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คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
ปีการศึกษา 2562 

 การฝึกภาคปฏิบัติ เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความเป็น
วิชาชีพ นักศึกษาสังคมสงเคราะห์จึงต้องฝึกภาคปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้ในการปฏิบัติ
จริง ส าหรับหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 2559 มีการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
เป็นการฝึกเชิงบูรณาการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานโดยนักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 
3 เป็นนักศึกษาช้ันปีที่  4 ที่มีความพร้อมส าหรับการก้าวสู่ความเป็นนักสังคม
สงเคราะห์มืออาชีพ โดยฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติได้น ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังคม
สงเคราะห์ สมรรถนะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คุณลักษณะบัณฑิตสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นเป้าหมายของ
การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ที่มีความเป็นสากลเช่นเดียวกับการฝึกงานของนักศึกษาสังคม
สงเคราะห์ในประเทศอื่นๆ คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้รวบรวมกระบวนการและ
ขั้นตอนการฝึกฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์การฝึกฯ 3 และแบบฟอร์มต่างๆที่จ าเป็นเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานทั้งในคณะและอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนามใช้ในการท างานและท าให้การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ด าเนินไปได้อย่างสะดวกขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติยินดีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคู่มือและการฝึกภาคปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาและผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
และขอขอบคุณหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติและอาจารย์นิเทศงานทั้งภาคสนามและของ
คณะที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ส าหรับนักศึกษาเพื่อให้เติบโตไปสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่อไป    
                        

บรรณาธิการ 
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หมวดที่ 1 ภาพรวมการฝึกภาคปฏิบัติ 

1.1 ภาพรวมหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติ 
   การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตรม์ุ่งผลติบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือการ
ท างานทางวิชาชีพในการท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติ
ภูมิภาคสากล รวมทั้ งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
ความสามารถพัฒนาวิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   โดยการฝึกภาคปฏิบัตินั้นถือ
เป็นหัวใจของการศึกษาสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากประสบการณ์จากการฝึก
ภาคปฏิบัติเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณสมบัติและศักยภาพทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาที่ก าลังจะก้าวไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต โดยเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการปลูกฝังความรู้ เจตคติ ทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้งเป็น “พื้นที่” ของการฝึกให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการ
สะท้อนความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างความรู้และการปฏบิัติ ซึ่งสามารถจัดการความรู้
ได้จากฐานการปฏิบัติงานจริง  
   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)        
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มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานกับคนและสังคม (Attitude) มีทักษะการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์  (Skills) และสมรรถนะปฏิบัติ งานวิชาชีพ (Competencies)         
ดังตารางต่อไปนี ้

1) มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Knowledge)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
1. มี ความรู้ท างวิชาการด้ 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. มีการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
งานในองค์กร 

  √ √ 

9. มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

10. มีความรู้ด้ านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษาที่ ใช้
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

√ √ √ √ 
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2) มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานกับคนและสังคม (Attitude) 

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
11. การเข้าใจคนตามสภาพความเป็นจริง ไม่มีอคติ √ √ √ √ 
12. ก ารยอมรับ  และ เคารพ ในความแตกต่ 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. การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ องค์กร และ   
ไม่น าข้อมูลไปสื่อสารหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

 √ √ √ 

 
3) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Skills)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
21. การสร้างสมัพันธภาพทางวิชาชีพ  √ √ √ 
22. การรับแจ้งเบื้องต้น/ แรกรับ  √ √ √ 
23. กรแสวงหาข้อเท็จจริง/ การสบืค้นข้อเท็จจริง  √ √ √ 
24. การศึกษาชุมชนอย่างละเอียดและรอบด้าน  √ √ √ 
25. การประเมินผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชนอย่าง
รอบด้าน 

 √ √ √ 

26. การประเมินปัจจัยเสี่ยง ความต้องการ  ศักยภาพ  √ √ √ 
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ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
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. การสั มภาษณ์ ผู้ ใช้บริก าร  ครอบครั วและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 √ √ √ 

38. การเยี่ยมบ้าน  √ √ √ 
39. ก าร เข้ า ร่ วม  Case Conference กั บ ที ม ส ห
วิชาชีพ 

 √ √ √ 

40. การเสริมพลังและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย  √ √ √ 
41. การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองสวัสดิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย/ ชุมชน 

 √ √ √ 

42. การท างานเป็นทีม/ ทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 
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ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
43. การจัดการความขัดแย้งในชุมชน  √ √ √ 
44. การเจรจาต่อรอง/ การไกล่เกลี่ย  √ √ √ 
45. การวิจัยเพื่อพัฒนาบริการทางสังคม  √ √ √ 
46. การบันทึก/ การรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ  √ √ √ 
47. การน าเสนองานต่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์  √ √ √ 
48. ก ารผลั กดั น ให้ เกิ ด ม าต รการ/  แนวท าง/ 
ข้อตกลง/ กติกาของการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย/ 
ชุมชน/ พ้ืนท่ี 

 √ √ √ 

49. การส่งต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  √ √ √ 
50. การถอดบทเรียน/ การจัดการความรู้   √ √ 
 
4)  ความสามารถการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Competencies)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
51. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  √ √ √ 
52. สามารถจัดการ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา  √ √ √ 
53. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  √ √ √ 
54. สามารถบู รณ าการความรู้  วิ ธีการสั งคม
สงเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติงาน 

  √ √ 

55. ส าม ารถสื่ อส ารและแสดงออก ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

√ √ √ √ 

56. สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานใน
องค์กร 

√ √ √ √ 

57. สามารถท างานเป็นทีม  √ √ √ 
58. สามารถท างานทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 
59. สามารถวางแผนบริการที่ครอบคลุมด้านการ
ป้องกัน/ พิทักษ์สิทธิ/ พัฒนา/ คุ้มครอง/ ฟื้นฟู/ 

 √ √ √ 
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ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย 
60. สามารถประสานเครือข่ายทางสังคมในการ
จัดบริการทางสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย 

  √ √ 

61. สามารถจัดการความขัดแย้งในการท างานสังคม
สงเคราะห์ 

  √ √ 

62. สามารถผลักดัน ให้ เกิดแนวทาง/ กติกา/ 
มาตรการทางสังคม 

  √ √ 

63. สามารถใช้งานวิจัยไปพัฒนาการจัดบริการทาง
สังคม 

 √ √ √ 

64. สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   √ √ 
65. สามารถใช้ทักษะและเทคนิคพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

66. สามารถใช้ทักษะและเทคนิคขั้นกลางในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 

67. สามารถใช้ทักษะและเทคนิคขั้นสูงในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

   √ 

68. สามารถสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ 

   √ 

69. สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมมาพัฒนา
ระบบงานสังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 
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1.2   นโยบายการฝึกภาคปฏิบัติ 
 ฏิบัติดังนี้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนโยบายการฝึกภาคป  

1) มุ่งให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาในหน่วยงานและชุมชน เพื่อการเรียนรู้ 
ฝึกฝนทักษะตามความสนใจของตนเอง และใช้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเชิงวิชาชีพ จากการศึกษาทาง
วิชาการไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

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

3) ส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนที่รับฝึกภาคปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่จะน าไปสู่การ
เป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานเพื่อสังคม 

1.3   โครงสร้างของการฝึกภาคปฏิบัติ 
 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559 ได้ก าหนดรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติไว้  4 วิชา ได้แก่     
  สค.201 การดูงานและการสัมมนา 3 หน่วยกิต 
  สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1  6 หน่วยกิต 
  สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2  6 หน่วยกิต 
  สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3  6 หน่วยกิต 
 โดยมีรายละเอียดรายวิชาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  วิชาบังคับภาคปฏิบัติ 4 วิชา 
 กระบวนการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเริ่มจากการศึกษาดูงานหน่วยงานทาง
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นใน

ารทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย กลุ่มการให้บริการโดยตรงกับผู้ใช้บริการที่ใช้วิธีก
ชน และชุมชน จากน้ันเป็นการฝึกงานบนฐานองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ
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ท างานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น และการฝึกงานบนฐานชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานกับชุมชน 
และการด าเนินงานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมในระดับท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละวิชาดังนี้ 

สค. 201 การดูงานและการสัมมนา   3 หน่วยกิต 
SW 201 Field Visits and Seminars 

 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.111 
 การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ และองค์การสวัสดิการสังคม 
องค์การพัฒนาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กร
ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน
สังคมสงเคราะห์ ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารงาน การปฏิบัติงานขององค์การที่มี
ความหลากหลายของสังคมไทย เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา และ
จริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน) 

สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1   6 หน่วยกิต 
 SW 202 Field Practicum 1 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223 
 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างาน
ผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบและวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย  

สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2   6 หน่วยกิต 
 SW 301 Field Practicum 2 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 202 และ สค. 311 
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 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชน
หลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ 
ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติบัติการตาม
แผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการท างานกับชุมชน และการระดม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรม
ทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

สค. 401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3   6 หน่วยกิต 
           SW 401 Field Practicum 3 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 301, สค.313 และ สค. 314 

การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่าง
ผสมผสาน ผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้ง
กลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับ
จุลภาคเช่ือมโยงกับมัชมภาคและระดับมหาภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการท างานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทางสังคม อย่างมี
มาตรฐาน และจรรยาบรรทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 570 ช่ัวโมง ตลอดภาค
การศึกษา) 

 
ปฏิทินการฝึกภาคปฏบิัติในภาพรวม 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

1 ศึกษาวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะ เพื่อสร้างฐานความรู ้

2 
การดูงานและสมัมนา 

(สค 201) 
การดูงานและสมัมนา 

(สค 201) 
การฝึกภาคปฏิบตัิ 1 

(สค 202) 

3 
  การฝึกภาคปฏิบตัิ 2 

(สค 301) 
4  การฝึกภาคปฏิบตัิ 3  
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(สค 401) 
 

ทั้งนี้ก าหนดเวลาการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละปี จะมีรายละเอียดในปฏิทิน
การฝึกภาคปฏิบัติประจ าปีนั้น ๆ กล่าวคือ  

 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 และ 2 ใช้เวลาฝึกงานครั้งละ 360 ช่ัวโมง 
ขณะที่การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ใช้เวลา 570  ช่ัวโมง รวมระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ
ตลอดหลักสูตร จ านวน 1,290 ช่ัวโมง  

 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 อยู่ในช่วงภาคฤดูร้อนของการศึกษาช้ันปีท่ี 2 
และการฝึกภาคปฏิบัติ 2 อยู่ในช่วงภาคฤดูร้อนของการศึกษาช้ันปีท่ี 3 ขณะที่การฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 อยู่ในช่วงต้นของภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

 ในการฝึกภาคปฏิบัติแม้รูปแบบการท างานในแต่ละองค์กรและ
ชุมชนจะมีความแตกต่างกัน แต่คณะฯ คาดหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์รายบุคคล รายกลุ่ม และบนฐานชุมชน โดยท างานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งในด้านอายุ ฐานวัฒนธรรม ปัญหาทางสังคม และอื่น ๆ 
ทั้งนี้การฝึกภาคปฏิบัติ 1 และ 2 ทางฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกและส่งตัวนักศึกษาให้กับหน่วยงาน โดยพิจารณาบนฐานความสนใจ 
เป้าหมาย และพื้นที่ที่นักศึกษาแสดงความจ านง ความต้องการของหน่วยฝึก และ
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ แต่ในการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาจะรวมกลุ่ม
และน าเสนอหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมที่สนใจจะไปฝึกงานและ
จัดท าโครงการ แผนการฝึกรวมทั้งแผนการฝึกฯ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
นั้น เพราะในการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 4 ต้องแสดงออกถึงความมี
วุฒิภาวะและพร้อมส าหรับการเป็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตและชีวิตการท างาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดวิชาบังคับภาคทฤษฎีที่นักศึกษาต้องศึกษาและ
สอบได้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 3  ได้แก่  

สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2    6 หน่วยกิต 
SW 301 Field Practicum 2   
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ 

หลักการ แนวคิดและทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชน
หลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ  
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ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน  การปฏิบัติการตาม
แผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการท างานกับชุมชน และการระดม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรม
ทางวิชาชีพ  (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

  สค. 313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4  3 หน่วยกิต 
SW 313 Social Work Methodology  4 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการบริหารองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารความเสี่ยง ในองค์การสวัสดิการสังคม
และองค์การสังคมสงเคราะห์ กระบวนการบริหารงาน การวางแผนทางสังคมและ
สวัสดิการสังคม การจัดท าโครงการทางสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เครื่องมือและทักษะการบริหารงานองค์การ
สวัสดิการสังคมที่ส าคัญในการบริหาร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพองค์การ
สวัสดิการสังคม และองค์การทางสังคมสงเคราะห์ 

สค.314   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5 3  หน่วยกิต 
SW 314  Social Work Methodology 5 
นโยบายสวัสดิการสังคม องค์ประกอบพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทความส าคัญต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ที่น าไปสู่การพัฒนานโยบาย ปัจจัยที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการก าหนด
นโยบายและการวางแผนในงานสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ ทักษะและเทคนิคใน
การแสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนในงาน
สวัสดิการสังคม และกรณีศึกษาที่ส าคัญ 

1.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
การฝึกภาคปฏิบัติได้แบ่งโครงสร้างการท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ รับผิดชอบก าหนดนโยบาย แนว

ทางการด าเนินงาน และก ากับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ 
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 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 1 รับผิดชอบดูแลการฝึก
ภาคปฏิบัติ  1 

 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 2 รับผิดชอบดูแลการฝึก
ภาคปฏิบัติ  2 

 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 รับผิดชอบดูแลการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 

  คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติและคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติทุกชุด 
ประกอบด้วยคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มช านาญการ(สาขาวิชาโท) และอาจารย์
จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางร่วมเป็น
คณะกรรมการฯด้วย  เพื่อพัฒนาความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ เป็นตัวแทนของคณะฯ ในการบริหารจัดการ
งานด้านการฝึกภาคปฏิบัติ หน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนามซึ่งเป็น
หลักในการถ่ายทอดความรู้  ทักษะ รวมถึงวิธีคิด  ทัศนคติทางวิชาชีพ และวิธี
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์นิเทศงานของคณะที่ท างานร่วมกับนักศึกษาในการ          
น าองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มเป้าหมายของ
งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และส่วนที่ เป็นศูนย์กลางของการฝึก
ภาคปฏิบัติ ได้แก่  คือนักศึกษาที่ เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ที่คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติและจากกระบวนการนิเทศงาน   
           ทั้งนี้ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแล้ว ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องยังต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย เนื่องจากงาน
สังคมสงเคราะห์เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพิทักษ์สิทธิ์และการเรียกร้องความเป็น
ธรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ และเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับ
ชุมชน หรือผู้ใช้บริการ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย กอปรกับในการฝึกภาคปฏิบัติ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานและ/ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน หรือพ้ืนท่ีที่อาจจะไม่คุ้นชิน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ก าหนดหน้าท่ีเพื่อการส่งเสริมให้เกดิสุขภาพท่ีดีและความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใน
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติด้วย 

  การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ดังนี ้ 
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1.4.1 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ  
คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ  มีหน้าที่ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ โดย

ครอบคลุมเนื้องานต่อไปนี้  
1)  รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามนโยบายของ

คณะฯ 
2) พิจารณาความสอดคล้องของโครงการด้านสวัสดิการสังคมและ                      

สังคมสงเคราะห์ที่พัฒนาจากความสนใจของนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ  

3)  ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการและแผนการฝึกภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษา 

4)  อนุมัติโครงการและแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
5) พิจารณาอาจารย์นิเทศงานของคณะฯ และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
6) จัดให้มีการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับการ        

ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

7)  ประสานงานกับหน่วยงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และ
อาจารย์นิเทศงานของคณะ 

8)  ก าหนดระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ  
9)  แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีเกิดจากการฝึกภาคปฏิบัติและด าเนินการ

ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์ -
ศาสตร์และระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ ในการก าหนดโทษอันอาจรวมถึง
การยุติการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา การปรับตก การภาคทัณฑ์   
การพักการเรียน และการให้พ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีที่มีความผิด
ร้ายแรง  

10) รวบรวมผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเสนอคณะฯ  
เพื่อส่งต่อส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11) รวบรวมข้อมูลและผลสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการ     
ฝึกภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านความปลอดภัย จัดท านโยบายความปลอดภัยของการฝึกภาคปฏิบัติ 
เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา หน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
รวมถึงอาจารย์นิเทศงานของคณะ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ
ความปลอดภัยแก่นักศึกษาก่อนท่ีจะเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ 

1.4.2 อาจารย์นิเทศงานของคณะ (อาจารย์นิเทศงานหลักและอาจารย์
นิเทศงานร่วม) 

   ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกท างานสังคมสงเคราะห์แบบ
ผสมผสานที่ผสมผสานความรู้ทั้งระดับจุลภาค มัชฌิมภาคและมหภาค จะมีอาจารย์
นิเทศงานของคณะฯ จ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์นิเทศงานหลัก และอาจารย์นิเทศ
งานร่วม โดยมีบทบาทดังนี้ 

 อาจารย์นิเทศงานหลัก มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
กับกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่พื้นที่/หน่วยงานฝึกที่กลุ่มนักศึกษาสนใจ การ
พัฒนาประเด็นสนใจ พัฒนาโครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และ
แผนการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีด้านสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม นโยบายและการพัฒนาสังคม และมีบทบาทหลักใน
การสอบสัมภาษณ์โครงการฝึกงานและแผนการฝึกของกลุ่มนักศึกษา
ในการดูแล โดยเป็นผู้เสนอช่ืออาจารย์นิเทศงานร่วม 

 อาจารย์นิเทศงานร่วม เป็นอาจารย์ของคณะสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับ
เลือกจากอาจารย์นิเทศงานหลัก โดยมีบทบาทในการเสริม/สนับสนุน
องค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกงานของกลุ่มนักศึกษา 
รวมทั้งร่วมในการสอบสัมภาษณ์โครงการฝึกงานและแผนการฝึกของ
กลุ่มนักศึกษา และการร่วมนิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษาลงฝึก
ภาคปฏิบัติแล้ว  
 

หน้าท่ีของอาจารย์นิเทศงานหลักและอาจารย์นิเทศงานร่วม มีดังนี้ 
1) ร่วมสอบสัมภาษณ์โครงการและแผนการฝึกของกลุ่มนักศึกษา ใน             

ความดูแล พร้อมทั้งร่วมประเมินผลในขั้นการเตรียมความพร้อม
โครงการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ของกลุ่มนักศึกษา (120 คะแนน)  
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2) สร้างเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในปัญหาทางสังคม พัฒนาความรู้
และปรับประยุกต์ความรู้ที่เรียนจากห้องเรียน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เกิดการเรียนรู้และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์
ในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ด้วยการมีส่วนร่วมในการอบรมเสริมความรู้ให้แก่
นักศึกษาตามที่คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติก าหนด  

3) ร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสังเคราะห์ความรู้และสร้างสรรค์พื้นที่แห่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา อันหมายถึง 
การเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศการฝึก
ภาคปฏิบัติ  

4) ลงพื้นที่เพื่อนิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาทั้งรายหน่วยงานและ
แบบรวมกลุ่มตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติหรือเมื่อมีความจ าเป็น 
พร้อมบันทึกในแบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานของ
คณะ (ภาคผนวก 5) รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนบันทึกและ
การจัดท ารายงาน การนิเทศงานในหน่วยงานหรือช่องทางการสื่อสาร
อื่น ได้แก่ ทางโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ 

5)  ประสานงานกับหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการ และการจัดการต่างๆของกลุ่มนักศึกษา 
รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ความสามารถในแก้ไขและจัดการปัญหาต่างๆ ที่พบในการฝึก
ภาคปฏิบัติอย่างมีวุฒิภาวะ  

6)  ในกรณีที่ เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
อาจารย์นิเทศงานของคณะ สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม 
โดยผ่านการหารือและท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
และแจ้งต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ  

7) ประสานงานกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาจากการนิเทศงาน การเข้าร่วมสัมมนา การ
เขียนบันทึก-รายงาน-และถอดบทเรียน โดยมีการสะท้อนผลการ
ประเมินร่วมกับนักศึกษา และส่งผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติตามก าหนดเวลาในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 
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8) ประสานกับหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เพื่อ
ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงความเป็นไปได้ใน
การเปิดพื้นท่ีฝึกในครั้งต่อๆ ไป 

9) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกฝ่ายต่อไป 

ด้านความปลอดภัย ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ขอให้อาจารย์
นิเทศงานของคณะประสานกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามเพื่อร่วมกันประเมินความ
เสี่ยง โดยสามารถแจ้งให้นักศึกษางดฝึกในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง และท าการฝึก
ชดเชยในช่วงเวลาอื่นๆ ทดแทนได้ 

ทั้งนี้หากสถานการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะรุนแรง หรือต่อเนื่องยาวนาน 
ขอให้อาจารย์นิเทศงานของคณะประสานกับฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อร่วมกันหา
แนวทางการด าเนินงานเพื่อลด/ก าจัดความเสี่ยงดังกล่าว 

1.4.3 หน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 คือ มุ่งให้นักศึกษาได้มี

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ ผ่านโครงการรวมถึงการ
บริหารจัดการโครงการ การออกแบบการท างานอย่างมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องใช้เวลา 570 ช่ัวโมงในการใช้องค์ความรู้  ฝึกการใช้ทักษะ                    
การปฏิบัติงานด้วยการบริหารงานผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม
ที่พัฒนาและออกมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  

ดังนั้นหน่วยฝึกและอาจารย์ภาคสนามจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการมีบทบาท
ในการฝึกงานของนักศึกษา โดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ซึ่งนักศึกษาต้อง
ด าเนินการเตรียมการฝึกงานด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การหาประเด็นความสนใจ 
หน่วยงานที่ตอบโจทย์ตามประเด็นความสนใจ และการพัฒนาโครงการฝึกงานตาม
ประเด็นความสนใจนั้นและออกแบบแผนการฝึก ซึ่งขั้นตอนการเตรียมการเหล่านั้น
ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงานฝึกและอาจารย์ภาคสนามที่จะเข้ามามี
บทบาทในการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา เมื่อพัฒนา
โครงการฝึกฯและแผนการฝึกเรียบร้อยแล้ว ยังมีบทบาทในการร่วมพิจารณาสอบ
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สัมภาษณ์เพื่อดูความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการและแผนการฝึกให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 หลังจากโครงการฝึกและ
แผนการฝึกได้รับอนุมัติแล้ว บทบาทของอาจารย์นิเทศงานภาคสนามจะมีมากยิ่งขึ้น
เมื่อกลุ่มนักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยฝึกจนสิ้นสุดการฝึกงาน โดยหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม มีดังนี้ 

1) ช่วงเตรียมพัฒนาประเด็นและโครงการฝึกฯ ขอความกรุณาอาจารย์
นิเทศงานภาคสนามให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่นักศึกษาในระหว่างการ
พัฒนาโครงการและแผนการฝกึ รวมทั้งเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์โครงการ
และแผนการฝึกของกลุ่มนักศึกษาในความดูแล พร้อมทั้ งร่วม
ประเมินผลในขั้นการเตรียมความพร้อมโครงการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ของ
กลุ่มนักศึกษา (120 คะแนน) 

2) ในช่วงการเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานภาคสนามอาจจัดการ
ปฐมนิเทศ/แนะน าข้อมูลของหน่วยฝึก/ชุมชน ทั้งด้านการบริหาร
องค์กร นโยบายการด าเนินงาน กฎระเบียบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่  วิธีปฏิบัติงานรวมถึงข้อควรระวัง  และ
บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติและ
แนวทางปฏิบัติตนที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การปรับตัว และความ
ปลอดภัยของนักศึกษา ทั้งในหน่วยงานหรือพื้นที่การปฏิบัติงาน  

3) บริหารจัดการแผนการเรียนรู้ของนักศึกษา จากโครงการของนักศึกษา
ตามแผนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาออกแบบภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์นิเทศในคณะและอาจารย์นิเทศภาคสนาม ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และเทคนิคการท างานภายในกรอบ
วัตถุประสงค์ของการฝึก 

4) ให้เวลาในการนิเทศงานส าหรับกลุ่มนักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  2 - 
3 ช่ัวโมง เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมให้
ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
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นักศึกษาและป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางลบต่อ
ผู้ใช้บริการ ชุมชน หรือหน่วยงาน   

5) ประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และการฝึกใช้ทักษะต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในการฝึกภาคปฏิบัติ 

6) ในกรณีที่ เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม 
โดยอาจหารือและท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานของคณะแล้ว
แจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติ 3 

7) เข้าร่วม/จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากการฝึก
ภาคปฏิบัติกับนักศึกษา ตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

8) ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน และกฎระเบียบ
ของการฝึกภาคปฏิบัติ   

9) ประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะ ในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ตามแนวทางการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติ หรือแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมทั้ง
พฤติกรรมของนักศึกษารายบุคคลที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะ ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย โดยการประเมินร่วมกับนักศึกษา 
(เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
นิเทศงาน) และส่งผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติตามก าหนดเวลาในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

10) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยตรง และ/หรือผ่านทางอาจารย์นิเทศงาน
ของคณะ เพื่อพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติต่อไป 
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11) ให้ความเห็นต่อรายงานประจ าวัน/ สัปดาห์ของนักศึกษา รวมถึง
รายงานสรุปผลการฝึกภาคปฏิบัติ และรายงานส่วนบุคคล (อาจมีเพื่อ
วัดผลความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน) 

**อาจารย์นิเทศงานภาคสนามสามารถน าผลการรับนักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัติไปนับหน่วยคะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ 1 คนต่อ 1 หน่วยฝึกฯ เท่ากับ 5 
คะแนนแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คะแนน โดยหน่วยงานควรมี
ค าสั่งแต่งต้ังมอบหมายงานนักสังคมสงเคราะห์ในการดูแลด้านการ
ฝึกภาคปฏิบัติ การสอนงาน การนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง**  

ด้านความปลอดภัย 
 หน่วยฝึก/ชุมชนที่มีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ควรพิจารณาจัดท า
นโยบายและแผนความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย และ
ก าหนดข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง 

 สร้างพื้นที่ท างานท่ีมีความปลอดภัย ท้ังในแง่การจัดวาง แสงสว่าง 
อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัย 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ เน้นความปลอดภัย เช่น ไม่ให้
นักศึกษาท างานอยู่ในพื้นที่ตามล าพัง ไม่ด าเนินการเยี่ยมบ้าน
ตามล าพัง และมีการแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบทุกครั้ง ในกรณีที่
ท างานกับผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง 

 ในกรณีของนักศึกษาฝึกงาน ไม่ควรให้ท างานกับผู้ใช้บริการที่มี
ความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงตามล าพัง 

 ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ขอให้
ทางหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนามประสาน
กับอาจารย์นิเทศงานของคณะโดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันประเมิน
ความเสี่ยง โดยสามารถแจ้งให้นักศึกษางดฝึกในช่วงเวลาที่มี
ความเสี่ยง และท าการฝึกชดเชยในช่วงเวลาอื่นๆ ทดแทนได้ 
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     ทั้งนี้หากสถานการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะรุนแรง หรือต่อเนื่องยาวนาน 
ขอให้อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะฯประสานกับฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อลด/ก าจัดความเสี่ยง
ดังกล่าว 
 

1.4.4 นักศึกษา 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกงานที่เน้นนักศึกษาเป็นฐาน (Student 
centered) เพราะนักศึกษาผ่านการฝึกงานมา ๒ ครั้ง (ฝึกภาคปฏิบัติ 1 – 2) มีความ
เป็นผู้ใหญ่ และมีวุฒิภาวะเพียงพอส าหรับความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ดังนั้น
กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 จึงถูกออกแบบและวางแนวทางการฝึกฯ เพื่อมุ่งเน้น
การเรียนรู้ของนักศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ท้ังฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงาน
ของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการ  องค์การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมและชุมชน โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) นักศึกษารวมกลุ่ม 3 – 8 คน เพื่อคุยประเด็นที่จะพัฒนาเป็นโครงการ
และสถานที่ฝึกงานที่สนใจฝึก (ทั้งพื้นที่ที่หาเอง/ฝ่ายฝึกส ารวจจาก
สาขาต่างๆ/พื้นที่ต่อเนื่องจากฝึก 1 และฝึก 2 

2) นักศึกษาติดต่อประสานงานกับพื้นที่/สถานที่ฝึกงานเบื้องต้น รวมทั้ง
การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการฝึกงานร่วมกับอาจารย์ที่กลุ่ม
นักศึกษาสนใจให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) กลุ่มนักศึกษาแจ้งฝ่ายฝึกให้ทราบถึงประเด็นที่สนใจ/พื้นที่/หน่วยงาน
ที่จะลงฝึกงาน เพื่อฝ่ายฝึกจะได้พิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
จัดท าเอกสารให้นักศึกษาน าไปประสานงานเบื้องต้นกับพื้นที่ /
หน่วยงานท่ีสนใจ  

4) กลุ่มนักศึกษาได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน/พื้นที่ฝึกงาน อาจารย์ที่
ปรึกษา และพัฒนาโครงการและแผนการฝึกงานร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในคณะและภายนอกคณะ และส่งเค้าโครงและแผนการฝึกฯ ๓ 
ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3  

5) เข้าสอบสัมภาษณ์เค้าโครงและแผนการฝึก  
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6) การเข้าร่วมรับการอบรมเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ 
และปัจฉิมนิเทศฝึกภาคปฏิบตัิ ๓ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย และการประสบ
อุบัติเหตุร้ายแรง นักศึกษาต้องยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วย
ฉุกเฉินและการรักษาของแพทย์ประกอบการลาต่อ คณะอนุกรรมการ
ฝึกฯ พิจารณา   

7) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคผนวก 2 ) รวมถึงระเบียบของหน่วย
ฝึกและระเบียบของการฝึกภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

8) การเก็บรักษาความลับ นักศึกษาต้องร่วมรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ความลับของบันทึกทางสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงาน/ชุมชน ต้องไม่มี
การน าบันทึกของหน่วยงาน/ชุมชนออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ในกรณีที่นักศึกษาจัดท าบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน/ชุมชน และมีหน้าที่ต้อง
เก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการในรูปแบบใดๆ จะต้องปกปิดในส่วนของช่ือ-สกุล วันที่ ที่อยู่ 
หรือรายละเอียดใดๆ ที่จะส่งผลให้ผู้รับข้อมูลระบุตัวผู้ใช้บริการได้ 
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องระวังการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) และสื่ออื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ เช่น การโพสต์ภาพ การเขียนข้อความที่อาจก่อความ
เสียหายต่อหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านทาง Facebook, Line, 
Instagram ฯลฯ  ซึ่ ง เป็ น ก ารผิ ด จ ริ ย ธรรม และจ รรย าบ รรณ               
นักสังคมสงเคราะห์  

9) เข้าร่วมเป็นผู้เรียนรู้ และเป็นผู้ริเริ่มในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และใช้เวลาในการอบรม
เตรียมความพร้อม และในการนิเทศงานทั้งรายหน่วยงาน และแบบ
กลุ่มในการตั้งค าถาม และศึกษาการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หรือกิจกรรมต่างๆ         
กับกลุ่มเป้าหมาย หรือกับหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานก าหนด 
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11) น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา การนิเทศงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากอาจารย์นิเทศงาน (ทั้งภาคสนามและในคณะ) และการเข้า
ร่วมสัมมนาเพื่ อสั งเคราะห์องค์ความรู้  มาใช้ ในการวิ เคราะห์
สถานการณ์และการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก
ภาคปฏิบัติ 
 

12) จัดท ารายงาน ประกอบด้วย  
- บันทึกการท างาน (ระหว่างการฝึก) เป็นการบันทึกรายบุคคล      
ที่ต้องมีการระบุว่า ผลการด าเนินงานนั้นบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้
ไหมและอย่างไร โดยบันทึกอาจเป็นรายวัน/รายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานนั้นๆ และบันทึกแต่ละครั้งต้องมี ลายเซ็นของอาจารย์
ภาคสนาม รวมทั้งมีคะแนนการบันทึกการท างานด้วย (75 คะแนน) 
- การถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ (รายบุคคล) (100 คะแนน) 
- รายงานการฝึกภาคปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ (งานกลุ่ม) เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 (100 คะแนน)  
- วิดีโอคลิปน าเสนอ ในวันปัจฉิมนิเทศ 

การจัดท าผลงานทุกช้ินต้องพร้อมน าเสนอและส่งอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานของคณะและฝ่ายการศึกษาและ
ภาคปฏิบัติ ตามเวลาที่ก าหนดร่วมกับอาจารย์นิเทศงานซึ่งสอดคล้อง
กับปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ รายงานเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
นักศึกษาได้สะท้อนตัวเอง และช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงาน (รายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
อยู่ในส่วนแนวทางการจัดท ารายงาน) 

13) มีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินตนเอง และการประเมิน
ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ การเข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน
จากอาจารย์นิเทศงาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สะท้อนความสามารถและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

14) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติต่อไป 
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ด้านความปลอดภัย 
การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองในระหว่างการฝึก

ภาคปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้นโยบายและ
แผนความปลอดภัยของหน่วยฝึก/ชุมชนที่เป็นพื้นที่ฝึก และในกรณีที่มีความกังวล
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง ให้ปรึกษาอาจารย์นิเทศงานของ
คณะ หรือฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติโดยเร็วเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาระหว่างการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

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

การดูแลทรัพย์สินส่วนตัว 
ไม่ควรน าทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไปในพื้นที่การฝึกภาคปฏิบัติ ในส่วนของ

อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระเป๋าสตางค์ 
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของตนเอง ไม่วางทิ้งไว้ในพื้นที่สาธารณะ 
ทั้งนี้อาจปรึกษาหน่วยฝึกหรืออาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เรื่องการมีพื้นที่เก็บของที่
เป็นสัดส่วน หรือล็อคได้ในพื้นที่หน่วยฝึก/ชุมชน 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมใน
การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในระหว่างเวลาการฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานด้วย 

ความปลอดภัยในการท างานกับผู้ใช้บริการ 
ในการท างานกับผู้ที่มีความเปราะบาง ผู้ใช้บริการบางส่วนอาจอยู่ในสภาวะ

สูญเสีย และได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือมีข้อจ ากัดในการควบคุม
อารมณ์ โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้สารเสพตดิ ดังนั้น หากนักศึกษาตอ้งมีการติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการที่มีแนวโนม้ว่าอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และอาจมีการใช้ความรุนแรงต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่นนั้น นักศึกษาจะต้องน าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเหล่านั้นไป
ปรึกษากับอาจารย์นเิทศงานภาคสนามทุกครั้ง 

ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
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ในการท างานท่ีต้องมีการพบปะกบัผู้ใช้บริการเป็นส่วนตัวน้ัน นักศึกษาต้อง
ใช้ทักษะในการสังเกตพื้นท่ีท างาน โดยพิจารณาถึงต าแหน่งการนั่ง ผงัทางออก 
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ป้องกันตัว ฯลฯ ทั้งนี้หากต้องท างานกับผู้ใช้บรกิารที่นักศึกษา
เห็นว่ามีความเสีย่งในการใช้ความรุนแรง อาจไมค่วรพบกันตามล าพงั แต่ให้นัดพบใน
เวลาที่มผีู้คนพลุกพล่าน รวมถึงจัดการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

 
ความปลอดภัยในการเดินทาง/การเย่ียมบ้าน 

   งานของนักสังคมสงเคราะห์บางครั้งเกี่ยวเนื่องกับการน าผู้ใช้บริการเดินทาง
เพื่อไปรับบริการที่จ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเข้าไปในพื้นที่/เยี่ยมบ้าน 
ซึ่งบางครั้งท าให้ต้องมีการเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่มีความคุ้นชิน นักศึกษาไม่ควร
เดินทาง/ไปเยี่ยมบ้านตามล าพัง และก่อนการเดินทาง/เยี่ยมบ้านควรมีการศึกษา
เส้นทาง และควรใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะเดินทาง 

กรณีการเยี่ยมบ้าน ควรมีการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้บริการก่อนการเยี่ยมบ้าน 
หากเห็นว่าการเยี่ยมบ้านไม่ปลอดภัย อาจนัดเจอผู้ใช้บริการในพื้นที่สาธารณะก่อน 
ทั้งนี้เมื่ออยู่ในบ้านแล้วนักศึกษาควรที่จะตื่นตัว ศึกษาต าแหน่งของสิ่งต่างๆ รวมถึง
ทางออก หากนักศึกษารู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัยให้รีบออกจากพื้นที่ (อย่างสุภาพ) 
หรือหากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้เข้าไปบ้านในบ้าน นักศึกษาก็ไม่ควรฝืน 

 
 

 

 

1.5 แนวการให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อนักศกึษามีปัญหาทางสขุภาพจิต  
ปัญหาทางสุขภาพจิตนั้น อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาเมื่ออยู่ในระยะของการ

ฝึกภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ซึ่งหาก
เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระดับรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการท าร้ายตนเอง  
สูญเสียหน้าที่ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือด้านสังคม เมื่อพบว่า
นักศึกษาประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ดังน้ี   

กรณีเกิดเหตุการณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในหน่วยฝึกหรือชุมชน เช่น  
ถูกข่มขู่  ถูกคุกคามหรือได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศงาน
ของคณะหรือฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติโดยทันที 
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1.5.1 นักศึกษา  
ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ หากนักศึกษาพบว่าตนเองมีความเครียด วิตก

กังวล หรือมีภาวะซึมเศร้า ให้ประเมินตนเองว่าตนเองมีภาวะซึมเศร้าในระดับใดอยู่ใน
ระดับที่ เสี่ยงหรือไม่ และให้ เล่าถึงเรื่องราวความรู้สึกไม่สบายใจเพื่อนที่สนิท 
ครอบครัว หรือคนที่ไว้ใจรับฟัง ให้รู้จักที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีต่างๆ ที่
ตนเองสนใจ รวมถึงสามารถขอรับการปรึกษาจากอาจารย์นิเทศภาคสนามและ
อาจารย์นิเทศในคณะเพื่อวางแผนแนวทางการดูแลช่วยเหลือตนเอง และในกรณี
นักศึกษาเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคประจ าตัวอื่นใดและอยู่ในระหว่างการรักษาขอให้
แจ้ง อาจารย์นิเทศภาคสนามและอาจารย์นิเทศในคณะทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือ/
สนับสนุนท่ีเหมาะสม 

ในกรณีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นเพื่อนร่วมฝึกภาคฯ เพื่อนต้องแสดงออกถึง
ความพร้อมในการเป็นผู้รับฟังถึงเรื่องราวที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ คอยให้
ความห่วงใยและดูแล และในกรณีที่สงสัยว่ามีภาะวะซึมเศร้าควรรายงานให้กับ
อาจารย์นิเทศภาคสนามและอาจารย์นิเทศในคณะให้ทราบเพื่อวางแผนการดูแล
ช่วยเหลือต่อไป   

1.5.2 อาจารย์นิเทศภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานในคณะ  
ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ หากพบว่านักศึกษามีภาวะเครียด วิตกกังวล 

ซึมเศร้า ในเบื้องต้นควรให้การปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อท าความเข้าใจ
ถึงให้เข้าใจสาเหตุของปัญหา และสภาพแวดล้อมของปัญหา ด้วยการสร้างบรรยากาศ
ที่ปลอดภัย ผ่อนคลาย ให้นักศึกษาสามารถระบายเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิด
ของตน  เพื่อน าไปสู่การเข้าใจตนเอง รวมถึงศึกษาศักยภาพในตัวนักศึกษา การคิด
ใหม่ แต่หากประเมินแล้วพบว่านักศึกษามีภาวะความซึมเศร้าขั้นปานกลางถึงรุนแรง 
เช่น ควบคุมอารมณ์เศร้าหรือหงุดหงิดของตนไม่ได้ เก็บตัว หนีสังคม หรือมีอาการ
ทางจิตเวช เช่น หูแว่ว ระแวง พยายามท าร้ายหรือมีแผนท าร้ายตนเอง ควรให้แจ้ง
ผู้ปกครองให้ทราบและส่งต่อนักศึกษาไปพบจิตแพทย์ 

ทั้งนีว้ิธีการจัดการจ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหน่วยงานและผู้ใช้บริการ และประเด็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพประกอบด้วย 
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1.6 ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ส าหรับนักศึกษา 
1.6.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ  
1)  นักศึกษารวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 – 8 คนต่อผลงาน โดยก าหนดประเด็น

ความสนใจและน าเสนอโครงการ/โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)     
ที่สะท้อนการน าหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ไปใช้ในการท างาน  

2)  ในขั้นตอนการเขียนโครงการและวางแผนการด าเนินงาน จะมีอาจารย์   
ที่ปรึกษาท้ังในคณะและภาคสนาม ท่ีทางคณะอนุกรรมการฝึกฯ 3 แต่งตั้ง  

3)  นักศึกษาต้องน าโครงการและแผนการศึกษาน าเสนอและสัมภาษณ์ โดย
ทีมคณาจารย์ผู้นิเทศงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งทาง
ฝ่ายฝึก ฯ จะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานให้  

1.6.2 ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
1)  ด าเนินการตามกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
2)  นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ตกลงร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานของคณะ และนักศึกษา 
3)  จัดท าบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน/สัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้า

ตามที่ได้ตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศในคณะ  
4) เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศงาน 
5) เข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกภาคปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.6.3 ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัติ 
นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานกรณีศึกษาจากการฝึก

ภาคปฏิบัติ 3  ให้กับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานของคณะทั้ง
อาจารย์นิเทศงานหลักและนิเทศงานร่วมหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติตาม
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าวิดีโอคลิป (งานกลุ่ม) ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที ส าหรับน าเสนอในวันปัจฉิมนิเทศ โดยต้องส่งให้อาจารย์นิเทศงาน
พิจารณาจรรยาบรรณ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดในปฏิทิน 
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1.7 ระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต 2559 ทางคณะฯ จึงต้องมีการก าหนดระเบียบส าหรับ
การฝึกภาคปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การลงทะเบียนศึกษาและการประเมินผล 
 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 1 จะต้องมีพื้นความรู้ คือ สอบได้

วิชาการดูงานและสัมมนา (สค.201) และ วิชาหลักและวิธีการ
สังคมสงเคราะห์ 1 (สค.222)  

 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 2 จะต้องมีพื้นความรู้  คือสอบได้
วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 1 (สค.202) และวิชาหลักและวิธีการสังคม
สงเคราะห์ 3 (สค.311)  

 
 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 3 จะต้องมีพื้นความรู้ คือ สอบได้

วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 2 (สค.301) วิชาหลักและวิธีการสังคม
สงเคราะห์ 4 (สค.313) และวิชาหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
5 (สค.314) 

 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2 และ
เป็นการฝึกงานเต็มเวลา (570 ช่ัวโมง) ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ร่วมกับวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 3 
(สค.401)  และวิชาสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ (สค. 411) 

 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติด าเนินการโดย 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานของคณะ (อาจารย์นิเทศ
งานหลัก และอาจารย์นิเทศงานร่วม) และอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม 

2) จ านวนชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติ 
 นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวต่อหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์

นิเทศงานภาคสนาม ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการฝึก
ภาคปฏิบัติ  โดยในการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาต้องฝึกงานให้
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ครบ ในระยะเวลา 72 วัน  (570 ช่ัวโมง) และเป็นไปตาม
ก าหนดการฝึกภาคปฏิบัติ  โดยหากนักศึกษามี เหตุจ าเป็น       
ต้องหยุด สามารถฝึกชดเชยได้ตามที่อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
เห็นเหมาะสม 

3) กรณีการขาด-ลา-หยุด 
การก าหนดวันหยุดระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานของคณะ      
(การฝึกงานในบางหน่วยงาน/ชุมชน นักศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่นส าหรับเวลาการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน/พื้นที่) การลาหยุด นักศึกษาสามารถ
ลาหยุดได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง และนักศึกษาจะต้อง
ฝึกงานชดเชยเท่ากับวันลาป่วยจริง หากไม่มี ใบรับรองแพทย์
นักศึกษาจะต้องฝึกชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่าของจ านวนวันท่ีขาดไป 

 การลากิจจะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นในดุลยพินิจของ
อาจารย์นิเทศงานของคณะเท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบ การ
ฝึกชดเชยคิดเช่นเดียวกับการลาป่วย 

 การลาเพื่อคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร หรือลาเพื่อแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องขออนุญาตต่ออาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม และรายงานให้อาจารย์นิเทศงานของคณะฯ ทราบโดย
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 5 วัน และนักศึกษาจะต้องฝึกชดเชย
เท่ากับจ านวนวันลาที่ได้รับอนุญาต 

 กรณีที่นักศึกษาออกนอกพื้นที่ฝึกทุกครั้ง ต้องได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะ       
ซึ่งสามารถพิจารณาให้นักศึกษายุติการฝึกภาคปฏิบัติ และ/หรือ 
ไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ 

 การขาด การลาบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น รวมถึงการ
ขาดลาโดยไม่มีการแจ้งให้อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม/อาจารย์
นิเทศงานของคณะทราบ ทางอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและ
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อาจารย์นิเทศงานของคณะสามารถพิจารณาให้นักศึกษายุติการ
ฝึกภาคสนามและ/หรือไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ 
 

4) พฤติกรรมระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
 เนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคม -
สงเคราะห์ และระเบียบวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคม-
สงเคราะห์และระเบียบวินัยนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาจารย์นิเทศงานและ
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติสามารถให้นักศึกษายุติการฝึกภาคปฏิบัติ และ/หรือไม่ผ่าน
การฝึกภาคปฏิบัติ 

1.8 ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกภาคปฏิบัติ 
1.8.1 เคารพต่อวัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น  

 ให้เคารพต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งสมาชิกของหน่วยฝึก/ชุมชนใน
ฐานะ “ครู” ผู้ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ 

 ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นพิธีกรรม ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
 แนะน าให้ผู้ปกครอง ญาติ มิตรที่มาเยี่ยมเยียน มีความเข้าใจและ

เคารพต่อบุคคล วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น 
1.8.2 แต่งกายสุภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนกัศึกษาสังคมสงเคราะห์-
ศาสตร์  

 แต่งเครื่องแบบนักศึกษาในการรายงานตัว และ/หรือในการ
น าเสนองานระหว่างการมัชฌิมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบการฝึก (ตามสถานการณ์และความเหมาะสม) 

 แต่งกายสุภาพในขณะอยู่ในชุมชน ควรเตรียมเสื้อเชียร์ของ
มหาวิทยาลัยหรือเสื้อคณะเพื่อใส่ในวาระโอกาสที่เหมาะสม 
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 ไม่ใส่เสื้อรัดรูป เอวลอย ไม่ใช้เสื้อผ้าบางเกินไป ไม่สวมกระโปรง
สั้น ไม่ใส่กางเกงขาสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว 

 ห า ก มี ข้ อ ส งสั ย  ข อ ให้ ใ ช้ ร ะ เบี ย บ ก า ร แ ต่ ง ก า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.8.3 วางตัวเหมาะสมให้สมกับความเป็นนักวิชาชีพ  
 ตรงต่อเวลา  
 ไม่ปฏิ บั ติ กิ จธุ ระส่ วนตั วในระหว่างเวลาปฏิ บั ติ งาน  เช่น              

คุยโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว เล่นเกมหรือสื่อออนไลน์ 
 ให้ ความ เคารพต่ออาจารย์ / เจ้ าหน้ าที่ หน่ วยงาน /ผู้น า/

กลุ่มเป้าหมาย ไปลามาไหว้ ไปไหนบอกกล่าว 
 ใช้วาจาสุภาพเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน 
 ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
 ไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติด 
 ไม่ทะเลาะวิวาท 
 ไม่มีพฤติกรรมทางชู้สาว 
 สร้างความยินดีและความสบายใจให้เจ้าของบ้าน (กรณีพักอาศัย

ในหน่วยฝึก/ชุมชน) เช่น ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ช่วยงานบ้าน ช่วย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ใช้ห้องน้ านาน ไม่ใช้
ทรัพยากรในบ้านพักอย่างสิ้นเปลือง (เช่น น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
อาหาร ฯลฯ)  

1.8.4 มีความรับผิดชอบและมนษุย์สัมพันธ ์
 รับผิดชอบต่อการฝึกภาคปฏิบัติและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

รวมถึงการจัดท ารายงานตามที่ก าหนดไว้ โดยกรณีที่มีการคัดลอก
จากรายงานอ่ืน จะต้องมีการอ้างอิงให้ครบถ้วนทุกครั้ง 

 เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น   
 มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานและคนในหน่วยฝึก/

ชุมชน 
 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ 
ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ทาง
คณะฯ จะการด าเนินการตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยในการก าหนดโทษ 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547) ตามที่
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเห็นเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง การลดคะแนน 
การปรับตก การภาคทัณฑ์ การพักการเรียน และการให้พ้นสภาพนักศึกษา (ในกรณีที่
มีความรุนแรงโดยเฉพาะการกระท าท่ีผิดจริยธรรมทางวิชาชีพ) 
 
 

หมวดที่ 2 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 
ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตที่ว่า 

“การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
มนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสงัคม การยอมรับความหลากหลายใน
มิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  
และการสร้างส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี”  

2.1 ค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
วิชา สค. 401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ

เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ในช้ันปีที่ 4 ซึ่งต้องสอบผ่านวิชาบังคับ 3 วิชาก่อน 
คือ วิชา สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 , สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4  
และ สค. 314 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5  

เนื้อหาวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 คือ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ 
วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่างผสมผสาน ผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับจุลภาคเช่ือมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับมหภาคใน
องค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการท างานสังคม
สงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทางสังคมอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรทางวิชาชีพ 
(ฝึกภาคสนาม 570 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  3 คือ  
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1) มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม มีความรู้และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสั งคม
สงเคราะห์ และมีทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือ
การท างานในองค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้ 

2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถ
พัฒนากลวิธีการท างานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการท างานทาง
วิชาชีพในการท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะและสามารถเป็นผู้น า
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

ส าหรับความเช่ือมโยงของการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง 
กล่าวคือ  

 ฝึก 1 ฝึกในองค์กร หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ
สังคม นักศึกษาต้องเรียนรู้ เรียนรู้ วิธีวิทยาทางสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการเฉพาะราย รายครอบครัว และ
รายกลุ่ม และมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เป็นอาจารย์นิเทศงาน 

 ฝึก 2 ฝึกในชุมชน หน่วยงานที่รับฝึกมีพื้นที่การท างานกับชุมชน 
เน้นการสังคมสงเคราะห์ชุมชน พัฒนาชุมชน นักศึกษาเรียนรู้
วิธีการสังคมสงเคระห์ชุมชน  เป็นการท างานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
และหลักมีส่วนร่วม 

 ฝึก 3 ฝึกในพ้ืนที่/ประเด็นที่นักศึกษาสนใจเน้นการท างาน
สังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน บูรณาการวิธีวิทยาทางสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้งการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 
ผ่านการบริหารจัดการโครงการฝึกภาคปฏิบั ติ และ การ
ออกแบบการท างานอย่างมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ 
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2.2 ฐานคิดในการก าหนดแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3  
หลักคิดส าคัญในการฝึกภาคปฏบิตัิ 3 มาจากหลักคดิ 3 ประการ คอื  

1) นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student centered) เพราะนักศึกษาสังคม -
สงเคราะห์ศาสตร์ทุกคนต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติมาแล้ว (ฝึกฯ 1 และ    
ฝึกฯ 2) ประกอบกับผ่านการเรียนรู้หลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติมาทั้ง
องค์ความรู้  ทักษะต่างๆของงานสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม        
รวมถึงนโยบายและหลักการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ ความรู้และทักษะ
รวมทั้งวุฒิภาวะจึงมีเพียงพอส าหรับความรับผิดชอบและการตัดสินใจใน
การจัดท าโครงการและวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติตามประเด็นความสนใจ
ของตนเองได้  

2) การท างานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมในปัจจุบัน          
มีความหลากหลายและความแตกต่างมากมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายและ     
องค์ความรู้ใหม่ๆ การฝึกภาคปฏิบัติ 3 จึงต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขา 
ดังนั้นการนิเทศงานนักศึกษาจึงต้องใช้การนิเทสงานแบบกลุ่มที่มีอาจารย์
นิเทศงานของคณะมากกว่า 1 คน (Group supervision) 

3) การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Constructive) ผลจากการฝึกภาคปฏิบัติ 3     
ซึ่งเป็นการฝึกท างานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ผ่านการด าเนินงาน
โครงการ (Project based) ที่นักศึกษาพัฒนาและออกแบบการฝึกงานตาม
ประเด็นสนใจ ดังนั้นผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 จึงควรเกิดการเปลี่ยนแปลง/
นวัตกรรมทางสังคมขึ้น ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของการฝึกงาน    
ในฐานะนักศึกษาเปน็ผู้น าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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ด้วยฐานคิดข้างต้น จึงก าหนดรูปแบบการฝึก 3 ดังนี ้
 ฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกงานแบบกลุ่ม ท่ีมีนักศึกษารวมกลุ่ม

กันตั้งแต่ 3 - 8 คนต่อผลงาน 
 ฝึกตามประเด็นความสนใจและน าเสนอโครงการ/โครงการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ (Action research) ท่ีสะท้อนการน าหลักวิชาการ
สังคมสงเคราะห์ไปใช้ในการท างาน 

 ในขั้นตอนการเขียนโครงการและวางแผนการด าเนินงาน จะมี
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ทั้ ง ใน ค ณ ะ แ ล ะ ภ า ค ส น า ม  ที่ ท า ง
คณะอนุกรรมการฝึกฯ 3 แต่งตั้ง  

 ขณะฝึกงานจะมีทีมอาจารย์นิเทศงาน (Group supervision) 
ดูแลและให้ค าแนะน าการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้ผลงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต อนุญาตให้ฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 ได้เฉพาะพื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่
ใน ต่ า งจั งห วั ด ที่ ร ะ ย ะ ท า ง ไม่ เกิ น  200 กิ โล เม ต รจ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง อนุญาตให้ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้
เฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ และพื้นท่ีในจังหวัดอื่นท่ีระยะทางไม่
เกิน 200 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง
เท่านั้น เพราะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในภาคการศึกษา และมี
ระยะเวลาการฝึก 570 ช่ัวโมงประมาณ 72 วันท าการ 
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2.3 ผังกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
จากรูปแบบแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้น ามาสู่กระบวนการฝึก

ภาคปฏิบัติ 3 ตามผังกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กลุ่มนักศึกษา 
3 – 8 คน ติดต่อ
สถานที่ ฝึ ก งาน 
แ ล ะ ค้ น ค ว้ า
ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประเด็นที่สนใจ 

ช่วงเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงการและวางแผนการฝึกฯ  

2. เสนอสถานที่
ฝึ ก งาน  เพื่ อ ให้
คณ ะท าหนั งสือ
ข อ ค ว า ม
อ นุ เค ร า ะ ห์ รั บ
ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า
ฝึกงาน 

5.  ฝ่ า ย ฝึ ก ฯ 
ประกาศรายชื่อ
กลุ่ มนัก ศึกษา
และพื้นที่ฝึก 3 

3. กลุ่มนักศึกษา
พัฒนาโครงการ
และแผนการฝึก
ภ า ย ใ ต้ ก า ร
แ น ะ น า ข อ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ ท างฝ่ ายฝึกฯ 
แต่งต้ัง 

ช่วงลงพื้นที่ฝึกปฏบิัต ิ3 ในหน่วยงาน 

4. กลุ่มนักศึกษา
ส่งโครงการฝึกฯ
และแผนการฝึก
ฯ ให้ฝ่ายฝึก ฯ    
เพื่อท าการสอบ
สั ม ภ า ษ ณ์  
( Interview) 
โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการฯ 

6. กลุ่มนักศึกษา
ฝึกงานในหน่วย 
งาน (570 ชม./
72 วัน) 

7.  ก า ร นิ เท ศ
ง า น  ติ ด ต า ม
และประเมินผล 

8. สิ้นสุดการฝกึ
ภาคปฏิบัต ิ

 แบบประเมินผล
ขั้นตอนการ

เตรียมการฝึก 
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2.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3  
 แนวทางประเมินฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการประเมินภายใต้หลักคิดส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของการฝึก คือ การให้ความส าคัญกับนักศึกษาเป็นหลัก การยึด
หลักการนิเทศงานและการฝึกงานแบบกลุ่ม และการสร้าง/การเปลี่ยนแปลงจากการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ตามโครงการ/แผนการฝึกงานที่นักศึกษาออกแบบ โดยพิจารณา
สมรรถนะตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (มคอ 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ
นักสังคมสงเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (GREATS) และคุณลักษณะบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ (EMPOWER) โดยค านึงถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก 
มาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ก าหนดให้นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ต้องมีการ
ฝึกภาคปฏิบัติที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าที่พร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะตามที่ก าหนดส าหรับความเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่พร้อมทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การลงพื้นที่ฝึก
ภาคปฏิบัติในหน่วยงาน และหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติที่จัดส่งรายงานการฝึก
ภาคปฏิบัติแล้ว โดยในการประเมินผลจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 คือ กลุ่มอาจารย์ผู้นิเทศงานของคณะฯ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม มี
คะแนนรวมทั้งสิ้น 800 คะแนน ประกอบด้วย 
 2.4.1 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ (525 คะแนน)  

 2.4.2 การบันทึกการท างานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล                 
               (75 คะแนน) 

 2.2.3 การถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล (100 คะแนน) 
 2.2.4 รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ รายกลุ่ม (100 คะแนน) 

 แบบ Checklist ก่อนเริ่ม
การฝึกงาน , แบบบันทกึ
การท างาน 

 -แบบบันทกึการนิเทศงาน 
-แบบประเมินตนเอง 
-แบบประเมินผลการฝึกฯ 

- รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 
- การถอดบทเรียน 
- Clip น าเสนอผลการฝึกฯ 
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2.4.1 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ (525 คะแนน) 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ประกอบด้วยการประเมินผลใน 3 ระยะดังนี ้

1) การประเมินผลในขั้นตอนพัฒนาโครงการและแผนการฝึกฯ รายกลุ่ม 
(120 คะแนน) เป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาโครงการและ
แผนการฝึกงานของกลุ่มนักศึกษาในช่วงการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (อาจารย์นิเทศงานหลัก) อาจารย์นิเทศ
งานร่วม อาจารย์ภาคสนามและตัวแทนคณะอนุกรรมการฝึก 3  ซึ่งประเมินผลใน 4 
หมวด คือ (ภาคผนวก 4.1) 

(1) พฤติกรรมการท างานของกลุ่ม (25 คะแนน) 
(2) ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม (25 คะแนน) 
(3) ความครบถ้วนของโครงการที่ น า เสนอฝึกภาคปฏิ บั ติ  3             

(35 คะแนน) 
(4) แผนการฝึกภาคปฏิบัติ (35 คะแนน) 
โดยเกณฑ์การประเมินมี 5 ระดับ คือ  
5  หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ด ี
3 หมายถึง  ปานกลาง/พอใช้ได้ 
2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  ใช้ไม่ได้/ไม่ปฏิบัติ 

2) การประเมินตนเองของนักศึกษา (Self-assessment) (50 คะแนน) 
เป็นการประเมินรายบุคคลตนเองหลังการฝึกปฏิบัติเสร็จสิ้นลง โดยมี 10 ค าถามที่ให้
พิจารณาตนเอง ในประเด็นดังนี้ (ภาคผนวก 4.2)  

(1) การใช้ความรู้สังคมสงเคราะห์ 
(2) การใช้ทักษะในการฝึกงานครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 5 ทักษะ 
(3) การมีส่วนร่วมและช่วยท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
(4) ความกระตือรือร้นในการฝึกงาน 
(5) การปรับตัวและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
(6) การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานสังคมสงเคราะห์จากการ

ฝึกงาน 
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(7) การได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ การ
บริหารจัดการงานสังคมสงเคราะห์มากข้ึน 

(8) การได้ฝึกฝนและค้นหาความรู้ใหม่ๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
(9) ความรับผิดชอบและสามารถท างานที่กลุ่มมอบหมายให้ท าจน

เสร็จทันเวลา 
(10)  ความพึงพอใจกับผลงานกลุ่มของตนเอง 

โดยเกณฑ์การประเมิน มี 5 ระดับคือ  
5    หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ด ี
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ 

 3) การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (355 คะแนน) เป็นการประเมินผล
นักศึกษารายบุคคลหลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้น โดยประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษารายบุคคลในความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดย
พิจารณาสมรรถนะตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (มคอ . 2) 
จรรยาบรรณวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (GREATS) 
และคุณลักษณะบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ (EMPOWER) โดยค านึงถึงการเรียนรู้
ของนักศึกษาเป็นหลัก มาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ก าหนดให้นักศึกษา
สังคมสงเคราะห์ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าที่พร้อมไป
ด้วยความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ก าหนดส าหรับความเป็นนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพ และแบบประเมินผลนี้จะตอ้งรับรองโดยทีมอาจารย์ผู้นิเทศงานท้ังภายในคณะ
และอาจารย์ผู้นิเทศงานภาคสนาม โดยส่งคืนมายังคณะสังคมสงเคราะห์หลังจากฝึก
ภาคปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

แนวทางการประเมินผลสมรรถนะทางวิชาชีพการฝึกภาคปฏิบัติ มี  9 
หมวด ได้แก่  

(1) สมรรถนะด้านจริยธรรมและความเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 
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(2) สมรรถนะด้านการจัดการบูรณาการกับความหลากหลาย ความ
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม 

(3) สมรรถนะด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(4) สมรรถนะด้านการบูรณาการและการใช้วิจัยสู่การฝึกปฏิบัติ และการ
ฝึกปฏิบัติไปสู่การวิจัย 

(5) สมรรถนะด้านการบูรณาการการฝึกภาคปฏิบัติสู่นโยบายสังคม  
(6)  สมรรถนะด้านการบูรณาการงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
(7) สมรรถนะด้านการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
(8) สมรรถนะด้านการด าเนินงาน (Intervention) ทั้งกับบุคคล ครอบครัว 

กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
(9) สมรรถนะด้านการประเมินผลการด าเนินงานทั้ งระดับบุคคล 

ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การฝึกภาคปฏิบัติ 3 มี  5 ระดับ คือ   
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียด 

5 สามารถน าผลงานการฝกึภาคปฏบิัติเชิงประจักษ์และได้ยอมรับไปสู่การ
เป็นต้นแบบการท างานทางสังคมสงเคราะห์  ผลงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

4 สามารถท าตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามแผนการฝึกฯ 
มีผลงานเชิงรูปธรรมอยู่ในระดับดีเด่น  

3 สามารถด าเนินการได้ตามความคาดหวังของการฝึกฯ และในประเด็นที่
ฝึกฯ ผลงานยังไม่ชัดเจนอยู่ในระดับดี 

2 ยังไม่สามารถด าเนินการตามความคาดหวังในแผนที่ก าหนดไว้ แต่มี
แนวโน้มว่าอาจจะด าเนินการได้  ยังต้องรอผลการด าเนินการอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

1 ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด และไม่มีความสามารถในการ
ท างานสังคมสงเคราะห์ได้ในอนาคต  ยังต้องรอผล ผลการด าเนินการ
อยู่ในระดับปรับปรุง 
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2.4.2 การบันทึกการท างานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล       
(75 คะแนน) 

 การลงฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่ นักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานต้องท างาน
ร่วมกันทั้งการแนะน า การให้ค าปรึกษาและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง บันทึกการ
ท างานนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่สะท้อนถึงทักษะในการใช้เครื่องมือของนักศึกษา
ในการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่ท างานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยแบบบันทึก
การท างานเป็นบันทึกรายบุคคล (ท่ีนักศึกษาฝึกงานทุกคนต้องท า) โดยในการบันทึก
การท างานนี้เป็นการตกลงระหว่างนักศึกษาว่าจะบันทึกเป็นรายวัน/รายสัปดาห์ และ
นักศึกษาต้องส่งให้อาจารย์นิเทศงานตรวจและลงนามทุกครั้ง 
 บันทึกการท างานเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
เพราะช่วยในการทบทวนและตรวจสอบก่อนการด าเนินงานต่อไป นักศึกษาสังคม
สงเคราะห์ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ต้องสามารถท าบันทึกการท างานได้ โดยบันทึกการท างาน
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1) แบบ checklist การด าเนินงานของนักศึกษา (รายกลุ่ม) เป็นแบบ
บันทึกการท าความเข้าใจร่วมกันในการเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม/หน่วยงาน และนักศึกษา โดยนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
และอาจารย์นิเทศงานของคณะฯ ลงนาม วันเวลา ร่วมกันในแบบ checklist การ
ด าเนินงานท่ีมีความครอบคลุมในทุกกิจกรรมการฝึกงาน ส าหรับแบบ Checklist การ
ด าเนินงานของนักศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ (ภาคผนวก 3.1.1) 

(1) ทบทวนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีฝึกฯ 
(2) ทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
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(3) บทบาทอาจารย์ภาคสนามและความรับผิดชอบต่อนักศึกษา 

2) แบบบันทึกการท างานของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 3 (รายบุคคล) 
แบ่งเป็น 3 แบบ นักศึกษาเลือกใช้ตามลักษณะของโครงการที่ด าเนินการ 

(1) แบบบันทึกการท างานกับบุคคลและครอบครัว เป็นแบบบันทึกการ
ท างานที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจดบันทึกในการท างานกับบุคคลและ
ครอบครัว โดยมีประเด็น ดังน้ี (ภาคผนวก 3.2.1)  

 เป้าหมายของการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 แผนการด าเนินงาน (อธิบายสิ่งที่วางแผนและผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์) ประกอบด้วย 
- รายละเอียดการด าเนินการ  
- ข้อสังเกตุของนักศึกษาต่อผู้ใช้บริการและตัวนักศึกษาเอง 
- ความรู้สึกของนักศึกษาและปฏิกริยาที่แสดงออกไป  
- สมรรถนะที่แสดงออกไป (ความรู้ ทักษะ เทคนิค เครื่องมือ

ฯลฯ)  
- ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศงาน 

 การประเมินผลต่อปฏิสัมพันธ์ (บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไหม  ได้ ผลอย่ างไร  มี อะ ไรเกิ ดขึ้ นบ้ าง การ
เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ เป้าหมายและแผนงานที่จะ
ด าเนินการมีความเหมาะสมกับเป้าหมายของผู้ใช้บริการ
หรือไม่ ฯลฯ) 

(2) แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) เป็นแบบบันทึก
ที่ใช้กับการท างานร่วมกับกลุ่มต่างๆหรือมีการใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท างาน โดยการบันทึกการท างานกับกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม 
มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ (ภาคผนวก 3.2.2)  
 หัวข้อ/ประเด็นที่เตรียมมาการแลกเปลี่ยน/พูดคุยกับกลุ่ม 
 อธิบายกระบวนการกลุ่ มและขั้นตอนการด าเนินงาน

โดยสังเขป 
 บรรยายบรรยากาศของกลุ่ม 
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 อธิบายความ เช่ือมโยง/ความสัมพันธ์ของผู้ ม าร่วม ใน
กระบวนการกลุ่ ม  (ระหว่ างใครกับ ใคร เป็ น รูป แบบ
ความสัมพันธ์แบบใด เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพา/ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันไหม) 

 ประเด็น/ปัญหาใหม่/อะไรที่น ามาสู่การท ากลุ่มครั้งนี้ (พลวัต 
กลุ่มเป็นอย่างไร และในฐานะผู้ท ากระบวนการกลุ่มท า
อย่างไร) 

 อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม (เช่น เงียบ 
ควบคุมการพูดคุย ตลก เป็นกลาง ฯลฯ) แล้วในระหว่าง
กระบวนการกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 นักศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของการท ากระบวนการกลุ่มนี้
อย่างไร 

 ส รุ ป ผ ล ก ารท าก ระ บ วน ก า รก ลุ่ ม  ทั้ ง ร าย ล ะ เอี ย ด                
การด าเนินการ ข้อสังเกตุของนักศึกษา/ความประทับใจ 
ความรู้สึกของนักศึกษา/ข้อคิดเห็น  และความคิดเห็น         
ของอาจารย์นิเทศงาน 

(3) แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค  เป็นแบบบันทึก
การท างานที่ใช้ในกรณีการท างานกับผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมาก/การฝึกปฏิบัติงานใน
ชุมชน ระดับนโยบาย และงานพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
ที่น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ แบบบันทึกนี้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้นิเทศงานที่จะใช้ตอบเป้าหมายของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของบันทึก
การท างานระดับมหภาคเพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนการติดต่อ รายละเอียด
รายงาน ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรม การทบทวนงานที่ท าเสร็จและแผนการด าเนินงานใน
อนาคต ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้นิเทศงานครอบคลุมทั้งรายละเอียดการด าเนินงาน
ของนักศึกษา การแทรกแซงด าเนินงาน ( Intervention) และทักษะการติดตาม 
ประเมินผล และการวิพากษ์การท างาน โดยประเด็นส าคัญในการบันทึกการท างาน
กับชุมชน/ระดับมหภาค ประกอบด้วย 

 วันท่ีท าการสัมภาษณ์/จัดประชุม/จัดกิจกรรม/การด าเนินงาน
โครงการ ฯลฯ 
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 วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์  /การประชุม/การจัด
กิจกรรม/การด าเนินงานโครงการ 

 ล าดับ/ขั้นตอนของกิจกรรม 
 รายละเอียดเฉพาะของปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นจากการท า

กิจกรรม (พลวัต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เทคนิคและกล
ยุทธ์ การสนทนาบางประโยคที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (ทั้งแง่ดี/แง่ลบ) รวมทั้งการสังเกตุ ความรู้สึกและการ
วิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความท้าทายและ
ข้อจ ากัด ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท างาน
ของกลุ่มนักศึกษา 

 การประเมินการท างานของตนเอง (รวมถึงค าถาม ความไม่
แน่นอน การประเมินการปฏิบัติงานและการที่งานอาจเสร็จ
สิ้นลงแต่ได้ผลงานท่ีแตกต่างออกไป) 

 แผนการด าเนินงานต่อไป (ข้อเสนอต่อความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินงานต่อไป การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน แนว
ทางการด าเนินงานโครงการในอนาคต) 

ส าหรับแบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค จะมีประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อแนะน าของอาจารย์นิเทศงานภาคสนามต่อการท างานของนักศึกษา 
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. การจัดการสนทนาแลกเปลี่ยน/ประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่
นักศึกษาไปท างานด้วยเป็นอย่างไร (เช่น คณะกรรมการชุมชน ทีมงานของหน่วยงาน
ที่นักศึกษาฝึกงาน ฯลฯ) 

2. การพิจารณาแผนงานต่อไปของกลุ่มนักศึกษา 
3. การพิจารณาแบบแผนและความเหมาะสมของกิจกรรม (ใช้ 

Logic Model) 
4. การผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของนักศึกษา 

2.2.3 การถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 งานรายบุคคล (100 คะแนน) 
 การถอดบทเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติของ
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ตนเองส่งพร้อมกับรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 3 หลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ 
(ภาคผนวก 5)  

2.2.4 รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 3 งานกลุ่ม (100 คะแนน) 
 รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นรายงานกลุ่มที่นักศึกษาทุกคนในกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบัติต้องร่วมกันจัดท าขึ้น โดยรายงานต้องสะท้อนการใช้องค์ความรู้ การพัฒนา
ทักษะ เทคนิคในงานสังคมสงเคราะห์ มาประยุกต์/ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ 3 จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา/อาจเกิด
นวัตกรรมทางสังคมในเชิงประจักษ์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะท้อนความสามารถ
ของทีมในการท างานร่วมกันอย่างมีวุฒิภาวะ ความสามารถในการประมวล 
สังเคราะห์ วิเคราะห์และการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกภาคปฏิบัติของกลุ่ม
นักศึกษา เพื่อน าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการส่ง
ต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อไป 

บทสรุปหลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3   
ส าหรับคะแนนรวมของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 คือ 800 คะแนน จัดสรรตาม

หัวข้อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถจ าแนกได้เป็นค่าระดับต่าง ๆ คือ  A, B+, B, C+, C , D+, D และ F 
ตามเกณฑ์การพิจารณาคะแนนและเกรด ดังต่อไปนี้  

คะแนน 757-800 710-756 662-709 614-661 566-613 518-565 470-517 0 - 469 
85-100 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 0-54 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

ส าหรับขั้นตอนการประเมินผล เมื่ออาจารย์นิเทศงานได้ท าการประเมินผล
แล้วให้สะท้อนผลการประเมินร่วมกับนักศึกษา ทั้งนี้ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้
จัดให้นักศึกษาประเมินผลตนเอง (แบบประเมินตนเอง –Self assessment ใน
ภาคผนวกที่ 4.2) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและน าไปสู่ผลการ
ประเมินผลที่พึงพอใจของทุกฝ่าย นอกจากนั้นอาจจัดให้มีการประเมินระหว่างการ
ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสปรับการเรียนรู้บางอย่างที่จะ ทั้งนี้ในการประเมิน
อาจารย์นิเทศงานต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีการเรียนรู้ ความ
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สนใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อท าการประเมินโดยไม่
เปรียบเทียบกันระหว่างบุคคล แต่เน้นการประเมินความสามารถของนักศึกษาในการ
เรียนรู้ ในการค้นคว้าและฝึกฝน และในการปรับใช้สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึก
ภาคปฏิบัติ โดยอาจพิจารณาจากระดับของพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในระหว่างช่วงเวลาฝึก
ภาค ทั้งนี้ก าหนดเวลาการประเมินเป็นไปตามที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 
 
 

หมวดที่ 3 กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
3.1.1 การรวมกลุ่ม การพัฒนาประเด็นการฝึก และการหาสถานทีฝึ่กฯ 
การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกงานแบบกลุ่ม ที่มีนักศึกษารวมกลุ่มกัน

ตั้งแต่ 3 – 8 คนต่อผลงาน โดยฝึกตามประเด็นความสนใจและน าเสนอโครงการ/
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่สะท้อนการน าหลักวิชาการ             
สั งคมสงเคราะห์ ไปใช้ ในการท างาน ประเด็นและหน่ วยงานในการฝึกนั้ น                 
สามารถเริ่มต้นจาก  

 กลุ่มนักศึกษาสนใจในพื้นที่การท างานที่อาจต่อเนื่องจากการฝึกงาน
ที่ผ่านมาแล้วท้ัง ฝึก 1และฝึก 2  และเสนอมายังฝ่ายฝึกฯ พิจารณา   

 กลุ่ มนักศึกษามีความสนใจและต้องการฝึกงานในประเด็น
เฉพาะเจาะจง เช่น สนใจการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ตกเป็นเหยื่อการ
กระท าความรุนแรง ต้องการฝึกงานในหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับ
การบริการสังคมในโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานบ าบัดด้านยาเสพ
ติด/ เหล้า, สนใจในประเด็นแรงงานข้ามชาติในชุมชน เป็นต้น  

 ฝ่ายฝึกฯ ส ารวจจัดหาพื้นท่ีฝึกงาน จ าแนกตามรายสาขาวิชาโท  

ส าหรับการหาประเด็นส าคัญในการฝึกฯ 3 นั้น คณะอนุกรรมการฝึกฯ 3    
ได้เสนอแนวทางการค้นหาประเด็นในการฝึกฯ 3 โดยนักศึกษาต้องตอบค าถาม     
ใน 3 ประเด็นให้ได้ว่า  

(1) ประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม พัฒนา
สังคม นโยบายสังคม พัฒนาชุมชน อย่างไร? 
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(2) ประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็น “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต” 
อย่างไร 

(3) ประเด็น/งานที่สนใจฝึกนั้น สามารถน า หลักสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม นโยบายสังคม พัฒนาชุมชน ไปใช้เพื่อ
สร้าง/ เปลี่ยนแปลงพัฒนางาน/ประเด็น/ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร? 

(4) นักศึกษาต้องการฝึกอะไร และต้องการหาค าตอบเกี่ยวกับอะไร 
เช่ือมโยงในเรื่องใดบ้าง โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มา
อย่างน้อย 50% ก่อนจะเลือกท าโครงการ ออกแบบการฝึกงาน 

(5) ในการฝึก 3 ต้องมีการใช้ทักษะและเครื่องมือในการฝึก อย่างน้อย 2 
ชนิดขึ้นไป  

3.1.2 การพัฒนาโครงการและแผนการฝึกฯ ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา  
กลุ่มนักศึกษาต้องพัฒนาโครงการฝึกงาน พร้อมท้ังแผนการฝึกฯ โดยฝ่ายฝึก

ฯได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและปรับแก้ไขโครงการ โดยมีแนว
ทางการเขียนโครงการฝึกงานในประเด็น  ดังนี้  

1) ช่ือโครงการฝึก  
2) รายช่ือนักศึกษาในกลุ่ม (3 - 8 คน) พร้อมเบอร์ติดต่อนักศึกษา          

ผู้ประสานงาน 
3) หลักการและเหตุผลที่สนใจในประเด็นการฝึกฯ (ควรมีข้อมูลเบื้องต้น

ที่ผ่านการค้นคว้ามาพอสมควร) 
4) วัตถุประสงค์ในการฝึกฯ (ควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ที่เป็น

รูปธรรม) 
5) ขอบเขตในการฝึก (เนื้อหาการฝึกที่ละเอียด ชัดเจน , พื้นที่การฝึก     

ที่คาดหมายไว้) กระบวนการ ขั้นตอนการฝึก ในแต่ละช่วง  
6) ความรู้ - ด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักๆ ท่ีจะใช้ในการฝึกงาน  
7) ทั ก ษ ะที่ จ ะน า ไป ใช้ ใน ก ารฝึ ก  3 (ร วม ทั้ ง เค รื่ อ งมื อ ใน งาน                

สังคมสงเคราะห์ต่างๆ อย่างน้อย 2 ประการ) 
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8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (กลุ่มนักศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า การไปฝึก 3 
มาแล้วจะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง อะไรได้บ้างในระบบ/       
การท างานขององค์กรที่ไปฝึกนั้น) 

9) แผนการฝึกที่แสดงให้ เห็นว่าในระยะเวลา 72 วัน (570 ช่ัวโมง)         
จะท าอะไร เมื่อไหร่ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ด าเนินการฝึกในพื้นที่ และ
สิ้นสุดการฝึก โดยแผนการฝึกจะสะท้อนเนื้อหาการท างาน / การใช้
เวลา และความรับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่ม 

3.1.3 การส่งเค้าโครงและแผนการฝึกฯ 3 ให้ฝ่ายฝึกฯเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
และการประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

 นักศึกษาต้องน าโครงการและแผนการศึกษาน าเสนอและเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ โดยทีมคณาจารย์ผู้นิเทศงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกงานของ
นักศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสอบ 4 คน ได้แก่   

1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ผู้นิเทศงานหลัก  ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์ผู้นิเทศงานร่วม     กรรมการ 
3) อาจารย์ภาคสนาม    กรรมการ 
4) ตัวแทนจากคณะอนุกรรมการฝึก 3    กรรมการ 
โดยประเด็นการสัมภาษณ์ของทีมอาจารย์ผู้นิเทศงานนั้น จะมีขอบเขตการ

พิจารณาพฤติกรรมการท างานของกลุ่ม ความสามารถในการเตรียมความพร้อม      
ของกลุ่ม ความครบถ้วนของโครงการที่น าเสนอฝึกภาคปฏิบัติ 3 และแผนการ         
ฝึกภาคปฏิบัติ  

ส าหรับการสอบสัมภาษณ์นี้ เป็นการสอบเพื่อให้นักศึกษามีความชัดเจนและ
มั่นใจในโครงการและแผนการฝึกงานของกลุ่ม โดยมีการประเมินผลการเตรียม    
ความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 โดยใช้แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อม                   
การฝึกภาคปฏิบัติ  3 (120 คะแนน) ในการสอบสัมภาษณ์  เป็นการประเมิน                   
กลุ่มนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศงานหลัก อาจารย์นิเทศงานร่วม อาจารย์ภาคสนาม
และตัวแทนคณะอนุกรรมการฝึก 3 ร่วมในการประเมินผลในขั้นตอนนี้ 

3.1.4 การประกาศรายชื่อกลุ่มและสถานที่ฝึกฯ 
หลังการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้โครงการฝึกและแผนการฝึกของกลุ่ม

นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 3 มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นแลว้ ฝ่ายฝึกฯจะประกาศ
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รายช่ือกลุ่มนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมสถานที่ฝึก และอาจารย์นิเทศงานของคณะ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  

 
 
 

 3.2 ขั้นตอนการลงฝึกภาคปฏิบติั 
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติและคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้มีแนว

ทางการด าเนินงานในช่วงก่อนการลงฝึกภาคปฏิบัติ ดังน้ี 

3.2.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 3  
 ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 มีการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติ    
1 วัน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งการอบรมเตรียมความพร้อมจะเป็นการท าความ
เข้าใจต่อเป้าหมาย กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เครื่องมือต่างๆที่ฝ่ายฝึกฯได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการฝกึงาน 
รวมทั้งข้อควรระวังและจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาสังคมสงเคราะห์  เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่นักศึกษา โดยรูปแบบการเตรียมความพร้อมเน้นการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ของคณะ  
 ในส่วนการปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้
นักศึกษาท าความเข้าใจและเสริมพลังเพื่อเข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่/หน่วยงาน 
โดยทีมอาจารย์นิเทศงานของคณะและอาจารย์ภาคสนามสนามจากหน่วยงาน           
มาพบกันเพื่อนัดหมายและทบทวนกระบวนการฝึก การนิเทศงาน รวมทั้งช่องทาง    
การสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น 

1) การอบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกภาคปฏิบัติ 3   
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 

เวลา ก าหนดการ 
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิด และบรรยายเรื่อง “วิถีฝึก 3 กับ 72 วันของนักศึกษา

ฝึกงาน” 
โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

 09.30 – 10.30 น จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก   
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เวลา ก าหนดการ 
10.30 – 12.00 น ฝึกงานอย่างไร ให้ได้ทั้งเพื่อนและผลงานที่ดี 

โดย ศาสตราจารย ์ดร.กิตติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.30 น. ท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกฯ 3 (แบบบันทึก

และแบบประเมินฯ) 
โดย คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

15.30 – 1630 น. นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน 

2) การปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 3 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 
เวลา ก าหนดการ 

09.00 - 09.30 น. พิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ “ฝึกภาคปฏบิัติ 3 กับความเป็นสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต” 
โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

09.30 – 12.00 น. พบอาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์ภาคสนาม (ตามห้องย่อย
กลุ่มสาขาวิชาโท) พูดคุย แลกเปลี่ยน และนัดหมายการติดตาม
ความก้าวหน้า (มีแบบ Checklist ) 

 รับประทานอาหารกลางวัน  
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

3.2.2 การนิเทศงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกภาคในระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 และเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัตินี้ 
ดังนั้นเพื่อสร้างความมีวุฒิภาวะของนักศึกษาจึงไม่ได้ก าหนดให้มีการมัชฌิมนิเทศ
เหมือนฝึกฯ 1 และฝึกฯ 2 เพื่อที่จะท าให้นักศึกษาใช้เวลาในการฝึกภาคปฏิบัติอย่าง
เต็มที่ และอาจารย์นิเทศงานทั้งในคณะและอาจารย์ภาคสนามสามารถนัดหมายกับ
นักศึกษาเพื่อติดตามการฝึกงานได้ตามสะดวก โดยอาจนัดหมายให้นักศึกษามาพบที่
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการนัดหมาย และแจ้งวัน เวลา กับทางฝ่ายฝึกฯ 
เพื่อจัดเตรียมห้องประชุมการนิเทศงาน  
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3.2.3 การปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3  
 หลังสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ กลุ่มนักศึกษาได้จัดการคืนข้อมูลและ         
ส่งผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานในพื้นที่/ชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาต้องเข้าร่วม
การปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (30 เมษายน 2563) โดยการปัจฉิมนิเทศ          
จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกงานที่ทุกกลุ่มจะน าเสนอด้วยวาจา                         
พร้อมจัดท าวิดีโอคลิปที่สะท้อนภาพการด าเนินงานฝึกภาคปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบ 
รวมทั้งสังเคราะห์การเรียนรู้จากการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ด้วยการท างานสังคมสงเคราะห์         
ในหน่วยงานและการบริหารจัดการโครงการทางสังคมดังกล่าว  
 
 

1) การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
เวลา ก าหนดการ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. ชี้แจงการปัจฉิมนิเทศ 
09.30 - 12.30 น. ระดมความคิดและน าเสนอวิดโีอคลิป “บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ 3 : 

ความคาดหวังและสิ่งทีเ่กดิขึ้นจริง” ในห้องย่อย โดยแยกตามตามสาขาวิชาโท 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมห้องรวม :  น าเสนอสรุปบทเรียน 

3.2.4 การจัดท ารายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (จากแผนการฝึกสู่
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
แนวทางการจัดท ารายงานฝึกภาคปฏิบัติ 3 ประกอบด้วย ส่วนส าคัญต่างๆ 

ดังนี ้(ดูข้อมูลจากแบบบันทึก Checklist ในภาคผนวก 3.1.1 ประกอบด้วย) 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ฝึก เป็นการทบทวนการด าเนินงานของ

องค์กร/หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ภารกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ปรัชญาของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แหล่ง
ทุนสนับสนุน งบประมาณ และแบบแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน บทบาทของหน่วยงานและความสัมพันธ์ต่อชุมชนและ
แหล่งทรัพยากรอื่นๆกิจกรรม/รูปแบบบริการ ท่ีนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติ 
ฯลฯ 
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2) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อที่จะ
เข้าใจถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆของหน่วยงานภายใต้กรอบ
นโยบายและระเบียบต่างๆ ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานและวิธีการ
ด าเนินงาน นโยบายการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร วิธีการด าเนินงานในส านักงาน ทรัพยากรใน
หน่วยงาน และข้อห้ามต่างๆ ตารางการปฏิบัติงาน ฝ่ายต่างๆใน
หน่วยงาน และโครงการ/กิจกรรม/การประชุมต่างๆ กระบวนการใน
การท างาน เช่น การรับเรื่อง (In take) การรับเข้า (Admission) การ
ลงทะเบียน และการแจ้งถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติตามจริยธรรมในคน 
นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม และค่านิยมในงานสังคมสงเคราะห์ 
รวมถึงกฏหมายที่ยกเว้นข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการ ฯลฯ  

3) ความเช่ือมโยงและการบูรณาการของโครงการทางสังคมและแผนการ
ฝึกกับหน่วยงาน รวมทั้งขอบเขตการด าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งเป็น
การอธิบายถึงความเช่ือมโยงของโครงการทางสังคมที่ทางกลุ่ม
นักศึกษาน าเสนอว่าเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับหน่วยงานอย่างไร และ
วิเคราะห์การบูรณาการกับหน่วยงานได้อย่างไร รวมทั้งแผนการ
ด าเนินงานต่างๆอย่างละเอียด 

4) วิเคราะห์กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานที่สะท้อนถึงองค์
ความรู้และทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ที่น าไปใช้ในฝึกปฏิบัติ ทั้งการ
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและการขับเคลื่อนโครงการ
ที่กลุ่มก าหนดขึ้น 

5) วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น (output) และผลลัพธ์จากการฝึกภาคปฏิบัติ 
(outcomes) ที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการและผลจากการฝึกงาน
ในหน่วยงานนั้น 

6) แนวทางการบูรณาการ/การขับเคลื่อนโครงการทางสังคมของกลุ่ม
นักศึกษาสู่หน่วยงาน/ชุมชน/สังคม  

7) การสังเคราะห์บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ กระบวนการคืนข้อมูล/
การจัดการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา 
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อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดท ารายงานฝึกภาคปฏิบัตินี้ เป็นเพียงประเด็น
ที่ฝ่ายฝึกฯน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายงานของนักศึกษา ทั้งนี้อาจมี
ประเด็นส าคัญอื่นๆที่อาจารย์ผู้นิเทศงานเห้นสมควรให้เพิ่มเติมได้ เพราะบริบทและ
หน่วยงานท่ีฝึกงานมีความแตกต่างกันไป  

3.2.5 การจัดท ารายงานและงานที่ต้องน าส่ง 
1) รายงานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติไม่ต้องมีการจัดท าเป็นรูปเล่ม แต่ให้ส่ง

ให้อาจารย์นิเทศงานและอาจารย์ภาคสนามพิจารณาตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน 
2) รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ จัดพิมพ์รายงานใน

กระดาษ A4 โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 1 ชุด พร้อม CD (เนื้อเรื่องมีระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านละ 1.5 นิ้ว โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยน์) 
ส าหรับฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติและอาจารย์นิเทศงานในคณะ ให้ส่งไฟล์เป็นรายงานฉบับ
สมบูรณ์ในรูปแบบ PDF ทางอีเมล์  

3) บันทึกการท างาน รายบุคคล ส่ง file ให้อาจารย์นิเทศงานในคณะและ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนามระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติเป็นระยะ พิจารณาตาม
ช่วงเวลาที่ตกลงกัน 

4) ถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 รายบุคคล ส่งพร้อมรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ให้ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติและอาจารย์นิเทศงานใน
คณะ ให้ส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF ทางอีเมล 

 5)  วีดีโอคลิป การด าเนินงานฝึกภาคปฏิบัติของกลุ่ม ใช้ในการน าเสนอใน
วันปัจฉิมนิเทศ  

6) ก าหนดการส่งรายงานเป็นไปตามที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 
** กรณีที่มีการผิดจริยธรรมทางวิชาการ เช่น คัดลอกรายงาน การน าผลงานของคน
อื่นมาเป็นของตนเอง การ ไม่อ้างอิง อาจารย์นิเทศงานและฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
สามารถให้นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติได้ 
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หมวดที่ 4 ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 3 และหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ 3 
ช่วงเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติได้ก าหนดปฏิทิน ดังนี ้

4.1 ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2/2562 

ล าดับ กิจกรรม วัน เดือน ป ี
1.  ประชุมนักศึกษาเพื่อช้ีแจงแนวทางการฝึกฯ   3 มิถุนายน 2562 
2.  ยกร่างคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปฏิทินการฝึกฯ แบบประเมินผล กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
3.  ประชุมนักศึกษาเพื่อช้ีแจงกระบวนการพัฒนาโครงการและแผนการฝึก 3 9 กันยายน 2562 
4.  นักศึกษารวมกลุม่ 3-8 คน เพื่อคุยประเด็นและสถานท่ีฝึกงานท่ีสนใจฝึก (ท้ังพื้นที่ท่ี

หาเอง/ฝ่ายฝึกส ารวจจากสาขาต่างๆ/พื้นที่ต่อเนื่องจากฝึก 1 และ ฝกึ2 ) 
สิงหาคม – กันยายน 2562 

5.  กลุ่มนักศึกษาตดิต่อประสานงานกบัพ้ืนท่ี/สถานท่ีฝึกงานเบื้องต้น รวมทั้งการ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการฝึกงาน และพบผู้ที่จะทาบทามเปน็อาจารย์
ภาคสนาม 

สิงหาคม – กันยายน 2562 

6.  ประชุมคณาจารย์ ท าความเข้าใจในรูปแบบ แนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการ
ฝึก 3 

7 – 10 ตุลาคม 2562 
 

7.  กลุ่มนักศึกษาแจ้งฝ่ายฝึกให้ทราบถึงประเด็นท่ีสนใจ/พื้นท่ี/หน่วยงานท่ีจะลงฝึกงาน 
เพื่อฝ่ายฝึกจะได้พิจารณา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท าเอกสารให้นักศึกษา
น าไปประสานงานเบื้องต้นกับพ้ืนท่ี/หน่วยงานท่ีสนใจ  

กันยายน – ตุลาคม 
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ล าดับ กิจกรรม วัน เดือน ป ี
8.  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะและอาจารย์ภาคสนาม เพื่อให้ค าปรึกษาในการ

พัฒนาประเด็น/โครงการและแผนการฝึกงาน 
กันยายน – ตุลาคม 

9.  กลุ่มนักศึกษาได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน/พื้นท่ีฝึกงาน อาจารย์ทีป่รึกษา ตลุาคม 2562  
10.  กลุ่มนักศึกษาพัฒนาโครงการและแผนการฝึกงาน ร่วมกับอาจารย์ทีป่รึกษาในคณะ

และภายนอกคณะ 
กันยายน – พฤศจิกายน 

11.  แต่งตั้งทีมกรรมการสอบสัมภาษณ ์(Interview) เพื่อพิจารณาเคา้โครงและแผนการ
ฝึกฯ 3 ของนักศึกษา 

18 พฤศจิกายน 2562 

12.  กลุ่มนักศึกษาส่งเค้าโครงและแผนการฝึกฯ 3 ให้ฝ่ายฝึกฯ 29 พฤศจิกายน 2562 
13.  กลุ่มนักศึกษาเข้าสอบสมัภาษณ์เคา้โครงและแผนการฝึกฯ 2 - 20 ธันวาคม 2562 
14.  ประกาศรายชื่อกลุ่มนักศึกษาและพื้นที่ฝึกฯ 3  25 ธันวาคม 2562 
15.  อบรมอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์ที่ปรึกษา 6 มกราคม 2563 
16.  อบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกภาคปฏิบตัิ 3  7 มกราคม 2563 
17.  ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการฝกึภาคปฏิบตัิ 3 8 มกราคม 2563 
18.  กลุ่มนักศึกษาไปรายงานตัวต่อหนว่ยฝึก และเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติ 3 13 – 27 เมษายน 2563 
19.  ประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการฝึกฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

ระหว่าง นักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานของคณะ 
(ท้ังช่วงเวลาการนิเทศ และสถานท่ีในการนิเทศงาน) 

มกราคม – เมษายน 2563 
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ล าดับ กิจกรรม วัน เดือน ป ี
20.  ประชุมน าเสนอผลการฝึกฯ และรับการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ใน

หน่วยงาน (อาจารย์นิเทศงานทั้งในคณะและภาคสนาม และนักศึกษา ร่วมกัน
ประเมินผล) 

ช่วง 20 – 27 เมษายน 2563 

21.  กลุ่มนักศึกษาส่งวิดีโอคลิป สรุปผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) 
ให้อาจารย์นิเทศงานในคณะตรวจสอบจรรยาบรรณ  

วันท่ี 25 – 27 เมษายน 2563 

22.  ปัจฉิมนิเทศ และน าเสนอวิดีโอคลิป เพื่อการสัมมนาและถอดบทเรียนการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

30 เมษายน 2563 

23.  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30 พฤษภาคม 2563 
24.  ส่งเกรดวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 3 ให้คณะฯ 15 มิถุนายน 2563 
25.  คณะฯ ส่งเกรดให้มหาวิทยาลัย 25 มิถุนายน 2563  

     ***หมายเหตุ ปฏิทินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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4.2 รายชื่อกลุ่ม/โครงการ อาจารย์ผู้นิเทศงานและหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 3  
รายชื่ออาจารย์นเิทศงานในคณะ จะเรยีงจากอาจารย์นเิทศงานหลักและอาจารย์นิเทศงานร่วม ตามล าดับ 

ศูนย์รังสิต 
1. กลุ่มการพัฒนาชุมชน 

จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานทีฝึ่กงาน 

7 นายวิทวัส น้อยคง 5905610035 ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 
รศ.ดร.นฤมล นริาทร 
  
  
  
  
  

บริษัท ชัย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
  
  
  
  
  
  

 
นายคุณานนต์ บัวสระ 5905610464 

 
นายนภัทร พานิชเจรญิ 5905620042 

 
นายธาราธร นลิจรสัวณิช 5905680848 

 
นายชยุต รังสีวรรธนะ 5905681200 

 
นางสาวธนัชชา ดาวศรประศาสน ์  5905610027 

 
นายวสุ ส าราญ  5905680780 

4 นางสาวพรลภัส เขื่อนแปด 5905610084 ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 
อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
  
  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
  
   

นายสหรัฐ จันตาสิงห์ 5905610134 

 
นางสาวสวิชญา อุดมพรีกานต ์ 5905680053 

 
นางสาวสรวงสินี ชีระภากร  5905680954   
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานทีฝึ่กงาน 

5 นางสาวกัญชพร ศรสินชัย 5905610365 ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน กองบังคับการตรวจคน      
เข้าเมือง 2 

 
นางสาวปภาวิน นนท์ธราธร 5905610993 

 
นางสาวพิมพ์ลภสั จันทร์ศริ ิ 5905680707 

 
นายกรรณธากร บญุปั๋น 5905680806 

 
นางสาวณัฐวรรณ สุขโหต ุ 5905681143 

5 นางสาวจรสัศรี ใหมเ่ทวินทร ์
นางสาวรัณยรัศมิ์ ช่ืนเกต ุ
นางสาวมิ่งกมล ท่ีพัก 
นางสาวเหมือนฝัน วงษ์สุนทร 
นางสาวจินดารัตน์ ตะลาศริ ิ

5905680368 
5905680574 
5905680673 
5905681291 
5905610860 

ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
  
 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
สนามบินดอนเมือง 
  
  
  

  

 
  7 นางสาวจุฑามาศ สกุลไทย 5905490024 ผศ.รณรงค์ จันใด มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
นางสาววริศรา ไชยสุวรรณ 5905520010 ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล   

 
นางสาวปัณฑติา นาฬิเกร ์ 5905610043     

 
นางสาวทิพวรรณ เดชชนะ 5905610639     

 
นางสาวศรณัย์ ตี๊กิ๊ม 5905680210     

 
นางสาวอารยา เครือษา 5905680590     
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานทีฝึ่กงาน 

 
นางสาวกรกนก มากบุญ 5905680939     

1 นางสาวณัฐวรรณ สมตัถพันธุ์ 5905681069 
ผศ.รณรงค์ จันใด 
ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

3 นางสาวจารภุา เดชอุดม 5905610167 
5905680863 
5905681176 

อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว ส านักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงิน ชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน มท.   

นายผดุงวิทย์ ทับส ี ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 

 
นายทศพร ขุมทอง   

3 นางสาวอาทิตยา สายสญิจน ์ 5905620034 
5905610613 
5905620067 

อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว ส านักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงิน ชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน มท.  

นายจิตรภณ ศรีอนุชิต ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 

 
นางสาวอริศรา ดารารัตน ์

 5 นางสาวสิรภิัทร นพนิตย ์
นางสาวนฤมล จินดามณีศร ี
นางสาวมุขสดุา ตึ้งมูล 
นางสาวตรึงตา ภาคีทร 
นางสาวชญานิน ไชยรักษ ์

5905610332 
5905610340 
5905681051 
5905680228 
5905681317 

อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว ฝ่ายลูกค้าและชนบท ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
  
  

 
รศ.ดร.นฤมล นริาทร 

 
  

 
  

  3 นางสาวนภสร เหลืองอร่ามวิฑูร 
นางสาวนิศากร ใจเย็น 

5905680350 
5905680830 

อ.ดร.สริิยา รตันช่วย 
รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 

ส านักงานเทศบาลนครปฐม จ.
นครปฐม 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานทีฝึ่กงาน 

นายนิธิ เชื่อมสุข 5905681150   
     
6 นางสาวมีนา แสงทอง 5905530019 อ.ดร.สริิยา รตันช่วย ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 

 
นางสาววารี กัญญาทอง 5905530027 รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล   

 
นางสาวรวิพร สวสัดสิวนีย ์ 5905680012     

 
นางสาวนัทวรรณ พิชัยกาล 5905680269     

 
นางสาวจุติพร ภักดีนรินทร ์ 5905680319     

 
นางสาวจิดาภา เชียงอินทร์ 5905680970     

 
2. กลุ่มสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 

จ านวน
นักศึกษา 

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานท่ีฝึกงาน 

4 นางสาวสุมติรา วงษ์พระจันทร์ 5905520028 ผศ.ดร.นิฤมน รตันะรตั กรมคุมประพฤต ิ

 
นางสาวศุภสิรา เรืองเดชา 5905610563 รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน   

 
นายณัฐพงศ์ สุวรรณชาตร ี 5905620083 อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช   
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จ านวน
นักศึกษา 

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานท่ีฝึกงาน 

 
นางสาวจุติมา ฮงเจรญิ 5905680962     

    
7 นางสาวสุทินา อาษาสิงห ์ 5905680160 ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 
  
  
  
  

กรมราชทัณฑ ์
  
  
  
  
  
  

 
นายอนวัช แซ่เก๋า 5905680178 

 
นางสาวสิรภิัทร มั่งนุ้ย 5905680616 

 
นายธีรติ พิมพ์อ่ า 5905680624 

 
นางสาวทิฆัมพร เจริญวัฒนมณีชัย 5905680756 

 
นางสาวนฤภร โพธ์ิผ่อง 5905680772 

 
นางสาววศินี ชูมี 5905681218 

4 นางสาวลออรัตน์ ดวงเนตรงาม 
นางสาวชนาภัค สิงหะพล 
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มา 
นางสาววิรากาณต์ กาวิชัย 

5905610217 
5905610357 
5905610944 
5905680079 

ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 
รศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 
  

ศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชน
พระนครศรีอยุธยา 
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3. กลุ่มสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

3 นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ ์
นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ 
นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทะขันธ ์

5905610597 
5905680889 
5905611124 

ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 
  

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้ าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

 

 5 นางสาววิลดา เจ๊ะเย็ง 5905510011 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก ศูนย์ชีวิตชีวา (Viva city) 

 
นางสาวเบญจมาศ บุญเชื้อ 5905610407 ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย   

 
นายรุ่งกิจ วิจิตรจันทร ์ 5905680376     

 
นางสาวยามลี๊ะห์ มหูามัด 5905681382     

 
นางสาวศุภสิรา วรรณบวร  5905530035     

5 นางสาวสุนันธิดา เรืองจันทร ์
นางสาวจันทิมา ยวงเจรญิ 
นางสาวเบญจรัตน์ ประคอง 
นางสาวจุฑารตัน์ อาบสุวรรณ 

5905610522 
5905680277 
5905680525 
5905680657 

ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย 
  

ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)  
โรงพยาบาลปทุมธาน ี
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

 
นางสาวเปมิกา มศีรีสุข 5905680665     

     
     
5 นางสาวพิชญานิน เสวตวหิาร ี 5905680202 ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย โรงพยาบาลราชวิถี 

 
นางสาววชิรินทรา แก้วอินชัย 5905680541 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก   

 
นางสาวกาญจนา บรรเทา 5905680905     

 
นางสาวกนกวรรณ ออมสิน 5905680947     

 
นางสาวสุธาวี รักกุศล 5905681325     

4 นางสาวณัฐกานต์ ปิ่นเกต ุ 5905520044 ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร ์

 
นางสาวนฤมล แสงเดือนฉาย 5905610050 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก   

 
นางสาวตวงเงิน โหมดชัง 5905610431     

 
นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ ์ 5905680020     

3 นางสาวปุณยนุช วิรตัจริยาพร 
นางสาวมาริษา เฮยเ์วิร์ด 
นางสาวสินา เปลี่ยนเปรม 

5905610506 
5905611033 
5905681275 

รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 
ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 
  

โรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

 4 นางสาวธัญธนา ศรโีกศักดิ ์ 5905680293 รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย 
นางสาวนันท์สินี ประเสริฐพันธ์ 
นางสาวทิชากร เอื้อศักดิ์อาร ี

5905680632 
5905680640 
5905681242 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
  
  

จ.นนทบุร ี

 
  

 
  

       
6 นางสาวปรารถนา แสงทอง 5905610068 ศ.ดร.กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์

  
  
  

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
  
  
  
  

 
นางสาวเพชรพริ้ง ไตรโสภณ 5905610159 

 
นายณัฐวัตร์ เลศิธนพิชญ์ 5905610688 

 
นายเนวิน แสวงสุข 5905680475 

 
นายศิริมงคล ทาประเสริฐ 5905681168 

 
นางสาวสาวิตรี ประทานพรเลิศ 5905681226   

4 นายอานนท์ จันทร์ธิติสกลุ 
นางสาวจุฑาพร ลาสา 
นางสาวพิมพ์ชนก โพชะคุ้ม 
นายธนัญชัย ศิริชัยวัฒนา 

5905610183 
5905610316 
5905680509 
5905610175 

ศ.ดร.กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์ โรงพยาบาลนครปฐม 

 
    

 
    

   4 นางสาวบุศราภรณ์ วัชโรสินธุ ์ 5905610753 ศ.ดร.กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์
รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน  

คณะแพทย์ศาสตร์วชิร-
พยาบาล มหาวิทยาลัย 

 
นางสาวฬุฎี เตชะเทพประวิทย ์ 5905680442 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

 
นายฤทธิ์สกี้ เจะนะ 5905680608 นวมินทราธิราช 

  
 

นางสาวอภิชญา ศาสนจรรยา 5905680921 
 
 
 

4. กลุ่มการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

จ านวน
นักศึกษา ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา  อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

3 นางสาววนิสา กิจรักษ ์ 5905610423 ผศ.ดร. มาดี ลิ่มสกุล 
ผศ.ดร.นิฤมน รตันะรตั 
  

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   

นายจิรานุวัฒน์ ชาญกาญ 5905680152 

 
นางสาวพิมพาอร ชัยพัฒนภินันท์ 5905681192 

6 นางสาวกมลชนก ศิรเิลิศ 5905610571 ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

 
นางสาวปาณิศา ทิมโพธ์ิ 5905610712 ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล   

 
นางสาวกนกพรรณ สุขปาน 5905610738     

 
นางสาวกานต์สริี สมบุญศริ ิ 5905680087     

 
นายชยพล ฉัตรพัฒนเดช 5905680913     
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จ านวน
นักศึกษา ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา  อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

 
นางสาวรังสินี ธนจารุพัฒน์ 5905681333     

3 นายวริศ ช่ืนจิตร ์ 5905610746 อ.เคท ครั้งพิบูลย ์
ผศ.รณรงค์ จันใด 
  

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย 
เพื่อสิทธิมนุษยชน  

 
นายศิรวุฒิ อินทร์พิมพ ์ 5905610936 

 
นายต้นสกลุ ไชยโย 5905680434 

3 นายกชพันธุ์ สังขนิยม 5905680285 อ.เคท ครั้งพิบูลย ์ ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิ (ปปส.) 
   

นายปราการ มัชม ี 5905680558 ผศ.รณรงค์ จันใด 

 
นายไอดิน วระศาสตร ์ 5905681002   

6 นายสรวิชญ์ สุวรรณพรหม 
นางสาวกฤติกา ฮวดศร ี
นายธนวินท์ สุริวงศ ์
นางสาวปวรรตัน์ อุไรโรจน ์
นางสาวธนิกานต์ นามกิ่ง 
นางสาวแจ่มใส บัวเปยี 

5905681010 
5905681077 
5905681093 
5905681127 
5905681184 
5905681374 

อ.ดร. มาลี จิรวัฒนานนท์ 
คุณบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ 
  
  

โรงเรียนเพลินพัฒนา  
จ.กรุงเทพมหานคร 

 
  

 
  

 
  

 
    

   3 นางสาวมณีวา ทวีวงษ ์ 5905610019 อ.ดร.อรณุี ลิ้มมณ ี สถาบันราชานุกลู 

 
นางสาววิลาสินี อัดดม 5905680459 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก   

 
นางสาวกมลชนก ชีวะเวช 5905680798     
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จ านวน
นักศึกษา ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา  อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

4 นางสาวสิริพร วิเศษศร ี 5905610274 อ.วิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา 

 
นางสาวณัฐนรี ช่วยวัฒนะ 5905680400 ผศ.ดร.ธันยา รุจเิสถียรทรัพย ์   

 
นางสาวชุติกาญจน์ อินทอง 5905680418     

  นางสาวอภิชญา สุขส ี 5905681358     
 
 
 
 

5. กลุ่มการบริหารแรงงานและสวัสดกิาร 

จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

3 นายปวงปรีดี ฝั่งชลจติร 5905610324 ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข บริษัท โลเคลิ อไลค์ จ ากัด 

 
นางสาวภัทราทิพย์ รตัตญัญ ู 5905610399 อ.ดร.สริิยา รตันช่วย   

 
นายพงศ์ภัค สาระมณ ี 5905681119     

6 นายอภิวัฒน์ เขียนขาบ 5905490016 ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข ส านักงานแรงงาน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
นางสาวพัชรินทร์ แสงเงินอ่อน 5905610456 อ.ดร.สริิยา รตันช่วย 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

 
นางสาวกรัสวันต์ พุฒตาล 5905610902    

 
  

นางสาวรัชนีพร ทองสุข 5905611058   

 
นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิร ิ 5905680137   

 
นางสาวทัศนีย์ คุ้มชาต ิ 5905680244 

     6 นายณัฐพล พฤกษาโรจนกุล 5905610118 รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัต ิ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
นางสาวสุนิตา กรดมณ ี 5905610704 รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล   

 
นางสาวนุชสรา ศรีวิชา 5905610803     

 
นายอเนกพงศ์ สุวลักษณ ์ 5905680426     

 
นายนนทกร ประสมทอง 5905680467     

 
นางสาวกนกวรรณ ค าสลีา 5905680855     

3 นายยศพล สวัสด ี 5905610209 รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัต ิ บริษัท ผลิตภณัฑ์วิศวไทย จ ากัด 
 นางสาวชญาณี ศรีวัฒนวรัญญ ู 5905610811 ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข   
 นางสาววราพร กุลทัศนศิลป ์ 5905610852     
3 นางสาวรัฐนันท์ พรตระกูลเสร ี 5905610472 รศ.ดร.นฤมล นริาทร 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
  

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและ
อาชีพ (Homenet Thailand) 
   

นางสาวนฤภร อารยี์ชน 5905680061 

 
นางสาวนัทธมน พิมสอน 5905680343 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

3 นางสาวนุสบา แก้วดวงใหญ ่
นางสาวภัสวรินทร์ ไพฑรูย ์
นางสาวกฤตยา กล่ านคร 

5905610282 
5905680533 
5905681085 

รศ.ดร.นฤมล นริาทร 
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส านักงาน
ใหญ่ 

 
    

   
3 

นางสาวอารยา สิริยะเสถยีร 
นางสาวกนกนภัส วัชรมณีกลุ 
นางสาวจารุวดี กาฬโอฆะ 

5905620091 
5905680566 
5905680749 

รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 
อ.ดร.สริิยา รตันช่วย 
  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) 

  
            
     
     
7 นางสาวพิมพ์ธีรา แสงล้ า 

นางสาวณัฐณิชา อุดมพร 
นางสาวนิภาภัทร แก้วอนันต ์
นางสาวน้ าฝน เซาะวิเศษ 
นายศุภวิชญ์ ยาอินทร ์
นางสาวพรรณชนก พวงเพชร์ 
นางสาวกัลยกร รัตนรัตน ์

5905610886 
5905680194 
5905680335 
5905680996 
5905681135 
5905681234 
5905681283 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
  
  
  
  
  

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพ 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

5 นางสาวจุติพร พลังเอก 
นายธนกฤต กาฬภักด ี
นางสาวกัญญา เสือสังข์ 
นางสาวประภาภรณ์ แก้วเชาว์ 
นายนิพิฐ ศุภรรตัน ์

5905610100 
5905611090 
5905680236 
5905680814 
5905681259 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN) 

3 นายสวิช เยาวะนิจ 
นายศุภวิชญ์ โสตทิพย ์
นางสาวบัณฑารีย์ พุ่มกุมาร 

5905680384 
5905680764 
5905681028 

อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 
  

 

6. กลุ่มสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

7 นายอรรคพล วินัยโรจน ์
นางสาวจิรภญิญา ปญัญารัตนชัย 
นายภูมิ์นริศ เหมือนโพธิ์ 

5905610225 
5905610381 
5905610787 

ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 
ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล
พืชอุดม 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

 
นายมนุเชษฐ์ คลอดกลาง 
นางสาวณัฐณิชา รามสูต 
นางสาวกฐินา รื่นอาย ุ
นายจักรกฤษณ์ พลสวสัดิ ์

5905611041 
5905611066 
5905680483 
5905681341 

  

 
  

 
  

 
  

  5 นางสาวฐิติรตัน์ ชูภู่ 5905680145 ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

 
นางสาวกนกอร กาญจนสุธา 5905680251 รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน   

 
นางสาวกัญญารัตน์ เพกเกาะ 5905680301     

 
นางสาววรัญญา งามสันติสุข 5905681044     

 
นางสาวกัญญารัตน์ ภูไ่ชยานสุรณ ์ 5905610670     

 
 
     
7 นางสาวมินตรา วิละขันค า 

นางสาวศศิวิมล ธรรมภิบาลอุดม 
นางสาวนัชชา บุญสว่าง 
นางสาวอัญชิสา ภูคะฮาต 

5905520036 
5905610241 
5905620018 
5905680038 

รศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 
ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 
 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองยีโ่ถ 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ สถานที่ฝึกงาน 

นางสาวพัณณิน ชาญมนูญ 
นายณัฐชนน แจ่มขุนเทียน 
นางสาวรุ่งนภา อาษาไทย 

5905680186 
5905620026 
5905680699 

 
 

  
  

8 นางสาวณิชกานต์ ระดมกจิ 5905540018 อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ เทศบาลนครรังสติ 

 
นางสาวนันทพร สุวรรณฉว ี 5905610092 รศ.ดร.พเยาว์ ศรีแสงทอง   

 
นางสาวพรนภา ทาค าห่อ 5905610530     

 
นางสาวชลาธร พรบังเกดิ 5905620059     

 
นายธัญ สดดุีประเสิรฐสุด 5905680095     

 
นางสาวจิดาภา แก่นค าหล่อ 5905680103     

 
นางสาวมัสธดิา อยู่เย็น 5905680681     

 
นางสาวณัฐริกา บุญครอง 5905680723     

 

ศูนย์ล าปาง 

จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

5 นางสาวทิพย์ศยามล ใจเสน 
นางสาวศศิภา เกดิเช้ือ  
นางสาวเบญญา นิยมบรุณะ 
นางสาวชุดากาญจน์ ปาทา 
นางสาวกันณิการ์ จานชา 

5905615315 
5905615430 
5905615505 
5905615794 
5905700489 

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 

บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดล าปาง 

 
  

 
  

 
   

 
   

4 นางสาววิภารตัน์ อินทรเรือง  5905615620 ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

 
นางสาว วริษา สิงหะลวะ  5905615679 ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต   

 
นางสาวรัชนีกร เลิศอนันต์  5905700141 อ.สุกัญญา มีสกลุทอง   

 
นางสาวสุดารัตน์ พึ่งเล็ก  5905700497     

5 นางสาวนันทภรณ์ แสนค าฟู  
นางสาวบัณฑติา พรมด ี
นางสาวศุทธินี กุณา 
นางสาวกัญญาณัท ธรรมชาต ิ
นางสาวมนธิชา วงกาว ี

5905700414 
5905615372 
5905615802 
5905700232 
5905700240 

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 
 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสู้งอายุ จ.ล าปาง 
  
  
  

     
7 นางสาวอภิญญา สุทธิโพธิ์  5905615448 ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

 
นางสาวบุษกร พรมจา 
นางสาวอารดา พังยะ 
นางสาวพิชชาภรณ์ ติ้บบุตร 
นางสาวอภิญญา นามะนีวรรณ 
นางสาวรัตนาลักษณ์ ฟูตุย้ 
นางสาวสณุิสา ไชยมงคล 

5905700083 
5905700109 
5905700174 
5905700182 
5905700463 
5905700521 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต ครอบครัวภาคเหนือจังหวัด
ล าปาง 
  
  
  

 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 

 
  

 
  

 
  

 

  

4 นางสาวมุทิตา จันทร์ค า  5905700067 ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง 

 
นางสาวนิภาพร จันทร์ทอง 5905700125 ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต   

 
นางสาวเจตปรียา ก๋ารยี ์ 5905700471 อ.สุกัญญา มีสกลุทอง   

 
นาย พงศ์พัทธ์ สุทธนะ 5905700612     

5 นายคัมภรี์ บัวติ๊บ  5905615299 อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี เรือนจ ากลางล าปาง 

 
นางสาวนวพร สินเปยีง 5905700265 อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี   

 
นางสาวณัฐชญา แสนหลวงอินทร ์ 5905700315 อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์   

 
นางสาวจินดารัตน์ แก้วมะโน 5905700365     

 
นายธนวัฒน์ นุมัต ิ 5905700448     

8 นางสาวกุลธิดา เลิศวิภากร  5905615158 อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี เทศบาลต าบลแม่ทะ 
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

 
นายไอสรูย์ ปุยละเทิม  5905615216 อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี   

 
นายศิริโรจน์ จันรอด  5905615539 อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์   

 
นางสาวขวัญใจ ศรสีงคราม  5905700034     

 
นางสาววินัสนันท์ ใจบุญ  5905700166     

 
นายพิเชฐพงศ์ ขวัญทิพย์  5905700307     

 
นายวิชนุพงษ์ กาศโอสถ  5905700455     

 
นางสาวบุญลักษณ์ ฤทธ์ิรักษ์โยธิน 5905700596     

5 นางสาวลภสัรดา เดชทะศร  5905525035 
5905615141 
5905615232 
5905615927 
5905615935 

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 
  
  

เทศบาลต าบลเกาะคา  
  
  
 
 

    
 

นางสาวชลิตา แสงอบ 

 
นางสาวทัศน์ยพร นิลระศร ี

 
นางสาวชนากานต์ กลอนกลาง 

 
นายสุปรดีิ์ เพ็งจันทร ์

3 นางสาววารัตดา ทองคลัง 
นางสาวโซเฟีย อีแต 
นางสาววนัสสนันท์ เผยกลาง 

5905615349 
5905615406 
5905615497 

อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี
อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี
อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์

โรงพยาบาลสวนปรุง  
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

8 นางสาวสุวรรณา เกิดจันทึก 5905525019 อ.กรุณา ใจใส  โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม ่

 
นางสาวสาวิตรี ถันวิราช 5905525050 อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร์    

 
นางสาวชานิศา ถนอมชาต ิ 5905615380 อ.ดร.ปรินดา ตาส ี   

 
นางสาวพิชญา ติ๊บก๋า  5905700059     

 
นางสาวพิมพกานต์ ปิยะชาน 5905700190     

 
นางสาวเกตนส์ิรี ช่ืนใจ 5905700208     

 
นางสาวณัฐพร วังทะพันธุ์  5905700299     

 
นางสาวอิสริยาภรณ์ เครือค าอ้าย  5905700372     

3 นางสาวศิรดา วงศ์ประเสริฐ 
นางสาวอริสา กรุงมณ ี
นางสาวศุภานิช เสมแย้ม 

5905700216 
5905700364 
5905700554 

อ.กรุณา ใจใส  
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร์  
อ.ปรินดา ตาสี  

บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม ่  

 

5 นางสาวอมรรตัน์ ศรเีรืองหัด 
นางสาวจุฑมาศ สิงห์ไกรหาญ 
นางสาวภัทรกาญจน์ นันตะวงค ์
นางสาวลลิตา ตะหมัง  
นางสาวพิมพ์ผกา งอกลาภ 

5905615075 
5905615125 
5905615489 
5905615513 
5905615596 

อ.กรุณา ใจใส  
สถานสงเคราะหเ์ด็กบ้านเวียง
พิงค์ 

 
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร์    

 
อ.ปรินดา ตาส ี   
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

6 
นางสาวกิรณา ขจรภยั 
นางสาวเขมจริา ยอดน้ าค า  
นางสาวศิรลิักษณ์ บญุเรือง  
นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี  
นางสาวธัญรดี สุรยิะวิภาดา  
นางสาวธิตญาพร สุเรรัตน์  

5905615026 
5905615034 
5905615059 
5905615083 
5905615091 
5905700380 

อ.กรุณา ใจใส  
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร์  
อ.ปรินดา ตาส ี

สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบ้าน
เชียงใหม่ 

 
  

 
  

 
    

 
    

 
    

4 นางสาวภาสิกา นันทาทอง  
นางสาวกมลลักษณ์ ธิป่าหนาด 
นางสาวภัทรสุดา ใจวัง  
นางสาวปทุมมา ปัญญาสิทธ์ิ  

5905615828 
5905700026 
5905700331 
5905700547 

อ.กรุณา ใจใส  
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร์  
อ.ปรินดา ตาส ี

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสู้งอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
(เชียงใหม่) 
  

   

 

4 นางสาว ชิติมา การะเกต ุ
นางสาวจิราวรรณ ภูสีฤทธิ์  
นางสาวจิรัฐิติกาล ธนพัชรกานต์กลุ 
นางสาว กาญกนก งามแป้น 

5905615414 
5905615695 
5905615711 
5905615851 

อ.กรุณา ใจใส 
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร ์
อ.ปรินดา ตาส ี
 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม ่
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

     

4 
นางสาวกานติมา ปิ่นทิพย์  
นางสาวสิรีธร มังคลา 
นางสาวสุภาวิตา สุจริตจันทร ์
นางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา 

5905615877 
5905700646 
5905700349 
5905700539 

อ.กรุณา ใจใส 
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร ์
อ.ปรินดา ตาส ี

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม ่

 
  

 
  

   5 นางสาวนิภาธร โพธ์ิเงิน 
นางสาวอทิตยา เข็มทอง 
นางสาวณัฐณิชา สุนทร ี
นางสาวกุลภสัส์ นิมา 
นางสาวปณติา ประวิง 

5905525027 
5905615364 
5905615950 
5905615984 
5905700281 

อ.กรุณา ใจใส 
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร ์
อ.ปรินดา ตาส ี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง สัน
มหาพน เชียงใหม่ 
  
   
  

    

 

5 นางสาวบุญสติา แตงคูหา  
นางสาวนิภัทรา บุตรชา  
นางสาวศิรลิักษณ์ ชัยทร  
นางสาวภูริชญา นวลแก้ว 
นางสาวอทิตยา เกษตรสุนทร  

5905615133 
5905615208 
5905615257 
5905615455 
5905615604 

อ.กรุณา ใจใส 
อ.อารีรัตน์ อดิศยัเดชรินทร ์
อ.ปรินดา ตาส ี
 

 

มูลนิธิเด็กก าพร้า บ้านกิ่งแก้ว 
วิบุลสันติ เชียงใหม่  
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

     

4 นางสาวกุลศริิ คูณศรี  
นางสาวแพรพลอย ก้อนทอง 
นางสาวพรหมพร ใจค า 
นางสาวณัฐภสัสร เตปันวงศ์ 

5905615240 
5905615612 
5905700422 
5905700430 

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 
  

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ภาค3 

 
  

 
  

  
4 

นางสาวชัญญาลักษณ์ โพธ์ิมาก  
นางสาวชัญญานุช ไชยกันทะ 
นางสาวหรัญญา ตันตา 
นางสาวเบญจภรณ์ พราหมณเ์ทศ 

5905525043 
5905700042 
5905700398 
5905700406 

อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี
อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี
อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
จังหวัดเชียงใหม ่

  
 

  

 
    

3 นางสาววรัญญา จุลเสถียร  
นางสาวณัฐชา ชุ่มใจ 
นางสาวมินตา ธรรมปญัญา 

5905700075 
5905700257 
5905700588 

อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี
อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี
อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา จังหวัดล าพูน 

 
 

3 
นายอภิภูวนนท์ ภลูา  
นางสาวปิยะธิดา เผือกส าล ี
นางสาวฤดีมาศ จันหล้า 

5905700273 
5905700570 
5905700638 

อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี
อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี
อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์

บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดล าพูน 

 
  

  3 นางสาว ทิพธัญญา อจลบญุ  5905700224 อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศร ี โรงพยาบาลจังหวัดแพร ่
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จ านวน
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะ หน่วยงาน 

 
นางสาว อินทิรา อุ่นค า  5905700505 อ.วรลักษณ์ เจรญิศร ี   

 
นางสาว ณัฐกฤตา เรืองศรี  5905700620 อ.ปุณยวัจน์ ไตรจฑุากาญจน ์   

3 นางสาวกมลพัชร บญุขาว  
นางสาวนริศรา โสภารตันานันท์ 
นางสาววิภาวดี จันทะขาว 

5905615422 
5905700323 
5905700513 

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 

บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก 
   

 
 
3 นายก่อกุญช์ ชูชัย  

นางสาวธันยพร ปั้นนาค 
นางสาว ชยาภรณ์ ใจทัด 

5905615067 
5905700562 
5905700604 

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
อ.สุกัญญา มีสกลุทอง 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดนครสวรรค ์
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ภาคผนวก  

1. เป้าหมายของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 การก าหนดเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของคณะ
สังคมสงเคราะห์นั้นประกอบด้วย เกณฑ์ต่างๆ ดังนี ้

 1.1 มคอ 2 ของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ปี 2559 ซึ่งได้
ระบุถึงบริบทส าคัญที่ต้องค านึงถึงและนักศึกษาต้องตระหนัก คือ 

บริบท รายละเอียด 
นโยบายการพัฒนาประเทศมี
การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี   

วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ท า งสั งคม  ( Inclusive Growth) ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  7 
แนวทาง ได้แก่  
 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย   
 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ า

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
 การพัฒนาระบบสุขภาพ   
 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคม

สูงวัย   
 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและ    

ทุนวัฒนธรรม 
ผลจากการสัมมนาพัฒนาการ
เรียนการสอนหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ในปี 
2557-2558 

ผู้เรียนยังมีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไม่เพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้  เช่น  
1. ทักษะการประเมินวินิจฉัยปัญหาและวางแผนการ
ท างานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน   
2. ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟู  ป้องกัน  คุ้มครอง  พัฒนา
และติดตามผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย   
3. ทักษะการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลมีน้อย เป็นต้น  
ข้อเสนอ  
 ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้กระบวนการ

เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ (ทั้งในและนอกชั้นเรียน)   
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บริบท รายละเอียด 
 ควรลดรายวิชาที่มกีารเรียนการสอนแบบบรรยาย

เพียงอย่างเดียว  
 ควรเน้นวิธีวิทยาทางสังคมเคราะห์ให้มีความชัดเจนขึ้น   
 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาก

ขึ้นและให้อาจารย์ที่สนใจหน่วยงานต่างๆเข้าดูงาน
และฝึกภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษา   

การบังคับใช้พระราชบัญญั ติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.
2556   

ท าให้เกิด “สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” ท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้มี
มาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ จึงควรมุ่งเป้าหมายที่การผลิตบัณฑิตให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ซ่ึง
การศึกษาภาคปฏิบัติจะเป็นหัวใจส าคัญยิ่งในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่ม
ชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม
จ านวนการฝึกภาคปฏิบัติจาก 2  ฝึกภาคปฏิบัติเป็น  3 
ฝึกภาคปฏิบัติ   และให้ชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติใน
ภาพรวมให้มากขึ้น 

การ เกิ ด อ งค์ ก รวิ ช า ชีพ เพื่ อ
ส่ ง เส ริ ม แล ะพั ฒ น าก ารจั ด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน   

การจัดตั้ง “สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมไทย” ได้มีการจัดท า (ร่าง) มาตรฐาน
หลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อเป็นกรอบ
การจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในทุกระดับ   
เพื่อให้เกิดมาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอน
กับผู้ เรียน  ซ่ึ งได้ รับ การสนั บสนุนจากส านั ก งาน
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 และการพัฒนาหลักสูตร
พื้นฐานที่ เน้นการเรียนรู้จาก
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับหลักสูตรการศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. 2558 ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน เป็ นที ม  ทั กษะการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และทักษะการสื่อสารฯลฯ ที่เอื้อให้ผู้เรียน
สามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ โลก 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  ดังนั้นการปรับปรุง
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บริบท รายละเอียด 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จึง
จะมุ่งเน้นศูนย์กลางและให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับผู้เรียนและเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มี
ความซับซ้อน ใช้องค์ความรู้สห
ศาสตร์  และท างานร่ วมกั บ 
สหวิชาชีพ 

จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการท างาน
อย่างเป็นมืออาชีพ  มีเครื่องมือทางวิชาชีพท างานอย่าง 
คิดเป็นระบบ  มีความแม่นย าในหลักวิชาการและ
ประยุกต์ใช้สหศาสตร์อย่างเป็นบูรณาการ   มีความรู้ใน
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  และการมีความรู้และ
ความเข้าใจในการคุ้มครองสวัสดิภาพของ 

 
 จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ คณะสังคมสงเคราะห์จึงได้ก าหนดภารกิจท้ังการ
เป็นผู้น าทางวิชาการ  การช้ีน าสังคม  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม รวมทั้งการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนานโยบายและกลไกทางสังคมให้
สามารถตอบสนองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกและประเทศโดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประชานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์

 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คุณลักษณะ 
GREATS) 

  GREATS Spirit TU ประกอบด้วย  
 G - Global Mindset ทันโลกทันสังคม 
 R - Responsibility ส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน 
 E - Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทรงพลัง 
 A - Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ 
 T - Team leader เป็ นผู้น าท างานเป็นทีม 
  S - Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
 คุณลักษณะ GREATS หมายถึงคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าที่
ประสบความส าเร็จ ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ 
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แนวคิด คุณลักษณะ 
G: Global Mindset ทั น โล ก 
ทั น สั ง ค ม  เ ท่ า ทั น  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลกใน มิติต่างๆ 

นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องเปิด
โลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สนใจ และติดตามปรากฏการณ์ที่
ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่ก าลัง
เป็น กระแสทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับโลกเพื่อให้ทันโลกและสามารถใช้ ประโยชน์จากความ
ทันโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

R:  Responsibility มี ส า นึ ก
รับผิดชอบอย่าง ยั่งยืนต่อตนเอง 
บุ ค คล รอ บ  ข้ า งสั งคม  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาเข้าใจหลักการความยัง่ยืนและตระหนักในคุณค่าของ
ความยั่งยืน เข้าใจธรรมชาติ ของสรรพสิ่งที่เช่ือมโยงและเป็น
พลวัตรสามารถน าความเข้าใจทั้งสองเรื่องมาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันในเรื่องการบริโภค การใช้ทรัพยากร เช่น น้ํา 
พลังงาน ฯลฯ อย่างมีส านึก รับผิดชอบต่อตนเองคนรอบข้าง
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

E: Eloquence สื่ อ ส ารอ ย่ า ง
สร้างสรรค์และทรงพลัง มีทักษะ
สุนทรียะสนทนา 

นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิง
วิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ สามารถจัดการเนื้อหาที่
ตนเองคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับในระดับต่างๆ 
คือ ระดับบุคคลองค์กรและสังคม ได้อย่างชัดเจน เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่มีบริบทที่ต่างกัน ในด้านสังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการอย่างเป็น
รูปธรรม 

A: Aesthetic Appreciation 
ซาบซ้ึงในความงามคุณค่าของ 
ศิลปะดนตรีและสถาปตยกรรม  

นักศึกษามีความรู้ในการดูแลตนเองแบบองค์รวม (ร่างกาย
อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ) ในด้านการบริโภคอาหารการ
ออกก าลังกายการป้องกันโรคการจัดการความเครียดการสร้าง 
ความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับปัญหา รับรู้และซาบซ้ึง
ในความงาม คุณค่าของศิลปะใน แขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์
ดนตรีศิลปะการแสดงและสถาปัตยกรรม 

T: Team Leader ท า ง า น
ร่วมกับผู้อื่นได้ทั้ง บทบาทผู้น า
และบทบาททีม 

นักศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทพื้นฐานใน
การฟัง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองการตรงเวลา เคารพ
กติกา เคารพสิทธิผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความ 
รับผิดชอบ มีกิริยาและวาจาที่สุภาพแสดงออกถึงมิตรไมตรี
เมื่อต้องท างานร่วมกัน สามารถ ปรับพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม ทั้งบทบาทผู้น าและบทบาททีมงาน เพื่อให้
งาน โดยรวมส าเร็จตามที่ต้องการ 
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แนวคิด คุณลักษณะ 
S: Spirit of Thammasat จิต
วิญญาณความเป็น ธรรมศาสตร์
เช่ือมั่นในระบอบ ประชาธปไตย 
สิ ท ธิ  เส รี ภ า พ  ย อ ม รั บ ใน
ความเห็นที่แตกต่าง และต่อสู้
เพื่อความเป็นธรรม 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างแนวคิดทางการเมือง สังคม เช้ือชาติ 
ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างผสมผสาน เสียสละแรงกายและ 
อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลและสังคมโดยมิต้องได้รับค าร้องขอ 
ประพฤติปฏิบัติในวิถี ประชาธิปไตยไม่เพิกเฉยต่อความไม่
ถูกต้องความไม่เป็นธรรมต่อสังคม โดยเข้าไปช่วยเหลือ อย่าง
เหมาะสม 

1.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (GREATS) & 
คุณลักษณะบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (EMPOWER) 

GREATS EMPOWER 
G: Global Mindset ทันโลก ทันสังคม เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกใน มิติต่างๆ 

E – Academic Excellence:   มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ    

R: Responsibility มีส านกึรับผิดชอบอย่าง 
ยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบ ข้างสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

M – Moral:    ยึ ด มั่ น ใน คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

E: Eloquence สื่อสารอยา่งสร้างสรรค์และ
ทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา 

P – Professional:   มีความเป็นวิชาชีพและ
มืออาชีพ 

A: Aesthetic Appreciation ซาบซึ้งใน
ความงามคุณค่าของ ศิลปะดนตรีและสถาปต
ยกรรม  

O – Open-minded:   เปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

T: Team Leader ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้ง 
บทบาทผู้น าและบทบาททีม 

W – Wisdom:   มีความตระหนักในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเท่าทันต่อสังคมโลก 

S: Spirit of Thammasat จิตวิญญาณ
ความเป็น ธรรมศาสตร์เช่ือมั่นในระบอบ ประ
ชาธปไตย สิทธิ เสรีภาพ ยอมรับในความเห็น
ที่แตกต่าง และตอ่สู้เพื่อความเป็นธรรม 

E – Enterprising:   มีความสามารถในด้าน
บริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้ 

 R – Respect and Responsibility:   
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
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2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห แบงเปน 6 องคประกอบ ดังนี้  
 จรรยาบรรณตอตนเอง  
 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
 จรรยาบรรณตอผใูชบริการ (บุคคล กลมุ ชุมชน)  
 จรรยาบรรณตอผรูวมวิชาชีพและผรูวมงานใน วิชาชีพอ่ืน  
 จรรยาบรรณตอองคกรที่สังกัด  
 จรรยาบรรณตอสังคม 

 
จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง 

ตระหนักในบทบาท หนาที่ของตนเองในฐานะนักวิชาชีพ และปฏิบัติ                 
หนาที่ ดวยความ ซ่ือสัตย  เสียสละ มี คุณธรรม ประพฤติตนอยู ใน                     
กรอบวัฒนธรรมและ บริบทที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มพูนความรูและทักษะ
อยูเสมอ  
 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงประพฤติปฏิบัติตน ในกรอบ

วัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม ละเวนความประพฤติที่จะ กอใหเกิด
ความเส่ือมเสียตอตนเองและวิชาชีพ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงพัฒนาตนเองใหมี ความรู ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงปฏิบัติงานในหนาที่ อยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 

จรรยาบรรณตอ่
วิชาชีพ 

ยึดมั่นในหลักวิชาการ ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห รักษาเกียรติภูมิ และ     
สงเสริมวิชาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 
 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงปฏิบัติงานโดยยึดความถูกตองตาม

หลักวิชาการดานสังคมสงเคราะหและศาสตรที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาเกียรติภูมิแหงวิชาชีพ         
ไมน าวิชาชีพไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองโดยมิชอบดวย กฎหมาย 
และกระท าในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอวิชาชีพ                      
สังคมสงเคราะห 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีความรู ความสามารถในการ
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จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

จัดการความรู เพื่อยกระดับไปสูงานวิชาการหรือ งานวิจัย ที่กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการและความก้าวหน้าในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหความส าคัญตอ การส่งเสริมการ
สอนงาน การนิเทศงาน และการศึกษาสังคมสงเคราะห์ 

จรรยาบรรณตอ   
ผูใชบริการ (บุคคล 
กลุม ชุมชน) 

ยึดถือประโยชนสูงสุด ของผูใชบริการ โดยเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาของ
ความเปนมนุษย สิทธิความเปนสวนตัว รักษาความลับของผูใชบริการ ยึด
หลักการมี สวนรวมและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ รวมทั้งใหความ
ส าคัญตอ ผูที่มีความตองการเปนพิเศษ ทั้งนี้หมายรวมถึงการพิทักษคุ
มครอง และพัฒนาความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม ชุมชน 
 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของ

ความเปนมนุษย ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกตาง หลากหลายของ  
ปจเจกบุคคล โดยปราศจากอคติทั้งปวง 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดหลักการท างาน เพื่อเสริมพลัง
อ านาจของผูใชบริการ ใหเกิดความเขมแข็ง เชื่อมั่นและเห็นคุณคาใน
ตนเอง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผพูิทักษสิทธิของตนเอง กลุ่ม ชุมชน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดหลักการท างาน อยางมีสวนรวม 
เช่ือในศักยภาพ เคารพสิทธิในการตัดสินใจดวยตนเอง ของผูใชบริการ 
โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของผใูชบริการเปนส าคัญ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาความลับของ ผูใชบริการ 
และไมน าขอมูลไปสื่อสาร หรือเผยแพรตอสาธารณะ โดย ไมไดรับการ
ยินยอมจากผูใชบริการและ/หรือผูเกี่ยวของ เวนแตการ เปดเผยขอมูล
เพื่อประโยชนของผูใชบริการ และการรักษาไวซ่ึง สวัสดิภาพความ
ปลอดภัยของชีวิต ซึ่งตองกระท าอยางระมัดระวัง 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาสัมพันธภาพ ทางวิชาชีพ
ตลอดกระบวนการใหบริการกับผูใชบริการ ครอบครัว กลุม ชุมชน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงถือเปนความ รับผิดชอบในการ   
พิทักษคุมครองและพัฒนาความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม และชุมชน 
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จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

จรรยาบรรณตอ    
ผูรวมวิชาชีพและ   
ผูรวมงานใน 
วิชาชีพอื่น 

เคารพ ใหเกียรติ สนับสนุนความรวมมือในการท างานเปนเครือขาย รวม
ขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูใชบริการและวิชาชีพ 
 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหเกียรติ เคารพใน สิทธิ หนาที่

และขอบเขตความรับผิดชอบของผูรวมวิชาชีพสังคม สงเคราะหและ    
ผูรวมงานในวิชาชีพอื่น 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให เกิดประโยชน สูงสุดตอ                
ผูใชบริการ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหความส าคัญของ การท างานรวม
กับผูรวมวิชาชีพเดียวกันและกับผูรวมงานในสาขาวิชาชีพ อื่นๆ ทั้งใน
และนอกหนวยงาน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงไมสงเสริม ไมเพิกเฉย หรือปกปอง
การประพฤติผิดของผูรวมวิชาชีพและผูรวมงานใน วิชาชีพอื่น เพื่อ               
ผลประโยชนแหงตนหรือผูกระท าการนั้นๆ 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพในสิทธิการเป็นเจ้าของงาน
และผลงาน โดยไมน างานและผลงานของผูอื่นไปแอบอาง เปนของตน 

จรรยาบรรณต่อ
องคกรที่สังกัด 

สงเสริม รักษา และ พัฒนาองคกรเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ รวมทั้ง
มีความ รับผิดชอบตอองคกรที่ตนสังกัด 
 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีสวนรวมในการ ส่งเสริม ปรับปรุง 

พัฒนาองคกรใหด าเนินนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความ     
เปนธรรม ผลประโยชนสูงสุดและการพิทักษสิทธิของ ผูใชบริการ          
เปนส าคัญ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใชทรัพยากรของ องคกรดวยความ
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงสงเสริม สราง บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในการท างานที่เปนมิตร 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงตระหนักถึงการด ารงรักษาไวซ่ึง
เกียรติภูมิขององคกร 

จรรยาบรรณต่อ
สังคม 

มีสวนรวมในการ เปลีย่นแปลงทางสังคมที่จะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ เปนอยทูี่ดีของประชาชน 
 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเขาใจสถานการณ ปัญหาและ

ความตองการทางสังคม และมีสวนรวมกับภาคีเครือขายใน การปองกัน 
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จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

แกไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นในเชิง
ระบบ นโยบาย มาตรการ และกลไกตางๆ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีสวนรวมในการ สื่อสารขอมูลที่เป
นประโยชนตอสาธารณะ เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอม ทางสังคม ชีวิต
ความเปนอยูที่ดี ความเปนธรรมทางสังคม และสันติสุข ของสังคม 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยอมรับและเคารพ ในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม พหุ
วัฒนธรรมได 

 

3. เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
3.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มนกัศึกษาและอาจารย์
นิเทศงาน ได้แก่  
3.1.1 แบบ Checklist การด าเนินงานของนักศึกษา (รายกลุ่ม) 

 แบบ checklist การด าเนินงานของนักศึกษา (รายกลุ่ม) เป็นการท าความ
เข้าใจร่วมกันในการเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม/
หน่วยงาน และนักศึกษา โดยนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์
นิเทศงานของคณะฯ ลงนาม วันเวลา ร่วมกันในแบบ checklist การด าเนินงานที่มี
ความครอบคลุมในทุกกิจกรรมการฝึกงาน  
 

ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

1.ทบทวนการ
ด า เ นิ น ง า น
ข อ ง ห น่ ว ย 
งานที่ฝึกฯ 

 1.1 ภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปรัชญา
ของหน่วยงาน 

 1.2 โครงสร้างของหน่วยงาน 
 1.3 แหล่งทุนสนับสนุน งบประมาณ และแบบ

แผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 1.4 บทบาทของหน่วยงานและความสัมพันธ์ต่อ

ชุมชนและแหล่งทรัพยากรอื่นๆ 
 1.5 ระบุกิจกรรม/รูปแบบบริการ ที่นักศึกษาลง

ฝึกปฏิบัติ 
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ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

2.  ท บ ท ว น
นโยบายและ
ร ะ เ บี ย บ
ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงาน 

 2.1 น โย บ าย ข อ งห น่ ว ย งาน แ ละ วิ ธี ก า ร
ด าเนินงาน 

 2.2 นโยบายการสื่อสาร การติดต่อ การใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ รวมถึงช่องทางการ
ติดต่ออื่นๆ และemail address เป็นต้น 

 2.3 การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 2.4 วิธีการด าเนินงานในส านักงาน ทรัพยากรใน

หน่วยงาน และข้อห้ามต่างๆ 
 2.5 การเดินทาง การใช้พาหนะของหน่วยงาน 
 2.6 ตารางการปฏิบัติงาน การเข้างาน การมา

สาย ระยะเวลาการพัก การหยุดงาน การลา
งาน ฯลฯ 

 2.7 ฝ่ายต่างๆในหน่วยงาน และโครงการ/
กิจกรรม/การประชุมต่างๆ 

 2.8 ก า ร รั บ เ รื่ อ ง  ( Intake)  ก า ร รั บ เข้ า 
(Admission) การลงทะเบียน และการแจ้งถึง
นโยบายและวิธีปฏิบัติตามจริยธรรมในคน 

 2.9 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ 
 2.10 ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ 
 2.11 แบบฟอร์มเอกสาร การเปิดเผยข้อมูล 

ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ 
 2.12 การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและข้อมูล

ประวัติของผู้ใช้บริการ 
 2.13 กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง จริยธรรม และ

ค่านิยมในงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงกฏหมาย
ที่ยกเว้นข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการ 

 2.14 พระราชบัญ ญั ติและระเบี ยบปฏิบั ติ 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก การทอดทิ้ง การ
ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

 2.15 กฎหมายเกี่ยวกับความเส่ียง/อันตรายต่อ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงการฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้า 

 2.16 ระเบียบปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการในภาวะ
ฉุกเฉิน 
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ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

 2.17 นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความ
มั่นคงและปลอดภัย รวมถึงภาวะภัยพิบัติ  ทั้ง
ขั้นการเตรียมรับมือ เช่น ความปลอดภัยของ
บุคคล ความปลอดภัยของหน่วยงาน ความ
ปลอดภัยของชุมชน ฯลฯ 

 2.18 นโยบายจัดการความเสี่ยงและแผนด้าน
ความปลอดภัยของหน่วยงาน 

 2.19 นโยบายด้านการป้องกันการล่วงละเมิด
ทางเพศและการกีดกันทางสังคมของหน่วยงาน 

 2.20 นโยบายของหน่วยงานต่อคนพิการ ผู้
หลากหลายทางแพศ ฯลฯ  

3. อ า จ า ร ย์
ภ า ค ส น า ม
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบต่อ
นักศึกษา 

3.1 การร่วมปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อม 
และความคาดหวังต่อการนิเทศงาน และตาราง
การนิเทศงาน 

 3.2 การให้ค าปรึกษาฉุกเฉินแก่นักศึกษา 
 3.3 การจัดตารางเพื่อการให้ความรู้ต่อการ

ฝึกงานของนักศึกษา 
 3.4 การจัดปฐมนิเทศในหน่วยงาน การสื่อสาร

ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบถึงบทบาทของ
นักศึกษาฝึกงาน  

 3.5 แผนงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความ
หลากหลายและประสบการณ์พหุวัฒนธรรม 

 3.6 แผนการติดตามการฝึกงานของนักศึกษา 
 3.7 การแสดงออกของนักศึกษาในฐานะนัก

สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ การระบุตัวตนในฐานะ
นักสังคมสงเคราะห์ฝึกงานกับผู้ใช้บริการ และ
วิชาชีพอื่นๆ  

 3.8 ขอบเขตการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานและ
ความเป็นนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 

 3.9 การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพใน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งผู้ใช้บริการอื่นๆ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

3.10 การจัดให้มีการคืนข้อมูล การจัดการถอด
บทเรียนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และนักศึกษา 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แบบบันทึกการท างานของนกัศึกษา (รายบุคคล)  
ค าอธิบาย 
การฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่ นักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานต้องท างาน

ร่วมกันทั้งการแนะน า การให้ค าปรึกษาและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง บันทึกการ
ท างานนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่สะท้อนถึงทักษะในการใช้เครื่องมือของนักศึกษา
ในการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่แสดง    
ให้เห็นถึงความเป็นนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่ท างานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยแบบ
บันทึกการท างานเป็นบันทึกรายบุคคล (ท่ีนักศึกษาฝึกงานทุกคนต้องท า) โดยในการ
บันทึกการท างานนี้เป็นการตกลงระหว่างนักศึกษาว่าจะบันทึกเป็นรายวัน/ราย
สัปดาห์ และนักศึกษาต้องส่งให้อาจารย์นิเทศงานตรวจและลงนามทุกครั้ง 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 

ลงช่ือ ...................................................... อาจารยภ์าคสนาม 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 

ลงช่ือ ...................................................... อาจารย์นเิทศงานจากคณะ 

   (...................................................................) 
วันท่ี ............................................................... 
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บันทึกการท างานเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
เพราะช่วยในการทบทวนและตรวจสอบก่อนการด าเนินงานต่อไป  

แบบบันทึกการท างาน แบ่งเป็น 3 แบบ นักศึกษาเลือกใช้ตามลักษณะของ
โครงการที่ด าเนินการ  
 3.2.1 แบบบันทึกการท างานกับบุคคลและครอบครัว 
 3.2.2 แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) 
 3.2.3 แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค 
 
3.2.1 แบบบันทึกการท างานกับบุคคลและครอบครัว 

1. ช่ือ-สกุล นักศึกษา………………………………………………………………………………………… 
2. วันท่ี …………………………………………………………………………………………………………… 
3. เป้าหมายของการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................... 
4. แผนการด าเนินงาน (อธิบายสิ่งท่ีวางแผนและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................... 

รายละเอียด 
การด าเนนิการ 

ข้ อ สั ง เก ตุ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
ผู้ ใช้บริการ และ
ตัวนักศึกษาเอง 

ค ว าม รู้ สึ ก ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ปฏิกริยาที่แสดง
ออกไป 

สมรรถนะที่แสดง
ออกไป (ความรู้ 
ทั ก ษ ะ  เท ค นิ ค 
เครื่องมือ ฯลฯ) 

ข้ อ คิ ด เห็ น ข อ ง
อาจารย์นิเทศงาน 
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5. การประเมินผลต่อปฏิสัมพันธ์ (บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไหม ได้ผลอย่างไร มี
อะไรเกิดขึ้นบ้าง การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ เป้าหมายและแผนงานที่จะ
ด าเนินการมีความเหมาะสมกับเป้าหมายของผู้ใช้บริการหรือไม่ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 3.2.2 แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) 
1.ช่ือ-สกุล นักศึกษา………………………………………………………………………………………..... 
2. วันท่ี …………………………………………………………………………………………………………... 
3.หัวข้อ/ประเด็นที่เตรียมมาการแลกเปลี่ยน/พูดคุยกับกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. อธิบายกระบวนการกลุ่มและขั้นตอนการด าเนินงานโดยสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 

ลงช่ือ ...................................................... อาจารยภ์าคสนาม 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 
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5. บรรยายบรรยากาศของกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. อธิบายความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของผู้มาร่วมในกระบวนการกลุ่ม (ระหว่างใคร
กับใคร เป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบใด เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพา/ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันไหม) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ประเด็น/ปัญหาใหม่/อะไรที่น ามาสูก่ารท ากลุม่ครั้งนี้ (พลวัตรกลุ่มเป็นอย่างไร และ
ในฐานะผู้ท ากระบวนการกลุ่มท าอย่างไร) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม (เช่น เงียบ ควบคุมการพูดคุย 
ตลก เป็นกลาง ฯลฯ) แล้วในระหว่างกระบวนการกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.นักศึกษาวิเคราะหภ์าพรวมของการท ากระบวนการกลุม่นี้อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. สรุปผลการท ากระบวนการกลุ่ม  
ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร
ด าเนินการ 

ข้ อ สั ง เ ก ตุ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า / ค ว า ม
ประทับใจ 

ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
นักศึกษา/ข้อคิดเห็น 

คว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
อาจารย์นิเทศงาน 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค 
 ค าอธิบาย 
 แบบบันทึกการท างานระดับมหภาคนี้ ใช้ส าหรับการท างานกับผู้ใช้บริการที่
มีจ านวนมาก/การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ระดับนโยบาย และงานที่พิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ แบบบันทึกนี้
เป็นเครื่องมือทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ผู้นิ เทศงานที่จะใช้ตอบ
เป้าหมายของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของบันทึกการท างานระดับมหภาคเพื่อให้
นักศึกษาสามารถทบทวนการติดต่อ รายละเอียดรายงาน ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรม การ
ทบทวนงานที่ท าเสร็จและแผนการด าเนินงานในอนาคต ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้
นิเทศงานครอบคลุมทั้งรายละเอียดการด าเนินงานของนักศึกษา การแทรกแซง
ด าเนินงาน (Intervention) และทักษะการติดตาม ประเมินผล และการวิพากษ์การ
ท างาน 
 ส าหรับสมรรถนะส าคัญในการด าเนินงานระดับมหภาค ได้แก่ 
1. ช่ือ-สกุล นักศึกษา………………………………………………………………………………………... 
2. วันท่ีท าการสัมภาษณ์/จัดประชุม/จัดกิจกรรม/การด าเนินงานโครงการ ฯลฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 

ลงช่ือ ...................................................... อาจารยภ์าคสนาม 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 
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3. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ /การประชุม/การจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน
โครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ล าดับ/ขัน้ตอนของกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. รายละเอียดเฉพาะของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม  (พลวัต การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เทคนิคและกลยุทธ์ การสนทนาบางประโยคที่สะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ท้ังแง่ดี/แง่ลบ) รวมทั้งการสังเกตุ ความรู้สึกและการวิเคราะห์
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความท้าทายและข้อจ ากัด ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการท างานของกลุ่มนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. การประเมินการท างานของตนเอง (รวมถึงค าถาม ความไม่แน่นอน การประเมิน
การปฏิบัติงานและการที่งานอาจเสร็จสิ้นลงแต่ได้ผลงานท่ีแตกต่างออกไป) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
7. แผนการด าเนินงานต่อไป (ข้อเสนอต่อความเป็นไปได้ของการด าเนินงานต่อไป การ
ปรับเปลี่นแผนการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงานโครงการในอนาคต) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 
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8. ประเด็นของอาจารย์นิเทศงานต่อบันทึกการท างานระดับมหภาค 
 1) จัดการสนทนาแลกเปลี่ยน/ประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาไป
ท างานด้วย (เช่น คณะกรรมการชุมชน ทีมงานของหน่วยงานท่ีนักศึกษาฝึกงาน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) พิจารณาแผนงานต่อไปของกลุ่มนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 3) พิจารณาแบบแผนและความเหมาะสมของกิจกรรม (ใช้ Logic Model) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 4) ผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... อาจารย์นเิทศงานหลัก 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 

ลงช่ือ ...................................................... อาจารย์นเิทศงานร่วม 

   (...................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 
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4. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศกึษา 
4.1 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3       
(120 คะแนน) (ประเมินกลุม่)  
ค าช้ีแจง 
แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ เป็นการ

ประเมินการเตรียมตัวของกลุ่มนักศึกษาที่จะลงฝึกภาคปฏิบัติ  โดยพิจารณาถึง
พฤติกรรมการท างานของกลุ่ม ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ความ
ครบถ้วนของโครงการที่น าเสนอฝึกภาคปฏิบัติ ๓ และแผนการฝึกภาคปฏิบัติ (ตั้งแต่
ขั้นเตรียมจัดท าโครงการฝึกฯ การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ  จนถึงการสิ้นสุดการฝึก
ภาคปฏิบัติ  

การประเมินแต่ละองค์ประกอบแบ่งออกเป็น  5 ระดับ คือ 
5  หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ด ี
3 หมายถึง  ปานกลาง/พอใช้ได้ 
2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  ใช้ไม่ได้/ไม่ปฏิบัติ  

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการท างานของกลุ่ม (25 คะแนน) 
ประเมินพฤติกรรมการท างานของกลุ่ม 5 4 3 2 1 

1.กลุ่มมีการวางแผนการท างานร่วมกัน      
2.กลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ         
3.สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฝึกภาคปฏิบัติ ๓       
4.สมาชิกในกลุ่มมีการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน      
5. ทุกคนในกลุ่มมีระเบียบวินัยในการท างาน (การท างานเป็นทีม 
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความ
มุ่งมั่นฯลฯ) 

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2 ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม (25 คะแนน) 
ประเมินความสามารถในการเตรยีมความพร้อมของกลุ่ม 5 4 3 2 1 

1.กลุ่มมีการค้นคว้าข้อมูลอย่างเพียงพอในการจัดท าโครงการฝึกฯ      
2.กลุ่มมีความรู้ และความเข้าใจในระเบียบขององค์กร/หน่วยงานที่
ฝึก 

     

3.ทุกคนในกลุ่มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการฝึกฯ
อย่างสม่ าเสมอ  

        

4.กลุ่มน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปปรับปรุง แก้ไข
โครงการฝึกฯอย่างรวดเร็ว 

     

5.กลุ่มได้ลงพื้นที่และเข้าไปขอข้อมูลในหน่วยงาน/องค์กรที่ฝึกงาน      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ความครบถ้วนของโครงการที่น าเสนอฝึกภาคปฏิบัติ 3 (35 คะแนน) 
ประเมินความครบถ้วนของโครงการทีน่ าเสนอฝึกภาคปฏิบตัิ 3 5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาโครงการฝึกฯมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ  

     

2. โครงการฝึกฯ ที่ส่งมา/มีเหตุผลที่เหมาะสมในการฝึกภาคปฏิบัติ 
๓ ในหน่วยงานนี้ 

     

3. สมาชิกกลุ่มมีฐานความรู้ เพี ยงพอในประเด็นที่ จะฝึกและ
กลุ่มเป้าหมายที่ฝึกเป็นอย่างดี 

        

4. สมาชิกกลุ่มมีทักษะในงานสังคมสงเคราะห์เพียงพอที่สามารถ
ท างานกับกลุ่มเป้าหมายที่ฝึกนี้ได้ 

     

5. โครงการฝึกฯมีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น  

     

6. กลุ่มมีการน าเสนอโครงการฝึกฯได้อย่างน่าสนใจ      
7. กลุ่มมีความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของโครงการฝึกฯได้  

     

ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 แผนการฝึกภาคปฏิบัติ (35 คะแนน) 
ประเมินแผนการฝึกภาคปฏบิัติ 5 4 3 2 1 

1. โครงการและแผนการฝึกงานของกลุ่มฯ มีความชัดเจน (ระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและกระบวนการท างาน  

     

2. โครงการและแผนการฝึกงานของกลุ่มฯ สะท้อนถึงการท างาน
เป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

     

3. มีการร่วมกันจัดท าโครงการฝึกฯและแผนการฝึกงานของกลุ่ม
เสร็จอย่างรวดเร็ว 

        

4. โครงการและแผนการฝึกงานของกลุ่มฯ แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทันสมยัและเป็นไปได้ 

     

5. โครงการและแผนการฝึกงานของกลุ่ มฯ  มี ขั้ นตอนและ
กระบวนการท างานที่ชัดเจน 

     

6. แผนการฝึกฯของกลุ่ม มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่คนไว้
อย่างชัดเจน 

     

7. แผนการฝึกฯของกลุ่ม มีการน าหลักการ หลักคิด และหลักปฏิบัติ
ในงานสังคมสงเคราะห์ไปใช้อย่างเหมาะสม 

     

 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลายเซ็น  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
1 .…………………………………………………...…วันที่ ………………………………… 
อาจารย์นิเทศงานในคณะ  
1 .……………………………………………………… วันที่ ……………………………… 
2 .……………………………………………………… วันที่ ……………………………… 
อนุกรรมการฝึก 3 
1 .……………………………………………………… วันที่ ……………………………… 
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4.2 แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (Self- assessment) ของ
นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 3 (50 คะแนน) 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตรงกับค าตอบใด แล้ว

เขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องนั้น 
เกณฑ์การประเมิน  มี  ระดับ ดังนี ้
 5   หมายถึง    ดีมาก    

4  หมายถึง   ด ี
 3  หมายถึง  ปานกลาง   

2 หมายถึง     ควรปรับปรุง 
 1 หมายถึง     ไม่ปฏิบตั ิ

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ หมาย

เหต ุ5 4 3 2 1 
1.นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เรียน
มาในการฝึกงานครั้งนี้ 

      

2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการฝึกงานครั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๕ ทักษะ       
3. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและช่วยท างานอย่างสม่ าเสมอในการ
ท างานกับกลุ่ม 

      

4. นักศกึษามีความกระตอืรอืรน้ในการฝกึงานครั้งนี้อย่างมาก       
5. นักศึกษาปรับตัวและรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างและ
หลากหลายได้  

      

6. นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานสังคมสงเคราะห์จาก
การฝึกงานครั้งนี้ 

      

7. การฝึกงานครั้งนีท้ าให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าโครงการ การบริหารจัดการงานสังคมสงเคราะห์มากขึ้น 

      

8.การฝึกงานครั้งนี้ท าให้นักศึกษา ได้ฝึกฝนและค้นหาความรู้ใหม่ๆ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

      

9. นักศึกษามีความรับผิดชอบและสามารถท างานที่กลุ่มมอบหมาย
ให้ท าจนเสร็จทันเวลา 

      

10. นักศกึษาพึงพอใจกับผลงานกลุ่มของตนเอง       
รวม       

 
ลงชื่อ............................................... นักศกึษาผู้ประเมนิ 

                                                              (............................................................................) 
วันที.่............เดือน...........................พ.ศ........................ 
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4.3 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ  3 นี้ ใช้ส าหรับประเมินนักศึกษา
รายบุคคลในความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดยพิจารณา
สมรรถนะตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (มคอ 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ
นักสังคมสงเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (GREATS) และคุณลักษณะบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ (EMPOWER) โดยค านึงถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก 
มาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ก าหนดให้นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ต้องมีการ
ฝึกภาคปฏิบัติที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าที่พร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะตามที่ก าหนดส าหรับความเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ  

แบบประเมินผลนี้รับรองโดยทีมอาจารย์ผู้นิเทศงานทั้งภายในคณะและ
อาจารย์ผู้นิ เทศงานภาคสนาม โดยส่งคืนมายังคณะสังคมสงเค ราะห์หลังจาก          
ฝึกภาคปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือ-สกุล นักศึกษา …………………………………………………………………………… 
2. ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้นเิทศงานในคณะฯ 

………………………………………………………………………………………………………. 
3. หน่วยงานท่ีฝึกฯ และอาจารย์ผู้นิเทศงานภาคสนาม 

………………………………………………………………………………………………………. 
4. ระยะเวลาการฝึกภาคปฏบิัติ 3 

………………………………………………………………………………………………………. 
เกณฑ์คะแนน ในแต่ละหัวข้อ จงพิจารณาให้คะแนนผลการฝึกภาคปฏิบัติ ตามล าดับ
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน รายละเอียด 

5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์และได้ยอมรับ 
4 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานได้อย่างโดดเด่น ได้ผลมากกว่าแผนการฝึกที่วางไว้ 
3 มีความสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนการฝึกที่วางไว้ 
2 ยังไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายในแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่มี

แนวโน้มว่าอาจจะด าเนินการได้ (ระบุเหตุผลประกอบ) 
1 ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด และไม่มีความสามารถในการท างานสังคม

สงเคราะห์ได้ในอนาคต  
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หมวดที่ 1 สมรรถนะด้านจริยธรรมและความเป็นนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ  
(75 คะแนน) 

ประเมินการแสดงออกทางจริยธรรมและพฤติกรรมทางวิชาชีพ 5 4 3 2 1 
1. มีความแม่นย าในหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ และเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

     

2. มีความสามารถในการบูรณาการและบริหารงานอย่างเป็นระบบ      
3. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถใช้ประโยชน์จาก                
ความทันสถานการณ์โลกในการพัฒนาศักยภาพตนเองและงานได้  

     

4. มีการใช้หลักการท างานเสริมพลังอ านาจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ      
5. มีการตัดสินใจโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาชีพและจรรยาบรรณนัก               
สังคมสงเคราะห ์

     

6. มีการรักษาความลับ ไม่น าข้อมูลไปสื่อสาร เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับ
การยินยอมจากผู้ใช้บริการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

     

7. มีความสามารถในการรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพตลอดกระบวนการ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน 

     

8.มีความสามารถในการท างานรวมกับผูรวมวิชาชีพเดียวกัน และกับผูรวมงาน
ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในและนอกหนวยงาน 

     

9.มีความรับผิดชอบในการพิทักษ คุมครองและพัฒนาความเปนอยูที่ดีของ
บุคคล กลุม และชุมชน 

     

10.สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านพฤติกรรมที่แสดงออก
ทางวาจา การเขียนและการสื่อสารทางอิเลคโทรนิกส์ต่างๆ 

     

11.มีการใช้ค าแนะน าและค าปรึกษาจากอาจารย์นิเทศงานเป็นแนวทางในการ
ฝึกปฏิบัติ 

     

12.มีความสามารถในการบริหารจัดการ พึ่งพาตนเองได้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ใช้บริการและต่อสังคม 

     

13.มีความซ่ือสัตย์ สุจริต โอบอ้อมอารี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว      
14 มีความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูลข่าวสาร และวิธีการท างานของ
หน่วยงาน  

     

15. มีความรู้เพียงพอในการท างาน และสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

     

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 2 สมรรถนะด้านการจัดการบูรณาการกับความหลากหลาย ความ
แตกต่าง (75 คะแนน) 
ความสามารถในการบูรณาการกับความหลากหลาย ความแตกต่าง 5 4 3 2 1 
1. มีความตระหนัก ใส่ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับและเคารพในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมในสังคมที่แตกต่างได้ 

     

2. เคารพในคุณค่าความเป็นมนษุย์ และสามารถจัดการกับอคติส่วนตัว เปิดใจเรียนรู้
สิ่งใหม่ และมีค่านิยมที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้ใช้บริการที่มี                   ความ
หลากหลายได้ 

     

3. มีความสนใจเรียนรู้กฏระเบียบและนโยบายต่างๆขององค์กร และปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ เช่น การเข้างาน การลางาน ฯลฯ  

     

4. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการท างาน สามารถเสนอตัวเข้ามาช่วย
ท างาน 

     

5. มีความใส่ใจต่อการเรียนรู้ ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความไม่
พอใจ และสามารถปรับตัวตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะได้ 

     

6. ให้เกียรติ เคารพใน สิทธิ หนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผูรวมวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหและผูรวมงานในวิชาชีพอื่น 

     

7. มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย ทัศนคติ วุฒิภาวะ 
กิริยาวาจา และความอ่อนน้อมถ่อมตน  

     

8. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี       
9. ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทในการฟัง มีกิริยาและวาจาที่สุภาพ ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างได้ 

     

10. มีส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงต่อเวลา เคารพกติกา
และเคารพสิทธิผู้อื่น  

     

11. มีความสามารถในสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับความแตกต่าง และ                  
ความหลากหลายในประสบการณ์ชีวิต ทั้งระดับ micro, mezzo ,macro  รู้จัก
สอบถาม และชี้แจงผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อจ ากัดให้อาจารย์ภาคสนามได้
ทราบ 

     

12. มีความคิดเป็นระบบเพื่อสื่อสารไปยังผู้รับในระดับต่างๆทั้ง ระดับบุคคล องค์กร
และสังคม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ดี ไม่
ก่อให้เกิดความสับสน   

     

13. มีความสามารถในการกระตุ้นความร่วมมือของผู้ ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

14. มีการยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม เชื่อในศักยภาพ สิทธิในการตัดสินใจ
ด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 

     

15. มีการใช้หลักการเสริมพลังอ านาจของผู้ใช้บริการ พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

หมายเหต ุการสื่อสาร ในที่นี้หมายถึง การติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน การน าเสนอ ฯลฯ 
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ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมวดที่ 3 สมรรถนะในการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) 
การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

5 4 3 2 1 

1. มีความเข้าใจในความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และมี
ทัศนคติต่อการพิทักษ์สิทธิทั้งในระบบและระดับบุคคล 

     

2. มีความพยายามในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็น การเข้าถึงบริการ 
ทรัพยากร  

     

3. มีความสามารถในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางโอกาส และการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของประชาชนทุกคน 

     

4. มีมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชน การพิทักษ์สิทธิ ความยุติธรรม
ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็นในการฝึกปฏิบัติ 

     

5. มีความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาความยากจน การเข้าไม่ถงึ
สิทธิและบริการ และความไม่เป็นธรรมในสังคม 

     

6. มีความเคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยการรักษาข้อมูลความลับของ
ผู้ใช้บริการ  

     

7. มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาและความต้องการทางสังคม       
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 4 สมรรถนะการบูรณาการการวิจัยสู่การฝึกปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติ      
สู่การวิจัยได้ (35 คะแนน) 
ความสามารถในการบูรณาการการวิจัยสู่การฝึกปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติสู่
การวิจัยได้ 

5 4 3 2 1 

1. มีความสามารถในการใช้ทักษะการวิจัย (ค าถามวิจัย ออกแบบและสร้าง
เครื่องมือ การติดตาม ประเมินผล) มาใช้ในการฝึกปฏิบัติ 

     

2. มีการวางแผนและการจัดการในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ      
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ ท าให้
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  

     

4. มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการบูรณาการทั้งการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและคุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัยและข้อค้นพบในการวิจัย 

     

5. สามารถน าประสบการณ์ปฏิบัติจริง และทฤษฎีมาอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลและน่าเชื่อถือ 

     

6. มีความสามารถในการจัดการความรู ที่จะน าไปสูงานวิชาการหรือ งานวิจัย
ที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการและความก้าวหน้าของวิชาชีพ               
สังคมสงเคราะห ์

     

7.มีการอภิปรายผลการวิจัย/ข้อค้นพบ เพื่ อน าเสนอสู่การปรับเปลี่ยน                    
การก าหนดแนวนโยบาย และการบริการที่ดีขึ้น 

     

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หมวดที่ 5 สมรรถนะด้านการบูรณาการการฝึกปฏิบัติกับนโยบาย (25 คะแนน) 
ความสามารถด้านการบูรณาการการฝึกปฏิบัติกับนโยบาย 5 4 3 2 1 
1.สามารถระบุนโยบายสังคมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี การบริการที่ทั่วถึง และการเข้าถึงบริการทางสังคมของ
ผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

     

2. มีสวนรวมกับภาคีเครือขายในการปองกัน แกไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม 
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นในเชิงระบบ นโยบาย มาตรการ และกลไก 
ตางๆ 

     

3. มีสวนรวมในการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เพื่อ 
สงเสริมสภาพแวดลอม ทางสังคม ชีวิตความเปนอยูที่ดี ความเปน 
ธรรมทางสังคม และสันติสุข ของสังคม 

     

4.สามารถประเมินถึงระบบสวัสดิการสังคมและนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดบริการและการเข้าถึงบริการสังคม 
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ความสามารถด้านการบูรณาการการฝึกปฏิบัติกับนโยบาย 5 4 3 2 1 
5.มีระบบคิดในการวิเคราะห์ การก าหนด และการผลักดันนโยบายที่คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

     

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หมวดที่ 6 สมรรถนะด้านการบูรณาการในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม 
องค์กร และชุมชน (25 คะแนน)  
ความสามารถด้านการบูรณาการในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม 
องค์กร และชุมชน 

5 4 3 2 1 

1. มีความสามารถใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในการฝึกภาคปฏิบัติ 

     

2. มีกรอบคิดที่น ามาใช้ในการท างานกับผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย 

     

3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ใชบ้ริการและต่อสังคม        
4. มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้ใชบ้ริการ และสังคมโดยรวม 

     

5. มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเพื่อที่จะ
สนับสนุนส่งเสริม รักษา เพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีของปัจเจกชน ครอบครัว กลุ่ม
และชุมชน   

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หมวดที่ 7 สมรรถนะด้านประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน      
(25 คะแนน) 
ความสามารถในการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 5 4 3 2 1 
1. มีความสามารถในการใช้ทักษะการประเมินวินิจฉัยปัญหาและวางแผนการ
ท างานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน   

     

2. มีความสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูล และใช้ความคิดวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบในการอภิปรายข้อมูลของผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมายได้ 
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ความสามารถในการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 5 4 3 2 1 
3. มีความสามารถน าความรู้และแนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์และแนวคิดอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอื่นๆมาเป็นกรอบคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ ใช้บริการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

     

4. มีความสามารถพัฒนาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายในการ
ช่วยเหลือ (intervention) และวัตถุประสงค์ ที่ผ่านการประเมินจุดแข็ง ความ
ต้องการ และความท้าทายต่อปัญหาและผลกระทบที่ผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย
เผชิญอยู่ 

     

5. มีความสามารถในการเลือกแนวทางชว่ยเหลือทีม่าจากการประเมินอย่างเป็น
ระบบ ความรู้ในการวิจัย และค่านิยม รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………..... 
 
หมวดที่ 8 สมรรถนะด้านการช่วยเหลือ (Intervention) บุคคล ครอบครัว กลุ่ม 
องค์กร และชุมชน (35 คะแนน) 
ความสามารถด้านการช่วยเหลือ (Intervention) บุคคล ครอบครัว กลุ่ม 
องค์กร และชุมชน 

5 4 3 2 1 

1. สามารถใช้ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟู  ป้องกัน  คุ้มครอง  พัฒนาและติดตาม
ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย   

     

2.สามารถวิเคราะห์ทางเลือกในการช่วยเหลือตามลักษณะของผู้ใช้บริการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

     

3.สามารถใช้ความรู้และแนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์และแนวคิดอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบคิดในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

     

4.สามารถใช้วิชาชีพในการสร้างความร่วมมือที่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จและ
เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

     

5.สามารถในการต่อรอง พิทักษ์สิทธิด้วยความเคารพในความต้องการ ความ
แตกต่างและหลากหลายของผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

     

6.สามารถเอื้ออ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อ
ยุติที่เกิดจากการตกลงจากทุกฝ่าย  

     

7.ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
ต่อหน่วยงานที่ฝึกภาคปฏิบัติ  
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมวดที่ 9 สมรรถนะด้านการฝึกประเมินผลบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และ
ชุมชน (25 คะแนน) 
ความสามารถในการฝึกประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และ
ชุมชน 

5 4 3 2 1 

1.สามารถคัดเลือกและใช้วิธีการมาประยุกต์ในการประเมินผลลัพธ์      
2.สามารถใช้ความรู้ และแนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์และแนวคิดอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอื่นๆมาเป็นกรอบคิดในการประเมินผลลัพธ์ 

     

3.มีระบบการคิดวิเคราะห์  การติดตาม และการประเมินผลความ
ช่วยเหลือและโครงการ กระบวนการและผลลัพธ์ 

     

4.มีผลการประเมินที่เกิดข้อค้นพบในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลทั้งในระดับ micro, mezzo, macro  

     

5.มีสวนรวมในการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาองคกรที่ฝึกปฏิบัติใหด าเนิน
นโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความเปนธรรม ผลประโยชน
สูงสุดและการพิทักษสิทธิของผูใชบริการเปนส าคัญ 

     

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.ข้อคิดเห็นต่อความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษา 
(บูรณาการ การเข้าถึง การแทรกแซงช่วยเหลือ และการประเมินผล) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

11.จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
จุดเด่นของนักศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
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12. ถ้ามีโอกาสเลือก หากนักศึกษาผู้นี้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างาน
ในหน่วยงานของท่านหรือไม่  

 รับ                          ไม่แน่ใจ                    ไม่รับ 
 
13. ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลายเซ็น  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
๑.…………………………………………………...…วันท่ี ………………………………… 
อาจารย์นิเทศงานในคณะ  
๑.……………………………………………………… วันท่ี ……………………………… 
๒.……………………………………………………… วันท่ี ……………………………… 
อนุกรรมการฝึก 3 
๑.……………………………………………………… วันท่ี ……………………………… 
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5. แนวทางการถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ  
 การถอดบทเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยในการ             
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติของ
ตนเองส่งหลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ โดยสาระส าคัญของการถอดบทเรียน               
มีดังนี ้

ความหมายและความส าคัญของการถอดบทเรียน  
การถอดบทเรียน เป็นการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่าน

มาในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่
ก่อให้เกิดผลการด าเนินงานขึ้นอาจเป็นทั้งผลส าเร็จหรือความล้มเหลว การถอด
บทเรียนจึงเป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยการสกัดความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ทีมงาน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และ
ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการด าเนินงาน
นั้น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป 

ประโยชน์ของการถอดบทเรียน คือ  
1) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการงานให้บรรลุเป้าหมาย 
2) สรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่างๆ ให้เห็นรายละเอียดของ

เหตุผลและปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความส า เร็จ/
ล้มเหลวของการท างาน 

3) ค้นหาความรู้จากการท างานสกัดความรู้ ประสบการณ์ของคนท างาน 
รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างท างาน 

4) บทเรียนที่ถอดจะเป็นความรู้ใหม่ท่ีเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ต่อไป 
ลักษณะการถอดบทเรียน สามารถถอดบทเรียนได้ 2 แบบ คือ  
1) ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เน้นเฉพาะกิจกรรมส าคัญของโครงการ 

และน าผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 

2) ถอดบทเรียนทั้งโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทั้งระบบ และเริ่มตั้งแต่
ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
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เทคนิคและแนวทางการถอดบทเรียน มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการน าไปใช้ ซึ่งเทคนิคการถอดบทเรียนที่
นิยมใช้กันได้แก่  
1) ก ารท บ ท วน ระห ว่ า งก ารป ฏิ บั ติ ง าน  (After Action Review 

technique = AAR) เป็นการถอดบทเรียนระหว่างด าเนินงาน มีความ
ง่ายและเหมาะกับการเริ่มต้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบุคคล/องค์กร 
โดยสามารถท าการ AAR ได้บ่อยๆ เพราะใช้เวลาไม่นาน อีกทั้งยัง
สามารถเลือกได้ว่าจะถอดบทเรียนเป็นประเด็นหรือรายกิจกรรม 

2) แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping = OM) เป็นการ ถอดบทเรียน
ระหว่างด าเนินงาน เน้นคุณภาพการท างานและการพัฒนาการของ
พฤติกรรม การถอดบทเรียนแบบแผนท่ีผลลัพธ์ต้องใช้กับงานใช้ระบบ 
การติดตามประเมินผลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต้องการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรโดย
ต้องมีการเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด 

3) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (Retrospective technique) เป็น
เทคนิคการถอดบทเรียนหลังจบโครงการ โดยถอดบทเรียนตั้งแต่การ
เกิดขึ้นของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เทคนิค
การถอดเรียนนี้เหมาะกับการถอดบทเรียนโครงการที่ท าเสร็จสิ้นและ
ต้องการท าในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องไปอีก 

4) การประเมินประสิทธิผลการท างาน (Performance Measurement 
= PM) เป็ น เทคนิ คการถอดบท เรี ยน หลั งเส ร็ จสิ้ น โค รงการ                  
เหมาะส าหรับงานที่มีระบบการติดตาม ประเมินผลและมีการเก็บ
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่ชัดเจนแล้ว โดยถอดบทเรียนตามกรอบตั ว ช้ี วั ด 
ความส าเร็จของโครงการ เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างาน
ต้องใช้เวลา และขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ความชัดเจนของตัวช้ีวัด 

5) การเรียนรู้จากเพื่ อน (Peer Assist = PA) เป็น เทคนิคการถอด
บทเรียนที่ท าหลังเริ่มด าเนินการมาสักระยะ เป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายที่ท างานร่วมกันและมีลักษณะงานคล้ายกัน 

6) การเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี  (Good/Best Practice = GP/BP) เป็น
เทคนิคที่ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของตัวอย่างดีๆนั้นร่วมกัน มีการ
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บันทึกผล การเชิญผู้ที่เห็นร่วมกันว่าท าให้เกิดตัวอย่างดีๆนั้นมาเล่าสู่
กันฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งความยากของเทคนิคนี้คือ การ  
นิยามว่าตัวอย่างที่เลือกมานั้น ดีอย่างไร และเพราะอะไร 

ประเด็นการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นค าถามส าคัญ ดังนี้ 
 1) การทบทวน (การจูนภาพ) ที่มาที่ไปของโครงการ กิจกรรม กรณีศึกษา 
และตัวเอง รวมทั้งสิ่งที่ท าลงไป ผลที่เกิดในทุกด้าน เพื่อให้เห็นภาพ ซึ่งค าถามเพื่อจู
นภาพนี้ ได้แก่  

 ท าไมท่านถึงเข้ามาร่วมในการด าเนินงานโครงการนี้  
 โครงการนี้มุ่งหวังให้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง (สภาพความส า เร็จที่

คาดหวัง)  
 โครงการนี้มีโครงสร้างการท างาน บทบาทหน้าที่กันอย่างไร ใคร

รับผิดชองอะไรบ้าง  
  โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมอะไรไปบ้าง และได้ผลอะไรบ้าง 

2) การค้นหา (ชุด scan) เป็นการวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นความส าเร็จที่
เกิดขึ้นจริง ท้ังในด้านการบริหาร การจัดการต่างๆ ซึ่งค าถามเพื่อค้นหา/scan ได้แก่  

 ความส าเร็จอะไรที่ได้ตามความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จ
นั้นเป็นอย่างไร  

 ความส าเร็จอะไรที่ ได้  มากกว่า ความคาดหวัง และสภาพ
ความส าเร็จที่ได้มากกว่าความคาดหวัง เป็นอย่างไร  

 ความส าเร็จอะไรที่ ได้  น้อยกว่า ความคาดหวัง และสภาพ
ความส าเร็จที่น้อยกว่าความคาดหวัง เป็น อย่างไร 

3) ปัจจัย และอุปสรรค (ชุดท าไม) เป็นการวิเคราะห์ว่า ท าไม ผลการ
ด าเนินงานจึงได้มากกว่า น้อยกว่าที่คาดหวัง โดยให้วิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 
โครงสร้างการท างาน กระบวนการท างาน กิจกรรม วิธีการท างาน ทีมงาน 
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆว่า อะไรเป็นสาเหตุให้ผลการด าเนินงานเป็น
เช่นนั้น ซึ่งค าถามเพื่อหาเหตุผล ปัจจัย และอุปสรรค ได้แก่  

 อะไรที่ท าให้เราท างานได้ผล ตาม ความคาดหวัง ท าไม จึงเป็น
เช่นนั้น  
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 อะไร ที่ท าให้เราท างานได้ผล มากกว่า ความคาดหวัง ท าไม จึง
เป็นเช่นนั้น  

 อะไร ที่ท าให้เราท างานได้ผล น้อยกว่า ความคาดหวัง ท าไม จึง
เป็นเช่นนั้น 

4) การค้นหาบทเรียน (ชุดสรุป) เป็นค าถามที่ได้เรียนรู้ว่า บทเรียนอะไรจาก
การท างาน รู้ว่ามีเง่ือนไขอะไรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท างาน เพื่อพัฒนา
กระบวนการ วิธีการท างาน การบริหารจัดการโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งค าถามเพื่อค้นหา
บทเรียน ได้แก ่

 อะไรที่คิดว่า ดี ท าแล้วได้ผล ควรท าต่อไป ท าไม  
 อะไร ที่คิดว่ายังสามารถท าได้ แต่ต้องปรับปรุง และจะปรับปรุง

อย่างไร  
 อะไร ที่คิดว่าท าแล้ว ยังไม่ดี ไม่ควรท าต่อ ท าไม  
 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการต่อไป  

บทเรียนและข้อเสนอต้องชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้เห็นแนวปฏิบตัิที่จะไป
ใช้ได้ต่อไป 
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6. แบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะ 

แบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะ 

การนิเทศงานครั้งที ่  

ชื่อนักศึกษา  

หน่วยงาน/ ชุมชนที่ฝึก  

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  

อาจารย์นิเทศงานของคณะ  

 
วัตถุประสงคข์องการนิเทศงานครั้งนี ้
 
 
 
ผลการจัดท า/ ตดิตามแผนการฝึก 
 
 
 
กระบวนการเรียนรู้ของนักศกึษา 

กระบวนการเรียนรูข้องนักศึกษา ต้องปรับปรุง 
เป็นไปตาม 

ความคาดหวงั 
เหนือความ
คาดหวัง 

1) การปรับตัวเข้ากับหนว่ยงาน/ พื้นที    
2) การสามารถในการเรียนรู้    
3) การใช้ประโยชนจ์ากการนิเทศงาน    
4) การท างานกบักลุ่มคนที่มีความ

แตกต่างหลากหลาย 
   

5) ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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กระบวนการเรียนรูข้องนักศึกษา ต้องปรับปรุง 
เป็นไปตาม 

ความคาดหวงั 
เหนือความ
คาดหวัง 

6) ความสามารถในการสะท้อนอัตลกัษณ์
ของวิชาชีพ 

   

7) ความรู้และความสามารถในการ
ประยุกต์หลกัและวิธกีารสังคม
สงเคราะห์ 

   

8) ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด    

7.แบบประเมินการนิเทศงานอาจารย์นิเทศงานในคณะ และอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม (ส าหรับนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบประเมินผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการนิเทศงานของอาจารย์
นิเทศงานของคณะและอาจารย์ภาคสนาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
ภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้ น
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนตอบแบบ
ประเมินนี้ตามความจริงเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของ
คณะฯ ครั้งต่อไป  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

1. นักศึกษาศูนย์    1) รังสิต   2) ล าปาง  
2. หน่วยฝึก................. .......................................................................................  
3. ช่ืออาจารย์นิเทศงานใน................................................................................  

 
ส่วนที่ 2 ภาพรวมของการนิเทศงานอาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

ค าชี้แจง กรุณาเลือกเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
(5-มากที่สุด / 4-มาก / 3-ปานกลาง / 2-น้อย / 1-น้อยที่สุด/ 0 –ไม่ได้
ด าเนินการเลย)  
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ส่วนที่ 3 สมรรถนะการนิเทศงาน 

ค าชี้แจง กรุณาเลือกเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ โดย 5 ระดับ คือ  

5-มากที่สุด / 4-มาก / 3-ปานกลาง / 2-น้อย / 1-น้อยที่สุด / 0 -ไม่ได้
ด าเนินการเลย  

ภาพรวมของการนิเทศงาน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ของอาจารย์นิเทศงาน  
ด้านการบริหารจดัการ (Administrative) 

1. มีการก าหนดและวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับนกัศึกษา      
2. มีการประชุมหารือร่วมกันกับนักศึกษา      
3. มีการก าหนดขั้นตอนและออกแบบการฝึกภาคปฏิบัติงานร่วมกบั

นักศึกษา 
     

4. มีการชี้แจงวัตถปุระสงค์  ท าความเข้าใจข้อตกลงการฝึกภาคปฏิบัติ
ร่วมกับหนว่ยฝึกฯและนักศึกษา 

     

ด้านการเรยีนรู้และจดัการศึกษา (Learning & Education) 
5. มีการก าหนดแนวทางการเรียนรู้ร่วมกบัอาจารย์นิเทศงาน

ภาคสนามและนกัศึกษา 
     

6. มีการแนะน าการใช้เครื่องมือ เทคนิค  ทักษะการท างานกับชุมชน      
7. มีการจัดกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเห็น

ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการฝกึภาคปฏิบัติ   
     

ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา (Supportive) 
8. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับนักศึกษา      
9. มีการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธภิาพ      
10. มีการสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน      
11. มีการติดต่อสื่อสารกับนกัศึกษาอยา่งต่อเนื่อง      

ภาพรวมของการนิเทศงาน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ของอาจารย์นิเทศงาน 
ด้านขอบเขตของเน้ือหาวิชา (Scope) 

12. มีความเข้าใจเนื้อหาวิชาการฝึกภาคปฏบิัติ       
13. มีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ        
14. มีความเข้าใจในเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติงาน               
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ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการนิเทศงานของอาจารย์   
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................... 

สังคมสงเคราะห์ 
ด้านการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะหเ์ฉพาะราย/กลุม่ชน/ชุมชน/การบริหาร/การวิจัย 
(Methodologies) 

15. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์แบบบูรณาการ      
16. มีการอธบิายการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้นงานสังคมสงเคราะห์ทุก

ระดับ 
     

17. มีการยกตวัอย่างและน าเสนอประสบการณ์การท างานสังคม
สงเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม    

     

ด้านการท างานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ หรือ การท างานเป็นทีมกบัชมุชน (Team work) 
18. มีการประสานงานการฝึกภาคปฏบิัติร่วมกันกับอาจารย์นิเทศงาน

ในคณะและภาคสนาม 
     

19. มีการท างานร่วมกับองค์กรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีพ่บในการ     
ฝึกภาคปฏิบัต ิ

     

20. มีการจัดกระบวนการให้เกิดการท างานเป็นทีม      
ด้านการตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

21. มีการติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

22. มีการสะท้อนปัญหาในการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
23. มีการประเมินผลระหวา่งและหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติ      
24. มีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกภาคปฏบิัติ      
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