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หลักสูตร สส.บ. ปรับปรุงปี 25591. หลักสูตรกลาง (30 หน่วยกิต)

2. วิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)

วิชาพื้นฐานส่วนท่ี 1 (21 หน่วยกิต)
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร

วิชาพ้ืนฐานส่วนท่ี 2  (9 หน่วยกิต)
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน

รวมทั้งสิ้น  141 หน่วยกิต

วิชาโทการพัฒนาชุมชน
-พช.311 แนวคิดและปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
-พช 312 กระบวนการขบัเคลื่อนงานพฒันาชุมชน
-พช.313 การวางแผนและการบรหิารงานพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น
-พช.314 กระบวนการจัดการความรูใ้นงานพัฒนาชมุชน
-พช.416 การจัดการตนเองของชมุชนและทอ้งถิน่

วิชาโทการบริหารงานยุติธรรม
-ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
-ยธ.312 อาชญาวิทยา และทณัฑวิทยา
-ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชมุชน
-ยธ.314 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
-ยธ.315 เหย่ืออาชญากรรมกับความรนุแรงในครอบครัว
-ยธ.316 การป้องกันอาชญากรรม

2.1.1.1 กลุ่มวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน 3 วิชา (9 หน่วยกิต)
- สค.111ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์
- สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์
- สค.214 สวัสดิการสังคมกับความม่ันคงของมนุษย์

2.1.1.2 กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพัฒนา3 วิชา (9 หน่วยกิต)
- สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
- สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม
- สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม

2.1.1.3 กลุ่มวิชา ทบ. แนวคิดและทักษะการปฏิบัติงาน 9 วิชา (27 หน่วยกิต)
- สค.222 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 (Case work )
- สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 (Group Work )
- สค.224  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
- สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 (Community Social Work)
- สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
- สค.313  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4 (การบริหารงานสังคมสงเคราะห์)
- สค.314 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5 (นโยบายสวัสดิการสังคม)
- สค.315 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
- สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์

2.1.1.4กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 4 วิชา (21 หน่วยกิต) 1 หน่วยกิต= 60 ชั่วโมง
- สค.201 การดูงานและสัมมนา (3 หน่วยกิต)
- สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (6 หน่วยกิต) 360 ชม.
- สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 (6 หน่วยกิต) 360 ชม
- สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 (6 หน่วยกิต) 560 ชม

1,280 ชั่วโมง (ฝึก 9/14 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 8 ช.ม.)

2.1.2 วิชาเลือกในและนอกสาขา 4 วิชา (9 หน่วยกิต)
2.1.2.1 กลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์ (6 หน่วยกิต)

- สค.235 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ
- สค.236 การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น
- สค.237  การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน 
- สค.238 การสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม
- สค.239  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย
- สค.245 สวัสดิการเด็กและครอบครัว

2.1.2.2 กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา  
1 วิชา (3 หน่วยกิต)     

- สค.495 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา ฯลฯ

2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา 5 วิชา (15 หน่วยกิต)
- AN 201 - EC 210 - EL 256
- PO 321* - SO 201

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก 5 วิชา (15 หน่วยกิต)

วิชาโทสังคมสงเคราะห์สุขภาพ
-สพ.310 การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต
-สพ.311 โรค ความเจ็บป่วย การประเมินและวนิิจฉัยทาง
ชีวะจิตสังคม
-สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคม
สงเคราะห์สุขภาพ
-สพ.313 จิตสังคมบ าบัด
-สพ.315 สุขภาพชุมชน

วิชาโทการพัฒนาเดก็ เยาวชน และครอบครัว
-ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก
-ดค.362 นโยบายและสวัสดิการการศึกษาส าหรับเด็ก
พิเศษ
-ดค.365 การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและ
เยาวชน
-ดค.366 วิธีการท างานกบัเด็กและเยาวชน
-ดค.367 นวัตกรรมการท างานกบัเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว

วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
-พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกบัแรงงาน
-พร.322 การบริหารทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพ
ชีวิต
-พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการ
ปัญหาแรงงานและสวัสดิการ
-พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดกิาร
-พร.334 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการท างาน
-พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเดน็
แรงงาน
-พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงาน

วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ
-สผ.311 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤฒาวิทยา
-สผ.312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
-สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการ
เกษียณอายุ
-สผ.314 การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุใน
ภาวะสุดท้าย
-สผ.315 ทักษะและเทคนิคการท างานกับผู้สูงอายุ




