
 

ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๑ 

 

ประวัติความเป็นมา  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๔๙๗ และมีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๔๙๗ โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชา สงเคราะห์และการ
ประกันสังคม และเพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการ
ประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา  
 การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในระยะแรกแบ่งออกเป็น ๒ แผนกวิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๘ เพ่ิมแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง  

พ.ศ.๒๕๑๓ แผนกวารสารศาสตร์ ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน และยก
ฐานะเป็นคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒  

พ.ศ.๒๕๒๐ แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 พ.ศ.๒๕๓๗ ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 
๕) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาการ
พัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เป็นภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๔ 
ง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่    
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้แบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา จ านวน ๒ ภาควิชา  
คือ ๑) ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ๒) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน  

แผนยุทธศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐)  

๑. ปณิธาน : เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๒. วิสัยทัศน์ :  ผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพระดับโลกเพ่ือประชาชน 
๓. พันธกิจ : 
  ๑) จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นโยบาย

สังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน 
  ๒) สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และ

การพัฒนาชุมชน 
  ๓) ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 
  ๔) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

                                                 
๑ เอกสารประกอบการประชุมประชาคมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 



 ๒ 

๔. อัตลักษณ์ :  น าสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. ค่านิยมองค์กร :  ผสานความร่วมมือ ยึดถือความเป็นธรรม ร่วมน าสังคม 
๖.  เป้าหมายหลัก : 
  ๑)  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับชาติและสากลอย่างต่อเนื่อง 
   ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัยและนวัตกรรม การบริหาร ที่มุ่งรับใช้ประชาชนและสังคม 
  ๒)  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการเรียนการสอน การวิจัย    
   การบริการสังคม  และการบริหารงานองค์กร 
  ๓)  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีภาวะการมีงานท าและระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องจากการมุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาคนท างานให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งอนาคต 
  ๔)  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการด าเนินงานของคณะฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๗. ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๔ Future : 

  ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาก าลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce)  
  เป้าประสงค ์: พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จะเป็นสถาบันวิชาการชั้นน าที่สร้างก าลังคนแห่งอนาคตให้กับประเทศ 
โดยจะท าหน้าที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนท างานในอาชีพต่าง ๆ 
ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน เพ่ือท าให้ก าลังคนสามารถ
ปรับตัวได้ในโลกอนาคต  รวมทั้งมีส านึกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาที่ท างานแห่งอนาคต (Future Workplace)  
  เป้าประสงค ์: พัฒนากายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารด้านต่าง ๆ ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคณะฯ แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นสถานที่ท างานแห่งอนาคต ที่
ช่วยสร้างผลิตภาพสูงสุดให้คนท างาน มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย สะดวกสบาย รวมทั้ง
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานควบคู่ไปกับ
ความเจริญก้าวหน้าในการท างาน โดยมีทักษะการท างานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future Life and Society)   
  เป้าประสงค ์: พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะเป็นพ้ืนที่ในการวิจัย สร้างสรรค์  นวัตกรรม และ Startup รวมทั้ง
ให้บริการสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมที่ดีในอนาคต 

  ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต (Future Collaboration)  
  เป้าประสงค ์: พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยและสังคมโลก  
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะเป็นต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคต  ที่ระดมทรัพยากรทั้งในด้าน
การเงิน ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอน 
การวิจัย การพัฒนา เพ่ือตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาส าคัญ ๆ ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทยและสังคมโลก โดยจะสร้าง
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับองค์กร เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นความร่วมมือที่ต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน 
 



  

               

๓ 

การบริหาร 

การบริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีส านักงานเลขานุการเป็นส่วนงานของคณะ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๒ ภาควิชา คือ ๑) ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ๒) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนา
สังคม และการพัฒนาชุมชน  

หลักสูตรการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
      ๑.  การศึกษาระดับปริญญาตรี    
         ๑.๑   หลักสูตรภาษาไทย จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เปิดการ
เรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง ประกอบด้วย ๖ หลักสูตรวิชาโท คือ ๑)  วิชาโททางการพัฒนาชุมชน ๒) 
วิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ๓) วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ๔) วิชาโทการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ๕) วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ และ ๖) วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ 
      ๑.๒  หลักสูตรนานาชาติ (International Program) จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา เปิดการเรียนสอน ณ ท่าพระจันทร์ 
      ๒.  การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ หลักสูตร คือ 
          ๒.๑  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
          ๒.๒ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
          ๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 

๓.  การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 
        ๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม 

จ านวนนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี จ านวน ๑,๗๕๕ คน๒ ประกอบด้วย  
ปริญญาตรี ๑,๔๘๔ คน (ท่าพระจันทร์ ๗๑ คน ศูนย์รังสิต ๑,๐๐๑ คน และศูนย์ล าปาง ๔๑๒ คน)  
ปริญญาโท ๒๕๒ คน (ท่าพระจันทร์)   
ปริญญาเอก ๑๙ คน (ท่าพระจันทร์) 

        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้จบการศึกษา จ านวน ๓๙๙ คน ประกอบด้วย 
ปริญญาตรี ๓๕๔ คน (ท่าพระจันทร์ ๓๑ คน ศูนย์รังสิต ๒๑๔ คน และศูนย์ล าปาง ๑๐๙ คน) 
ปริญญาโท ๔๔  คน (ท่าพระจันทร์) 
ปริญญาเอก ๑ คน (ท่าพระจันทร)์ 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้จบการศึกษา จ านวน ๓๓๕ คน ประกอบด้วย 
ปริญญาตรี ๓๐๓ คน (ท่าพระจันทร์ ๖ คน ศูนย์รังสิต ๒๒๐ คน และศูนย์ล าปาง ๗๗ คน) 
ปริญญาโท ๓๐  คน (ท่าพระจันทร์) 
ปริญญาเอก ๒ คน (ท่าพระจันทร)์ 

                                                 
๒ ท่ีมา : ส านักงานทะเบียนนักศึกษา https://web.reg.tu.ac.th วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 



 ๔ 

การบริการสังคม 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ศูนย์วิจัย
และให้ค าปรึกษาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๒)  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๓)  ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น-โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และ ๔) วารสารสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์   

บุคลากร  

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีอัตราก าลังของ
บุคลากร รวมทั้งหมด จ านวน ๙๓ คน ประกอบด้วย ดังนี้ 
  ๑) บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนรวม ๔๘ คน (ร้อยละ ๕๑.๖๑) 
/ แบ่งตามต าแหน่งวิชาการ คือ ศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน (ร้อยละ ๔.๑๗) รองศาสตราจารย์ จ านวน ๘ คน 
(ร้อยละ ๑๖.๖๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒๐ คน (ร้อยละ ๔๑.๖๗) อาจารย์ จ านวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๓๗.๕๐) 
/ แบ่งตามวุฒิการศึกษา คือ ปริญญาเอก จ านวน ๒๙ คน (ร้อยละ ๖๐.๔๒) และปริญญาโท จ านวน ๑๙ คน (ร้อย
ละ ๓๙.๕๘)   
  ๒) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/เจ้าหน้าที่ จ านวนรวม  ๔๑ คน (ร้อยละ ๔๔.๐๙) / แบ่งตาม
ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๒๙.๒๗) พนักงานส่วนงาน จ านวน ๒๘ คน (ร้อยละ 
๖๘.๒๙) และลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ คน (ร้อยละ ๒.๔๔) 
  ๓) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จ านวน ๔ คน (ร้อยละ ๔.๓๐) / แบ่งเป็น ลูกจ้างประจ าชาว
ต่างประเทศ จ านวน ๓ คน (ร้อยละ ๗๕.๐๐) และพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ จ านวน ๑ คน (ร้อยละ 
๒๕.๐๐) 

ทรัพยากร 

อาคารสถานที่ 
๑.   ท่าพระจันทร์ มีอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง ๕ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด ๓,๓๘๒ ตารางเมตร 

ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยส่วนของคณะฯ จ านวน ๒,๔๑๙ ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช้สอยส่วนของคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา จ านวน ๙๖๓ ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใช้อาคารและสถานที่ ของคณะ/หน่วยงานอ่ืน ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

๒.   ศูนย์รังสิต มีอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง ๗ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย ๓,๓๘๘.๐ ตารางเมตร และ
ใช้อาคารและสถานที่ของคณะ/หน่วยงานอ่ืน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

๓.   ศูนย์ล าปาง ใช้อาคารและสถานที่ร่วมกันกับคณะ/สาขาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
๔.   ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารชั้นเดียว ๒ หลัง ในพ้ืนที่ของการเคหะแห่งชาติ มีพ้ืนที่

ใช้สอยรวม ๑,๑๗๓ ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ในส่วนของมีสนามเด็กเล่นอีก จ านวน ๕๕๘ ตารางเมตร 

งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมจ านวน ๘๑,๐๙๘,๘๖๔ บาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน จ านวน ๗๓,๓๑๑,๖๑๙ บาท และงบประมาณรายจ่ายจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน ๗,๗๘๗,๒๔๕ บาท 



  

               

๕ 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๖๔) มีผลการประเมินเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (จากระดับ ๕ คะแนน) ดังนี้   

ที่ หลักสูตร/สาขาวชิา ปีการศึกษา 
  ๒๕๖๓ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

๑ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ ๓.๓๗ ๓.๕๖ ๓.๔๗ 
๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) – หลักสตูรนานาชาต ิ ๓.๖๐ ๓.๖๑ ๓.๖๐ 
๓ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ๓.๘๐ ๓.๖๘ ๓.๖๔ 
๔ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวสัดิการสังคม) ๓.๙๘ ๓.๘๕ ๓.๔๖ 
๕ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ๓.๙๘ ๓.๗๖ ๓.๗๕ 
๖ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การบรหิารงานยุติธรรม) ๓  ๓.๕๖ ๓.๙๕ ๓.๕๘ 
๗ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสังคม) ๔ ๓.๗๗ ๓.๘๑ ๓.๖๗ 
๘ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (นโยบายสงัคม) ๓.๙๑ ๓.๖๐ ๓.๖๑ 
 เฉลี่ยทุกหลักสูตร ๓.๗๕ ๓.๗๓ ๓.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

                                                 
๓ อยู่ระหว่างปิดหลักสูตร 
๔ ปัจจุบันเปล่ียนเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม” 


