพในสิทธิการ
เป็นเจ้าของงานและผลงาน โดยไม่น างานและผลงานของผู้อื่นไปแอบอ้างว่าเป็นของ
ตน   
 
 5.5 จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด 
 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงส่งเสริม รักษา และพัฒนาองค์กร
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อองค์กรที่ตนสังกัด 
  5.5.1 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ด าเนินนโยบาย /แนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึง
ความเป็นธรรม ผลประโยชน์สูงสุดและการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการเป็นส าคั 
  5.5.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงใช้ทรัพยากรของ
องค์กรด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  5.5.3 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงส่งเสริม สร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเป็นมิตร  
  5.5.4 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงตระหนักถึงการด ารง
รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิขององค์กร 
 5.6 จรรยาบรรณต่อสังคม 



 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
  5.6.1 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงเข้าใจสถานการณ์ 
ปัญหาและความต้องการทางสังคม และมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน 
แก้ไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเชิงระบบ 
นโยบาย มาตรการ และกลไกต่างๆ  
  5.6.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคม ชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี ความเป็นธรรมทางสังคม และสันติสุขของสังคม 
  5.6.3 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พึงยอมรับและเคารพใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
 
6. ภาคผนวก 
 ที่มาและความส าคัญ 
 ในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา สมาคมนักสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ได้
ก าหนดจรรยาบรรณนักสังคมสงเคราะห์ไว้แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าเคยมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาได้มีความพยายามใน
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผ่านการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช และองค์กรภาคีเครือข่าย ในปี 
2550 มีการออกข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคม
สงเคราะห์ ผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ .ศ. 2546 ซึ่งถือเป็น
ความพยายามให้มีกลไกที่ ชัดเจนในระดับชาติ ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์มีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงาน ที่ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน และในปี 
2554 มีความพยายามผลักดันผ่านกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ให้มี
การก าหนดสาขาการประกอบโรคศิลปะ ในสาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ แต่
เนื่องจากยังไม่ได้รับความเห็นชอบ จึงได้ยุติการด าเนินการไว้ก่อน 



 

 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นวิชาชีพที่มีแนวความคิดพื้นฐานมาจากแนวคิด
มนุษยนิยม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ และหลักความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งล้วนน าไปสู่การสร้างคุณค่าความเป็น
มนุษย์ในตัวของคนทุกคน และให้ความส าคัญต่อความเท่าเทียม การเคารพในความ
หลากหลายของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม    เชื้อชาติ 
ศาสนา ชาติพันธุ์ เพศ เป็นต้น โดยจะปรากฏหรือแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเพื่อนมนุษย์ อีก
ทั้งยังต้องใช้องค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะ ที่ได้จากการศึกษา ศาสตร์
และการอบรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นอกจากน้ีการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ยังเป็นการท างานร่วมกับบุคคล กลุ่ม หรือชุมชนที่มีความเปราะบาง 
หลากหลาย และมีปัญหาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทและสถานการณ์ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีประมวลจรรยาบรรณ เพื่อให้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติให้ มี
มาตรฐานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในบริบทประเทศไทย ซึ่งมีภูมิหลงั 
ความเป็นมา และความรู้ที่หลากหลาย และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายแห่งวิชาชีพใน
การเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน เสริมสร้างบูรณภาพและความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคมได้  
 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด าเนินไป
ท่ามกลางความซับซ้อน และความหลากหลายของมนุษย์และบริบทแวดล้อม จน
บางครั้งอาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์จะต้องตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง  ระหว่างความ
ขัดแย้งของความเช่ือหรือค่านิยมที่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ยึดถือ อาทิ 
ความขัดแย้งระหว่างค่านิยมส่วนตัว กับค่านิยมทางวิชาชีพ รวมถึงความขัดแย้งท่ีเกิด
จากความสัมพันธ์เชิงระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากอยู่ในสังคมไทย ซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ความเช่ือหรือค่านิยมของปัจเจกบุคคล น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์เชิง
อ านาจแฝงอยู่ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อาจตระหนักว่าตนอยู่ใน
สถานภาพที่เหนือกว่าผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่า มีฐานทรัพยากร และ
มีกลไกเครื่องมือในการท างาน ทั้งยังอยู่ในสถานะของผู้ให้ความช่วยเหลือ อาจท าให้



ละเลยการผลักดันให้เจ้าของปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการอาจติดอยู่ในภาวะพึ่งพิง และอยู่ในสถานะเป็นผู้รอรับความ
ช่วยเหลือ จนไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้   
 นอกจากนี้ ด้วยลักษณะของสังคมไทยที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ต้องรับมือกับปัญหา
และข้อท้าทายใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้
ความส าคัญของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย  อีกทั้งยัง
จ าเป็นต้องขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นด้วย โดยแต่เดิมจรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งให้
ความส าคัญต่อความรับผิดชอบเฉพาะตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ แต่
ปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการท างานกับหลายภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการก็
เปลี่ยนแปลงไปมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ต้องการการพิทักษ์และ
คุ้มครองในหลายมิติมากขึ้น ขณะเดียวกันมุมมองต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก็
มีมิติที่รอบด้านและกว้างขวางยิ่งขึ้น ท าให้จรรยาบรรณวิชาชีพไม่เพียงมุ่งเน้นที่ตัวผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ แต่ยังให้ความส าคัญแก่ผู้ใช้บริการ วิชาชีพ เพื่อน
ร่วมวิชาชีพ และสังคมอีกด้วย ดังนั้นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ในสถานการณ์ปัญหาและข้อท้าทายใหม่ๆที่มีความหลากหลายและซับซ้อน
เหล่านี้ จ าต้องกระท าอย่างรอบคอบ โดยใช้ความรู้และข้อมูลที่รอบด้าน พิจารณา
ไตร่ตรองถึงค่านิยม หลักการ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์นั้นๆ รวมถึงการแสวงหาทีมงานสหวิชาชีพและที่ปรึกษาที่สามารถให้
ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ 
 



 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการสังคม 

ระพีพรรณ  ค าหอม2 

บทน า 

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมมีความเกี่ยวข้องกับ
นโยบายของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมมีทั้งหมด 70  กว่าฉบับ  ซึ่งอาจเป็นกฎหมายโดยตรงหรือกฎหมายที่
คาบเกี่ยวกันทางอ้อม  นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมนิยมใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกรอบงานขององค์กรเป็นหลัก   
กฎหมายที่จะกล่าวถึงจึงมักเรียกว่า “กฎหมายด้านสังคมในภารกิจของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” เป็นหลัก  ผู้ เขียนแบ่งกฎหมายไว้ 4 
ลักษณะได้แก่   

1) กฎหมายวิชาชีพ : พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556                                                                                  
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์                                                                                                  
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปา้หมาย                                                                                                              
4) พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกับสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม   

                                                           
2 ศาสตราจารย์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



ปัจจุบันการปฏบิัติงานสังคมสงเคราะหไ์ด้มีความเช่ือมโยงในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติมากข้ึนดังจะเห็นได้จากการร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่าง
ประเทศในประเด็นต่างๆหลายเรื่อง   

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกท่ีส่งผลกระทบกับบทบาทการ

ท างานของนักสังคมสงเคราะห์ปัจจุบัน เช่น การค้ามนุษย์ การเคลื่อนย้ายเข้าประเทศ

ไทยของโรฮิงญา การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การอุ้มบุญฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้งานสังคม

สงเคราะห์เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเข้าใจใน

ข้อก าหมายจึงมีความจ าเป็นส าหรับนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างมาก สิ่งส าคัญที่ต้อง

เรียนรู้คือ การศึกษาอนุบัญญัติ ข้อก าหนด  ระเบียบ  กฎกติกาที่ใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติของหน่วยงาน  ผู้เขียนได้รวบรวมเพียงบางส่วนที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาที่จะ

ใช้ประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ 1 

1.ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงานบ้าง 

กฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของไทยได้ออก “ข้อก าหนด

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดบุคคลหรือ

กลุ่ มบุ คคล เป้ าหมาย เป็ นผู้ รับบริการสวัสดิ ก ารสั งคม  พ .ศ . 2555”   ไว้  13 

กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

1. กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่ เด็ก  เด็กเร่ร่อน เด็กก าพร้า เด็กที่อยู่ใน
สภาพยากล าบาก  เด็กพิการ เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด  เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  เด็กท่ีถูกทารุณกรรม  เยาวชน                                                                         



 

2. กลุ่มผู้หญิง ครอบครัวและผู้ถูกละเมิดทางเพศ ได้แก่ ผู้หญิง ครอบครัว 
หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม  หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ผู้ถูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  หญิงหม้าย ผู้ถูก
ละเมิดทางเพศ  ผู้ค้าประเวณี  

3. กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุ  คนชรา  
4. กลุ่มคนพิการ 
5. กลุ่มชุมชนเมือง  คนจนเมือง คนเร่ร่อน 
6. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ  และแรงงานต่างด้าว 
7. กลุ่มแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน 
8. กลุ่มคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
9. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ 
10. กลุ่มคนท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ 
11. กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ 
12. กลุ่มผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่  ผู้เสียหายและเหยื่อใน

คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง ผู้ต้องหา  พยานระหว่างด าเนินคดีของ
ศาล  ผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ผู้
พ้นโทษ ครอบครัวของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีข้างต้น  
รวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขัง  

13. กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่  คนรักเพศเดียวกัน 
คนรักสองเพศ  คนข้ามเพศ คนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาที่ไม่
ชัดเจน  คนที่มีลักษณะเพศที่อาจท าให้ได้รับผลกระทบทางสังคม 
(ราชกิจจานุ เบกษาเล่ม 129 ตอนพิ เศษ 173 ง ข้อก าหนด
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการ



ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555) 

 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย  3  

ลักษณะได้แก่ 

2.1  กฎหมายวิชาชีพ : พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.
2556 

2.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ 
2.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคม 
ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1   กฎหมายวิชาชีพ : พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
พ.ศ.2556 

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคม
สงเคราะห์ มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและครอบคลมไปหลายด้าน ประกอบกับมีกฎหมาย
หลายฉบับได้ก าหนดหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาใน  การ
ด ารงชีวิตให้สามารถกระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตไดอ้ย่างปกติสขุ สมควรให้มี
องค์กรควบคุม การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในรูปของสภาวิชาชีพ เพื่อ



 

ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบ  วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
เพื่ อให้ผู้ ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีคุณภาพและมาตรฐาน และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 

พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  

พ.ศ.2556 

สาระส าคัญ 

นิยามความหมาย 
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์”  

 
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาต” 

 

หมายความว่า วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทาง
สังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือ
ชุมชน เพื่อให้กระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข  

หมายความว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ ต้ องขึ้น
ทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ (มาตรา 3) 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์” 

 
 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนญุาต” 

หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ 
และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ ยวกับการป้ องกันและแก้ ไขปัญ หาของบุคคล 

ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระท าหน้าที่ทาง
สังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  

หมายความว่ า บุ คคลซึ่ งได้ ขึ้ นทะเบี ยนและ  รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับ



พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  

พ.ศ.2556 

สาระส าคัญ 

อนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ “ใบอนุญาต” 

หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาตของ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(มาตรา 3) 

อ านาจหน้าที่ของสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห ์

มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสงคมสงเคราะห์รับอนุญาต  
(2) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
(3) จัดท าหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือสถาบัน
อื่นที่ สภ าวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์ มอบหมายให้
ด าเนินการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
(4) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  
(5) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รับ
อนุญาตสาขาต่าง ๆ 
(6) ออกค าสั่งตามมาตรา 40 วรรคสาม  
(7) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัย ในการ
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ
หน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์  
(8) รับรองปริญญาของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ใน



 

พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  

พ.ศ.2556 

สาระส าคัญ 

การสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา 10 (2)  
(9) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสู ต รการศึ กษาวิชา ชีพสั งคมสงเคราะห์  ใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา  
(10) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติ สิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ 
ความสามัคคี และสวัสดิการให้แก่สมาชิก  
(11) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของ
ประเทศไทย  
(12) ด าเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 
6) 

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาต 

(1) วิชาชีพที่ด าเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือ
พนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย  วิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท า  ด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา
เสพติด กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว หรือตามที่กฎหมายอื่น ก าหนด  

(2) วิชาชีพที่ด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ



พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  

พ.ศ.2556 

สาระส าคัญ 

ด้านสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง  กับงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา กฎหมายว่าด้วย
สุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรม หรือตามที่กฎหมายอื่นก าหนด 

(3) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของรัฐ 

(4) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อื่นตามที่ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา (มาตรา 28) 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห ์

ประกอบด้วย  
(1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
(2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
(4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ  
(5) จรรยาบรรณต่อสังคม ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง อาจ
ก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา 33) 

 

 

 



 

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ได้ก าหนดไว้ใน
หมวด 5 การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ในมาตรา 28  “ ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังต่อไปนี้ เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับต่างๆ อย่างน้อย 10 ฉบับดังต่อไปนี้ 

1.  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน  
พ.ศ.2553 
2.  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม โดย  
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3.  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
(ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2542 
4.  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
5.  พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546  
ตาม พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2550 
6.  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
7.  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. 2550 
8.  พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
ซึ่งมีรายละเอียดในกฏหมายแต่ละฉบับดังนี้ ตารางที่ 2 



ตารางที่ 2  สาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสังคมสงเคราะห์ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนกั
สังคมสงเคราะห ์

สาระส าคัญของกฎหมาย 

1. พ.ร.บ.ศาล
เยาวชนและ
ครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดี
เยาวชน  
พ.ศ.2553 

มาตรา 4  “พนักงานสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า ผู้มี
อ านาจหน้าที่สืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ควบคุมและสอดส่องความประพฤติเด็กและเยาวชน ให้
ค าแนะน าและสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ครอบครัวของเด็กและเยาวชน 

มาตรา 36  ให้มีแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานสังคมสงเคราะห์ ครู และพนักงานอ่ืนตามที่
จะได้มีกฎกระทรวงระบุต าแหน่ง ให้พนักงานที่ ซึ่ งได้รับ
มอบหมายให้ควบคุม ฝึกและอบรมหรือสงเคราะห์เด็กหรือ
เยาวชน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 46 ให้พนักงานสังคมสงเคราะห์มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ านาจ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้                                                                                           

(1)  สงเคราะห์และบ าบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในระหว่างที่ถูก
ควบคมุอยู่ในสถานพินิจหรือที่ได้ปล่อยไป 

(2) ให้ค าแนะน า 
(3)  สอดส่องให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไข 
(4) สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวและไกล่ เกลี่ย

ประนีประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัว 



 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนกั
สังคมสงเคราะห ์

สาระส าคัญของกฎหมาย 

(5)  ท ารายงานและความเห็นเพื่อเสนอต่อศาลหรือผู้อ านวยการ 
     สถานพินิจ 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามค าสั่งศาลหรือค าสั่งผู้อ านวยการสถาน

พินิจ 
มาตรา 47  ให้พนักงานสังคมสงเคราะห์มีอ านาจอย่างพนักงาน
สอบสวนและใหมี้อ านาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
(1)  เข้าไปในสถานท่ีอยู่อาศัยของบิดามารดาหรอืผู้ปกครอง ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และสอบถามบุคคลซึ่ง
อยู่ในท่ีนั้น 
(2)  เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดามารดา หรือผู้ปกครองผู้เยาว์
ศึกษาหรือท าการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วยหรือเข้าไปในสถานที่
อยู่อาศัยของคู่ความในคดี  
(3)  เรียกบุคคลซึ่งสามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบและสาบานหรือ
ปฏิญาณตนและให้ถ้อยค า 
(4)  เรียกคู่ความเพื่อไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในคดี
ครอบครัวในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปในสถานที่
จะกระท าได้ต่อเมื่อมีค าสั่งศาลหรือค าสั่งผู้อ านวยการสถานพินิจ 

2. พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติม โดย 
พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 2) 

มาตรา 150 ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวก ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่ง
เอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการค่าจ้าง 
หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย์ 
นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เช่ียวชาญ ตามมาตรา 142 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
มาตรา 151 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
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พ.ศ. 2551 แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เช่ียวชาญตามมาตรา 142 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 

3. พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเตมิประมวล
กฎหมายวิธี
พิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี 20) 
พ.ศ. 2542 

มาตรา 139 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ เด็กร้องขอ และ
พนักงานอัยการทราบ  

มาตรา 133 ตรี   กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจ าเป็นต้องจัดให้
เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในฐานะเป็นผู้ เสียหายหรือพยาน ให้
พนักงานสอบสวนจัดให้มีการช้ีตัว  ผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสม
และสามารถจะป้องกันมิให้ผู้ตอ้งหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยาน การ
ช้ีตัวผู้ต้องหาดังกล่าวให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย   

มาตรา 172 ตรี  ในการสืบพยานในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน
สิบแปดปี และจัดให้พยานนั้นอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
แล้ว ศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
        (1) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง หรือถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะหก์็ได้ 
        (2) ให้คู่ความถาม  ถามค้าน  หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ 

4. พ.ร.บ.ตอบแทน มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบ 
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ค่าเสียหาย และ
ค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.
2544 

แทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา” 
เป็นกรรมการ ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้าน
สังคมสงเคราะห์ และด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็นที่ประจักษ์อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 
มาตรา 8  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน  
 (2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 

  (3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งเอกสาร     

         หลักฐาน 
 (4) ปฏิบัติการอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

5. พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพตดิ พ.ศ.
2545 

ก าห นดบทบาทของนั กสั งคมสงเครา ะห์ ให้ มี ส่ วน ร่ วม ใน
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ต่าง ๆ 
ในมาตรา 12 และมาตรา 13 
มาตรา 12  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
มาตรา 13  คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจ

และหน้าที่ดังต่อไปนี ้
         (1) พิจารณาวินิจฉัยผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือ

ติดยาเสพติด 
         (2) ติดตามดูแลการควบคุมผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจ

พิสูจน์หรือการฟื้นฟู 
         (3) พิจารณาย้ายตัวผู้เข้ารับการบ าบัดการติดยาเสพติด 
         (4) พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผลการ
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ฟื้นฟ ู
         (5) แจ้งผลการตรวจพิสูจน์หรือผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด 
         (6)  พิจารณาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (7)  ติดตามดูแลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (8)  พิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (9) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์  

และฟื้นฟสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (10) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
         (11) พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

6. พ.ร.บ.ส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 
ตาม พ.ร.บ.การจัด
สวัสดิการสังคม 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.
2550 

มาตรา 3 “นักสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคมที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์หรือที่ผ่านการอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ตาม
มาตรฐานที่ คณะกรรมการก าหนดหรือที่มี คุณสมบัติ ตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 13  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
 (7) วางระเบี ยบเกี่ ยวกับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 
นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร 
 (17) ก าหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้ านสั งคม
สงเคราะห์  รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม 
 (18) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนใน
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ด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 
มาตรา 15 ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ  และให้มีอ านาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 
 (6) ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
 (7) ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (9) จัดท าทะเบียนกลางเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม 
นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และผู้รับบริการสังคม 
 (10) จัดฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร 
มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.จ. และให้มีอ านาจหน้าที่ภายใน
เขตพื้นท่ีของจังหวัด  ดังต่อไปนี ้
 (8) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม  นัก
สังคมสงเคราะห์  อาสาสมัครและผู้รับบริการสวัสดิการสังคม 

7. พ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 

มาตรา 7  ให้มีคณะกรรมการการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็น
กรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ   และแต่ งตั้ งจากผู้ มี
ประสบการณ์ในการท างานสังคมสงเคราะห์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  โดย
ต้องมีผู้แทนจากองค์การภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน
และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ 

มาตรา 16  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก
ผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคม



กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนกั
สังคมสงเคราะห ์

สาระส าคัญของกฎหมาย 

สงเคราะห์  ครู  จิตวิทยา  กฎหมาย  แพทย์  วิชาชีพละสองคน 
และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณด์้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน  โดยมี
ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม  กรุงเทพมหานคร  เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 17  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเป็นกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์ ในการงานที่ท าให้วิชาชีพสังคม
สงเคราะห์  ครู จิตวิทยา  กฎหมาย  แพทย์  วิชาชีพละสองคน โดย
จะต้องมีผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน 
และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณด์้าน  สวัสดิการเด็กอีกสองคน  โดย
มีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 29 ผู้ ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ ในสภาพจ าต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือ
ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยมิชักช้า 

มาตรา 48  การด าเนินการสงเคราะห์  คุ้มครองสวัสดิภาพ  และ
ส่งเสริมความประพฤติแก่เด็ก ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุ
สมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อก ากับดูแลเด็กคนใด ให้
ยื่นขอต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
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นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็น
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
หรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ภาพหรือข้อมูลใดๆ
เกี่ยวกับตัวเด็ก ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กผู้ปกครอง
หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย 

8. พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 
2550 

มาตรา 3 “นักสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า นักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 6  การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจกระท าโดยวาจา เป็น
หนังสือ ทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด  
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นหรือรับแจ้ง ให้เข้าไปในเคหสถาน
เพื่อสอบถามผู้กระท าความรุนแรง  ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือมี
โอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนได้ 

มาตรา 8  ในการสอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากค าเพื่อให้ค าปรึกษา 



กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนกั
สังคมสงเคราะห ์

สาระส าคัญของกฎหมาย 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจรอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบปากค าไปก่อนโดยไม่
ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคล
ดังกล่าวไว้ในส านวนการสอบสวน 

มาตรา 16 เพื่ อประโยชน์ ในการยอมความในคดี  อาจตั้ งผู้
ประนีประนอม หรืออาจมอบหมายให้นักสั งคมสงเคราะห์ 
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้
คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ 

9. พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
2551 

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ  

      (5) ผู้ ทรงคุณ วุฒิ จ านวนหกคน ซึ่ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจาก
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขา
การแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมบ าบัด และกฎหมาย
สาขาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการสถาบันบ าบัดรักษาซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง 
ประกอบด้วยจิตแพทย์ประจ าสถานบ าบัดรักษาหนึ่งคน เป็น
ประธานกรรมการ แพทย์หนึ่งคน พยาบาลจิตเวชหนึ่งคน นัก
กฎหมายหนึ่งคนและนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะห์ทาง



 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนกั
สังคมสงเคราะห ์

สาระส าคัญของกฎหมาย 

การแพทย์หนึ่งคนเป็นกรรมการ 

10. พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 

มาตรา 45 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งคณะ 
กรรมการแต่งตั้งจ านวนสามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจาก
ภาคเอกชนจ านวนสองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือด้าน
การเงิน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

มาตรา 49 ให้มี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้าคนประกอบด้วย ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคม
สงเคราะห์ และการประเมินผลด้านละหนึ่งคน 

 

 

 

 

 

 



2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายมี
ทั้งหมด 21 ฉบับ ที่นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาท าความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาจากอนุ
บัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

1. ด้านเด็กและเยาวชน มีกฎหมายหลัก 6 ฉบับ ระเบียบ กฎกระทรวง 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 29 ฉบับ (ข้อมูล ณ พ.ย.2552) กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชน ได้แก่   

1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
2) พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2553 
3) พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558   
4) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  
5) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พ.ศ.2479                                                                      
6) พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดุแลเด็ก พ.ศ.2555 

2. ด้านสต รีและบุ คคลในครอบค รัว  มี กฎหมายหลัก  4 ฉบั บ 
กฎกระทรวง ประกาศ กฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว ได้แก่  
1) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539   
2) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551   
3)  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.2550   
4) พ.ร.บ.ค าน าหน้านามหญิง พ.ศ.2551 



 

3. ด้านคนพิการ มีกฎหมายหลัก 1 ฉบับ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 17 ฉบับ (ข้อมูล ณ ธ.ค.2552) กฎหมายหลัก ได้แก่  

1) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

4. ด้านผู้สูงอายุ มีกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ประกาศ หนังสือรับรอง 
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จ านวน 28 ฉบับ (ข้อมูล ณ พ.ย.52) กฎหมายหลัก ได้แก่  

1) พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546   
2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 36) พ.ศ.

2548 
5. ด้านผู้อยู่ในภาวะยากล าบากและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มีกฎหมายหลัก 

7 ฉบับ และอนุบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 8 ฉบับ กฎหมายหลักได้แก่  

1) พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
2)  พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550  
3) พ.ร.บ.ควบคุมคนขอทาน พ.ศ.2484   
4) พ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ.2550   
5) พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.2551  
6) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร

มหาชน) พ.ศ.2543 
7)  พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2558 

 
 
 



 6. ด้านการจัดสวัสดิการสังคม มีกฎหมายหลัก 1 ฉบับ ได้แก่  

1) พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 25 ฉบับ (ข้อมูล ณ พ.ย.52) 

กฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีการบังคับใช้ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา มี 3 ฉบับได้แก่  

1) พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2558  
2) พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ

เจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ  
3) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558  

ในที่น้ีจะกล่าวถึงเพียง 2 ฉบับเท่าน้ัน 
 

ตารางที่ 3 กฎหมายใหม่ที่เพ่ิงมีการบังคับใช้ในปี 2558 

กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558 สาระส าคัญ 

1) พระราชบัญญัติการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.
2558 

 

นิยามความหมาย (มาตรา 
3) 

 

 

“คนไร้ที่พ่ึง” หมายความว่า บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและ
ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้ รวมถึงบุคคล
ที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่น
ได้ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศ ก าหนด  

“การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง” หมายความว่า การจัด
สวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพ  ทาง
ร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริม
การศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุน  การ
สร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ



 

กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558 สาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมี
อ านาจหน้าที่ในการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (มาตรา 

14) 

สนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท าและมีที่พักอาศัย และ
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคน
ไร้ที่พึ่ง 

“องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความว่า องค์กร
ภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ด าเนินงาน  ด้านการ
จัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม  

“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรภาค
ประชาชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจดั
สวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงาน
ด้านการจดัสวสัดิการสังคมของเครือข่าย องค์กร
สวัสดิการชุมชน และไดร้ับการรับรองให้ด าเนินงาน
ด้านการจดัสวสัดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม“                                                                                        

(1) ส ารวจและติดตามสภาพและปญัหาเกี่ยวกับคนไร้
ที่พ่ึงในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ                                                                                           
(2) สืบเสาะข้อมลูที่เกี่ยวกับคนไรท้ี่พ่ึงที่ขอรับการ
คุ้มครองหรือท่ีถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง
ตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 และให้การคุ้มครอง 
รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้                                                                            
(3) จัดให้มีที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มที่
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จัดให้มี การตรวจสุขภาพ



กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558 สาระส าคัญ 

กายและสุขภาพจติ ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ รวมทั้งหา
อาชีพให้แก่คนไร้ที่พ่ึง                                                                             
(4) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ทีพ่ึ่งไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ เพ่ือคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งประเภทน้ัน                                                                                                                                           

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งใน

ด้านการด ารงชีวิต ด้านกฎหมาย หรือ ด้านอื่น เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป                                                                        
(6) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลในการคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง                                                                                                      

(7) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด  

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(มาตรา 16) 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้                                                       
(1) ส ารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้
ที่พ่ึง                                          (2) สืบเสาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือท่ี
ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่งตามมาตรา 20 
หรือมาตรา 22 และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คน
ไร้ที่พึ่ง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้                                                                    
(3) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ทีพ่ึ่งไปยังสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง                                                                                  
(4) ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามที่สถานคุ้มครองคน
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ไร้ที่พึ่งมอบหมายหรือตามที่ศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง
เห็นสมควร 

การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

(มาตรา 19) 

 

การช่วยเหลือเบื้องต้น
(มาตรา 23) 

 

 

 

 

 

การท าข้อตกลง(มาตรา 24) 

 

 

2) พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

คนไร้ที่พึ่งมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครอง  คนไร้ที่พ่ึง   

-  ในกรณีที่ปรากฏว่าคนไร้ที่พึ่งผู้ใดเป็นบุคคลซึ่งมี
กฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้ว สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจให้ความ
ช่วยเหลือเท่าที่จ าเป็นในเบื้องต้น แล้วจัดส่งคนไร้ที่พึ่ง
ผู้นั้นไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น เว้น
แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของ
คนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะด าเนินการรับ
ตัวคนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไว้ในความดูแลต่อไปก็ได้ คนไร้ที่พึ่ง
ซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจัดให้ ต้องจัดท าข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพและ
ท างาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สถานคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง
ก าหนด  ในกรณีที่เห็นสมควร สถานคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งอาจจัดให้คนไร้ที่พึ่งจัดท าข้อตกลงในการขอรับการ
คุ้มครองอื่นด้วยก็ได้  

“เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์” 

หมายความว่ า กรรมวิธี ใดๆ  ทางวิทยาศาสตร์ 
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พ.ศ. 2558 (หน้า 2 เลม่ 132 
ตอนท่ี 38 ก ราชกิจจา
นุเบกษา 1 พฤษภาคม 2558 

) 

 

 

การแพทย์ที่น าอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์ 
เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 
รวมทั้งการผสมเทียม 

“การผสมเทียม” หมายความว่า การน าอสุจิเข้าไปใน
อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงเพื่อให้หญิงนั้นตั้งครรภ์ โดยไม่
มีการร่วมประเวณี 

“การต้ังครรภ์แทน” หมายความว่า การตั้งครรภ์โดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  ทางการแพทย์ 
โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้กับ
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อนตั้งครรภ์ว่าจะ
ให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของสามีและภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น  

“ตัวอ่อน” หมายความว่า อสุจิและไข่ของมนุษย์ซึ่ง
รวมกันจนเกิดการปฏิสนธิไปจนถึงแปดสัปดาห์  

“ทารก” หมายความว่า ตัวอ่อนของมนุษย์ที่มีอายุเกิน
กว่าแปดสัปดาห์ ไม่ว่าอยู่ในหรือนอกมดลูก ของมนุษย์  

“ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน 
หรือให้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่น
ใดที่ มิ ค วร ได้ ส าห รับ ตน เอ งห รื อผู้ อื่ น  แล ะ ให้
หมายความรวมถึงการเสนอขายด้ว 
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การตั้งครรภ์แทน มาตรา 21 ภายใต้บังคับมาตรา 15 มาตรา 16 และ
มาตรา 18 การด าเนินการให้มี การตั้งครรภ์แทนอย่าง
น้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจ
ตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอื่น ตั้งครรภ์
แทน ต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่สามีหรือภริยามิได้มี
สัญชาติไทย ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
สามปี  

(2) หญิ งที่ รับตั้ งครรภ์ แทนต้องมิ ใช่บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ตาม (1)  

(3) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิต
ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย  ตาม (1) ใน
กรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทนได้  ทั้งนี้ ให้
เป็ น ไปต ามหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  และ เง่ือน ไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

(4) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมา
ก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมีสามี ที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา จะต้องได้รับความ
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ยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือชายดังกล่าว
ด้วย  

การด าเนินการให้มีการ
ตั้งครรภ์แทน 

มาตรา 22 การด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้กระท าได้สองวิธี ดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้ตัวอ่อนท่ีเกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภริยาที่
ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี การตั้งครรภ์แทน  

(2) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไข่ของภริยาที่
ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี การตั้งครรภ์แทน
กับไข่หรืออสุจิของผู้อื่น ทั้งนี้ ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทน 

ความเป็นบิดาและมารดา
ของเด็กและการคุ้มครอง
เด็กท่ีเกิดโดยอาศยั
เทคโนโลยี ช่วยการเจรญิ
พันธุ์ทางการแพทย์ 

มาตรา 29 เด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนของผู้
บริจาค แล้วแต่กรณี โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะ
กระท าโดยการให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีซึ่ง
ประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครรภ์ หรือให้มีการตั้งครรภ์
แทนโดยหญิ งอื่น  ให้ เด็กนั้ น เป็น  บุตรชอบด้ วย
กฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
ประสงค์จะมีบุตร แม้ว่าสามีหรือภริยา  ที่ชอบด้วย
กฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรถึงแก่ความตายก่อนเด็ก
เกิด  ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไขซึ่่งน ามาใช้
ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์หรือผู้บริจาคตัว
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อ่อน และเด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่บริจาค
ดังกล่าว ไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวล
กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก 

      

     ส าหรับนักศึกษาที่สนใจในรายละเอียดสามารถศึกษาเรยีนรู้จากอนุ
บัญญัติที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ในท่ีนี้จะกล่าวถึง
กฎหมายแต่ละฉบับโดยสังเขป 

2.4 พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

 ประกอบด้วย 17 เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights)  

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights -ICESCR) 

3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
( International Covenant on Civil and Political Rights –
ICCPR) 

4. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ใน ทุ ก รู ป แบ บ  (Convention  on  the  Elimination  of  all  
Forms  of  Racial  Discrimination - CERD) 

5.  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  
Discrimination  against  Woman) 



6.  พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติติ่สตรีทุกในรูปแบบ 
(Optional  Protocal  to  the  CEDAW) 

7.  ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 
(Beijing  Declaration  and  Platform  for  Action - BPFA) 

8.  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention  on  the  Rights  of  the  
Child) 

9. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องความเกี่ยวพันของ
เด็กในความขัดแย้งกันด้วยก าลังอาวุธ (Optional  Protocal  to  
the  CRE  on  the  involvement  of  children  in  armed  
conflicts) 

10. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก 
การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก (Optional  Protocal  to  
the  CRE  on  the  self  of  children, child  prostitution  
and  child  pornography) 

11. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการ
ติดต่อร้องเรียน (Optional  Protocal  to  the  convention  on  
the  Rights  of  the  Child  on  a  Communication  
Procedure) 

12.  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention  on  the  Rights  
of  the  Persons  Disabilites) 

13. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอื่นๆ ที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention  Against  
Torture  and  other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  
Treatment  or  Punishment (CAT)) 

14. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว  (Convention  on  the  Protection  of  
the  RihhtS  of  Migrants  Workers  and  Member  of  their  
Families - MWC) 



 

15. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้มชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United  Nations  Convention  Against  
Transnational  Organizaed  Crime) 

16. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ ก เพิ่ ม เติ มอนุ สัญ ญ าสหประชาชาติ เพื่ อต่ อต้ าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Protocal  to  
Prevent, Support  and  Punish  Trafficking  in Persons,  
Especially  Woman  and  Children,  Supplementing  the  
United  Nations  Convention  Against  Transnational  
Organized  Crime) 

17. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
(Convention  on  the  Protection  of  All  Persons  from  
Enforced  Disappearance – CED ) (อ ยู่ ร ะ ห ว่ า งพิ จ า ร ณ า
ด าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคี ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขหรือตรา
กฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการ) (ดารณี  นฤดมพงศ์,๒๕๕๖,น.๓๑)  

18. ป ฏิ ญ ญ าว่ าด้ วยความก้ าวห น้ าท างสั งคมและการพั ฒ น า 
(Declaration on Social Progress and Development) 

19. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to 
Development) 

20. ป ฏิ ญ ญ าส ห ป ระชาช าติ แห่ งส หั ส วร รษ  (United Nations 
Millennium Declaration) หรือ เป้าหมายแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals - MDGs) ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

21. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558   
 

3.แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม  พัฒนาสังคม 



ด้านสวัสดิการสังคม 

1)  แผนยุทธศาสตร์สร้างสวัสดิการสังคม 5 ปี สร้างสวัสดิการ
สังคมไทย ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2550-2554) 

2)  แผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทยฉบับท่ี 2  
พ.ศ.2555-2559 

3)  แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อชีวิตมั่นคง  
พ.ศ.2545-2564 

4)  นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ด้านผู้สูงอายุ 

1) แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2554-2564) 

ด้านคนพิการ 

1)  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ.2550-2554) 
 

ด้านผู้ด้อยโอกาส  

2)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้ด้อยโอกาส 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 

3)  ภาพอนาคตการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
(พ.ศ.2551-2555) 

4) ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 18 มกราคม 2548 

ด้านสตรีและสถาบันครอบครัว 

1) แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 



 

2)  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว  
 พ.ศ.2547-2556 
3)  แผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ.2551-2556 

ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2552-2563) 
(Gateway green good life) 
2) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 

ด้านการพัฒนาสังคม 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

4. มาตรฐานการปฏิบติังาน : เครือ่งมือคณุภาพบริการ 

 ด้านการจัดสวัสดิการสังคม 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม มสก.(SSWO.) ประกอบด้วย 3  

มาตรฐานได้แก่ 1) มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์  2) มาตรฐานอาสาสมัครและ 3) 

มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) 

ด้านผู้สูงอายุ : มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิ

ผู้สูงอายุ  และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 

ด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  



ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้สูงอายุ (สท.) 

 - มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิเด็ก 
- มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิเยาวชน 
- มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส 

ประกอบด้วย 6 กลุ่มได้แก่  1) คนยากจน  2) ผู้ที่ไม่สถานะทางกฎหมายหรือผู้ที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎรหรือคนไร้สัญชาติ  3) คนเร่ร่อน  4) ผู้พ้นโทษ  5) ผู้ติด
เช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 6) ผู้มีอาชีพ
บริการทางเพศ (ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ,2550) 

ด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ : ความมั่นคงของ

มนุษย์ประเทศไทย ปี 2550 

ด้านสตรีและสถาบนัครอบครัว : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

  

5. บทพิสูจน์การฝึกภาคปฏิบัติ  1 

 5.1 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 การฝึกการให้บริการสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการ

สังคม  และการพัฒนาสังคมในองค์การสวัสดิการสังคมจึงเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ   

กฎหมายด้านสังคมอย่างน้อย 10 ฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทนักสังคมสงเคราะห์   

 5.2 สถานการณ์การท ากรณีศึกษา  หรือ Case Review ในกระบวนการ

และขั้นตอนการประเมินระบบผู้ใช้บริการ (Assessment) การวางแผนและการ

ด าเนินงานจัดบริการสวัสดิการสังคม (Implementation) การสิ้นสุดการให้บริการ ( 



 

Follow up and  Evaluation) นักสังคมสงเคราะห์จะพบว่า  แต่ละกรณีอาจ

เกี่ยวข้องกับกฎหมายมากกว่า 1 ฉบับ เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็กกับกฎหมาย

คุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว   หรือ กฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์กับกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   กฎหมายส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมกับกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  หรือบางกรณีอาจมีการใช้

กฎหมายมากกว่า 2 ฉบับขึ้นไป  การใช้กรอบกฎหมายเป็นเครื่องมือการท างานให้

ถูกต้องเพื่อให้เกิดระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน  

 5.3  การให้ข้อมูล  การแจ้งสิทธิ การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การร้องขอ

การคุ้มครองจากหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานรัฐ การพิทักษ์สิทธิ และการเสริมพลัง

อ านาจเพื่อให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหาย  การท าบทบาท

หน้าที่มือที่สาม (Third Party) เพื่อแทรกแซงคุ้มครองตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนจึง

เป็นแนวทางการท างานของนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพท่ีพึงตระหนักว่า กฎหมายจึง

ถือเป็นเครื่องมือการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 อย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ 

 5.4 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในยุคกระแสสังคมออนไลน์จึงเป็นความ

ท้าทายของวิชาชีพที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องพร้อมที่จะเปิดเผย  พิสูจน์ต่อสาธารณะ

ว่าการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เป็นการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ  ที่หลายวิชาชีพ

เชื่อว่า  นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่หลายภาคส่วนต้องการในการท างาน

ที่มีความซับซ้อน  ละเอียดอ่อน  ดังจะเห็นได้จากกฎหมายสมัยใหม่ที่ออกใหม่จะระบุ

ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ่งในทีมงานท่ีท างานบริการมนุษย์ 



 5.5 การฝึกภาคปฏิบัติท่ามกลางกฎหมายหลายฉบับที่อาจจะย้อนแย้งการ

ท างานจึงเป็นความท้าทายใหม่ๆแห่งการเรียนรู้ในองค์การสวัสดิการสังคมของ

นักศึกษา  ตัวอย่างจริงจากการใช้กฎหมายในการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เช่น  

การถูกข่มขู่   การถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆจากผู้กระท าความรุนแรงหรือ

กระบวนการค้ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวจริงท่ีผู้เขียนขอให้นักศึกษาต้องมีความรู้

และความเข้าใจต่อการน ากฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชา  กฎหมายเป็นเรื่องที่

ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันของทุกคนไม่มากก็น้อย 

บรรณานุกรม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(2551). พระราชบัญญัติ

ส่งเส ริมการจัดสวัส ดิการสั งคม พ .ศ.2546 ซ่ึงแก้ ไข เพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550. 

กองนิติการ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ม.ป.พ.). 

ข้อปฏิบัติราชการว่าด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมและรวมกฎหมาย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.กรุงเทพฯ:ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ไอเดีย สแควร์. 

ดารณี  นฤดมพงศ์ (2556) สรุปกฎหมายส าคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมาย

ด้านสวัสดิการสังคมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน.เอกสารประกอบการฝึก



 

ภาคปฏิบั ติ  1/2556. คณ ะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์   มหาวิทยาลั ย

ธรรมศาสตร์.หน้า 32-33. 

ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(2551). ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศ

ไทย ปี 2550. กรุงเทพฯ:ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์. 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์.(2552). คู่มือกฎหมายการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์ 

การแกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง ข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการ
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แบบบันทึกการนิเทศงานในหน่วยงาน/ชุมชนที่ฝึก 

หน่วยงาน/ชุมชนที่ฝึก 
__________________________________________________________ 

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
__________________________________________________________ 

อาจารย์นิเทศงานของคณะ ________________________________________ 

จ านวนนักศึกษา ____________________________________________ คน 

 

 นิเทศฝึกครั้งที่ 
1  

นิเทศฝึกครั้งที่ 
2 

นิเทศฝึกครั้งที่ 
3 

นิเทศฝึกครั้งที่ 
4 

วันที่ วันที่ วันที ่ วันที ่
อาจารย์นิเทศ
ภาคสนาม 

    

อาจารย์นิเทศใน
คณะ 

    

นักศึกษา     
    



 

    
    
    
    

 
 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ต้อง

ปรับปรุง 
เป็นไปตามที่

คาดหวัง 
เหนือความ
คาดหวัง 

การปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน/ พื้นที    

การท างานกับกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย 

   

ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน 

   

ความสามารถในการสะท้อนอัตลักษณ์
ของวิชาชีพ 

   

ความรู้และความสามารถในการ
ประยุกต์การ                       และ
วิธีการสังคมสงเคราะห์ 

   

การสามารถในการเรียนรู้ แสดง
ความเห็นเชิงวิเคราะห์ 

   

การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อเวลา
ในการนิเทศงาน 

   

ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด    
 

ข้อเสนอแนะ และ แผนการนิเทศฝึกในครั้งต่อไป 

...................................................................................................................................... 



...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

   ภาคผนวก ค 

แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 1                                                                                               
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา........................................................................... เลข
ทะเบียน................................................ 

2. สถานท่ีฝึก
ภาคปฏิบตัิ….….……………………………………………………………….…………............
.........................................เลขท่ี….…………………………
ถนน……………………………………..……………….ต าบล/แขวง
..........………..……………….………อ าเภอ/เขต
.......................................………..…..………………………
จังหวัด……..………….……..……………….……………….…                                 
รหัสไปรษณีย์.....................................................................โทรศัพท์ 
…………………………...................……..……………… 

3. ระยะเวลาที่ฝึกภาคปฏบิัติ คือ ระหว่างวันท่ี………....................................... 
ถึงวันท่ี ………………………..………………   นักศึกษาขาดการฝึก
ภาคปฏิบตัิ………………….….. วัน    ลาป่วย……………..... วัน   ลา



 

กิจ…………....….วัน                                  ฝึกชดเชย ……………………… 
วัน   รวมเวลาฝึกภาคปฏิบัติจริง……………..........…... วัน 

 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย์

ภาคสนาม 
อาจารย์
ในคณะ 

รวม
เฉลี่ย 

1. ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามหลกั
จริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

100 
   

1.1 มีการวางตัวที่เหมาะสม (การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
แต่งกายสุภาพเหมาะสม ประพฤตตินในวินัย
นักศึกษาและปฏบิัติตามกฎระเบยีบขององค์กร)  

20    

1.2  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง (ใส่ใจงานท่ีได้รับ
มอบหมาย รับผิดชอบส่งงานได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด ร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน) 

20    

1.3  มีความรับผดิชอบต่อผู้ร่วมงาน (ยอมรับความ
คิดเห็น ยอมรับความแตกต่าง รักษา
สัมพันธภาพ มสี่วนร่วม)  

20    

1.4   มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บรกิาร (ให้คุณค่า เข้า
ใจความแตกต่าง รักษาสัมพันธภาพ รักษา
ความลับ มสี่วนร่วม ให้ความเป็นธรรมในการ
ให้บริการ)  

20    



รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย์

ภาคสนาม 
อาจารย์
ในคณะ 

รวม
เฉลี่ย 

1.5  มีความรับผดิชอบต่อองค์กร (รักษาช่ือเสียง
องค์กร ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม)  

20    

2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน                                          50    

1.1 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการท างานกับ
กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน  

5    

1.2 มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย โครงสร้างของ
หน่วยงาน 

5    

1.3 มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและการจัดบริการ
ของหน่วยงาน 

5    

1.4 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท างานสังคม
สงเคราะห์ของหน่วยงาน 

5    

1.5 สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ ในหน่วยงานได้  5    

1.6 สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์กรได้ 5    

1.7 สามารถจัดสรรทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

5    

1.8 สามารถแก้ไขปัญเฉพาะหน้าและสถานการณ์วิกฤติ 
หรือยากล าบาก 

5    

1.9 สามารถปรับตัวและท างานในหน่วยงาน 5    

1.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรูไ้ปตามสถานการณ์
ต่างๆ ของหน่วยงานได ้

5    



 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย์

ภาคสนาม 
อาจารย์
ในคณะ 

รวม
เฉลี่ย 

3. ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์                       

140 
   

1.1 ความสามารถในการรับแจ้งเบื้องตน้/ ขั้นตอนแรก
รับ 

10    

1.2 ความสามารถในการแสวงหาข้อเทจ็จริง/ การสืบค้น
ข้อเท็จจริง 

10    

1.3 ความสามารถในการประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ      

3.3.1 การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม, และ
สภาวะครอบครัว 

10    

3.3.2 การประเมินปจัจัยเสี่ยง ความต้องการ รวมถึง
การวินิจฉัยปัญหา  

10    

3.3.3 การประเมินศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย 10    

1.4 ความสามารถในการวางแผนบริการที่ครอบคลุมทั้ง
ในด้านแก้ไข และ/หรือฟื้นฟู และ/หรือป้องกัน 
และ/หรือคุ้มครอง และ/หรือพิทักษ์สิทธิ 

10    

1.5 ความสามารถในการด าเนินงานตามแผน/
ความสามารถระดม/ สรรหา/ ปรบัใช้ทรัพยากร ท้ัง
ในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลดตี่อการ
ให้บริการ 

10    



รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย์

ภาคสนาม 
อาจารย์
ในคณะ 

รวม
เฉลี่ย 

1.6 ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการ
จัดบริการ/ ความสามารถในการสง่ต่อ 

10    

1.7 ความสามารถในการท างานแบบสหวิชาชีพ 10    

1.8 ความสามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการต่างๆ 
ไปสู่การปฏิบตัิงาน 

10    

1.9 ความสามารถในการใช้เครื่องมือตา่งๆ ทางสังคม
สงเคราะห์  

10    

1.10 ความสามารถในการบรูณาการวิธีการทางสังคม
สงเคราะห์มาใช้ในการปฏบิัติงานที่มีความ
ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ 

10    

1.11 ความสามารถในการบันทึกข้อมลูการปฏิบัติงาน 
และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกดั  

10    

1.12 ความสามารถ ในการประเมินตนเอง 10    

4. การเข้าร่วมในกระบวนการนิเทศงาน/การสัมมนา 
และ              การน าเสนอ     

50 
   

4.1 เข้าร่วมในกระบวนการนเิทศ     
     4.1.1 การอบรม เตรยีมพร้อมความรู้ 
     4.1.2 การปฐมนิเทศ 
     4.1.3 การมัชฌิมนิเทศ 
     4.1.4 การปัจฉิมนิเทศ 

2    
2    
2    
2    



 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย์

ภาคสนาม 
อาจารย์
ในคณะ 

รวม
เฉลี่ย 

     4.1.5 การนิเทศงานในหน่วยงาน  2    
4.2 เข้าร่วมการนิเทศงาน/สัมมนาครบทุกครั้งและตรง
ต่อเวลา  

10    

4.3 น าเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค ์ 10    
4.4 น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 10    
4.5 แสดงความคิดเห็น สะท้อนความรู้ความเข้าใจ  10    
5. ความสามารถในการเขียนและเรียบรียงบันทึก

ประจ าวัน   บันทึกประจ าสัปดาห์ และรายงานฉบับ
สมบูรณ์  

60 
   

5.1 การบันทึกการปฏิบัติงาน (บันทึกประจ าวัน บันทึก
ประจ าสัปดาห์)  

10    

1.2 สามารถน าเสนอความคิดและสะทอ้นประเด็น 
มุมมองในงาน  สังคมสงเคราะห์  

10    

5.3 สามารถวิเคราะห์และน าเสนอประเด็นการเรียนรู้ 10    

5.4 สามารถวิเคราะห์และเขียนเรยีบเรียงกรณีศึกษา 
(Case Study) 

10    

5.5 สามารถเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์                                                 
(ความถูกต้องของข้อมูล ความสละสลวยของภาษา 
การคัดลอกและอ้างอิงแหล่งข้อมลู ความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎี 
ความเป็นเอกภาพของเนื้อเรื่อง การจัดล าดับเนื้อหา)  

20    



รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย์

ภาคสนาม 
อาจารย์
ในคณะ 

รวม
เฉลี่ย 

รวมคะแนน 400    

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………
………............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................. 

ลงช่ือผู้ประเมิน........................................................               ลงช่ือผู้ประเมิน
.......................................................                               
(………………………………….......………………)                           
(……………………………………………………….………) 

                 อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม                                             
อาจารย์นิเทศงานของคณะ                                 

            ........./..................../............                                           
.........../..................../...........                      

 

ความเห็นเพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 



 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

ความเห็นเพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจดัการฝึกภาคปฏิบตัิ 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ------------------------------------------ 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนและเกรด ดังนี้ 
 

คะแนน 340-
400 

320-
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260-
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0-
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   ภาคผนวก ง 
 

  แนวทางการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ  1 

 

ช่ือ/สกุลนักศึกษา........................................ ...................................................…........
เลขทะเบียน…………...............................................................................................…… 

สถานท่ีฝึก...................................................................................................................
ระยะเวลาทีฝ่ึกระหว่างวันท่ี………..............................ถึงวันท่ี……...............……......…... 

อาจารย์นิเทศงานของคณะ……………………….........…………………………….………............ 

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม ....................................................................................... 

1. ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 - อธิบายความเป็นมาของหน่วยงาน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน 
ระเบียบปฏิบัติ สายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ลักษณะการ
ให้บริการ รวมทั้งลักษณะของผู้ใช้บริการโดยทั่วไป 

2. การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

 - นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน จุดมุ่งหมาย ขอบเขต ลักษณะการ
ให้บริการของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ 

 - การน าแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 



 

 - การน าหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 

 - การน าและประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
เช่น ทักษะพื้นฐาน ทักษะจ าเป็น ทักษะเฉพาะ  

 - การใช้ทรัพยากร การติดต่อประสานงาน การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ทั้งในและนอกหน่วยงาน 

3. การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานและการเสนอแนวคิด 

 -  วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
หลักการ วิธีการ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการให้บริการ 

4. สรุป  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์ 

5. ภาคผนวก 

   ภาคผนวก ฉ 

แนวทางการจัดท ารายงานการใช้วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษา 
รูปแบบรายงานการใช้วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษา

รายบุคคล (Social Case Work study) 
(1) การรับแจ้งเบื้องต้น/ขั้นตอนแรกรับ  
(2) การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact Finding)  
(3) การประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ (Assessment)  

– การประเมินสภาวะกาย จิต สั งคม (Bio Psycho Social 
Assessment)  

– การประเมินสภาวะครอบครัว (Family Assessment) 



– การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
– การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) 

(4) การก าหนดเป้าหมายและแผนบริการ (Care Plan/Planning)  
(5) การด าเนินงาน (Implementation) 
(6) การติ ดตาม  ผลการด า เนิ น งาน  ผลที่ เกิ ดขึ้ น  ผลกระทบ 

(Output/Outcome/Impact) 
(7) การส่งต่อ (Referral System)  
(8) การท างานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT) 
(9) การวิเคราะห์รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และกระบวนการท างาน 

(Model/Process) 
รูปแบบรายงานการใช้วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อกรณีศึกษาแบบ

กลุ่ม (Social Group Work study) 
  (1) ปัญหาและความจ าเป็นของการใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์

กลุ่ม  
   (2) การจัดตั้งกลุ่ม  

 (3) การสร้างสัมพันธภาพให้เกิดระบบสนับสนุนและเข้าถึง
ปัญหาของสมาชิกกลุ่ม 

 (4) การก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการของกลุ่ม  
 (5) การเตรียมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ

ก าหนดประเด็นในกลุ่ม 
   (6) การวางแผนด าเนินการเพื่อร่วมแก้ปัญหาในกลุ่ม  
   (7) การจัดการสนทนาเพื่อเกิดการตั้งค าถาม การทบทวนตนเอง 

 (8) การด าเนินการตามข้อตกลง 
 (9) การทบทวนผลการด าเนินงานร่วมกัน 
(10) การค้นหาและประเมินสถานการณ์ใหม่ 



 

(11) การเช่ือมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ร่วมกัน 
(12) การตัดสินใจวางแผนและด าเนินการต่อ 
(13) การวิเคราะห์รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และกระบวนการ

ท างาน (Model/Process) 

   ภาคผนวก ช 

แบบประเมินการนิเทศงานอาจารย์นิเทศงานในคณะ 
และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

ส าหรับนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
---------------------------------------------------- 

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการนิเทศงานของอาจารย์
นิเทศงานของคณะและอาจารย์ภาคสนาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
ภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังนั้น
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนตอบแบบ
ประเมินนี้ตามความจริงเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของ
คณะฯ ครั้งต่อไป  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

1. นักศึกษาศูนย์    1) รังสิต   2) ล าปาง  
2. หน่วยฝึก...................................................................................... 
3. อาจารย์นิเทศงานในคณะ..............................................................  
4. อาจารยผ์ู้นิเทศงานภาคสนาม ....................................................... 

 
ส่วนที่ 2   การนิเทศงานของอาจารย์ในคณะและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 



5. การมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศ  มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ และอาจารย์นิเทศ
งานในคณะ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  
5.1 การเข้าร่วมปฐมนิเทศ  มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิมนเิทศ  

การปฐมนิเทศในคณะ     เข้าร่วม   ไม่เข้าร่วม 
การมัชฉิมนิเทศ(ในคณะหรือในหน่วยงาน)   เข้าร่วม   ไม่เข้าร่วม 
การปัจฉิมนิเทศในคณะ     เข้าร่วม   ไม่เข้าร่วม 

5.2 การนิเทศงานช่วงที่ 1  (สัปดาห์ 1-2) 
 1.ร่วมปฐมนิเทศในหน่วยงาน     2.วางแผนงาน   
 3.ติดตามการฝึกภาคปฏิบัติ      4. ไม่ได้นเิทศงาน 

5.3 การนิเทศงานช่วงที่ 2  (สัปดาห์ 3-6)  
 1.ลงเยี่ยมนักศึกษา      2.ให้การแนะน าปรึกษา      
 3.ติดตามความก้าวหน้างาน     4.ไม่ได้นเิทศงาน 

5.4 การนิเทศงานช่วงที่ 3  (สัปดาห์ 7-8)  
 1.ร่วมปัจฉิมนิเทศในหน่วยงาน  2.ให้ข้อเสนอแนะการฝึกฯ  
 3.สรุปบทเรยีนรู้                   4.ไม่ได้นเิทศงาน 

6. การนิเทศงานของอาจารย์ภาคสนาม  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  
6.1 การนิเทศงานช่วงที่ 1  (สัปดาห์ 1-2)   
 1.ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาในหน่วยงาน    2.วางแผนงาน   
 3.ติดตามการฝึกภาคปฏิบัติ        4. ไม่ได้นเิทศงาน 

6.2 การนิเทศงานช่วงที่ 2  (สัปดาห์ 3-6)  
 1.ให้ข้อเสนอแนะโครงการ       2.ให้การแนะน าปรึกษา       
 3.ติดตามความก้าวหน้างาน      4.ไม่ได้นเิทศงาน 

6.3 การนิเทศงานช่วงที ่3  (สัปดาห์7-9)  
 1.ร่วมปัจฉิมนิเทศในหน่วยงาน     2.ให้ข้อเสนอแนะการฝึกฯ    
 3.สรุปบทเรยีนรู้               4.ไม่ได้นเิทศงาน 

 
ส่วนที่ 2  ระดับการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะต่อการนิเทศงานการ
ฝึกภาคปฏิบัต ิ 



 

ค าชี้แจง จงกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกบัระดับการปฏิบัติของอาจารย์นิเทศ
งานในคณะที่ก าหนดไว้ โดย 6 ระดับ คือ 5-มากที่สุด /4-มาก / 3-ปานกลาง/  2-
น้อย / 1-น้อยที่สุด / 0 -ไม่ได้ด าเนินการเลย  

 

 
บทบาทการนิเทศงานของอาจารย์

นิเทศงานในคณะ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

ระ
ยะ

เริ่ม
ต้น

 

1) เข้าร่วมปฐมนเิทศการฝึกปฏิบตัิกบันักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

        
  

2) ก าหนดแนวทางการเรียนรูร้่วมกับอาจารย์
นิเทศงานภาคสนามและนักศึกษา  

        
  

3) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการลง
พื้นที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ

        
  

4) ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ท าความเข้าใจข้อตกลง
การฝึกภาคปฏิบตัิร่วมกับหน่วยฝกึฯและ
นักศึกษา 

        
  

ระ
ยะ

ด า
เน

ินก
าร

 

5) ให้ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าแผนงานการ
ฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา  

        
  

6) แนะน าเครื่องมือ เทคนิค  ทักษะการท างาน
กับชุมชนรวมทั้งการเขียนบันทึก และการ
จัดท ารายงาน ผ่านการนิเทศงานใน
หน่วยงานหรือการติดต่อสื่อสารตา่งๆ กับ
นักศึกษา 

        
  

7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกดิการเรียนรูแ้ละเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีไปสูก่ารฝึก
ภาคปฏิบตัิ   

        
  

8) จัดมัชฌิมนเิทศงานนักศึกษาในพื้นที่ฝึก
ร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

        
  

9) ลงพื้นที่เพ่ือนิเทศงานฝึกภาคปฏิบตัิแก่         



 
บทบาทการนิเทศงานของอาจารย์

นิเทศงานในคณะ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ หรือ
เมื่อมีความจ าเป็น 

  

10)  จัดการและแก้ไขปญัหาการฝึกภาคปฏิบัติ
กับหน่วยฝึกและหรือชุมชน  

        
  

11) พัฒนากระบวนการการเรยีนรูร้่วมกันของ
นักศึกษากับเพื่อนๆ และอาจารยน์ิเทศงาน
ภาคสนาม 

        
  

ระ
ยะ

สิ้น
สุด

 

12) ประสานงานกับอาจารย์นเิทศงานภาคสนาม
ในการประเมินผลการฝึกภาคปฏบิัติของ
นักศึกษาจากการนิเทศงาน การเขา้ร่วม
สัมมนา การเขียนบันทึก-รายงาน-และถอด
บทเรียน  

        
  

13) เข้าร่วมปัจฉมินิเทศการฝึกภาคปฏบิัติกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเพื่อสรุปบทเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี 

        
  

14) เข้าร่วมปัจฉมินิเทศการฝึกภาคปฏบิัติกับท่ี
คณะจดัให้เพื่อถอดบทเรยีนรู้ที่นักศึกษาได้
จากพ้ืนท่ี 

        
  

15)  มีการประเมินผลและสะทอ้นผลการประเมินร่วมกัน
กับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและนักศึกษา 

         
 

 



 

ข้อเสนอแนะของนักศกึษาต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะต่อการ
นิเทศงานการฝึกภาคปฏิบัติ  
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 

 

 



ส่วนที่ 3  ระดับการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศงานภาคสนามต่อการนิเทศงาน
การฝึกภาคปฏิบัติ  

ค าชี้แจง จงกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติงานของอาจารย์
นิเทศงานภาคสนามที่ก าหนดไว้ โดย 6 ระดับ คือ 5-มากที่สดุ / 4-มาก /3-ปาน
กลาง/ 2-น้อย /1-น้อยที่สุด / 0 -ไม่ได้ด าเนินการเลย  

 บทบาทการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

ระดับการปฏิบัติงาน 

ระ
ยะ

เริ่ม
ต้น

 

1. ช้ีแจงข้อมูลของหน่วยฝึกทั้งด้านโครงสร้าง 
กฎระเบียบ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง และวิธี
ปฏิบัติงานรวมถึงข้อควรระวัง   

        
  

2. ช้ีแจงบทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษา
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ
ตนที่จ าเป็นต่อการเรยีนรู้ การปรบัตัว และ
ความปลอดภัยของนักศึกษา 

        
  

3. มีการปฐมนเิทศงานนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

        
  

4. มีการจัดท าแผนร่วมฝึกภาคปฏิบตัริ่วมกับ
นักศึกษา 

        
  

5. มีเวลาการนิเทศงานส าหรับนักศึกษาอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ 1-2 ช่ัวโมงต่อนักศึกษาหนึ่งคน  

        
  

ระ
ยะ

ด า
เน

ินก
าร

 6. ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อ
พัฒนาการฝึกภาคปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง  

        
  

7. ในกรณีที่เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปญัหาเกี่ยวกับ
การฝึกภาคปฏิบตัิ อาจารย์นเิทศงาน
ภาคสนามสามารถตัดสินใจโดยหารือและท า
ข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานของคณะได้  

        
  



 

 บทบาทการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

ระดับการปฏิบัติงาน 

8. เข้าร่วมมัชฌมินิเทศในคณะและ/หรือใน
หน่วยงาน เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกันตาม
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัต ิ

        
  

9. ดูแลให้นักศึกษาปฏบิัติตามกฎระเบียบของการ
ฝึกภาคปฏิบัติ   

        
  

10. พัฒนากระบวนการการเรยีนรูร้่วมกันของ
นักศึกษากับเพื่อนๆ  

        
  

11. ส่งเสริม สนับสนุนแผนงาน/กิจกรรมการ
ด าเนินงานของนักศึกษา 

        
  

ระ
ยะ

สิ้น
สดุ

 

12. ประสานงานกับอาจารย์นเิทศงานของคณะใน
การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบตัขิองนักศึกษา
ตามแนวทางการประเมินผลการฝกึภาคปฏิบตัิ  

        
  

13. เข้าร่วมปัจฉมินิเทศการฝึกภาคปฏบิัติกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเพื่อสรุปบทเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการ
ฝึกภาคปฏิบัติในปีต่อไป 

        
  

14. เข้าร่วมปัจฉมินิเทศการฝึกภาคปฏบิัติกับคณะ
ที่จัดให้เพื่อถอดบทเรียนรู้ที่ได้จากพื้นที่ร่วมกับ
นักศกึษาและอาจารย์นิเทศงานในคณะ 

        
  

15. ให้ความเห็นต่อรายงานประจ าวัน/ สปัดาห์ของ
นักศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลการฝึกภาคปฏิบัตแิละ
การถอดบทเรียนของนักศึกษา 

         
 

 



ข้อเสนอแนะของนักศกึษาต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะต่อการ
นิเทศงานการฝึกภาคปฏิบัติ  
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
  
 
ข้อเสนอแนะของนักศกึษาต่อการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติ 1  
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
  
 
 
 

“ ขอบคุณนักศกึษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้ “ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 1 



 

ข้อมูลโทรศัพท์อาจารย์นิเทศงาน 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ 

1 ศ. ดร. โกวิทย ์ พวงงาม 081-8271549 ko_wit517@hotmail.com 

2 ศ. ระพีพรรณ ค าหอม 089-8447488 kumhomrapeepan@yahoo.com 

3 ศ. ดร. กิติพัฒน ์ นนทปัทมะดุลย ์ 089-0081305 kitinonta@gmail.com 

4 รศ. พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ ์ 081-9121650 pongmich@hotmail.com 

5 รศ.ดร. นฤมล นิราทร 081-7023500 narumolnira@hotmail.com 

6 รศ. เล็ก สมบัต ิ 081-3984868 leksombat@yahoo.com 

7 รศ. ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธุ ์ 081-3415666 sakchai_tu@hotmail.com 

8 รศ. พเยาว ์ ศรีแสงทอง 084-6407380 psrisengthong@gmail.com 

9 รศ.ดร. พงษ์เทพ สันติกุล 081-6857506 advisor_rirc@yahoo.com 

10 ผศ. สิริพรรณ                ศรีมีชัย 085-1557909 sirisupa@hotmail.com 

11 ผศ. อัญมณ ี บูรณกานนท ์ 089-8102891 anya.swtu@gmail.com 

12 ผศ. กมลทิพย ์ แจ่มกระจ่าง 081-6339619 chamkajang@yahoo.com 

13 ผศ.ดร. วรรณลักษณ ์ เมียนเกิด 089-6657282 wannalakm@hotmail.com 

14 ผศ.ดร. ธัญญลักษณ ์ วีระสมบัติ 080-5928989 thunyalak@yahoo.com 

15 ผศ.  ชานนท ์ โกมลมาลย ์ 085-0623774 chanon77@gmail.com 

16 ผศ.ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 081-6407669 poontu@gmail.com 

17 ผศ.ดร. วิไลภรณ ์ โคตรบึงแก 081-9320779 kaewilai@hotmail.com 

18 ผศ.ดร. มาด ี ลิ่มสกุล 086-3097112 iamwhanka@yahoo.com 

19 ผศ.ดร. ภุชงค์ เสนานุช 084-1345354 psenanuch@yahoo.com 

20 อ. ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 085-4865855 achamaiporn@gmail.com 

21 อ.ดร. ปิ่นหทัย หนูนวล 081-5539286 zenpin@hotmail.com 

22 อ. ชลธิชา พันธุ์พานิช 089-1453300 chontichatu@yahoo.co.th 

23 อ. ดร. มาลี จิรวัฒนานนท์ 081-5848002 yun_malee@yahoo.com 

24 อ. ปรียานุช โชคธนวณิชย ์ 087-6755572 apreeyanuch@gmail.com 



ท่ี ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ 
  

25 อ. ดร. นราเขต ยิ้มสุข 081-9346910 arm_conser@hotmail.com 

26 อ. รณรงค์ จันใด 089-4214440 taktu46@hotmail.com 

27 อ. ธัญญาภรณ ์ จันทรเวช 089-1158524 funnynote@gmail.com 

28 อ.ดร. จิรพรรณ นฤภัทร 089-7926002 naruepatr.j@gmail.com 

29 อ.ดร.  นิฤมน รัตนะรัต 089-7727822 narumonpr@yahoo.com 

30 อ.ดร.  อัจฉรา  ชลายนนาวนิ 087-5571111 auschala2521@gmail.com 

31 อ.ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย ์ 080-4453651 tanyaruji@gmail.com 

32 อ.ดร. สิริยา รัตนช่วย 098-2746997 Siriys.george@gmail.com 

33 อ ธัญญลักษณ ์ รุ้งแสงจันทร์ 085-9438434 r.tunyaluk@gmail.com 

34 อ. พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ 096-9145949 patcha.jeung@gmail.com 

35 อ.ดร. กาญจนา รอดแก้ว 089-6927416 rkanchana1@gmail.com 

36 อ. วิไลลักษณ ์ อยู่ส าราญ 0917422404 y_wilailak@yahoo.com 

ศูนย์ล าปาง 

1 อ.ดร. ปรินดา  ตาสี 086-1760507 tparinda@gmail.com 

2 อ. พิมพ์ฉัตร   รสสุธรรม 089-7883164 pimchart@yahoo.com 

3 อ.ดร. สุขุมา  อรุณจิต 083-2542811 akee_ky@hotmail.com 

4 อ. กรุณา   ใจใส 085-1970501 jkaruna12@gmail.com 

5 อ. วรลักษณ ์ เจริญศรี 084-3432465 aj.worralove@gmail.com 

6 อ. อารีรัตน์   อดิศัยเดชรินทร์ 089-8357224 nanareerat@hotmail.com 

 



 

กรณีมีปัญหาเร่งด่วนในการฝึกภาคปฏิบัติ 

ฝ่าย ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

รองคณบด ี
ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติ 

ศ.ระพีพรรณ ค าหอม 02-6965504 089-8447488 

ประธานอนุกรรมการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ1 

อ.ธัญญลักษณ ์ รุ้งแสงจันทร์ 02-6965504 085-9438434 

อนกุรรมการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ 

ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย 02-6965504 085-1557909 

อนกุรรมการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ 

ผศ.ชานนท ์ โกมลมาลย ์ 02-6965504 085-0623774 

อนกุรรมการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ 

อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย ์ 02-6965504 080-4453651 

อนุกรรมการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ 

อ.ดร.ปรินดา ตาสี - 086-1760507 

อนุกรรมการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ 

อ.วรลักษณ ์ เจริญศรี - 084-3432465 

ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัต ิ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มธ. 

คุณสุพรรณี  อินทร์ทอง 02-6965504 086-7735624 

ฝ่ายประกันอุบัติเหตุ 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

คุณลัดดา  กลัดผ่อง 02-6966600 
ถึง 2 
02-5644440 
ต่อ 1999 

081-8255852 
081-5599960 

 


