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กำหนดกำรมัชฌิมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษำยน 2562
ณ ห้อง SC1059 อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
13.30-13.45 น. นักศึกษำลงทะเบียน
13.45-13.50 น. กล่ำวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดย รองคณบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำและกำรเรียนรู้
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียำนุช โชคธนวณิชย์)
13.50-14.10 น. แนะแนวทำงกำรเรียนกำรสอนและชี้แจงแผนกำรเรียนกำรสอน ตำมแผน ก. และ ข. โดย ผู้อำนวยกำร
หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต (อำจำรย์เคท ครั้งพิบูลย์)
14.10-15.40 น. ชี้แจงรำยละเอียดกำรศึกษำวิชำโทของคณะ และถำม-ตอบ (สำขำละ 15 นำที)
โดย ผู้แทนแต่ละสำขำวิชำโท
• วิชำโททำงกำรพัฒนำชุมชน
• วิชำโทสังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุติธรรม
• วิชำโทสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์
• วิชำโทกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัว
• วิชำโทกำรบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำร
• วิชำโทสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
15.40-16.00 น. ชี้แจงข้อมูลกำรศึกษำภำคปฏิบัติ โดย ประธำนอนุกรรมกำรฝึกภำคปฏิบัติ 1
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่ำง)
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แผนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
(สำหรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561)
ปี - ภาค
อำจำรย์ที่
ปรึกษำ

แผน ก.
ผศ.ดร.มำดี ลิ่มสกุล
อ.ดร.มำลี จิรวัฒนำนนท์
อ.ดร.กำญจนำ รอดแก้ว
อ.วิไลลักษณ์ อยู่สำรำญ
ปี 1 ภำค 1 วิชำศึกษำทั่วไป 5 วิชำ
สค.111 ปรัชญำและแนวคิดสังคมสงเครำะห์
รวม 18 หน่วยกิต

แผน ข.
ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนำนุช
รศ.ชำนนท์ โกมลมำลย์
อ.ชลธิชำ พันธุ์พำนิช
อ. ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
วิชำศึกษำทั่วไป 5 วิชำ
สค.111 ปรัชญำและแนวคิดสังคมสงเครำะห์
รวม 18 หน่วยกิต

ปี 1 ภำค 2 วิชำศึกษำทั่วไป 5 วิชำ
สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลีย่ นแปลง
(อ)
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 1 ภำค ร.
ปี 2 ภำค 1 สค.201 กำรดูงำนและสัมมนำ (จ)
สค.213 กำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคมและปัญหำสังคม
(พ)
สค.222 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 1 (พฤ)
สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีกำรพัฒนำสังคม (ศ)
สค.315 กำรให้กำรปรึกษำทำงสังคมสงเครำะห์ (อ.เช้ำ)
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต

วิชำศึกษำทั่วไป 5 วิชำ
สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลีย่ นแปลง
(อ)
รวม 18 หน่วยกิต
สค.211 จริยธรรมทำงวิชำชีพและคุณค่ำควำมเป็น
มนุษย์ (อ)
สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีกำรพัฒนำสังคม (ศ)
สค.222 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 1 (พฤ)
สค.224 กำรวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ 1 (จ)
วิชำเลือกใน/นอกสำขำ 1 วิชำ
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต

ปี 2 ภำค 2 สค.211 จริยธรรมทำงวิชำชีพและคุณค่ำควำมเป็น
มนุษย์ (อ)
สค.214 สวัสดิกำรสังคมกับควำมมั่นคงของมนุษย์และ
สังคม (พฤ)
สค.223 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 2 (ศ)
สค.224 กำรวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ 1 (จ)
วิชำเลือกใน/นอกสำขำ 1 วิชำ
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต

สค.201 กำรดูงำนและสัมมนำ (จ)
สค.213 กำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคมและปัญหำสังคม
(พ)
สค.214 สวัสดิกำรสังคมกับควำมมั่นคงของมนุษย์และ
สังคม (พฤ)
สค.223 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 2(ศ)
สค.315 กำรให้กำรปรึกษำทำงสังคมสงเครำะห์ (อ.เช้ำ)
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต

ปี 2 ภำค ร. สค.202 กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 1 - 6 หน่วยกิต
ปี 3 ภำค 1 สค.311 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 3 (พ)
สค.312 กำรวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ 2 (ศ)
สษ.256 ภำษำอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเครำะห์ 1
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
วิชำวิชำโท/เลือก - 1 วิชำ
วิชำเลือกใน/นอกสำขำ 1 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต

สค.202 กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 1 - 6 หน่วยกิต
สค.311 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 3 (พ)
สค.312 กำรวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ 2 (ศ)
สษ.256 ภำษำอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเครำะห์ 1
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
วิชำวิชำโท/เลือก - 1 วิชำ
วิชำเลือกใน/นอกสำขำ 1 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต

ปี 3 ภำค 2 สค.313 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 4 (อ)

สค.313 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 4 (อ)
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ปี - ภาค

แผน ก.
สค.314 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 5 (ศ)
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
วิชำเลือกใน/นอกสำขำ 1 วิชำ
วิชำวิชำโท - 2 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภำค ร. สค.301 กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 2 - 6 หน่วยกิต
ปี 4 ภาค 1 วิชำวิชำโท/เลือก - 2 วิชำ
วิชำเลือกเสรี - 2 วิชำ
รวม 12 หน่วยกิต
ปี 4 ภาค 2 สค.401 กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 3 - 6 หน่วยกิต
สค.411 กำรสัมมนำทำงสังคมสงเครำะห์
รวม 9 หน่วยกิต

แผน ข.
สค.314 หลักและวิธีกำรสังคมสงเครำะห์ 5 (ศ)
วิชำบังคับนอกคณะ 1 วิชำ
วิชำเลือกใน/นอกสำขำ 1 วิชำ
วิชำวิชำโท - 2 วิชำ
รวม 18 หน่วยกิต
สค.301 กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 2 - 6 หน่วยกิต
วิชำวิชำโท/เลือก - 2 วิชำ
วิชำเลือกเสรี - 2 วิชำ
รวม 12 หน่วยกิต
สค.401 กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ 3 - 6 หน่วยกิต
สค.411 กำรสัมมนำทำงสังคมสงเครำะห์
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ แผนการศึกษาข้างต้น จัดเฉพาะวิชาบังคับในคณะฯ เท่านั้น / นักศึกษามีอิสระวางแผนด้วยตัวเอง ในการเลือกเรียนวิชาบังคับ
นอกคณะฯ วิชาเลือกใน/นอกสาขา วิชาโท และวิชาเลือกเสรี
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แบบฟอร์มตรวจสอบกำรเรียนครบตำมหลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต 2559
(นักศึกษำรหัส 61)
รหัสวิชา
หน่วยกิต เกรด
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต
ส่วนที่ 1 (21 หน่วยกิต)

ภาค

ผ่านพื้นความรู้

1. TU100
3
2. TU101
3
3. TU102
3
4. TU103
3
5. TU104
3
6. TU105
3
7. TU106
3
ส่วนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
1. TU113
3
2. TU121
3
3. TU122
3
2. วิชาเฉพาะด้าน (105 หน่วยกิต)
2.1 วิชาเอก 90 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับในสาขา 66 หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับภาคทฤษฏี 45 หน่วยกิต
1. SW111
3
2. SW211
3
3. SW212
3
4. SW213
3
5. SW214
3
6. SW221
3
7. SW222
3
8. SW223
3
9. SW224
3
SW111
10. SW311
3
SW223
11. SW312
3
SW224
12. SW313
3
SW311
13. SW314
3
SW311
14. SW315
3
15. SW411
3
สอบได้/กาลังศึกษา SW301
2.1.1.2 วิชาบังคับภาคปฏิบตั ิ 21 หน่วยกิต
1. SW201
3
SW111
2. SW202
6
SW201 และ SW223
3. SW301
6
SW202 และ SW311
4. SW401
6
SW301/SW313/SW314

รหัสวิชา
หน่วยกิต เกรด
ภาค
ผ่านพื้นความรู้
2) วิชาเลือกในและนอกสาขา 9 หน่วยกิต
2.1.2.1 กลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 6 หน่วยกิต
1.
3
2.
3
2.1.2.2 กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ประยุกต์ 3 หน่วยกิต
1.
3
3) วิชาบังคับนอกสาขา 15 หน่วยกิต
1. AN201
3
2. PO211
3
3. EC210
3
4. EL256
3
5. SO201
3
2.2 วิชาโท/เลือก 15 หน่วยกิต (เลือกจากสาขาวิชาใดก็ได้รวมไม่เกิน 4 สาขา)
1.
3
2.
3
3.
3
4.
3
5.
3
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต (เลือกวิชาศึกษาทัว่ ไปหมวดภาษาต่างประเทศได้)
1.
3
2.
3
หมายเหตุ :
1) สาหรับผู้ที่เลือกศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาโทให้เลือก
ศึกษาวิชาอืน่ ๆ ในคณะสังคมวิทยาฯ 2 วิชา (6 หน่วยกิต) โดยเลือกสาขาละ 1 วิชา
แทนวิชา AN201 และ SO201 ตามลาดับ
2) สาหรับผู้ที่เลือกศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท ให้เลือกจดทะเบียน 1 วิชา
จากวิชาเฉพาะสาขา (ใน 3 สาขา) ของคณะรัฐศาสตร์ ตามข้อ 2.2 ก. แทนวิชา PO211

4. สาหรับวิชาที่เรียนเกิน
1.
3
2.
3
3.
3
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตสะสม.....................หน่วยกิต
สาขาวิชาเอก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาโท 1..............................................................................................
สาขาวิชาโท 2..............................................................................................
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หลักสูตรวิชำโท
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
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หลักสูตรวิชำโททำงกำรพัฒนำชุมชน
Minor Program in Community Development
ปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญำ
กำรพัฒนำชุมชน เป็นองค์ควำมรู้เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ เป็นกระบวนกำรที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนค้นหำ
ศักยภำพของตนเอง สำมำรถกำหนดและร่วมสร้ำงพื้นที่ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ให้ชุมชนได้รับกำรตอบสนองในวิถีทำง
ที่เท่ำเทียมกันในสังคมด้วยควำมเที่ยงธรรม
ผู้ศึกษำจะมีควำมสนใจและควำมเข้ำใจเรื่องของคน ชุมชน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับองค์ประกอบต่ำงๆ
ในชุมชน สำมำรถทำงำนร่วมกับบุคคล กลุ่มคน และองค์กรชุมชนเพื่อสนับสนุนให้สมำชิกชุมชนเกิดจิต สำนึก และพลัง
ร่วมในกำรเคลื่อนไหว เพื่อกิจกรรมสำธำรณะ
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้เรื่องปรัชญำ แนวควำมคิด ทฤษฎี หลักกำร วิธีกำร กลวิธีในกำรพัฒนำ
ชุมชน และมีทักษะในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีทัศนคติและท่ำทีที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนกับประชำชนได้อย่ำง
สอดคล้องกับบริบทของทุกๆ สังคม
หลักสูตร
- โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษำที่ประสงค์จะศึกษำวิชำโทกำรพัฒนำชุมชน จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ในสำขำกำรพัฒนำชุมชนให้ ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) วิชำบังคับ 12 หน่วยกิต คือ
พช.311, พช.312, พช.313, พช.314
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต โดยเลือกจำกวิชำดังต่อไปนี้
พช.415, พช.416, พช.418
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รำยวิชำในหลักสูตรวิชำโททำงกำรพัฒนำชุมชน
รหัส

ชื่อวิชำ

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตัวเอง)

1) วิชำบังคับ 12 หน่วยกิต
พช.311 แนวคิดและปฏิบัติกำรพัฒนำชุมชน
CD 311 Concepts and Practice in Community Development
พช.312 กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำชุมชน
CD 312 Driven Process in Community Development
พช.313 กำรวำงแผนและกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น
CD 313 Planning and Administration in Community and Local Development
พช.314 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนพัฒนำชุมชน
CD 314 Knowledge Management in Community Development
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
พช.415 กำรเสริมสร้ำงพลังชุมชนและเครือข่ำย
CD 415 Community and Network Empowerment
พช.416 กำรจัดกำรตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
CD 416 Community and Local Self Governance
พช.418 กำรวำงแผนพัฒนำเมืองและภูมิภำค
CD 418 Urban and regional development planning

คู่มือมัชฌิมนิเทศ คณะสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561

3 (2-1-6)
3 (2-1-6)
3 (2-1-6)
3 (2-1-6)

3 (2-1-6)
3 (2-1-6)
3 (2-1-6)

-8-

หลักสูตรวิชำโทสังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุติธรรม
Minor Program in Criminal Justice Social Work
ปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญำ
กระบวนกำรยุ ติธรรม เป็ น วิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องควำมเป็นธรรม วิช ำกำรแขนงนี้พัฒ นำขึ้นมำจำก
กำรศึกษำเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐำนของคนและหลักกำรสำคัญของกำรอยู่ร่วมกันในรัฐสมัย ที่ต้องมีควำมยุติธรรม เนื้อหำ
โดยรวมจึงเป็นวิชำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นธรรมทั่วๆ ไป ในทุกเรื่องไม่ว่ำจะเป็นในแง่ของควำมเป็นธรรมด้ำนเศรษฐกิจ
สังคมและกำรเมือง ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ตกเป็นเหยื่อ ผู้ด้อยโอกำสทั้งหลำยในสังคม และเนื้อหำส่วนหนึ่งจะมุ่งเฉพำะ
ลงไปที่กระบวนกำรยุติธรรม อำชญำกรรม กำรป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูผู้กระทำผิด
นักศึกษำที่ศึกษำวิชำกำรทำงด้ำนนี้ จะเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ และทัศนคติที่เหมำะสมต่ อ กำร
ทำงำนที่สรรค์สร้ำงควำมยุติธรรมควำมเป็นธรรมให้กับสังคมและ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำสทั้งหลำย ทั้งยังมีส่วนช่วย
ปกป้องและคุ้มครองสุจริตชนในสังคมให้มีควำมสงบสุขและมั่ นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำประเทศชำติ และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติของคนในสังคม
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบและกำรบริหำรงำนยุติธรรม
และงำนสังคมสงเครำะห์ มีทักษะและพื้นฐำนที่ จำเป็นต่อกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นธรรม และควำมมั่นคง
ปลอดภัยในสังคม มีทัศนคติที่เหมำะสมต่อกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นธรรมและควำมมั่นคงปลอดภัยในสังคม
และเพื่อสร้ำงบัณฑิตซึ่งมีคุณภำพ และเข้ำใจงำนสังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบ เข้ำไปทำงำนให้กับ
ภำครัฐบำลและเอกชน ที่ยังขำดแคลนบุคลำกรด้ำนนี้อยู่มำก ตำมกำรพัฒนำของสังคมปัจจุบัน
หลักสูตร
- โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษำที่ประสงค์จะศึกษำวิชำโทสังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุติธรรม จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ใน
สำขำวิชำทำงด้ำนงำนยุติธรรม/กระบวนกำรยุติธรรมให้ได้หน่วยกิตสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) วิชำบังคับ 9 หน่วยกิต คือ
ยธ.311, ยธ.312, ยธ.313
2) วิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต โดยเลือกจำกวิชำดังต่อไปนี้
ยธ.314, ยธ.315, ยธ.316
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รำยวิชำในหลักสูตรวิชำโทกำรบริหำรงำนยุติธรรม
รหัส

ชื่อวิชำ

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตัวเอง)

1) วิชำบังคับ 9 หน่วยกิต
ยธ.311 ควำมยุติธรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
JA311 Justice and Criminal Justice
ยธ.312 อำชญำวิทยำ และทัณฑวิทยำ
JA312 Criminology and Penology
ยธ.313 กำรแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน
JA313 Community-based Corrections
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ยธ.314 สังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุติธรรมสำหรับเด็กและเยำวชน
JA 314 Juvenile Justice
ยธ.315 เหยื่ออำชญำกรรมกับควำมรุนแรงในครอบครัว
JA 315 Crime Victims of Family Violence
ยธ.316 กำรป้องกันอำชญำกรรม
JA 316 Crime Prevention

คู่มือมัชฌิมนิเทศ คณะสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (2-1-6)
3 (2-1-6)
3 (3-0-6)

- 10 -

หลักสูตรวิชำโทสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์
Minor Program in Medical Social Work
ปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญำ
กำรสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ เป็นวิชำชีพและวิชำกำรแขนงหนึ่ง ที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำ ป้องกันปัญหำ
บำบัดรักษำ และฟื้นฟูสุขภำพอนำมัยของประชำชน ซึ่งถึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประกำรหนึ่งของกำรมีสวัสดิภำพ
สังคมที่ดี ขอบเขตของเนื้อหำวิชำกำรสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์มีทั้งด้ำนลึกและด้ำนกว้ำง ตลอดจนมีควำมสัมพันธ์
กับวิชำกำรและวิชำชีพอื่น ๆ ในวงกำรสำธำรณสุข กำรแพทย์ และสุขภำพอนำมัยอย่ำงใกล้ชิด ในขณะที่ประเทศกำลัง
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมกระแสโลกำภิวัตน์ กำรสังคมสงเครำะห์กำรแพทย์
มีควำมสำคัญมำกยิ่งขึ้นในกำรพัฒนำสังคมโดยส่วนรวม
กำรศึกษำสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์เป็นวิชำโท จะทำให้นักศึกษำมีควำมรู้ ทัศนคติและทักษะเฉพำะที่
พร้ อมจะปฏิบั ติงำนในสำขำสั งคมสงเครำะห์ ทำงกำรแพทย์ ซึ่งมีห น่ว ยงำนทั้งภำครัฐ บำล และเอกชนที่พร้อมจะ
ปฏิบั ติงำนในสำขำสั ง คมสงเครำะห์ ทำงกำรแพทย์ ซึ่งมีห น่ว ยงำนทั้ งภำครัฐ บำล และเอกชนรองรับจ ำนวนมำก
นอกจำกนั้น นักศึกษำยังมีพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อระดับมหำบัณฑิต หรือระดับสูงกว่ำปริญญำตรีทำงสังคมสงเครำะห์
ทำงกำรแพทย์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอีกด้วย
วัตถุประสงค์
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ นั กศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องปรัชญำ แนวควำมคิด ทฤษฎี หลั กกำร วิธีกำรปฏิบัติงำน
เทคนิค ในงำนสังคมสงเครำะห์สุขภำพ/ทำงกำรแพทย์ มีทัศนคติที่ดี สอดคล้องกับกำรพัฒนำงำนสังคมสงเครำะห์
สุขภำพ/ทำงกำรแพทย์ และมีทักษะในกำรทำงำนสังคมสงเครำะห์สุขภำพ/ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนมีพื้นฐำนในกำร
ประกอบอำชีพ และศึกษำต่อในด้ำนสังคมสงเครำะห์สุขภำพ/ทำงกำรแพทย์ หรือวิชำชีพใกล้เคียง
หลักสูตร
- โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษำ ที่ประสงค์จะศึกษำวิช ำโทสั งคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ จะต้องศึกษำวิชำต่ำง ๆ ในสำขำวิช ำ
สังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) วิชำบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต คือ
สพ.310, สพ.311, สพ.312, สพ.313
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต โดยเลือกจำกวิชำดังต่อไปนี้
สพ.314, สพ.315, สพ.316
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รำยวิชำในหลักสูตรวิชำโทสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์
รหัส

ชื่อวิชำ

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตัวเอง)

1) วิชำบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
สพ.310 กำรประเมินและวินิจฉัยทำงชีวะจิตสังคม
MW 310 Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis
สพ.311 กำรสังคมสงเครำะห์สุขภำพจิต
MW 311 Mental Health Social Work
สพ.312 กำรวิจัย และกำรจัดกำรควำมรู้ทำงสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์
MW 312 Research and Knowledge Management in Medical Social Work
สพ.313 จิตสังคมบำบัด
MW 313 Psycho-social Therapy
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
สพ.314 นิเวศวิทยำทำงสังคมสุขภำพ
MW 314 Social Ecology of Heath
สพ.315 สุขภำพชุมชน
MW 315 Community Health
สพ.316 นวัตกรรมในงำนสังคมสงเครำะห์สุขภำพ
MW 316 Innovations in Health Social Work
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หลักสูตรวิชำโทกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน และครอบครัว
Minor Program in Child, Youth and Family Development
ปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญำ
กำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัว เป็นวิชำกำรแขนงหนึ่งที่สำคัญของระบบสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำในกำร
ปฏิบัติงำนตรงกับกลุ่มเด็ก เยำวชนและครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยพื้นฐำนของงำนสังคมสงเครำะห์ เพื่อมุ่งส่งเสริม
ให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถเพิ่มพูนทักษะในกำรทำงำนกับเด็ก เยำวชนและครอบครัวในหลำกหลำยมิติ ทั้ง
กำรแก้ไขปัญหำ กำรบำบัดฟื้นฟู กำรคุ้มครอง ป้องกันและกำรพัฒนำศักยภำพ ให้พวกเขำ
สำมำรถปรับตัวและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่พึงประสงค์ และสำมำรถจัดบริกำรให้เด็กและเยำวชนทั้งเด็กใน
ระบบทั่วไป และเด็กในสภำวะยำกลำบำกให้สำมำรถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม ด้วยแนวคิด วิธีกำรทำงำน และ
เทคนิค ทักษะเชิงลึก กำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัวมุ่งให้เกิดกำรเรียนรู้ปัญหำและผลกระทบเชิงโครงสร้ำงทำง
สังคมและเชิงปัจเจกที่มีต่อกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัวในสภำวะแวดล้อมทำงสังคมที่เป็นพลวัต
นักศึกษำผู้สนใจศึกษำวิชำโทกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัว อย่ำงเป็นองค์รวม จะช่วยให้เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแนวคิด แนวทำงกำรปฏิบัติงำน สำมำรถวิเครำะห์และเชื่อมโยงผลกระทบจำกปัญหำเชิงโครงสร้ำง ที่มีต่อ
กำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัวได้ สำมำรถฝึกฝนทักษะกำรทำงำนในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงสอดคล้อง เป็นจริงมำก
ขึ้น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อกำรทำงำนในหน่ ว ยงำนพัฒ นำเด็ ก เยำวชนและครอบครัว ทั้ งภำครัฐ และเอกชน เช่น
สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองและพัฒนำอำชีพ และองค์กร มูลนิธิเอกชน ที่ต้องกำรกำรทำงำนในมิติที่
เข้ำใจควำมแตกต่ำง หลำกหลำยและมีกำรปฏิบัติงำนที่ลึกซึ้งมำกขึ้น
วัตถุประสงค์
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ นั กศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนแนวคิ ด ทฤษฎี หลั กกำร แนวทำงและวิธีกำร
ดำเนิ น งำนในกำรพัฒ นำเด็ก เยำวชน และครอบครัว มีควำมเข้ำใจถึงบริกำรของงำนสวัสดิกำรเด็ก เยำวชนและ
ครอบครัว และสังคมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ บทบำทนักสังคมสงเครำะห์ที่จะปฏิบัติงำนในฐำนะเป็น
วิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ตลอดจนมีจริยธรรมและทัศนคติทำงวิชำชีพที่ดีในกำรทำงำนและมีทักษะใน
กำรทำงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยและทีมงำนสหวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง จนสำมำรถมีพื้นฐำนที่ดีในกำรนำควำมรู้ไปประกอบ
อำชีพหรือศึกษำต่อ เพื่อพัฒนำตนเองไปสู่กำรพัฒนำสังคมได้ต่อไป
หลักสูตร
- โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษำที่ประสงค์จะศึกษำวิชำโทกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน และครอบครัว จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆให้ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต โดยศึกษำวิชำดังต่อไปนี้
1) วิชำบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต คือ
ดค.361, ดค.364, ดค.366, ดค.369
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต โดยเลือกจำกวิชำดังต่อไปนี้
ดค.362, ดค.365, ดค.367
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รำยวิชำในหลักสูตรวิชำโทกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน และครอบครัว
รหัส
ชื่อวิชำ

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตัวเอง)

1) วิชำบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิกำรเด็ก
CF 361 Theory and Concept of Child Welfare
ดค.364 ครอบครัวและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
CF 364 Family and Social Change
ดค.366 วิธีกำรทำงำนกับเด็ก และเยำวชน
CF 366 Methods in Working with Children and Youth
ดค.369 สัมมนำกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัว
CF 369 Seminar in Child Youth and Family Development
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ดค.362 นโยบำยและสวัสดิกำรกำรศึกษำสำหรับเด็กพิเศษ
CF 362 Policy and Educational Welfare for Children with special needs
ดค.365 กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรสำหรับเด็กและเยำวชน
CF 365 Research on Project Development for Children and Youth
ดค.367 นวัตกรรมกำรทำงำนกับเด็ก เยำวชนและครอบครัว
CF 367 Practice Innovation with Children, Youth, Family
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หลักสูตรวิชำโทกำรบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำร
Minor Program in Labour and Welfare Administration
ปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญำ
กำรบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำรเป็นหลักสูตรวิชำที่มุ่งให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตของผู้ใช้แรงงำน
ซึ่งเป็ น คนกลุ่ ม ใหญ่ข องประเทศ และ มีบ ทบำทส ำคัญ ต่ อ กำรพัฒ นำเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม กำรเมือง และ
สิ่งแวดล้อม เนื้อหำหลักสูตรจึงเน้นกำรผสมผสำนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรแรงงำนและองค์ควำมรู้ด้ำนสวัสดิกำรทั้งใน
ด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ศึกษำเข้ำใจกำรพิจำรณำแรงงำนในมิติที่เป็นองค์รวมทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้ กรอบแนวคิด
กำรทำงำน ระดับกำรทำงำนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นั กศึกษำที่ศึกษำวิช ำโทกำรบริ ห ำรแรงงำนและสวัสดิกำรจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพลวัตของสถำนกำรณ์
แรงงำนในระดับต่ำง ๆ องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรทำงำนด้ำนแรงงำนในลักษณะที่เป็นองค์รวมตลอดจนมีทักษะและ
ทัศนคติที่เหมำะสมสำหรับกำรทำงำนด้ำนแรงงำนในภำคส่วนต่ำง ๆ
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำร
แรงงำนและสวัสดิกำรในเชิงพหุวิทยำกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ แรงงำน และ
สวัสดิกำรในสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีพื้นฐำนควำมรู้ สำหรับกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำร ในองค์กร
ภำครัฐ ธุรกิจ และองค์กรพัฒนำเอกชน เพื่อเสริมสร้ำงบทบำททำงแรงงำนต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และเพื่อสร้ำงบัณฑิตที่มีควำมตระหนักต่อประเด็นจริยธรรมและควำมเป็นธรรมทำงสังคม
หลักสูตร
- โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษำที่ประสงค์ศึกษำวิชำโทกำรบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำร จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ให้ได้หน่วยกิต
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต โดยศึกษำวิชำดังต่อไปนี้
1) วิชำบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต คือ
พร.321, พร.322, พร.323
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต โดยเลือกจำกวิชำดังต่อไปนี้
พร.333, พร.334, พร.335, พร.401
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รำยวิชำในหลักสูตรวิชำโทกำรบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำร
รหัส
ชื่อวิชำ

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตัวเอง)

1) วิชำบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงำน
LW321 Social and Economic Theories and Labour
พร.322 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตกำรทำงำน
LW322 Human Resource Management and Quality of Work Life
พร.323 มำตรกำรทำงกฎหมำยกับกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนและสวัสดิกำร
LW323 Legal Measures Related to Labor Problems and Welfare
2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
พร.333 ประเด็นพิเศษด้ำนแรงงำนและสวัสดิกำร
LW333 Special Topics in Labor and Welfare
พร.334 สังคมวิทยำและจิตวิทยำกำรทำงำน
LW334 Sociology and Psychology of Work
พร.335 กำรบริหำรควำมขัดแย้งในประเด็นแรงงำน
LW335 Management in Labor Conflict
พร.401 กำรฝึกปฏิบัติในงำนบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำร
LW401 Field Practicum in Labor and Welfare Administration
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หลักสูตรวิชำโทสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
Minor Program in Social Welfare for Older Persons
ปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญำ
สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ เป็นสำขำวิชำหนึ่งของระบบกำรศึกษำด้ำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ที่มีควำม
จำเป็ น และควำมส ำคัญในสภำพกำรเปลี่ ยนแปลงของประเทศในปัจจุบันเป็นวิชำที่เน้นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรจัด
สวัสดิกำรสำหรับผู้สูงอำยุ เพื่อป้องกัน แก้ไข พัฒนำ ฟื้นฟูคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคม
โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และคุณค่ำของกำรเป็นผู้สูงวัยที่เคยทำประโยชน์ต่อประเทศชำติและสังคมมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของชีวิต เพื่อนำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีและกำรบรรลุยังควำมสำเร็จและควำมพึงพอใจในบั้นปลำยของชีวิต
กำรเป็นผู้สูงอำยุเป็นวัฏจักรของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเข้ำถึงวัยสุดท้ำยด้วยเช่นกัน ดังนั้นสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ จึงเป็นควำม
รับผิดชอบของทุกคนในสังคม
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวคิดด้ำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับชรำภำพศำสตร์
เพื่อให้นักศึกษำพัฒนำควำมสำมำรถและสร้ำงทักษะกำรจัดสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุทั้งระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน และมี
ควำมสำมำรถวิเครำะห์ และผลักดันนโยบำยด้ำนผู้สูงอำยุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นนักสังคมสงเครำะห์ที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนผู้สูงอำยุ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้สูงอำยุที่ตอบสนองต่อปัญหำ
ของประเทศในสังคมผู้สูงอำยุได้อย่ำงเหมำะสม
หลักสูตร
- โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษำที่ประสงค์จะศึกษำวิชำโทสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ำ
กว่ำ 15 หน่วยกิต โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี้
1) วิชำบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต คือ สผ.311, สผ.312, สผ.313, สผ.314, สผ.315
รำยวิชำในหลักสูตรวิชำโทสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)

1) วิชำบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
สผ.311 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤฒำวิทยำ
WO 311 Introduction to Social Gerontology
สผ.312 สวัสดิกำรสังคมสำหรับผู้สูงอำยุ
WO 312 Social Welfare for Older Persons
สผ.313 กำรวำงแผนเข้ำสู่วัยสูงอำยุและกำรเกษียณอำยุ
WO 313 Planning for Aging and Retirement
สผ. 314 กำรดูแลระยะยำวและบริกำรผู้สูงอำยุในภำวะสุดท้ำย
WO 314 Long term care and hospice care
สผ.315 ทักษะและเทคนิคกำรทำงำนกับผู้สูงอำยุ
WO 315 Skills and Techniques for Practice with Older Persons
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ผลลัพท์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected learning outcome)
ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้
วิชำเฉพำะของหลักสูตร
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ยอมรั บ และเคำรพในควำมแตกต่ ำง หลำกหลำยและเคำรพในคุณ ค่ำ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสิ ท ธิ
มนุษยชน
(2) มีสำนึกรับผิดชอบในกำรสร้ำงสังคมที่เป็นธรรม ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ
(3) ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงหลักประกันให้ทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกร บริกำร
และโอกำสที่จำเป็น
(4) คำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของกลุ่มเป้ำหมำยทำงกำรวิจัยและ (ผู้ให้ข้อมูล) ผู้ใช้บริกำรทั้งบุคคล
กลุ่ม ชุมชน สังคมเป็นหลักในกำรตัดสินใจทุกกระบวนกำร
(5) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมทำงวิชำกำร และกำรวิจัย มีวินัย ตรงต่อเวลำ และมี ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
2. ควำมรู้
(1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม และสำมำรถเชื่อมโยงพลวัตของ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กำรเมืองกำรปกครองที่มีผลต่อมนุษย์ในสภำวะแวดล้อมทำงสังคม
(2) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพื้นฐำนในปรั ชญำ แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
ตลอดจนจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ
(3) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนวิธีวิทยำพื้นฐำนในกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยหรือกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์ระดับ
บุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
(4) มีควำมรู้เกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และวิชำชีพ
อื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม
(5) มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรทำงำนและบริกำรที่เหมำะสม
3. ทักษะทำงปัญญำ
(1) สำมำรถคิด วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ที่เชื่อมโยงกับสภำวะแวดล้อมทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง
(2) สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงทฤษฎีหรือจำกกำรวิจัย ทัศนคติ และทักษะทำงวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ที่
เชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยและภำคีร่วมต่ำง ๆ
(3) สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ และเครื่องมือทำงวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในกำรสร้ำงและพัฒนำสัมพันธภำพกับบุคคลอื่น มีภำวะผู้นำและผู้ตำมในแต่ละสถำนกำรณ์อย่ำง
เหมำะสม
(2) มีควำมรับผิดชอบต่อบุคคลและงำนที่ได้รับมอบหมำย
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1) สำมำรถเก็บ รวบรวมและวิเครำะห์ ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพข้อมูล และสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวำง
แผนกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคุณภำพบริกำร
คู่มือมัชฌิมนิเทศ คณะสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561
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(2) สำมำรถเลือกใช้กระบวนกำรวิจัยและเทคโนโลยีในฐำนะเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำคุณภำพบริกำรสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
(3) สำมำรถนำเสนอและสื่อสำรผลกำรศึกษำค้นคว้ำหรือกำรปฏิบัติงำนเพื่อปรับปรุงคุณภำพบริกำร
(4) สำมำรถประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยกำรสื่ อ สำรทำงสั ง คมเพื่ อ กำรพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละเสริ ม พลั ง ให้ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย
(5) มีทักษะพื้นฐำนในกำรรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร
6. ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ
(1) มีทักษะกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์โดยยึดมั่นในจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ
(2) มีทักษะพื้นฐำนในกำรสร้ำงและพัฒนำสัมพันธภำพทำงวิชำชีพ
(3) มี ทั ก ษะพื้ น ฐำนในกระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำนสั ง คมสงเครำะห์ กั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำ ยและบริ บ ทแวดล้ อ มได้
อย่ำงรอบด้ำน
(4) มีทักษะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงบูรณำกำร และสำมำรถทำงำนร่วมกับสหวิชำชีพ
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ตำรำงแสดงผลลัพท์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected learning outcome)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก  ควำมรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.
คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาโททางการพัฒนาชุมชน
พช.311 แนวคิดและปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
พช.312 กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
พช.313 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
พช.314 กระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย
พช.416 การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
พช.418 การวางแผนพัฒนาเมืองและภูมิภาค
วิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ยธ.312 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
ยธ.313 การแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน
ยธ.314 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน
ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว
ยธ.316 การป้องกันอาชญากรรม

2

3

4

2.
ความรู้

5

1

2

3

3.
ทักษะทาง
ปัญญา
4

5

1

2

4.
ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ
3

1

2

5.
ทักษะการวิเคราะห์ฯ

1

2

3

4

6.
ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ
5

1

2

3

4
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- 20 รายวิชา

1.
คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
สพ.310 การประเมินและวินจิ ฉัยทางชีวะจิตสังคม
สพ.311 การสังคมสงเคราะห์สขุ ภาพจิต
สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์
สพ.313 จิตสังคมบาบัด
สพ.314 นิเวศวิทยาทางสังคม สุขภาพ
สพ.315 สุขภาพชุมชน
สพ.316 นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ
วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก
ดค.362 นโยบายและสวัสดิการการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
ดค.364 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ดค.365 การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการสาหรับเด็กและเยาวชน
ดค.366 วิธีการทางานกับเด็กและเยาวชน
ดค.367 นวัตกรรมการทางานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ดค.369 สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน
พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตการทางาน



2

3

4

2.
ความรู้

5

2

3

    

    


1

3.
ทักษะทาง
ปัญญา
4

    

1

3

1

5.
ทักษะการวิเคราะห์ฯ

2

1

  



2

3

4

6.
ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ
5

  

1

2



3

4

 

                  



  






   

 





 



 

   

  

    

   

  

 

   

    

          
    

2

  

     

    

5

4.
ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ
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1.
คุณธรรม จริยธรรม

1

พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหาแรงงานและ
สวัสดิการ
พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ
พร.334 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการทางาน
พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน
พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงาน และสวัสดิการ
วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ
สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤฒาวิทยา
สผ.312 สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเกษียณอายุ
สผ.314 การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดท้าย
สผ.315 ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ

2

3

4

2.
ความรู้

5

1

2

3

3.
ทักษะทาง
ปัญญา
4

5

1

2

4.
ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ
3

1

2

5.
ทักษะการวิเคราะห์ฯ

1

2

3

4

6.
ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ
5

1

2

3

4
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ตัวอย่ำง วิชำโทนอกคณะ
วิชำโทคณะรัฐศำสตร์
กำรศึกษำสำขำวิชำรัฐศำสตร์เป็นวิชำโท นักศึกษำนอกคณะรัฐศำสตร์ที่ประสงค์จะศึกษำสำขำวิชำรัฐศำสตร์เป็น
วิชำโท จะต้องศึกษำรำยวิชำเฉพำะของ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต โดยได้ศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. วิชำบังคับ
ร.210 ปรัชญำกำรเมืองเบื้องต้น
ร.211 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐศำสตร์
ร.241 ควำมรู้เบื้องต้นทำงบริหำรรัฐกิจ
ร.271 ควำมรู้เบื้องต้นทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ร.321 กำรเมืองกำรปกครองของไทย
2. วิชำอื่นๆ ที่สอนในคณะรัฐศำสตร์อีก 3 รำยวิชำ โดยเลือกจดทะเบียนเรียนจำกวิชำบังคับสำขำใน 3 สำขำ ตำมข้อ
2.2.1 ก.ข้อ 2.2.2 ก. และ ข้อ2.2.3 ก.
วิชำโทคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน
กำรศึกษำวิชำวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชนเป็นวิชำโท 15 หน่วยกิต นักศึกษำนอกคณะวำรสำรศำสตร์
และสื่อสำรมวลชนที่ประสงค์จะศึกษำสำขำวิชำวำรสำรศำสตร์และ สื่อสำรมวลชนเป็นวิชำโท ต้องศึกษำรำยวิชำเฉพำะ
ด้ำนของสำขำวิชำวำรสำรศำสตร์ฯ ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต โดยศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ และตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. วิชำบังคับ 2 วิชำ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยต้องสอบได้ค่ำระดับแต่ละรำยวิชำไม่ต่ำกว่ำ C คือ –
วส.200 ควำมรู้เบื้องต้นทำงกำรสื่อสำร
วส.300 ทฤษฎีกำรสื่อสำร
2. วิชำอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวำรสำรศำสตร์ฯ อีก 3 วิชำจำนวน 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษำจำกกลุ่มวิชำใดวิชำ
หนึ่งในคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชนดังนี้
กลุ่มวิชำบริหำรกำรสื่อสำร
กลุ่มวิชำหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
กลุ่มวิชำวิทยุและโทรทัศน์
กลุ่มวิชำประชำสัมพันธ์
กลุ่มวิชำโฆษณำ
กลุ่มวิชำภำพยนตร์และภำพถ่ำย
วิชำโทคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
วิชำโทกำรบัญชี
สำหรับนักศึกษำนอกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 24 หน่วยกิต นักศึกษำนอกคณะพำณิชย์ฯ ที่ประสงค์
จะศึกษำวิชำโทกำรบัญชี จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
โดยต้องสอบไล่ได้ในรำยวิชำบังคับ ที่ไม่ใช่วิชำแกนบังคับของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่ละรำยวิชำไม่ต่ำกว่ำ C
และได้ค่ำระดับเฉลี่ย สะสมวิชำโททั้งหมดไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1. บังคับ 7 วิชำ 21 หน่วยกิต
บช.201 กำรบัญชีชั้นต้น 3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
กง.201 กำรเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
บช.311 กำรบัญชีชั้นกลำง 1 3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
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บช.312 กำรบัญชีชั้นกลำง2 3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
บช.313 กำรบัญชีต้นทุน 3 (3-0-6)
AC 313 Cost Accounting
บช.314 กำรบริหำรต้นทุน 3 (3-0-6)
AC 314 Cost Management
บช.318 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 3 (3-0-6)
AC 318 Accounting Information Systems
2. เลือกศึกษำรำยวิชำจำกสำขำวิชำกำรบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
วิชำโทกำรเงิน
สำหรับนักศึกษำนอกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 24 หน่วยกิต นักศึกษำนอกคณะพำณิชย์ ยศำสตร์ ที่
ประสงค์จะศึกษำวิชำโทกำรเงิน จะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ดั งต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรำยวิชำ
บังคับ ที่ไม่ใช่วิชำแกนร่วมบังคับของหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตแต่ละรำยวิชำไม่ต่ำกว่ำ C และได้ค่ำ ระดับเฉลี่ยสะสม
วิชำโททั้งหมดไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1. บังคับ 6 วิชำ 18 หน่วยกิต
กง.201 กำรเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
กง.211 ตลำดกำรเงิน 3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
กง.311 กำรบริหำรกำรเงิน 3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management

กง.312 กำรลงทุน 3 (3-0-6)
FN 312 Investments
บช.201 กำรบัญชีชั้นต้น 3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
บช.202 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร 3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting

2. เลือกศึกษำรำยวิชำจำกวิชำเอกกำรเงิน (รหัส กง.) อีกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
นอกจำกนี้นักศึกษำที่มีควำมสนใจกำรในเลือกวิชำโทนอกคณะอื่นๆ นักศึกษำสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จำกเว็บไซต์ของแต่ละคณะที่นักศึกษำสนใจ
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รำยชื่อนักศึกษำ
แผน ก. แผน ข.
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รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ แผน ก.
รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500082 : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำดี ลิ่มสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6105450016
6105450024
6105490012
6105490020
6105490038
6105520016
6105520024
6105520040
6105520057
6105520065
6105520073
6105520081
6105520099
6105530015
6105530023
6105530031
6105540014
6105610015
6105610023
6105610031
6105610049
6105610056
6105610072
6105610080
6105610098
6105610106
6105610114
6105610122
6105610130
6105610148
6105610155
6105610163
6105610189
6105610205
6105610213

นำงสำว วนิดำ พลจันทึก
นำงสำว สุทธิดำ ไชยจักร
นำงสำว ณัฐธยำน์ ต่ำยแสง
นำงสำว ธนวรรณ จันทร์ยงค์
นำงสำว วณิชญำ บุญวำที
นำงสำว เกวลิน สุระธรรม
นำงสำว ลิตำ จันทร์ถำวร
นำย ธณัฏฐพล ฉำยรัศมี
นำงสำว พิชญธิดำ วงค์เจริญ
นำงสำว สลิลทิพย์ สอนศรี
นำงสำว จันธิกำ วิชัยรัมย์
นำงสำว อังคณำ แซ่โซ้ง
นำงสำว อณัติพร วัชเรศร
นำงสำว กมลชนก บุญเกตุวัฒนำกุล
นำงสำว ชื่นนภำ เกิดฤทธิ์
นำย ภูวิศ โพธิสุข
นำงสำว ศิริวรรญำ ภูมิภักดิ์
นำย ยุทธนำ แก้วก่อง
นำงสำว ปรำณปรียำ คงแสงบุตร
นำงสำว ตุลยำ แสงสว่ำง
นำงสำว ศิริลักษณ์ โพธิ์ทอง
นำงสำว พรจิรำ บุญยะรัตน์
นำงสำว ดวงกมล เห็มกอง
นำย ศรำดล ดำบกลำง
นำงสำว จิดำภำ เหลืองสกุลไทย
นำงสำว รมิตำ วัดสุวรรณ์
นำงสำว ใฝ่ฝัน ขยันกิจ
นำย โธรัยห์ คำไวย์
นำย ธรณ์ธันย์ โตโสภณ
นำงสำว นริศรำ แก่นเมือง
นำงสำว วชิรำภรณ์ ศรีสถิตย์
นำงสำว ทิพยำภรณ์ ผลมำ
นำงสำว จุฬำลักษณ์ ขอจิตต์
นำงสำว สุพชิ ชำ ธรำธำรกุลวัฒนำ
นำย ธนำกร ฉลำดธัญกิจ
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รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500086 : อำจำรย์ ดร.มำลี จิรวัฒนำนนท์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

6105680539
6105680547
6105680554
6105680562
6105680570
6105680588
6105680596
6105680604
6105680612
6105680620
6105680638
6105680646
6105680653
6105680661
6105680679
6105680687
6105680695
6105680703
6105680711
6105680729
6105680737
6105680745
6105680752
6105680760
6105680778
6105680786
6105680794
6105680802
6105680810
6105680828
6105680836
6105680844
6105680851
6105680869

นำงสำว สุทัตตำ สุภำวำส
นำงสำว ณัฐพร เชื้อพุทธ
นำงสำว ทักษพร สำมัคคี
นำงสำว ณิชำภำ สมวงศ์
นำงสำว มัชฌิมำ กิณเรศ
นำงสำว วิรำกำนต์ ศักดิ์นำวำ
นำงสำว ภัทรภร ภัทรนำวิก
นำงสำว นิชำนันท์ เปียสัมประทวน
นำงสำว ศิรประภำ สดเจริญ
นำย สุรพัศ โกมัยพันธ์
นำงสำว ญำณินี กำญจนครุฑ
นำย ธนำรัตน์ ปฏิทัศน์
นำงสำว รัชตำ คะลำ
นำงสำว พีรยำ จันทรำ
นำย พิชญุตม์ พระเทศน์
นำงสำว ปรียำนุช สันทำลุนัย
นำงสำว อำภัสรำ ป้องศรี
นำงสำว สุธิดำรัตน์ มีเดช
นำยฃ ชิตพล กลิ่นฟุ้ง
นำงสำว ธนวรรณ นำคเกิด
นำงสำว พิมลพรรณ วัฒนสุภำนันต์
นำงสำว ณัชชำภัทร โยธำนันท์
นำย ไกรยสิทธิ์ เวกสูงเนิน
นำงสำว พรรณชลิดำห์ อ่อนละมัย
นำงสำว สไบแพร หวังสะแล่ะฮ์
นำงสำว ณัฐพร พุทธิกุลวุฒิ
นำย ภำณุวัฒน์ ทิมทอง
นำงสำว ศรินยำ ธนกิจเจริญ
นำงสำว ปิยพัชร สิทธิไชย
นำงสำว เกษมณี เสทียนรัมย์
นำงสำว นภพรรษ พลตำล
นำงสำว ร่มฉัตร โนรี
นำงสำว สิทธิชล นิลเทียร
นำย คุณำนนท์ ทองดี
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รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500116 : อำจำรย์ ดร.กำญจนำ รอดแก้ว
1
2
3
4
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6105681222
6105681230
6105681248
6105681255
6105681263
6105681271
6105681289
6105681297
6105681305
6105681313
6105681321
6105681339
6105681347
6105681354
6105681362
6105681370
6105681388
6105681396
6105681404
6105681412
6105681420
6105681438
6105681446
6105681453
6105681461
6105681479
6105681487
6105681495
6105681503
6105681511
6105681529
6105681537
6105681545
6105681552
6105681560

นำงสำว มัณฑนำ บริสุทธิ์
นำงสำว ฑิฆัมพร ศิริเขต
นำย กรินทร์ แสนสีมนต์
นำงสำว กำญจนำ คล้ำยคลัง
นำงสำว ศศิเพ็ญ แอ่นเพชร
นำงสำว อิสริยำภรณ์ ภู่ระหงษ์
นำย กษิภูมิ มงคล
นำงสำว กุลยำณี ดำรงศักดิ์
นำงสำว ณัฐชำ สุพกำร
นำงสำว วิริญจ์ญำ ชำปัญญำ
นำงสำว ธันชิตำ ดำรงเวช
นำงสำว อำรียำ บุญช่วยพิทักษ์
นำงสำว โสรญำ สิงหะชำติ
นำงสำว ปิ่น กล่อมจิตต์
นำย โมเสส หำระกำรณ์
นำย รัฐธรรมนูญ บุญรัตน์
นำงสำว เสำวภำ สำรวงศ์
นำงสำว อมรวรรณ อุบล
นำงสำว ปวีณ์กร ม่วงรอด
นำย พอพล บำรุงจิตร์
นำงสำว รติมำ แก้วจ้อน
นำงสำว สุธิดำ หนูวัน
นำงสำว เบญจวรรณ กลับแป้น
นำย ธีรภัทร์ ชูกร
นำงสำว สุทธิดำ แจ่มจำรัส
นำงสำว โนริตำ ปะดุกำ
นำงสำว สนธยำ ศิรินัย
นำงสำว เปี่ยมกมล ญำณประสพ
นำย ศิรัสพล มีเดช
นำงสำว อำทิตยำ นพยอด
นำงสำว นันทลักษณ์ สำชิต
นำงสำว ณัฐริกำ แพรกสมุทร
นำงสำว นุสรำ เพ็ญอำมำศ
นำงสำว จันทรำทิพย์ ยอดอำจ
นำงสำว จุฑำมณี บุตรภักดี

คู่มือมัชฌิมนิเทศ คณะสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561

- 28 -

รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500118 : อำจำรย์วิไลลักษณ์ อยู่สำรำญ
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6105681578
6105681586
6105681594
6105681602
6105681610
6105681628
6105681636
6105681644
6105681651
6105681669
6105681677
6105681685
6105681693
6105681701
6105681719
6105681727
6105681735
6105681743
6105681750
6105681768
6105681776
6105681784
6105681792
6105681800
6105681818
6105681826
6105681834
6105681842
6105681859
6105681867
6105681875

นำงสำว สโรชำ ทับอุ่นญำติ
นำย อดิศักดิ์ ชำญจำรุ
นำงสำว ศศิประภำ บุญเกิด
นำงสำว สุนันทนำ จันเหลำ
นำย เมธัส สมบูรณ์อุรำ
นำย มนต์ธัช จิตกลำง
นำย จิรภัทร ไกรนรำ
นำงสำว คัธรินทร์ บัวทอง
นำงสำว ธมล ยิบประดิษฐ์
นำย ภีศเดช แก้วกัญญำ
นำงสำว พิมพ์ชนก ดวลใหญ่
นำงสำว อำรยำ ศรีกรด
นำงสำว ฐำนิต สุขจำด
นำงสำว วิภำดำ คงเงิน
นำงสำว ฟ้ำประดับดำว สุวรรณคร
นำย ศุภณัฐ พัวพันปัญโญภำส
นำงสำว แพรวำ บวกขุนทด
นำงสำว สกำวใจ ศรเหม
นำงสำว ปำนตะวัน เฝ้ำด่ำน
นำย ธนดล คำทอง
นำงสำว วรรณศิริ ใจหำญ
นำย รชต เอี่ยมตระบุตร
นำงสำว นิชกำนต์ พุ่มพยุง
นำย ณัฐภำส เงำวัฒนำ
นำงสำว อำรีรัตน์ คำอ้ำย
นำงสำว อภิญญำ อินต๊ะเป็ง
นำย อุกฤษฎ์ ทองมำ
นำงสำว กนกกำญจน์ แสงโทโพ
นำงสำว กรกมล แตงเกษม
นำงสำว รัถยำ สุริยันต์
นำย ภัทรพล บัวสถิตย์
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รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ แผน ข.
รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500117 : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภุชงค์ เสนำนุช
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35

6105610239
6105610247
6105610254
6105610262
6105610296
6105610312
6105610320
6105610346
6105610353
6105610361
6105610387
6105610395
6105610403
6105610411
6105610429
6105610437
6105610445
6105610452
6105610460
6105610478
6105610486
6105610494
6105610502
6105610510
6105610536
6105610544
6105610551
6105610569
6105610577
6105610585
6105610593
6105610619
6105610627
6105610650
6105610668

นำย ปิติรักษ์ คืนตัก
นำงสำว ประไพพรรณ ซุยโพธิ์น้อย
นำงสำว รดำ กีรติธเนศกุล
นำงสำว ชุตินันท์ เสำวภำคย์
นำงสำว พัชรำ กลิ่นคำหอม
นำงสำว ภัทรวดี ศรีคำซำว
นำงสำว ชุติกำญจน์ สระสำอำง
นำงสำว สมรัศม์ ภู่พฤกษชำติ
นำงสำว ภัทรำวดี เหล่ำคนค้ำ
นำงสำว อภิสรำ นำครำช
นำงสำว ปรียำภรณ์ พันธ์แก่น
นำงสำว ณัฐชนันท์ ปำลวัฒน์
นำงสำว ปิยะธิดำ ไพเรำะห์
นำงสำว ธีมำ จิตรเพียรค้ำ
นำงสำว ศศิชำ ถิตย์ประเสริฐ
นำย พิทวัส แก้วเพชร
นำย ชัยพฤกษ์ สวนเจริญ
นำงสำว มำฆศิริ กิตติคณำพงษ์
นำงสำว สปัน มำเมือง
นำงสำว ชนิกำนต์ เมืองใสสันต์
นำงสำว พิจิตำ ไชยประพันธ์
นำงสำว ณัฐวิสำส์ บุญโต
นำงสำว อัสพำภรณ์ พันธ์สวรรค์
นำย พีรพัฒน์ ใจปลื้ม
นำงสำว กุลนันท์ บุญเฉลียว
นำงสำว ณัฐวดี พันพลูวงษ์
นำงสำว สุภัสสรำ อุ่นโรจน์
นำงสำว เกวลิน ประทุมรัตน์
นำงสำว ปัญฑิตำ ปรีดำผล
นำย ชัยปัญญำ อธิปฏิเวชช
นำงสำว รัชนี จันทร์ใจ
นำงสำว อภิสรำ อินทร์ถำ
นำย เริงณรงค์ สุขกลัด
นำงสำว กนกนภำ พิมพ์แก้ว
นำย พีรยุทธ เจริญวงศ์วำณิชย์
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รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500092 : รองศำสตรำจำรย์ชำนนท์ โกมลมำลย์
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6105610676
6105610684
6105610692
6105610700
6105610718
6105610726
6105610734
6105610742
6105610767
6105610783
6105610791
6105620014
6105620022
6105620030
6105620048
6105620055
6105620063
6105620071
6105620089
6105680026
6105680034
6105680042
6105680059
6105680067
6105680075
6105680083
6105680091
6105680109
6105680117
6105680125
6105680133
6105680141
6105680158
6105680166

นำงสำว ปรียำภัส ธัญญะวัน
นำย ธนกร ชูสวัสดิ์
นำงสำว ชญำนนท์ ครองรำชย์
นำงสำว ชไมธร จิตมั่น
นำงสำว สำริศำ แสนสมัชญ์
นำงสำว นุศรำ ท้วมสุข
นำงสำว ปรียำพร ชำญเทศน์
นำงสำว พรฝนดำว บุญเที่ยง
นำงสำว ชนิดำ สำยไทย
นำงสำว พลอยไพลิน ปะวะเท
นำงสำว ธัญชนก ศิลำภรณ์
นำย อำทิตย์ พีรวรสกุล
นำย สหรัฐ จันทร์เมือง
นำย ธีร์ เภำธะทัต
นำงสำว จีรนันท์ พุทธำนันท์
นำงสำว ธันยำพร จักษุรำงค์
นำงสำว พลอยไพลิน ขันธรรม
นำงสำว ไอริน ขำวิลัย
นำย สิรภพ แจ่มกระจ่ำง
นำย ชนำธิป อติศัพท์
นำย ณัฐวัตร จันที
นำงสำว พิมพ์ชนก ฉิมพิบูลย์
นำงสำว พิทยำภรณ์ เสมจร
นำงสำว รุ่งนภำ พงษ์ชัย
นำย วันชนะ จันทคุณ
นำงสำว ฉัตรำภรณ์ นำคกัน
นำย ธนดล คงศรี
นำย จักรภัทร ศรีเชย
นำย ธวัชชัย กูลหลัก
นำงสำว อัจจิมำ บุญงำม
นำย จักรธร ดำวแย้ม
นำย ธนำยุทธ จันทร์สำเนียง
นำงสำว ปวีณำ มีสมบัติ
นำย ธนปรัชญ์ เมืองพวน
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รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500084 : อำจำรย์ชลธิชำ พันธุ์พำนิช
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6105680174
6105680182
6105680190
6105680208
6105680216
6105680224
6105680232
6105680240
6105680257
6105680265
6105680273
6105680281
6105680299
6105680307
6105680315
6105680323
6105680331
6105680349
6105680356
6105680364
6105680372
6105680380
6105680398
6105680406
6105680414
6105680422
6105680430
6105680448
6105680455
6105680463
6105680471
6105680489
6105680497
6105680505
6105680513

นำงสำว กมลวรรณ ร่มโพธิ์ทอง
นำงสำว เบญจวรรณ อุทธิยำ
นำงสำว อภิญญำ ภูสีดิน
นำงสำว พัชรพร พละศูนย์
นำงสำว เตษญำ พรคุณำรักษ์
นำงสำว อัญชิสำ หทัยพิทักษ์
นำงสำว พรรณภัทร บุตตะจีน
นำงสำว ถนพร สนธิงำม
นำย มำลียงค์ หัตถำธรรมกุล
นำงสำว กิตติวรรณ ปลำยแก่น
นำย ทศพร ทองกำเหนิด
นำงสำว วรนุช ดำจุติ
นำงสำว รัตนสุดำ เทพอำษำ
นำย ธีรโชติ วัลทุม
นำงสำว อัญชิสำ เด่นวุฒิวรกำญจน์
นำงสำว สรำวรรณ จั่นทิพย์
นำงสำว ณัฐติกำ โลกำนิตย์
นำงสำว นำรีรัตน์ ขันทอง
นำงสำว ฐิตำพร แอนกำโภชน์
นำงสำว สุธำทิพย์ เขียวหวำน
นำงสำว อรวรำ นิรันตรำภรณ์
นำงสำว แครีน่ำ ซำนเชส เลิศศิลป์
นำงสำว นภัสกร จันเจริญ
นำงสำว ผกำมำศ กันทรประเสริฐ
นำงสำว สิรินดำ พรมรักษ์
นำงสำว รัศญำวี ชะยะ
นำงสำว นิสำรัตน์ รัศมี
นำงสำว วำนีตำห์ ศรีประเสริฐ
นำงสำว สุรัตนำ กุณำฑล
นำงสำว ฐิติรัตน์ ศิลำงำม
นำงสำว เกื้อผกำ สืบแก้ว
นำงสำว ชิษณุชำ สุวำรักษ์
นำงสำว ธัญวรัตม์ อินทร์บำล
นำย ชยณัฐ แจ้งประจักษ์
นำงสำว ณัฐกฤตำ ณรงค์
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รหัสอำจำรย์ที่ปรึกษำ 0500107 : อำจำรย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
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6105680877
6105680885
6105680893
6105680901
6105680919
6105680927
6105680935
6105680943
6105680950
6105680968
6105680976
6105680984
6105680992
6105681008
6105681016
6105681024
6105681032
6105681040
6105681057
6105681065
6105681073
6105681081
6105681099
6105681107
6105681115
6105681123
6105681131
6105681149
6105681156
6105681164
6105681172
6105681180
6105681198
6105681206
6105681214

นำงสำว เมธินี น้อยห้องไล่
นำงสำว สิริกิติยำ ทิพย์ศิริ
นำงสำว ชำลิสำ เพชรพิรุณ
นำงสำว วันทนีย์ มั่นคง
นำงสำว ศศิภำ แย้มบุบผำ
นำงสำว ศศิกำนต์ โค้ววิลัยแสง
นำงสำว วิรัญชนำ ทิพงษ์
นำงสำว ชำลิสำ เหรียญศิริเกียรติ
นำงสำว จอมอภิญญ์ ผันประเสริฐ
นำงสำว ชนมน นิวำสวุฒิกิจ
นำงสำว สุนิตำ วำสนำ
นำงสำว สริดำ สุริยะพันธ์
นำงสำว วำสิตำ สมัครกำร
นำย ณัฐนนท์ สังข์ทอง
นำย พจน์ สองเมือง
นำงสำว ภัททิยำ ดำช่วย
นำงสำว แพรวทิพย์ กลั่นขำ
นำงสำว ปัทมำ รัตนโอภำส
นำงสำว ภัคหทัย กิมทอง
นำงสำว ณภัทรพิม วงศโภชย์
นำงสำว บุษรำพร ศิริวัฒนกุล
นำงสำว กนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์
นำย กิตติธร จันทร์โสภำ
นำงสำว นภัสสร เมฆอรุณ
นำงสำว กัญชรส กนกวณิชย์กุล
นำงสำว จิดำภำ ทองสุก
นำงสำว อชิรญำ จะรำ
นำงสำว จำรุณี แซ่ลี้
นำงสำว ปวีณ์นุช ทองมำเอง
นำงสำว นภัส ศรีวิลัย
นำงสำว วรำภรณ์ มุณีวรรณ์
นำงสำว น้ำทิพย์ ไฉนศิริยุทธิ์
นำย พนิพนธ์ อุ่นคำ
นำย ศุภมิตร ไกรตะนะ
นำงสำว มิตรำภำ เรืองรักษ์
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