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สารจากคณบด ี

 กอนอ่ืนครูขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ผานการสอบคัดเลือก จนไดเขามาเปนสวนหนึ่ งของ                  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนะคะ   

 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาจทําใหเราตองหางกัน และมีโอกาสไดเจอกัน
นอยลง แตอาจารยอยากใหนักศึกษาเชื่อมั่นวา นักศึกษาจะไดรับความรูอยางเต็มที่ที่สุด ทั้งคณาจารย บุคลากร พ่ีๆ 
และเพ่ือนๆ ทุกคนพยายามชวยกันสรางประสบการณในชวงชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหสมบูรณมากที่สุด                 
ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากที่เคยเปนมาสักนิด แตรับรองรสชาติความสนุก และสาระความรูจะยังอัดแนนเหมือนเดิม   

มีอะไรใหมๆ เกิดขึ้นบางในปการศึกษา 2564 นักศึกษาจะไดเรียนรูในวิถีใหม (New normal) การเรียนผาน 
Platform online ระบบ Microsoft Team ระบบ Zoom และ Platform อื่นๆ การเรียนรูศาสตรใหมๆ ที่ขามศาสตร
กับคณะอ่ืนๆ การพัฒนารายวิชาออนไลน การมีกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดใชพลังบวก                  
ในการเรียนรู การถายทอดประสบการณจากเพื่อนๆ รุนพ่ีในการทํางานจริง การเตรียมนักศึกษาใหพรอมท่ีจะมี
ศักยภาพแขงขันในตลาดงานอนาคต อยากใหนักศึกษารูสึกภูมิใจในความเปนธรรมศาสตร การมีเสรีภาพทางความคิด                      
การมจีิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมดังคํากลาวที่วา “ธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน”  

ที่ธรรมศาสตรเราเชื่อม่ันวา ไมมีใครควรหยุดเรียนเพียงเพราะไมมีเงิน 
ในสถานการณ วิกฤตเชนนี้  ทั้ งทางมหาวิทยาลัยและคณะพรอมให                 
ความชวยเหลือท้ังดานทุนการศึกษาและใหคําปรึกษากับนักศึกษาทุกคน
อยางเต็มที่ เพราะวันนี้เราทุกคนคือเพื่อน และคนธรรมศาสตรดวยกันแลว 
รับรองวาจะไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลังแนนอนคะ 

สุดทายนี้ครูหวังวาเราจะไดพบกันแบบตัวตอตัวเร็วๆ นี้ ในรั้วโดม
เหลืองแดงนะคะ เรียนสนุก ฝกงานสรางสรรค เปนผูนําสังคมที่เทาทัน
โลกในยุค New Normal และมีความสุข ตลอดชีวิตนักศึกษาครั้งเดียว            
ของพวกคุณ 4 ป ตอจากนี ้ใหเต็มที่นะคะ ขอบคุณคะ 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยระพีพรรณ คําหอม 

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
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   คํากลาวตอนรับนักศึกษา 
 

รองคณบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู 
ยินดีตอนรับ “เพื่อนใหมป 2564” ทุกคนคะ เขามาอยางปติใจ อยูรวมกัน

ไปดวยใจรัก และตระหนักสรางสรรคสังคม ฝายการนักศึกษาฯ รับฟงคุณดวยใจและ
ใสใจทุกเสียงคะ 

 อาจารยพัชชา เจิงกลิ่นจันทร 
 

 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริหารและการนักศกึษา ศูนยลําปาง  
 ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนสูครอบครัว   
สังคมสงเคราะห แมวาการเรียนรูในยุค New Normal จะมีขอจํากัดตางๆ       
ที่เกิดข้ึนตามสถานการณในสังคม แตทางคณะฯ ขอใหความมั่นใจกับนักศึกษา
ทุกคนวาเราจะยืนหยัดในการสนับสนุนการศึกษาที่มีความเขมขนทางวิชาการ
และวิชาชีพใหกับนักศึกษาอยางดีที่สุด   

ขอใหมีความสุขกับการเรียนรูคะ 
      อาจารยกรุณา ใจใส 

 

 

ผูอํานวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบณัฑิต 
ในนามของหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความยินดีอยางยิ่ง

กับนักศึกษาใหมของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                  

ทุกทาน ขอใหนักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจ มุงมั่นอยางแนวแนที่จะศึกษา เรียนรู และ

ใชเวลาทุกวินาทีอยางมีคุณคาในรั้วธรรมศาสตร ในการสรางประสบการณและทักษะ

ทั้งทางวิชาการและการใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ตลอดระยะเวลา

การศึกษา เพ่ือใหสามารถเติบโตไปเปน “บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ธรรมศาสตร” ที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคมในอนาคต 

                         โชคดีคะ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 
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ประวัติความเปนมา 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2497 
และไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497                  
โดยมีหลักการและเหตุผลวา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐอันเก่ียวกับการประชาสงเคราะหและการประกันสังคม                
และเพื่ อสงเสริมมาตรฐานการศึกษาในดานสังคมสงเคราะหศาสตร การประกันสั งคม และการประชาสัมพันธ                               
อันเปนวิทยาศาสตรทางสังคม ให เทียบเทามหาวิทยาลัยในตางประเทศ ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะหศาสตร จึงถือ                        
เอาวันที่ 25 มกราคม เปนวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเปนตนมา  
 ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แบงออกเปน 2 แผนกวิชาคือ 
แผนกสังคมสงเคราะหศาสตร และแผนกวารสารศาสตร ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะหศาสตร                     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผานไป การศกึษาแตละแผนก
วิชา ไดเจริญกาวหนาขึ้นโดยลําดับ แผนกวารสารศาสตร จึงไดแยกไปตั้งเปนแผนกอิสระวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน             
เมื่อ พ.ศ. 2513 และยกฐานะเปนคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ. 2522 สวนแผนกสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ไดแยกไปตั้งเปนแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อพ.ศ. 2520 และยกฐานะเปนคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2527 แมวาแผนกวารสารศาสตรและแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแยกไปตั้งเปนแผนกอิสระ
และยกฐานะเปนคณะแลวก็ตามคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ก็ยังพัฒนางานทางดานบริการการศึกษา บรกิารทางวิชาการและ
บริการสังคมดวยดีมาเปนลําดับ และใน พ.ศ. 2537 ไดมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 5) ใหแบงสวนราชการในคณะสังคมสงเคราะหศาสตรออกเปน 3 สวน คือ สํานักงาน
เลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  
       ปจจุบัน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก                
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีนั้น คณะไดขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร
บัณฑิต ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา   
 ดานการบริหารวิชาการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร แบงออกเปน 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 
และภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน ภายใตปรัชญา มุงพัฒนาสังคมและมนุษยอยางยั่งยืน                  
ยึดหลักความเปนธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย และความแตกตางของมนุษยและวัตถุประสงคเพ่ือ                
ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรูความสามารถในดานการบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงาน                   
ทางดานสังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม และสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสามารถเปนผูนําในการสรางสังคมที่ดีงามและเปนธรรม 
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางและพัฒนาองคความรู ที่เหมาะสม รวมทั้งใหบริการสังคม                
เกิดเครือขายหนวยงานทางสังคมที่ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ปณิธาน 
“เสริมสรางความเปนธรรม เทาทันการเปลี่ยนแปลง” 

วิสัยทัศน 
“สรางผูนําทางวิชาการและวิชาชีพชั้นนําในอาเซียนดวยนวัตกรรมทางสังคม” 

พันธกิจ 
1) จัดการศึกษาและฝกภาคปฏิบัติดานสังคมสงเคราะห การพัฒนาชุมชน และนโยบายสังคมที่ไดมาตรฐาน               

บนฐานสิทธิและความเปนธรรมทางสังคม  
 2) สรางและพัฒนางานวิจัยและองคความรูสูนวัตกรรมทางสังคม 
 3) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
 4) สรางความเคารพและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรเพือ่การพัฒนาแบบ E–4s  
และ GREATS ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาแบบ E–4s 
1) Empowerment : สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ EMPOWER 

E – Academic Excellence : มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
M – Moral : ยึดมั่นในคณุธรรมและจรรยาบรรณ 
P – Professional : มีความเปนวิชาชีพและมืออาชีพ 
O – Open-minded : เปดใจเรียนรูสิ่งใหม 
W – Wisdom : มีความตระหนักในภูมิปญญาทองถ่ินและเทาทันตอสังคมโลก 
E – Enterprising : มีความสามารถในดานบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได 
R – Respect and Responsibility : ยอมรับความแตกตางหลากหลายและมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 

2) Social Innovation : สรางและพัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรมทางสังคม 
3) Social Networks : สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมอืระดับประเทศและนานาชาติ 
4) Social Services : มุงเนนคุณภาพการบริการวิชาการและการบริการสังคมที่ไดมาตรฐาน 
5) Sustainability : สรางความมั่นคงและยั่งยืน ดวยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

GREATS 
1) G - Global Mindset : ทันโลกทันสังคม 
2) R - Responsibility : สํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน 
3) E - Eloquence : สื่อสารอยางสรางสรรคทรงพลัง 
4) A - Aesthetic appreciation : มีสุนทรียะในหัวใจ 
5) T - Team leader : เปนผูนํา ทํางานเปนทีม 
6) S - Spirit of Thammasat : มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

5 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

คณะกรรมการบริหารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

6 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

หลักสูตรการศึกษาคณะสงัคมสงเคราะหศาสตร 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดเปดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับ

ปริญญาตรี ไดเปดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ศูนยรังสิต และศูนยลําปาง ในระดับ
ปริญญาโท ไดเปดการศึกษาภาคพิเศษ โดยเปดการเรียนการสอนที่ทาพระจันทร สําหรับหลักสูตรและการจัดการศึกษา
มีดังนี ้

 
 

1. ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกต ิประกอบดวย หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต และ 6 สาขาวิชาโท คือ 
1.1 วิชาโททางการพัฒนาชุมชน 
1.2 วิชาโทสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม 
1.3 วิชาโทสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย 
1.4 วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
1.5 วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 
1.6 วิชาโทสวัสดิการผูสูงอาย ุ
ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา 
(Bachelor of Arts in Social Policy & Development International Programme)  

 

2. ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 
2.1 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 
2.2 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรม 
2.3 โครงการปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
2.4 โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม) 
2.5 โครงการปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 

3. ระดับปริญญาเอก 
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

7 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย : สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Social Work Program 

2. ชื่อปริญญา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 
  ชื่อยอ   : สส.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Social Work 
  ชื่อยอ   : B.S.W. 

  3.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 

การสังคมสงเคราะห เปนวิชาชีพและวิชาการที่ใชทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติกับบุคคล ครอบครัว กลุม 
ชุมชน องคกร และสังคม ที่จะนําไปสูการศึกษาเพ่ือการสรางหลักประกันความมั่นคงของมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา 
สรางความเปนธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติตางๆ การสรางสังคมที่ไมกีดกัน
และเลือกปฏิบัติ เคารพคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเขาถึงบริการของทุกภาคสวน 
การรับใชสังคม  และการสรางสํานึกในการรับผิดชอบตอหนาที ่   

3.2 ความสําคัญ 
จากสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในมิติตางๆ อันประกอบไปดวยมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง สภาพแวดลอมทั้งประเทศและนอกประเทศ ซึ่งสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการดํารงชีวิตและความ
เปนอยูประชาชน ดังนั้น การกําหนดและดําเนินนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับโลกตางใหความสนใจ กับการพัฒนา
และปฏิรูปประเทศ โดยมุงใหเกิดความมั่นคงทางสังคมและความเทาเทียมแกประชาชนในประเทศของตน ดังนั้นการจัด
การศึกษาดังเชนหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระของรายวิชาในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ที่มีเปาประสงคไมเพียงแตจะสรางบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถ เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนประชาชน     
ทุกคนใหเขาถึงโอกาสและสวัสดิการอันพึงไดรับเทานั้น หากแตยังมุงเนนกระบวนการการบูรณาการทรัพยากรและ
ศาสตรตางๆ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางม่ันคง และ
ยัง่ยืน 

นักสังคมสงเคราะหซึ่งเปนผลผลิตโดยตรงของหลักสูตรฯ จะสามารถชวยเหลือและปฏิบัติงานกับ              
กลุมเปาหมายในภาคสวนตางๆ ท้ังในระดับรายบุคคล ชุมชน และสังคม ภายใตแนวปฏิบัติของนักสังคมสงเคราะห 
วิชาชีพ และการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหกลุมเปาหมายทุกกลุมไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ไดอยางเหมาะสมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 
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3.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพ่ือใหบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี ้

1) มีความรูดานสังคมสงเคราะห และสวัสดิการสังคม มีความรูและความสามารถในการประยุกตใชวิธีวิทยา                   
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห และมีทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกตและพัฒนาเครื่องมือการทํางานในองคกร 
ชุมชน กลุมเปาหมายตางๆ และครอบครัวได 

2) สามารถบูรณาการองคความรู ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะหที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตางๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการทํางานใหมๆ และประยุกตเครื่องมือการทํางานทางวิชาชีพในการทํางานกับ
คน องคกร ทองถิ่น ชุมชน สังคม ทั้ งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถทํางานแบบสหวิชาชีพ                           
ไดอยางเหมาะสม 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถเปนผูนําการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม            
เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม 

4.  หลักสูตร 
4.1  โครงสรางหลักสูตร   
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ครบตาม

โครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ 
1) วิชาศึกษาทั่วไป        30 หนวยกิต 
2) วิชาเฉพาะ          102 หนวยกิต 
 2.1) วิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร      87  หนวยกิต 
  2.1.1) วิชาบังคับในสาขา       63  หนวยกิต 
 2.1.1.1) กลุมวิชาปรชัญาและแนวคิดพ้ืนฐาน       12  หนวยกิต 
 2.1.1.2) กลุมวิชาพฤติกรรมมนุษย สังคม และการพัฒนา      9    หนวยกิต  
 2.1.1.3) กลุมวิชาชีพสังคมสงเคราะห     42  หนวยกิต 
 2.1.2) วิชาเลือกในและนอกสาขา      9    หนวยกิต 
 2.1.3) วิชาบังคับนอกสาขา      15  หนวยกิต 
 2.2) วิชาโท/วิชาเลือก        15  หนวยกิต 
3) วิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต 

รวม           138 หนวยกิต 
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4.2 รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสราง

และองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 : เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน จํานวน 21 หนวยกิต ดังตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

สวนที่ 1.1 บังคับเรียน 3 วิชา 9 หนวยกิต           

หมวดสังคมศาสตร บังคับเรียน 1 วิชา 3 หนวยกิต 

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแกปญหา 3 (3-0-6) 

TU100 Civic Engagement   
หมวดภาษา บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต 

มธ.104 การคดิ อานและเขียนอยางมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 

TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing  

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

TU050 English Skill Development ไมนับหนวยกิต 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

TU105 Communication Skills in English  

สวนที่ 1.2  บังคับเลือกเรียน 2 วิชา 6 หนวยกิต 

หมวดมนุษยศาสตร บังคับเลือกอยางนอย 1 วิชา 3 หนวยกิต 

มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 

TU102 Social Life Skills  

มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 (3-0-6) 

TU108 Self-development and Management  

หมวดวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับเลือกอยางนอย 1 วิชา 3 หนวยกิต 

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน  3 (3-0-6) 

TU103 Life and Sustainability  

มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแกปญหา 3 (3-0-6) 

TU107 Digital Skill and Problem Solving  

หมวดรายวิชาอื่นๆ บังคับเลือกเรียน 6 หนวยกิต 

หมวดสังคมศาสตร 

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 

TU101 Thailand, Asean, and the World  

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคดิผูประกอบการ   3 (3-0-6) 

TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset  

หมวดภาษา 

มธ.106 ความคิดสรางสรรค และการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

TU106 Creativity and Communication  
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สวนที่ 2 : นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตามที่คณะฯ กําหนด 3 วิชา 9 หนวยกิต ในรายวชิาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน  3 (3-0-6) 

TH201 Writing Proficiency Development  

มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 

TU 122 Law in Everyday Life  

มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 

TU124 Society and Economy  

 
2) วิชาเฉพาะ จํานวน 102 หนวยกิต คือ 

2.1) วิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร 87 หนวยกิต ประกอบดวย 
2.1.1) วิชาบังคบัในสาขา เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคบัในสาขารวม 63 หนวยกิต ดังตอไปนี้   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

2.1.1.1 กลุมวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน (Philosophy and Basic Concepts)  
4 วิชา 12 หนวยกิต 

สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 

SW 111 Social Work Philosophy and Concepts  

สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณคาความเปนมนุษย 3 (3-0-6) 

SW 211 Professional Ethics and Human Dignity  

สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 

SW225 Inovation and Information Technology in Social Work  

สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห 3 (2-1-6) 

SW411 Social Work Seminar  

2.1.1.2 กลุมวิชาพฤติกรรมมนุษย สังคม และการพัฒนา (Human Behavior Society and Development)   
3 วิชา 9 หนวยกิต 

สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) 

SW212 Dynamics of Human Behavior in Changing Society  

สค.213 พลวัตการพัฒนาและการเปลี่ยนรูปสังคม 3 (3-0-6) 

SW213 Dynamics of Development and Social Transformation  

สค.214 ระบบสวัสดิการสังคมกับการคุมครองทางสังคม 3 (3-0-6) 

SW214 Social Welfare  System and Social Protection  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

2.1.1.3 กลุมวิชาชีพสังคมสงเคราะห (Social Work Profession)  
11 วิชา 21 หนวยกิต 

กลุมวิชาทฤษฎี แนวคิด ทักษะการปฏิบัติงาน (Theories Concepts and Practical Skills)  7 วชิา 21 หนวยกิต 

สค.222 หลกัและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับบุคคลและครอบครัว 3 (2-1-6) 

SW222 Social Work Methodology in Individual and Family  

สค.223 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมชน 3 (2-1-6) 

SW223 Social Work Methodology in Group Work  

สค.224 การวิจัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห 3 (2-2-5) 

SW224 Quantitative Research in Social Work  

สค.311 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน 3 (2-1-6) 

SW311 Methodology of Community Social Work  

สค.312 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห 3 (2-2-5) 

SW312 Qualitative Research in Social Work  

สค.313 หลักและวิธีการบริหารองคกรและนโยบายสวัสดิการสังคม 3 (2-1-6) 

SW313 Social Work Methodology in Ogarnization Administration and Social Welfare Policy 

สค.315 การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห 3 (2-1-6) 

SW315 Social Work Counseling  

กลุมวิชาฝกภาคปฏิบัต ิ(Field Practicum) 4 วิชา 21 หนวยกิต 

สค.201 การดูงานและสัมมนา 3 (2-1-6) 

SW201 Field Visits and Seminars  

สค.202 การฝกภาคปฏิบัติ 1 6 (0-36-0) 

SW202 Field Practicum 1  

สค.301 การฝกภาคปฏิบัติ 2 6 (0-36-0) 

SW301 Field Practicum 2  

สค.401 การฝกภาคปฏิบัติ 3 6 (0-36-0) 

SW401 Field Practicum 3  

 

 

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

12 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

2.1.2) วิชาเลือกในและนอกสาขา  นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน และนอกสาขา 3 วิชา                  
9 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาดังตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

2.1.2.1 กลุมวิชาเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห (Social Work Enhancement Courses)  
(บังคับเลือก 2 วิชา 6 หนวยกิต) 

สค.235 สังคมสงเคราะหทางการแพทยและระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 

SW235 Medical Social Work and Health Systems  

สค.236 การปฏิบัติการสังคมสงเคราะหในชุมชนและทองถ่ิน 3 (2-1-6) 

SW236 Social Work Practice with Local Communities  

สค.237 การสังคมสงเคราะหในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน 3 (3-0-6) 

SW237 Industrial Social Work and Labor Welfare  

สค.238 การสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม 3 (2-1-6) 

SW238 Social Work in the Criminal Justice  

สค.239 มุมมองและสถานการณผูสูงอายุในสังคม 3 (2-1-6) 

SW239 Perspective and Situation on Aging in Society  

สค.245 สวัสดิการเด็กและครอบครัว 3 (2-1-6) 

SW245 Child and Family Welfare  

2.1.2.2 กลุมวิชาสหศาสตรและสังคมสงเคราะหประยุกต และกลุมวิชาเลือกนอกสาขา (Interdisciplinary and 
Applied Social Work Methodology)  
(เลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต)   

กลุมวิชาสหศาสตรและสังคมสงเคราะหศาสตรประยุกต 

สค.365 ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศวิถีศึกษาและจริยธรรมทางเพศ     3 (3-0-6) 

SW365 Family Life Education, Sexuality Education and Sexual Ethic  

สค.375 นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการโครงการบริการสังคม 3 (2-1-6) 

SW375 Social Innovation and Social Service Project  Management  

สค.376 สังคมสงเคราะหโลก  3 (3-0-6) 

SW376 Global Social Work  

สค.377 นโยบายและสวัสดิการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ 

3 (3-0-6) 

SW377 Policy and Educational Welfare for Children with special 
needs 

 

สค.378 การปองกันอาชญากรรม  3 (3-0-6) 

SW378 Crime Prevention  

สค.379 สวัสดิการชุมชน 3 (3-0-6) 

SW379 Community Welfare  

สค.389 แนวคิดและทฤษฎีในการทํางานดานคนพิการ  3 (3-0-6) 

SW389 Disability Theories and Concepts  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

สค.395 การวิจัยและการจัดการความรูทางสังคมสงเคราะหสุขภาพ 3 (1-2-6) 

SW395 Research and Knowledge Management on Medical Social 
Work 

 

สค.465 การศกึษากับการพัฒนาสังคม 3 (3-0-6) 

SW465 Education and Social Development  

สค.466 การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห 3 (2-1-6) 

SW466 Conflict Resolution in Social Work  

สค.469 กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 

SW469 Social Work Laws  

สค.475 การคนควาโดยอิสระ 3 (0-6-3) 

SW475 Independent Study  

สค.477 กิจการเพ่ือสังคมกับงานสังคมสงเคราะห 3 (2-1-6) 

SW477 Social Enterprise and Social Work  

สค.478 เพศสภาพและความเทาเทียมในงานสังคมสงเคราะห      3 (3-0-6) 

SW478 Gender and Equality in Social Work  

สค.479 การเสริมสรางสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห         3 (3-0-6) 

SW479 Human Rights Strengthening in Social Work  

สค.486 การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม      3 (2-1-6) 

SW486 Mobilization of Social Capital in Social Work and Social 
Welfare 

 

สค.489 ความพิการ สิทธิ และสวัสดิการสังคม 3 (2-1-6) 

SW489 Disability, Rights, and Social Welfare  

สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสําหรับผูเสพและผูติดยาและสารเสพติด  3 (2-1-6) 

SW496 Social Work Practice with Drug and Substance Abusers and Addicts  

สค.497 การจัดการภัยพิบัติ                                       3 (2-1-6) 

SW497 Disaster Management  

วิชานอกสาขา 

สษ.356 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห 2  3 (3-0-6) 

EL356 English for Social Workers 2  
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2.1.3) วิชาบังคบันอกสาขา 15 หนวยกิต ม ี5 วิชา คือ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องตน  3 (3-0-6) 

AN201 Introduction to Anthropology  

ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3 (3-0-6) 

PO211 Introduction to Political Science  

ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 (3-0-6) 

EC210 Introductory Economic  

สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 

SO201 Introduction to Sociology  

สษ.256 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห 1  3 (3-0-6) 

EL256 English for Social Workers 1  

 
2.2) วิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หนวยกิต นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี ้

2.2.1) วิชาโท 15 หนวยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาโท โดยศึกษา

ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีจํานวนหนวยกิตของวิชาโทเหลืออยู นักศึกษา
จะตองเลือกศึกษาวิชาจากสาขาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือใหครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว
ขางตน ทั้งนี้ นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาตางประเทศดวย 

2.2.2) วิชาเลือก 15 หนวยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมไมเกิน                  

4 สาขา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
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2.3) หลักสูตรวิชาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรวิชาโท จํานวน 6 หลักสูตร
วิชาโท ซึ่งนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และคณะอื่นๆ สามารถเลือกศึกษาวิชาโทหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
ดังนี้ 

2.3.1) หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน (Minor Program in Community Development)   
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูเรื่องปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กลวิธีในการพัฒนา

ชุมชน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีทัศนคติและทาทีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานกับประชาชนไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของทุกๆ สังคม   

นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาโทการพัฒนาชุมชน จะตองศึกษารายวิชาตางๆ รวม 5 วิชา 15 หนวยกิต ดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

พช.311 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-1-6) 

CD311 Concepts and Process of Community Development  

พช.312 การวิจัยชุมชน  3 (2-1-6) 

CD312 Community research  

พช.313 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ทองถิ่น               3 (2-1-6) 

CD313 Planning and Administration in Community and Local 
Development 

 

พช.314 กระบวนการจัดการความรูและฝกอบรมในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-1-6) 

CD314 Knowledge Management and Training in Community 
Development 

 

พช.418 การพัฒนาชุมชนเมืองและสิ่งแวดลอมเมือง 3 (2-1-6) 

CD418 Urban Community Development and Urban Environment  
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2.3.2)  หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม (Minor Program in Criminal Justice 
Social Work)  

มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับระบบและการบริหารงานยุติธรรม 
และงานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม มีทักษะและพ้ืนฐานที่จําเปนและทัศนคติที่เหมาะสมตอการทํางาน                
ที่เก่ียวของกับความเปนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยในสังคม และเพ่ือสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเขาใจงานสังคม
สงเคราะหในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เขาไปทํางานใหกับภาค รัฐบาล และเอกชน ที่ยังขาดแคลนบุคลากรดานนี้
อยูมาก ตามการพัฒนาของสังคมปจจุบัน  

นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาโทสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม จะตองศึกษารายวิชาตางๆ                   
รวม 5 วิชา 15 หนวยกิต ดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                 3 (3-0-6) 

JA311 Justice and Criminal Justice  

ยธ.312 ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา            3 (3-0-6) 

JA312 Criminology and Penology Theory  

ยธ.313 การแกไขผูกระทําผิดในชุมชน    3 (3-0-6) 

  JA313 Community-Based Corrections  

ยธ.314 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  3 (2-1-6) 

JA314 Juvenile Justice    

ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครัว     3 (2-1-6) 

JA315 Crime Victims and Family Violence  
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2.3.3)  หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย (Minor Program in Health and 
Medical Social Work) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูในเรื่องปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงาน 
เทคนิค ในงานสังคมสงเคราะหสุขภาพ/ทางการแพทย มีทัศนคติท่ีดี สอดคลองกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห
สุขภาพ/ทางการแพทย และมีทักษะในการทํางานสังคมสงเคราะหสุขภาพ/ทางการแพทย  ตลอดจนมีพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในดานสังคมสงเคราะหสุขภาพ/ทางการแพทย หรือวิชาชีพใกลเคยีง 

นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาโทสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย จะตองศึกษารายวิชาตางๆ                
รวม 5 วิชา 15 หนวยกิต ดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

สพ.310 การประเมินและวินิจฉัยทางชีวะจิตสังคมและการปฏิบัติการทาง      
สหวิชาชีพ 

3 (2-1-6) 

MW310 Biopsychosocial Assessment and Diagnosis with 
Interdisciplinary Practice 

 

สพ.311 บูรณาการสังคมสงเคราะหทางการแพทยกายและจิต  3 (3-0-6) 

MW311 Integration of Medical and Mental Health Social Work  

สพ.312 การจัดการรายกรณีในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสุขภาพและ
การแพทย 

3 (2-1-6) 

MW312 Case Management for Health and Medical Social Work 
Practice 

 

สพ.313 จิตสังคมบําบัด 3 (2-1-6) 

MW313 Psychosocial Therapy  

สพ.314 นิเวศวิทยาและสุขภาวะชุมชน 3 (2-1-6) 

MW314 Ecology and Community Health  
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2.3.4)  หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Minor Program in Child, Youth, and 
Family Development) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในดานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความเขาใจถึงบริการของงานสวัสดิการเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว และสังคมสงเคราะหทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ บทบาทนักสังคมสงเคราะหท่ีจะปฏิบัติงานในฐานะเปน
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายตลอดจนมีจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีในการทํางานและมีทักษะในการ
ทํางานกับกลุมเปาหมายและทีมงานสหวิชาชีพที่เก่ียวของ จนสามารถมีพื้นฐานที่ดีในการนําความรูไปประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอ เพ่ือพัฒนาตนเองไปสูการพัฒนาสังคมไดตอไป 

นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะตองศึกษารายวิชาตางๆ                     
รวม 5 วิชา 15 หนวยกิต  ดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก 3 (3-0-6) 

CF361 Theory and Concept of Child Welfare  

ดค.364 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                3 (2-1-6) 

CF364 Family and Social Change  

ดค.366 ทักษะการทํางานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 (3-0-6) 

CF366 Skill  in working with child, youth and family  

ดค.368 สังคมสงเคราะหทางการศึกษา 3 (3-0-6) 

CF368 Social work in Education  

ดค.369 ประเด็นศึกษาในงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว                  3 (2-1-6) 

CF369 Issues on Child, Youth, and Family  
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2.3.5)  หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Program  in Labor and Welfare 
Administration) 

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทํางานดานการบริหาร
แรงงานและสวัสดิการในเชิงพหุวิทยาการ เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณแรงงาน และ
สวัสดิการในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  มีพื้นฐานความรู  สําหรับการทํางานดานการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ในองคกร
ภาครัฐ  ธุรกิจ  และองคกรพัฒนาเอกชน  เพ่ือเสริมสรางบทบาททางแรงงานตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และเพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความตระหนักตอประเด็นจริยธรรมและความเปนธรรมทางสังคม 

นักศึกษาท่ีประสงคศึกษาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ จะตองศึกษารายวิชาตางๆ รวม 5 วิชา    
15 หนวยกิต ดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

พร.321 ทฤษฎีสังคมเศรษฐกิจกับแรงงานและสถานการณแรงงาน     3 (3-0-6) 

LW321 Social and Economic Theories and Labour Situations   

พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตการทํางาน          3 (3-0-6) 

LW322 Human Resource Management and Quality of Work Life  

พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปญหาแรงงานและสวัสดิการ   3 (2-1-6) 

LW323 Legal Measures Related to Labor Problems and Welfare  

พร.334 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการทํางาน                              3 (2-1-6) 

LW334 Sociology and Psychology of Work  

พร.335 การบริหารความขัดแยงในประเด็นแรงงาน               3 (2-1-6) 

LW335 Management in Labor Conflict  
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2.3.6) หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผูสูงอายุ (Minor Program in Social Welfare for Older Persons)  
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจแนวคิดดานสวัสดิการผูสูงอายุ ทฤษฎีที่เก่ียวกับ                

ชราภาพศาสตร  เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถและสรางทักษะการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุทั้งระดับบุคคล กลุม
และชุมชน และมีความสามารถวิเคราะห และผลักดันนโยบายดานผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนนักสังคม
สงเคราะหท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ รวมทั้งเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุท่ี
ตอบสนองตอปญหาของประเทศในสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม 

นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาโทสวัสดิการผูสูงอายุ จะตองศึกษารายวิชาตางๆ รวม 5 วิชา 15 หนวยกิต 
ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

สผ.311 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤฒาวิทยา 3 (2-1-6) 

WO311 Introduction to Social Gerontology  

สผ.312 สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ  3 (1-2-6) 

WO312 Social Welfare for Older Persons  

สผ.313 การวางแผนเขาสูวัยสูงอายุและการเกษียณอายุ            3 (1-2-6) 

WO313 Planning for Aging and Retirement  

สผ.314 ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ  3 (1-2-6) 

WO314 Long term care for older persons  

สผ.315 การบูรณาการทักษะการทํางานกับผูสูงอาย ุ 3 (1-2-6) 

WO315 Comprehensive Skill for the Older Person   

 

3) วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรีจํานวนอยางนอย                
6 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาตางประเทศดวย 

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับรวมเปนวิชาเลือกเสรีไมได 
วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสวนท่ี 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156 
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4.3 การศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรเปนวิชาโท   
นักศึกษานอกคณะที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาเฉพาะ

ดานของสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยศกึษาดังตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศกึษาดวยตนเอง) 

สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 

SW111 Social Work Philosophy and Concepts  

สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) 

SW212 Dynamics of Human Behavior in Changing Society  

สค.214 สวัสดิการสังคมกับระบบการคุมครองทางสังคม 3 (3-0-6) 

SW214 Social Welfare and Human Security  

สค.222 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับบุคคลและครอบครัว 3 (2-1-6) 

SW222 Social Work Methodology in Individual and Family   

สค.223 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมชน  3 (2-1-6) 

SW223 Social Work Methodology in Group Work  

 
4.4 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร   
นักศึกษาผู ใดไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร ไมนอยกวา                        

123 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้ มีสิทธิไดรับอนุปริญญา 
1) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
2) ไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา 
3) ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครบตามหลักสูตร รวม 30 หนวยกิต 
4) ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร ไมนอยกวา  87  หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

4.1) วิชาบังคบัในสาขา    63   หนวยกิต คือ 
4.1.1) วิชาบังคบัภาคทฤษฎี     21  หนวยกิต 
4.1.2) วิชาบังคบัภาคปฏิบัติ     42   หนวยกิต 

4.2) วิชาเลือกในและนอกสาขา     9  หนวยกิต 
4.3) วิชาบังคบันอกสาขา           15  หนวยกิต 

5) ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 

1. วิชาศึกษาทั่วไป  

สวนที่ 1 
หมวดสังคมศาสตร  
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแกปญหา 3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement   

ปลูกฝงจิตสํานึก บทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก             
ผานกระบวนการหลากหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ดูงาน เปนตน โดยนักศึกษาจะตองจัดทํา
โครงการรณรงค เพื่อใหเกิดการรับรู หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  

Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 
citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case 
studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or 
bring about change in an area of their interest.  

มธ.101  โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World  

ศึกษาปรากฏการณที่สําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร ผานการอภิปรายและยกตัวอยางสถานการณหรือบุคคลที่ไดรับ
ความสนใจ เพ่ือใหเกิดมุมมองตอความหลากหลายและเขาใจความซับซอนที่สัมพันธกันทั้งโลก มีจิตสํานึกสากล 
(GLOBAL MINDSET) สามารถทาทายกรอบความเชื่อเดิมและเปดโลกทัศนใหมใหกวางขวางข้ึน 

Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in 
terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, 
theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or 
people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the 
complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old 
paradigms and open up a new, broader worldview. 

มธ.109  นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผูประกอบการ 3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset  

การประเมินความเสี่ยงและการสรางโอกาสใหม การคิดและการวางแผนแบบผูประกอบการ การตัดสินใจ
และการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสรางแรงจูงใจอยางมีประสิทธิภาพ การสรางคณุคารวมเพ่ือสังคม 

Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. 
Decision making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering 
concept or initiative in an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation. 
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หมวดมนุษยศาสตร  
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills  

องคประกอบพ้ืนฐาน คุณคา และความหมายของงานศิลปะและสภาพแวดลอมสรรคสราง การวิเคราะห 
วิพากษ ดนตรี ภาพยนตร ศิลปะการแสดง และละคร ทัศนศิลป วรรณกรรม และสภาพแวดลอมสรรคสราง และการ
เชื่อมโยงงานศิลปะและสภาพแวดลอมสรรคสรางกับชีวิตตนเองและบริบททางสังคม 

The course investigates fundamental elements, values and meanings of art and built 
environment. These include analyses and criticisms of music, film, performance, drama, visual art, 
literature and the built environment. Connecting these works of art and environment to lives and 
social contexts is also another focus for the course. 

มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 (3-0-6) 
TU108  Self-development and Management  
 การจัดการและการปรับเขากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ การเขาใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
และการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional 
intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. 
Learning to live harmoniously and respectful with others and the society. 

หมวดภาษา  
มธ.104  การคดิ อานและเขียนอยางมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing  

พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณผานการตั้งคําถาม การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 
พัฒนาทักษะการอานเพื่อจับสาระสําคัญ เขาใจจุดมุงหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใชเหตุผล             
ที่นําไปสูขอสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ                   
รูจักถายทอดความคิด และเชื่อมโยงขอมูลเขากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอางอิงหลักฐานและขอมูลมาใชใน
การสรางสรรคงานเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation 
skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in 
the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, 
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s 
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on 
information researched from various sources, using effective presentation techniques.   

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

24 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
TU050  English Skill Development   ไมนับหนวยกิต 

ฝกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองตน ไดแก การฟง  การพูด การอาน การเขียน เชิงบูรณาการ เพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับตอไป 

Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 

มธ.105  ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
TU105  Communication Skills in English  

พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุงเนนความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการอาน เพ่ือทําความเขาใจเนื้อหาวิชาการในศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของกับวิชาชีพของนักศึกษา 

Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability 
to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts 
from various disciplines related to students’ field of study. 

มธ.106  ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
TU106  Creativity and Communication  

กระบวนการคิดอยางสรางสรรค โดยมีการคิดเชิงวิพากษเปนองคประกอบสําคัญ และการสื่อสารความคิด
ดังกลาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลอม ทั้งในระดับบุคคล องคกร และ
สังคม 

Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental 
contexts, at personal, organizational and social levels. 

หมวดวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร    
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability  

การดําเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาใจความสัมพันธระหวางพลวัต ของธรรมชาติ 
มนุษย และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดลอมสรรสราง การใชพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแยงและการแปรเปลี่ยน  
ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความยั่งยืน    

This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives 
in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this 
changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment 
in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental 
constraints. Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle 
perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for 
sustainable lifestyle modifications.  
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มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแกปญหา 3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving  

ทักษะการคิดเชิงคํานวณเพ่ือการแกปญหาและการพัฒนาโอกาสใหมดานสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถ
ในการคนหาและการเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินความนาเชื่อถือของสารสนเทศ                     
การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอยางเปนระบบ การใชและจรรยาบรรณดานดิจิทัล การสื่อสารออนไลนอยางมืออาชีพ 

Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and 
economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. 
Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and professional online 
communication. 

สวนที่ 2 
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน 3 (3-0-6) 
TH201 Writing Proficiency Development  
 ความรูเก่ียวกับการเขียน การจัดลําดับความคิด การถายทอดความคิด และการฝกทักษะการเขียนเบื้องตน 
 Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; and 
practice of basic writing skills. 

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
TU122  Law in Everyday Life  

ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเปนแบบแผนความประพฤติของมนุษยในสังคม หลักการพื้นฐานของ
นิติรัฐ (rule of law) คุณคาของกฎหมายในฐานะท่ีเชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรูพ้ืนฐานในเรื่อง
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรตองรูทั้งในดานของสิทธิ และในดานของ
หนาที่ การระงับขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใชสิทธิ หลักการใชและการตีความกฎหมาย           
โดยเนนการศึกษาจากกรณีตัวอยางท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

This course explores general specification of laws as the norm of people in the society, 
general principle of the rule of law, legal values as a connection to public moral, basic knowledge 
in private law and public law that citizens in democratic nation should know including rights, duties, 
dispute resolution, Thailand’s justice system, application and interpretation of law by learning from 
examples found in everyday life. 

มธ.124  สังคมกับเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU124 Society and Economy  
 แนวทางการศึกษาและวิเคราะหสังคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชานี้เปนการศึกษาดานสังคมศาสตร                   
แลวนําสูการวิเคราะหวิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในภาพกวางของโลกและของประเทศไทย โดยเนน          
ใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social 
and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and 
institutions on the social and economic system. 
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2. วิชาเฉพาะ 
  2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร 
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา 
1)  กลุมวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน (Philosophy and Basic Concepts) 
สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 
SW111 Social Work Philosophy and Concepts  

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด พัฒนาการของสังคมสงเคราะหศาสตร หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชนและสิทธิ
สวัสดิการ แนวคิดมนุษยนิยม คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนหลักคิดพ้ืนฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปรัชญาแนวคิดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในบริบทไทยและ
สากล 

Philosophy, Theories, concepts, and development of social work; principles of human 
rights, civil rights, and welfare rights; humanistic perspectives and the value of human dignity as core 
principles of the social work profession; and the relationship between philosophy, concepts and 
social work practice in both Thai and international contexts. 

สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณคาความเปนมนุษย                  3 (3-0-6) 
SW211 Professional Ethics and Human Dignity  

หลักการทางจริยธรรม หลักการทางศาสนา และประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของ สิทธิมนุษยชน คานิยมทาง
วิชาชีพ และคุณคาความเปนมนุษย ทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติ ในทัศนะของนักทฤษฎีที่สําคัญ และประสบการณการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ 

Ethical principles, Religion and related issues; human rights; professional and human values 
both theoretical and practical, in the perspective of the important theories and the experiences of 
ethical judgement of professional social workers. 

สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 
SW225 Inovation and Information Technology in Social Work  

แนวคิดนวัตกรรมและนวัตกรรมทางสังคม ปญหาและสถานการณทางสังคมใหมๆ ที่ตองการนวัตกรรมในการ
สื่อสารแกไขหรือจัดการ แนวทางการประยุกตนวัตกรรมในองคกรและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห สังคมสงเคราะห
ในยุคดิจิทัล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการขอมูลเพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุมเปาหมายและงานสังคมสงเคราะห การรูเทาทันการใชสื่อและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

Concepts of innovation and social innovation; emerging social issues and situations that 
require innovation to solve or manage; Communication; an innovative approach applicable to 
enterprise and social welfare practices in the digital age; use of information technology, innovation 
and data management for promoting quality of life of target polulairon and social work; media and 
technology literacy. 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

27 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

สค.411  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห 3 (2-1-6) 
SW411 Social Work Seminar  

วิชาบังคบักอน : สอบได หรือกําลงัศึกษา สค.401  
Prerequisite:   Have earned credit of or currently taking SW401 
วิเคราะหสถานการณการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหภายใตการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มี               

ความหลากหลายทางสังคมเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและทองถ่ิน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยบูรณาการทฤษฏี
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับทักษะวิชาชีพในระดับการปฏิบัติงานระดับจุลภาค (บุคคล ครอบครัว กลุม) 
ระดับมัชฌิมภาค (องคกรและชุมชน)  ระดับมหภาค (การบริหารและนโยบายสังคม) เพ่ือสังเคราะหและประยุกต
ความรูและทักษะในการทํางานจริงในองคกรตางๆ ภายใตจริยธรรมทางวิชาชีพ   

Analyze current social work professional practice amid rapid social change where multi-
culture and increasing diversity arise globally, regionally and locally. Seminar focusing on discussing 
and exchanging ideas that integrate social work theories and professional skills in micro, mezzo and 
macro levels in order to synthesize and apply these knowledge and skills into real working 
landscape with professional ethics.    

1) กลุมวิชาพฤติกรรมมนุษย สังคม และการพัฒนา (Human Behavior, Society and 
Development) 

สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) 
SW212  Dynamics of Human Behavior in Changing Society  

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยในดานตางๆ 
ตั้งแตปฏิสนธิถึงวยัสูงอายุ  ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในแตละชวงวัย โดยเชื่อมโยงความ สัมพันธ
กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคม อิทธิพล และสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรม ความคาดหวัง และความ
ตองการของมนุษย  

Concepts and theories of human behavior in dynamic environments; human development 
from conception to old age; basic understanding of human behavior at different life stages in 
relation to dynamics of social change; and social and environmental influences on human behavior,   
needs and expectations.   

สค.213 พลวัตการพัฒนาและการเปลี่ยนรูปสังคม 3 (3-0-6) 
SW213  Dynamics of Development and Social Transformation  

หลักการและทฤษฎีการพัฒนาจากสํานักคิดตางๆ ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับระดับโลก ภูมิภาค และ 
ประเทศ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเด็นทางสังคมอันเปนผลจากพัฒนาและการบรรจบกันของปจจัยเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม ที่มีพลวัต  การเปลี่ยนรูปสังคม (Social Transformation) ทั้งในฐานะผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง และ ปฏิบัติการเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Principles and development theories from various schools of thought; global, regional, 
and national development strategies; social change; Social Issues as a result of the development 
and convergence of dynamics economic, social, political, environmental factors; social 
transformation as consequences of changes and actions to create changes that lead to sustainable 
development. 
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สค.214  สวัสดิการสังคมกับระบบการคุมครองทางสังคม     3 (3-0-6) 
SW214 Social Welfare and Social Protection  

แนวคิด หลักการ พัฒนาการของสวัสดิการสังคม ความมั่นคงของมนุษย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมทาง
สังคม สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ระบบความมั่นคงทางสังคม ระบบการคุมครองทางสังคม โครงขายการคุมครอง
ทางสังคม การจัดการความเสี่ยงทางสังคมจากวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติ รัฐสวัสดิการ ปจจัยในระดับสากล 
ภูมิภาค และทองถิ่น ที่สงผลตอระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคประกอบ หลักการ กลไก และ
บทบาทและความสําคัญของระบบสวัสดิการสังคมในระดับตางๆ ท่ีมีตอความมั่นคงของมนุษยและการพัฒนามนุษย 

Concepts, principles, and development of social welfare systems and human security; 
human rights and social justice; basic rights under constitution; social security and social protection; 
social safety nets; social risk management from economic and social crisis and calamities; 
components, principles, mechanisms, roles and significance of social welfare systems at different 
levels and their effects on human security and human development. 

2) กลุมวิชาวิชาชีพสังคมสงเคราะห  
กลุมวิชาทฤษฎ ีแนวคิด ทักษะการปฏิบัติงาน (Theories Concepts and Practical Skills) 
สค.222 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับบุคคลและครอบครัว 3 (2-1-6) 
SW222 Social Work Methodology in Individaul and Family  

แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกตใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย หลักการ รูปแบบ 
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ใชในการทํางานกับระดับบุคคล ครอบครัว การประเมินบุคคล (กายจิตสังคม)  
การประเมินความเสี่ยง การประเมินครอบครัว การประเมินความตองการของกลุมเปาหมายและบริบทแวดลอมอยาง
รอบดาน การวางแผนและการจัดการรายกรณี การจัดบริการทางสังคมสงเคราะห  การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหระดับบุคคลและครอบครัว การพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพและความเปนสหวิชาชีพบน
ฐานการมีสวนรวมอยางเสมอภาคเหมาะสมและเปนธรรม เครื่องมือและทักษะการทํางานสังคมสงเคราะหระดับบุคคล 
ครอบครัว 

Concepts, theories and aspects of social work individual practice regarding; principles, 
models, and process of social work intervention with individual and family; Individual, family, Risk 
and Necd ecological and risk assessment; social work planning and case management; social service 
provision; follow up and evaluation of  social work practice with case and family; professional 
relationship development and multidisciplinary approach on basis of mutual participation and 
justice; tools and skills for social work practice with individuals and families.   
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สค.223 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมชน  3 (2-1-6) 
SW223 Social Work Methogology in Group Work   

วิชาบังคบักอน: สอบได สค.222 
Perquisite: Have earned credit of SW222 
แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกตใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน แนวคิดสังคมมิติ แนวคิด

พลวัตกลุม หลักการสังคมสงเคราะหกลุมชน กระบวนการกลุม คุณลักษณะกลุม การปฏิบัติงานกลุมประเภทตางๆ  
รูปแบบ กระบวน การการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน  การประเมินกลุม การวางแผนกลุม การดําเนินงานของ
กลุม การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหระดับกลุม เครื่องมือและทักษะการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหระดับกลุมชน  และกรณีศึกษาเชิงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชนที่นาสนใจ 

Concepts, theories and perspectives applied to group work, sociometry and group dynamic 
concept, group concept and characteristic; models and process of social group work; group panning, 
process and evaluation, and follow up; tools and skills for conducting social group work; and 
selected case studies.  

สค.224 การวิจัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห 3 (2-2-5) 
SW224 Quantitative Research in Social Work  

กระบวนทัศนในการแสวงหาความรูตามวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ความหมาย ขอพิจารณาเชิงจริยธรรมในการ
ทําวิจัยกับมนุษย กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมการกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกําหนด                  
กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและตัวอยาง การสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติพื้นฐาน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ การเขียนและการนําเสนอ
ผลการวิจัย รวมถึงการฝกทักษะปฏิบัติการวิจัย เพื่อสรางความเขาใจตอสถานการณทางสังคม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการทางดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ทั้งในระดับบุคคล กลุม ชุมชนและสังคม 

Paradigms for seeking a knowledge of quantitative research, meanings, ethical 
considerations in the conduct of research on human subjects. Research processes covering: 
conceptualization of research problems; review of literature; the process of building the theoretical 
and conceptual frameworks; hypothesis; research designs; population and sampling; developing and 
testing the instrument quality; data collection; basic statistics; data analysis using the statistical 
program, writing, and presentation of research findings including research practicing. There is an 
emphasis on understanding the social situations leading to the development of services quality on 
social work and social welfare of individuals, groups, communities, and societies. 
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สค.311 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน      3 (2-1-6) 
SW311 Methodology of Community Social work  

วิชาบังคบักอน : สอบได สค.223  
Perquisite: Have earned credit of SW223  
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ กลวิธี เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห

ชุมชนในรูปแบบตางๆ อยางบูรณาการ  การผนึกพลังเพ่ือการจัดองคกรชุมชน เชน ชุมชนบานจัดสรร/ชุมชนอาคารชุด
และองคกรประชาชน การจัดระเบียบชุมชนภายใตกระบวนทัศนการมีสวนรวมของประชาชนและวัฒนธรรมชุมชน              
การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการพื้นถ่ินเพ่ือสรางหลักประกันความมั่นคงของชุมชน เครื่องมือการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน การจัดการความรูโดยชุมชน  บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในฐานะผูรวมสรางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสูความเปนธรรม 

The integration of theories, concepts, principles, and the application of methods, 
processes, strategies, techniques and skills in various modalities of community social work practice; 
synergy action for communities’ and people’s organizations; community organization under the 
participatory paradigm and community culture; development of community and indigenous welfare 
systems to ensure community security; and social workers’ roles as co-creators of social change for 
social justice. 

สค.312 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห 3 (2-2-5) 
SW312 Qualitative Research in Social Work  

กระบวนทัศนในการแสวงหาความรูตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ความหมาย ขอพิจารณาเชิงจริยธรรมในการ
ทําวิจัยกับมนุษย การกําหนดแนวคิดของปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม หลักการออกแบบแผนการวิจัย               
การเขาสูสนามการวิจัย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเขียนและการนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตางๆ 
รวมถึงการฝกทักษะปฏิบัติการวิจัย เพ่ือทําความเขาใจตอปรากฏการณทางสังคมตามความจริงในทุกมิติ ซึ่งจะนําไปสู
การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ทั้งในระดับบุคคล 
กลุม ชุมชนและสังคม 

Paradigms for seeking a knowledge of qualitative research, meanings, ethical considerations 
in the conduct of research on human subjects. Conceptualization of research problems, review of 
literature, principles of research design, planning for a field study, data collection and analysis, 
writing and presentation of research findings in various patterns including focusing on research 
practice. There is an emphasis on understanding the social situations leading to the development of 
services quality on social work and social welfare of individuals, groups, communities, and societies. 
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สค.313 หลักและวิธีการบริหารองคกรและนโยบายสวัสดิการสังคม 3 (2-1-6) 
SW313 Social Work Methology in Organization Administration and Social 

Welfare Policy 
 

วิชาบังคบักอน: สอบได สค.311 
Perquisite: Have earned credit of SW311 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการในการบริหารองคการสวัสดิการสังคมและองคการทางสังคมสงเคราะห 

กระบวนการบริหารงาน การบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผน การวางแผนทางสังคมและสวัสดิการสังคม การกําหนด
นโยบายท้ังในระดับประเทศและองคการ ความสัมพันธของการบริหารและนโยบายสังคม การวิเคราะหนโยบาย ข้ันตอนใน
การบริหารงานสังคมสงเคราะหและการติดตามประเมินผล การจัดการรายกรณี การเขียนและจัดการโครงการ การสรางและ
พัฒนาเครือขายและกลไกทางนโยบายตางๆ และการจัดการโครงการทางสวัสดิการสังคมในรูปแบบตางๆ 

Theories, concepts, principles, and methods in the administration of social welfare and social 
work organizations; management processes, strategic management, and a planning process; social and 
social welfare planning; policy formulation at the national and organizational levels; the relationship 
between social policy and administration; policy analysis; stages in social work administration, monitoring 
and evaluation; case management; Project design and management development of policy networks and 
mechanisms; and management of social welfare projects. 

สค.315  การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห 3 (2-1-6) 
SW315  Social Work Counseling  

ทฤษฎี หลักการ จรรยาบรรณ กระบวนการ และเทคนิคการใหการปรึกษา ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 
เพ่ือการชวยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายที่มีความเปราะบางทางจิตใจ               
ใหสามารถตระหนักรูและเขาใจบทบาทการทําหนาที่ทางสังคมของตนเองซึ่งนําไปสูการพัฒนาตนเองหรือจัดการกับ
ความทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตตอไป 

Theories, principles, ethics, process and techniques for social work counseling with 
individuals, families, groups, especially clients who are psychological vulnerable aiming for their 
realization and understanding their own social function, self-development, or deal effectively with 
life challenges. 
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กลุมวิชาฝกภาคปฏิบัติ  (Field Practicum) 

สค.201  การดูงานและสัมมนา 3 (2-1-6) 
SW201 Field Visits and Seminars  

วิชาบังคบักอน : สอบได สค.111  
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 
Prerequisite:  Have earned credit of SW 111 
(Only for students major in social work)    

เนนการสรางทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา การตระหนักในความสําคัญของจริยธรรมของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ผานการเรียนรูระบบงานสังคมสงเคราะหทั้งในระดับนโยบาย การบริหารงาน การปฏิบัติงานขององคการ
สังคมสงเคราะหและองคการสวัสดิการสังคมที่มีความหลากหลายของสังคมไทย อาทิ หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรสวัสดิการชุมชน  องคกรภาคประชาชน องคกรธุรกิจเอกชน ผูประกอบการ
ทางสังคม ฯลฯ (มีการศึกษาดูงาน) 

Exploring social work and welfare organizations, non-governmental organization, local 
administration, civil society organizations, and social enterprises in order to gain better knowledge 
about social work and welfare system at policy, administration and operational levels; promotion of 
participatory learning processes to enhance professional attitudes and ethics of the social work 
profession. (Field study required)   

สค.202  การฝกภาคปฏิบัต ิ1 6 (0-36-0) 
SW202 Field Practicum 1  

วิชาบังคบักอน : สอบได สค.201 และ สค.223 
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 
Prerequisites:  Have earned credit of SW 201 and SW 223  
(Only for students major in social work)    
การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุมชนผานการทํางานผสมผสานในระดับองคกร โดยอาศัย

พ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยใหความสําคัญกับการ
วิเคราะหเพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการใหบริการอยางมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคลองกับ
บริบทของสังคมไทย (ฝกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

Practice of social work case work and group work integratively at organization based on 
concepts, theories, principles, methods of social work practice, professional skills with an emphasis 
on analysis to develop both approaches and methods of providing standardized services; 
professional ethics that corresponds to the context of Thai society (360-hour field practice 
throughout the semester) 
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สค.301 การฝกภาคปฏิบัต ิ2 6 (0-36-0) 
SW301 Field Practicum 2  

วิชาบังคบักอน : สอบได สค.202 และ สค.311 
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 
Prerequisites:  Have earned credit of SW202 and SW311 
(Only for students major in social work)    

 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน โดยประยุกตใชทักษะ หลักการ แนวคิดและทฤษฏีสังคมสงเคราะห     
ในการทํางานชุมชนทั้งเมือง ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ชนบท ชุมชนแออัด กลุมชาติพันธุ ฯลฯ โดยใชหลักการและกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน ทั้งการศึกษาและวิเคราะหชุมชน การวางแผน การจัดการตามแผน การติดตามประเมินผล 
การพัฒนากลยุทธในการทํางานกับชุมชน และการระดมทุนและทรัพยากรทางสังคมตางๆในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ  (ฝกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

Community Social Work Practice by applying skills, principles, concepts, and social work 
theories to semi-urban, semi-rural, rural, slum communities, ethnic groups, etc. using the principles 
and processes of public participation including studies and analyzes of communities, planning, 
management according to plan; monitoring and evaluation; developing strategies for working with 
communities and fundraising and various social resources in the work process according to 
professional standards and ethics (360-hour field practice throughout the semester) 
 
สค.401 การฝกภาคปฏิบัต ิ3 6 (0-36-0) 
SW401 Field Practicum 3  

วิชาบังคบักอน : สอบไดสค.301, สค.313  
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 
Prerequisites: Have earned credit of SW301, SW313,   
(Only for Students major in Social Work)    
การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะหอยางผสมผสานผานโครงการทางสังคมเพ่ือฝก

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหอยางลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธและกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยตรงและโดยออม                   
ทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับมหภาค ในองคการสังคมสงเคราะหทั้งในและตางประเทศ หรือการ
ทํางานสังคมสงเคราะหตามประเด็นสําคัญทางสังคม อยางมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ฝกภาคสนาม           
480 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)  

Application of integrated social work theories, concepts and methods in a social project for 
advance social work practices; direct and indirect social work practices at micro and macro levels in 
social work organizations in Thailand or other countries; or practice of social work according critical 
social issues. (480 hours of practicum required) 
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2.1.2 วิชาเลือกในและนอกสาขา 
1) กลุมวิชาเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห (Social Work Enhancement Courses) 
สค.235 สังคมสงเคราะหทางการแพทยและระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
SW235 Medical Social Work and Health Systems  
 ความหมายของสุขภาพ พลวัต นโยบายและบทบาทหนาที่หนวยบริการสุขภาพทุกระดับ ระบบสวัสดิการ
สุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพและกฎหมายที่เก่ียวของ สิทธิ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเชื่อมโยงของระบบ
สวัสดิการสุขภาพกับงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย/สุขภาพ  และบทบาทนักสังคมสงเคราะหทางการแพทย 

Meanings of health, dynamics, policies and roles of health services units at all levels. 
Health welfare systems, public health/health action plans and related legislations. Rights, standards 
for practicing, linking between health welfare systems and medical/health social work, including the 
significant roles of medical social workers 

สค.236 การปฏิบัติการสังคมสงเคราะหในชุมชนและทองถ่ิน 3 (2-1-6) 
SW236  Social Work Practice with Local Communities  

มุมมองและการวิเคราะหชุมชนและทองถิ่นในมิติตาง ๆ และการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอชุมชนทองถ่ิน      
ผานกระบวนการเรียนรู เทคนิค และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยใชชุมชนเปนฐาน รวมทั้งรูปแบบ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหรวมกับชุมชนและกลไกในชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคม
ในชุมชนและทองถิ่นที่เหมาะสมกับและสอดคลองกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ในชุมชนทองถ่ิน (มีการศกึษาดูงาน)  

Study on perceptions and analysis of local communities from different perspectives, 
establishment of a positive attitude towards local communities. Through the process of learning 
techniques and tools for performing social work, using community-based including forms of social 
work with the community and mechanisms in the community for the development of quality of life 
and social welfare in the community and local areas that are suitable and consistent with the target 
groups in the local community. (Field study required)  
สค.237 การสังคมสงเคราะหในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน                    3 (3-0-6) 
SW237 Industrial Social Work and Labour Welfare  

พัฒนาการอุตสาหกรรมไทยและนโยบายอุตสาหกรรมไทย ปญหาสังคมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
วิวัฒนาการและการประยุกตใชสังคมสงเคราะหในงานอุตสาหกรรม การจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน
ในอุตสาหกรรม บทบาทและหนาที่นายจางและรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

The development of Thai industry and industrial policy, social problems stemmed from 
industrialization, evolution of industrial social work and its implementation, welfare management for 
quality of work life in industry, roles and duties of employers and the government to develop 
workers' quality of life.  
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สค.238  การสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม 3 (2-1-6) 
SW238 Social Work in the Criminal Justice  

แนวคิด หลักการ วิธีการ และพัฒนาการของการสังคมสงเคราะหที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมอาญาใน
ประเทศไทยและสากล การประยุกตใชงานสังคมสงเคราะหไทย ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโนมและ                   
แนวทางแกไขปญหาของงานสังคมสงเคราะหในกระบวนยุติธรรม (มีการศึกษาดูงาน) 

Concept, principles, methods, and development of social work in the criminal justice; 
application of social work in the Thai judicial system and International Covernant; problems and 
obstacles in social work in the criminal justice; and trends of and guidelines for problem solving in 
social work in the criminal justice. (Field study required) 

สค.239  มุมมองและสถานการณผูสูงอายุในสังคม                                 3 (2-1-6) 
SW239 Perspective and Situation on Aging in Society  

มุมมองที่หลากหลายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในระดับประเทศและระดับสากล การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเก่ียวกับปรัชญาและนโยบายที่มุงเนน การทําความเขาใจเรื่องสุขภาพ พลัง ความหมายของชีวิต การให
คุณคาและวยาคติในสังคมผูสูงอายุผานบทสนทนา สถานการณปจจุบันของผูสูงอายุเก่ียวกับนโยบายการเกษียณอายุ 
การจางงานและการมีสวนรวมทางสังคม รูปแบบการดูแลและการจัดบริการในสังคมผูสูงอายุ บทบาทของนักสังคม
สงเคราะห การประยุกตใชความรูและเครื่องมือในงานสังคมสงเคราะหสําหรับการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุ                      
(มีการศึกษาดูงาน) 

Different perspectives related to aging at national and international levels, discussion on 
philosophical and policy with focus on health, power, meaning of life, value and ageism in aging 
society by the dialogue; current situations of older persons in retirement policy, older worker and 
social participation; type of the care and services for the older person in our society. Roles of social 
worker and applications knowledge, tools in social work practice for the older person. (Field study is 
required) 

สค.245 สวัสดิการเด็กและครอบครัว 3 (2-1-6) 
SW245 Child and Family Welfare  

แนวคิดสิทธิเด็กและแนวคิดอ่ืนที่สําคัญในการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว ความหมาย ขอบเขต 
วัตถุประสงค และความสําคัญของสวัสดิการเด็กและครอบครัว พลวัตการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและสังคมที่มีผล
ตอการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว หลักการ รูปแบบ และลักษณะบริการสวัสดิการเด็กและครอบครัวของ
ตางประเทศและประเทศไทย บทบาทของหนวยงานท่ีจัดบริการสวัสดิการเด็กและครอบครัวในประเทศไทย          
แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวบทบาทของนักสังคมสงเคราะหในงานสวัสดิการเด็กและ
ครอบครัว ตลอดจนการทํางานสวัสดิการเด็กในภาวะฉุกเฉิน (มีการศึกษาดูงาน) 

Child rights and other important concepts in providing child and family welfare.  Meanings, 
scope, objective and importance of child and family welfare;  dynamics of change in family and 
society that affect the provision of child and family welfare; principles, formats and characteristics of 
child and family welfare service in Thailand and in other countries; roles of agencies that provide 
child and family welfare in Thailand; development trends of the provision of child and family 
welfare; roles of social workers in child and social welfare, as well as work on child welfare in 
emergency situation. (Field study is required) 
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2) กลุมวิชาสหศาสตรและสังคมสงเคราะหประยุกต และกลุมวิชาเลือกนอกสาขา (Interdisciplinary 
and Applied Social Work Methodology) 
กลุมวิชาสหศาสตรและสังคมสงเคราะหประยุกต 
สค.365  ชีวิตครอบครัวศกึษา เพศวิถีศึกษาและจริยธรรมทางเพศ          3 (3-0-6) 
SW365 Family Life Education, Sexuality Education and Sexual Ethic  

แนวคิดในมิติเพศ เพศภาวะ เพศวิถี เพศสัมพันธในบริบททางสังคม ความสัมพันธในครอบครัว วงจรชีวิต
ครอบครัว บทบาททางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ เพศหลากหลาย คานิยมทางวัฒนธรรมและจริยธรรมทางเพศ บูรณา
การของความสัมพันธทางเพศในมิติตาง ๆ ตอคุณคาความเปนมนุษย การหนุนสรางชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและ                  
มีความรับผิดชอบตอสังคม ทักษะที่จําเปนตอความปลอดภัยทางเพศและการสรางชีวิตครอบครัวท่ียั่งยืน 

Concepts in sex, gender, sexuality; sexual relations in the social context; family relationships; 
family life cycle; gender role; reproductive health and rights; sexual diversity; cultural values and   
ethics in sexuality, the integration of sexual relations to elevate human dignity and sexuality; 
promotion of happy families with social responsibility; and major skills such as safe sex and family 
problem solving for  sustainable family life.   

สค.375 นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการโครงการบริการสังคม     3 (2-1-6) 
SW375  Social Innovation and Social Service Project Management  

ความหมาย รูปแบบ องคประกอบของนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งแนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิค
และเครื่องมือการจัดการโครงการบริการสังคม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาโครงการบริการสังคมที่เปนนวัตกรรมและ
สอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (มีการศึกษาดูงาน)  

Definitions, models, elements of social innovation including concepts, principles, 
procedures, techniques and tools to manage the social service project in order to lead to the 
development and formulation of social service project that is innovative and suitable with social 
context and social change (Field study required). 

สค.376 สังคมสงเคราะหโลก 3 (3-0-6) 
SW376 Global  Social  Work  

แนะนําการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและจริยธรรมในบริบทระหวางประเทศ แนวทางปฏิบัติของปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ อนุสัญญาของสหประชาชาติและ
ปฏิญญาในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ มุงเนนการปฏิบัติงานขององคกรดานสังคมสงเคราะหในบริบทของโลกตอการ
กําหนดนโยบายและบริการดานสวัสดิการ ประเด็นเฉพาะที่ครอบคลุมถึงปรากฏการณทางสังคมที่สําคัญ ความรวมมือ
ทางวัฒนธรรมและขามวัฒนธรรม และความสามารถทางวัฒนธรรมของนักสังคมสงเคราะห รวมไปถึงกิจกรรมและ
บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในประเทศตาง ๆ ในฐานะที่เปนวิชาชีพระดับโลก  

An introduction to social work practice and ethics in an international context. Practical 
guidelines of the universal declaration of human rights as customary international law, United 
Nations Conventions, and regional declarations. Focusing on social work practice in a global context, 
social work organizations in shaping welfare policy and services. Specific topics cover critical 
phenomenon social issues, multicultural and cross-cultural collaboration, and cultural competence 
of social workers. Activities and roles of social workers in different countries are also explored to 
recognize social work as a global profession. 
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สค.377 นโยบายและสวัสดิการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  3 (3-0-6) 
SW377 Policy and Educational Welfare for Children with special needs  

วิวัฒนาการนโยบายสวัสดิการการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในสังคมไทยและสากล วิเคราะหการแปลงนโยบาย
สูการปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการทางสังคมและกฎหมาย รูปแบบ แนวทางการประสาน จัดสรร ปรับใชทรัพยากรจาก
ภาคสวนตางๆ เพ่ือเสริมศักยภาพ ความสามารถทามกลางความหลากหลายของเด็กพิเศษกลุมตางๆ  

Evolution of policy and educational welfare for children with special needs in Thai society 
and internationally.  Analysis of transformation from policy to practice, as well as social and legal 
measures; forms and models of coordination, provision and adaptation of resources from various 
sectors to enhance the potential and capability among the idiosyncrasies of the various groups of 
children with special needs. 

สค.378 การปองกันอาชญากรรม  3 (3-0-6) 
SW378 Crime Prevention  

แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการปองกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย บทบาทของภาครัฐและ
ภาคประชาชนตอการปองกันการกระทําผิด วิเคราะหการดําเนินงานขององคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของในการดําเนินงาน
ดานปองกันอาชญากรรมทั้งทางตรงและทางออม และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคล และขอมูลขาวสารใน
สังคม  

Concepts, theories, principles in crime prevention and security; Government and people’s 
role towards crime prevention in society. Analyze both direct and indirect procedures of related 
agencies on crime prevention; physical security, personnel security, information security in society. 

 
สค.379 สวัสดิการชุมชน  3 (3-0-6) 
SW379 Community  Welfare  
 แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติของชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองตอวิถี
ชีวิตของชุมชนตามบริบทพ้ืนที่อยางเหมาะสม ทั้งชุมชนเมือง ชุมชนเมืองก่ึงชนบท และชุมชนบท โดยอาศัยฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นเชิงบูรณาการที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม ตลอดจนแนวทางการสรางกลไก 
กระบวนการ และเครือขายการทํางานรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนใหเกิดขึ้นอยาง
ยั่งยืน (มีการศึกษาดูงาน) 
 Concepts, Principles, and practices of the community in managing various types of 
community welfare in response to the community’s way of life in an appropriate area context by 
using the Urban communities, Semi-rural communities and Rural communities based on integrated 
local wisdom that is consistent with changes in communities and society as well as the way for 
establishing mechanisms, processes, and networks to work with government and private sectors to 
be sustainable community welfare. (Field study required) 
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สค.389 แนวคิดและทฤษฎีในการทํางานดานคนพิการ  3 (3-0-6) 
SW389 Disability Theories and Concepts  
  พัฒนาการของแนวคิดในการทํางานดานคนพิการ จากแนวคิดเชิงสงเคราะห และแนวคิดเชิงการแพทย                   
สูแนวคิดเชิงสังคม และสังคมฐานสิทธิที่เนนการมีสวนรวมของทุกคน แนวคิดเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
แนวคิดเรื่องการรวมกลุมของคนพิการ การนําแนวคิดทฤษฎีจากตางประเทศมาใชในบริบทสังคมไทย การกํากับและ
การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายดานคนพิการ ปรัชญาการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ 

Development of disability models, from charity model and medical model to social model 
and rights based, inclusive society; community-based rehabilitation and self-help groups of persons 
with disabilities; international policies and practices in Thai context; follow-up and monitoring of 
disability law and policy implementation; independent living philosophy. 

สค.395 การวิจัยและการจัดการความรูทางสังคมสงเคราะหสุขภาพ 3 (1-2-6) 
SW395 Research and Knowledge Management on Medical Social Work  

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยในบริบททางสังคมสงเคราะหสุขภาพ  การศึกษาวิจัย การนําองคความรู 
ประสบการณตรง และเทคนิคที่ไดรับจากการวิจัยมาสังเคราะหและจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาแนวทาง 
รูปแบบ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยที่สนองตอบความตองการของผูใชบริการและ
หนวยงาน โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระบบสุขภาพ 

Concepts and research methodology focusing on Health social work contexts. The 
knowledge management that has been analyzed from the exploratory result, the experiences, all 
learned research techniques that lead to develop social work practice and tools forwarding to reach 
all clients’ need together with the organizational development which covers all health systems. 

สค.465  การศกึษากับการพัฒนาสังคม  3 (3-0-6) 
SW465  Education and Social Development  

ปรัชญา จุดมุงหมาย รูปแบบตางๆ ของการศึกษาในฐานะมรรควิธีในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย 
พัฒนาการของนโยบายดานการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาแนววิพากษ การศึกษาเพ่ือเสริมสราง
สันติภาพ พลังและคุณูปการของการศึกษาภาคประชาชน และวิถีทางในการเรียนรูของประชาชนในบริบทขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือการเสริมสรางความเปนธรรมทางสังคม     

Philosophy, goals and types of education as a means to enhance human capacity; 
development of education policies amidst social change; critical theories of education and peace 
education; the power and contribution of popular education and people’s ways of learning to the 
context of social movements to address social justice. 
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สค.466 การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห  3 (2-1-6) 
SW466 Conflict Resolution in Social Work  

รูปแบบของความขัดแยงในการทํางานสังคมสงเคราะห องคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการความขัดแยง 
กระบวนการจัดการความขัดแยง เทคนิคการจัดการความขัดแยง การใชการเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยในงานสังคม
สงเคราะห บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการจัดการความขัดแยง โดยเฉพาะบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการ
ปกปอง คุมครองและการพิทักษสิทธิ ดวยกระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ  

Forms of work-social conflict; knowledge about conflict management; conflict management 
process; conflict management techniques Using negotiation; mediation in social work; roles of a 
social workers in conflict management especially the role of multidisciplinary team in protection 
and advocate of rights with legal process and other social processes. 

สค.469 กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห                        3 (3-0-6) 
SW469  Social Work Laws  

ระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิด กระบวนการ และการวิเคราะหปญหาขอโตแยงทางกฎหมาย ตัวบท
กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหรวมทั้งบทบาทของนักสังคมสงเคราะหกับการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556 ที่ระบุไวอยางนอย 8 ฉบับ 

Legal system, philosophy, concepts, processes and to analyze the legal argument; the 
relevance of law to social work including the roles of workers in as specified in the Social Work 
Profession Act B.E. 2013 and at least 8 related laws. 

สค.475   การคนควาโดยอิสระ 3 (0-6-3) 
SW475  Independent Study  

วิชาบังคบักอน : สอบได สค.312 
Prerequisite: Have earned credit of SW312 
การวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหา ความรูเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานสังคมสงเคราะห และ/หรือ

สวัสดิการสังคม ที่นักศึกษาสนใจ เปนการศึกษาในขอบเขตที่นักศึกษาและอาจารยผูสอนที่มีความสนใจเฉพาะดาน                 
จะเรียนรูรวมกัน โดยยึดความสนใจของนักศึกษาเปนฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการประจําหลกัสูตร จะเปนผูประสานใหเกิด
การเรียนรูที่นักศึกษาจะไดประโยชนตามความตองการที่แทจริง 

Analysis and synthesis of specific issues or knowledge related to social welfare and/or social 
work in an area of interest as agreed by the student and advisor. (The course is coordinated by the 
B.S.W. Programme Committee). 
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สค.477 กิจการเพ่ือสังคมกับงานสังคมสงเคราะห  3 (2-1-6) 
SW477 Social Enterprise and Social Work  

แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของกิจการเพ่ือสังคม  ตลอดจนรูปแบบ กลไกการดําเนินกิจกรรมธุรกิจที่
รับผิดชอบตอสังคม วิเคราะหกรณีศึกษาที่นาสนใจปจจัยความสําเร็จและความลมเหลวของกิจการเพ่ือสังคมท่ีสงผลตอ
กลุมเปาหมายและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในประเทศและตางประเทศ การเปนผูประกอบการทางสังคม                           
(มีการศึกษาดูงาน) 

Concepts, theories, principles and development of social enterprise including business 
mechanisms implemented with concern on social responsibility; analyze interesting case studies 
with focusing on factors of achievement and failure of social enterprise that may further affect 
target groups and social work practices at national and international level.   Social entrepreneurs. 
(Field study required). 

สค.478 เพศสภาพและความเทาเทียมในงานสังคมสงเคราะห 3 (3-0-6) 
SW478 Gender and Equality in Social Work  

แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการในมิติของเพศสภาพ ท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาสังคมและการ
หนุนสรางความมั่นคงของมนุษย ปรากฏการณ สภาพและเหตุการณจริงในชีวิตทางสังคมดานตางๆ ที่สะทอนความ             
ไมเทาเทียมทางเพศ ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมและการหนุนสรางความมั่นคงของมนุษยที่ตอบสนอง
ความเทาเทียมทางเพศ 

Theories and concepts in Gender, Feminism, Gender Equality, Gender in Development and 
actions in a gender dimension relating to advocacy social development processes and human 
security in social work. Study on construction; phenomena, events and conditions in the social 
world and realities within which various forms of gender discrimination persist; and alternatives and 
solutions to social development and human security in response to the principle of gender 
equality.   

สค.479  การเสริมสรางสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห         3 (3-0-6) 
SW479  Human Rights Strengthening in Social Work  

ความเปนมนุษย บทบาทหนาที่ของมนุษยในมิติตางๆ ปรัชญาและพัฒนาการของกระบวนทัศนสิทธิมนุษยชน 
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับประเทศและสากล บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการคุมครองสิทธิ และ
ทักษะการคุมครอง การพิทักษสิทธิ และการเสริมสรางพลังอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายของสังคมสงเคราะห
และกลุมชายขอบ  

Humanity, roles and duties of human in various dimensions; philosophy and development 
of human rights paradigm; national and international social movement process; roles of social 
welfare on protection of rights; advocacy and empowerment especially the target group of social 
welfare and marginalized groups.  
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สค.486 การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  3 (2-1-6) 
SW486 Mobilization of Social Capital in Social Work and Social Welfare  

แนวคิด ความเปนมา และความสําคัญของทุนทางสังคมในฐานะเปนทรัพยากรทางสังคมในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ลักษณะเฉพาะของทุนทางสังคม ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชน                
การประยุกตใชแนวคิดทุนทางสังคมในการสรรหาและระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชนตอคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมาย  
และกรณศึีกษาประโยชนในมิติตางๆของการประยุกตใชแนวคิดทุนทางสังคม (มีการศกึษาดูงาน) 

Concepts, Background and the Importance of Social Capital as social resources for Social 
Work and Social Welfare duties. The significance of Social Capital and Social Capital and Community 
Development. The application aspect of Social Capital in acquisition and mobilization of any of 
resources to be helpful for clients, together with case studies implying any of benefits from Social 
Capital. (Field study required). 

สค.489 ความพิการ สิทธิ และสวัสดิการสังคม 3 (2-1-6) 
SW489 Disability, Rights, and Social Welfare  
 ประเภท สาเหตุ และสถานการณของความพิการในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม มิติทางจิต-สังคมของ
ความพิการ รวมถึงผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม สิทธิของคนพิการตามกฎหมายในประเทศและ
พันธกรณีระหวางประเทศ สวัสดิการ บริการสําหรับคนพิการและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ปรัชญาการดํารงชีวิตอิสระของ
คนพิการ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การเสริมพลังและการมีสวนรวมของภาคเีครือขายในทุกระดับ บทบาทของ
นักสังคมสงเคราะหในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทําแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคล 
 Classifications, causations, and situations of disability in social dynamics; disability models; 
psychosocial aspects of disabilities , impacts of disability on the individual, family, community and 
society; rights of persons with disabilities according to national laws and international treaties; 
welfare, services, and related standards; and independent living philosophy, assistive technology, 
empowerment, and participation of related stakeholders at all levels; roles of social workers on 
empowerment of persons with disabilities and Individualized Development Plan. 

สค.496  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสําหรับผูเสพและผูติดยาและสารเสพติด 3 (2-1-6) 
SW496  Social Work Practice with Drug and Substance Abusers and Addicts  

บริบทของกลุมผูใชยา และกลุมผูติดยาและสารเสพติด  ฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตอสมอง พฤติกรรมของ
กลุมผูเสพและผูติดยา ผลกระทบตอครอบครัวและสังคม การประยุกตใชวิธีการ เทคนิค และทักษะเฉพาะทางสังคม
สงเคราะหเพื่อการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพทางสงัคมกับกลุมผูเสี่ยง ผูเสพ และผูติดยาและสารเสพติด (มีการศึกษาดูงาน) 

Contexts of drug and substance abusers and addicts; effects of drugs and substances on 
brain behavior, families and society; and application of social work methods, techniques, and skills 
in the rehabilitation of people at risk, abusers, and addicts. (Field study required) 
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สค.497  การจัดการภัยพิบัต ิ                                               3 (2-1-6) 
SW497 Disaster Management  

ความหมาย ประเภท ของภัยพิบัติ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ และแนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
วงจรการจัดการภัยพิบัติ มาตรฐานในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  บทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะหและหนวยงาน
ที่เก่ียวของกับการจัดการและการฟนฟูและพัฒนาภายหลังภัยพิบัติ บนหลักการของการเสริมพลังและการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห (มีการศกึษาดูงาน) 

Principles and guidelines in the disaster management cycle focusing on the learning of 
impacts on humans, communities, and environments; disaster risks of diverse groups; risk 
assessment, and participatory planning and management; and post-disaster rehabilitation and 
development on the basis of empowerment and social work practice. (Field study required). 

วชิานอกสาขา 
สษ.356 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห 2 3 (3-0-6) 
EL 356  English for Social Workers 2  

วิชาบังคบักอน  : สอบได สษ.256  
Prerequisite: Have earned credit of EL256  
ศึกษาและฝกฝนแนวทางในการอานและเขียนขอความท่ีเนนเนื้อหาทางสังคมสงเคราะหศาสตร เชน การอาน

ตํารา บทความวารสาร การเขียนจดหมายโตตอบ และการเขียนรายงาน  
Study and practice reading and writing skills through the use of materials related to social 

work in such forms of articles, texts, journals, correspondence and report writing. 

2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา 
ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 
AN201 Introduction to Anthropology  

สํารวจเนื้อหาและมโนทัศนพ้ืนฐานทางมานุษยวิทยา ซึ่งรวมสาขายอยตางๆ คือ มานุษยวิทยาชีวภาพ 
มานุษยวิทยาภาษาศาสตร โบราณคดีกอนประวัติศาสตร และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม 

Basic concepts in anthropology including four major subfields; Biological Anthropology, 
Linguistic, Prehistoric Archaeology, and Social and Cultural Anthropology. 

ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3 (3-0-6) 
PO.211  Introduction to Political Science  

ธรรมช าติ แล ะวิ ธี ก ารขอ งรั ฐศ าสต ร  ค ว ามสั มพั น ธ ร ะห ว า งรั ฐ ศ าสต ร กั บ ศ าสต รท างสั งคม 
อ่ืน ๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีตาง ๆ ทางรัฐศาสตร และหลักการเกี่ยวกับอํานาจ การใชอํานาจ 
ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคม
นานาชาติดวย 

Nature and methods of political science, the relationship between political science and 
other social sciences. The course will cover various political theories, principles or power and its 
application, the relationship between the state and private individuals, political institutions, 
government, political power, political movements and international bodies. 
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ศ.210  เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 (3-0-6) 
EC210 Introductory Economics  

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค ในสวนของเศรษฐศาสตรจุลภาค ศึกษาถึงอุปสงคและ
อุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต และตนทุน พฤติกรรมของหนวยผลิต โครงสรางและพฤติกรรมการ
แขงขันของหนวยผลิตในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไมสมบูรณ แนวคิดความลมเหลว
ของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในสวนของเศรษฐศาสตรมหภาค ศึกษาถึงเปาหมาย และ
ปญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเขาใจถึงรายไดประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนําดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใชในการวิเคราะหสถานการณ
ทางเศรษฐกิจในภาคตางประเทศ ศึกษาถึงความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศ และขอโตแยงระหวาง
การคาเสรี และการปกปองตลาด  

The general principles of Microeconomics and Macroeconomics. In the Microeconomics 
section, topics covered include the supply of and demand for goods, consumer behavior, 
production and costs, structure and output of production units under perfect and imperfect 
competitive markets, the concept of market failures, and the role of government intervention. In 
the Macroeconomics section, topics covered include objectives and problems in Macroeconomics, 
the determination of national income, money and the banking system, introduction to fiscal and 
monetary policies used for economic stabilization, and the application of economic indices to 
analyze the economic situation. In the international Economics section, topics covered include the 
importance of international trade and finance, as well as the conflict between free trade and 
market protection. 

สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 
SO201  Introduction to Sociology  

พฤติกรรมทางสังคมและความสัมพันธทางสังคม แนะนําใหรูจักมโนทัศน แนวทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย             
ที่สําคัญของสังคมวิทยา ลักษณะของหนวยทางสังคมระดับพ้ืนฐาน เชน ความสัมพันธและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหนวยทางสงัคมเหลานี้ มุงพัฒนาทัศนคติในการมองปรากฏการณทางสังคมในเชิงวิเคราะหวิจารณ 

Social behavior and social relationships. Overview of major concepts, theoretical 
perspectives, and methods in sociology; characteristics of basic social units e.g. social relations, 
groups, organizations, institutions, society; their patterns of interrelations and processes of change; 
develop an analytical and critical attitude toward social phenomena. 
 
สษ.256  ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห 1 3 (3-0-6) 
EL256 English for Social Workers 1  

พัฒนาความรูทางคําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่ใชในวงการสังคมสงเคราะห รวมทั้งฝกทักษะภาษาท้ัง               
4 ทักษะในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
Developing vocabulary and grammatical structure knowledge used in the field of social work; 
practising reading, writing, listening, and speaking skills relevant to the fiel 
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2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก 
วิชาโททางการพัฒนาชุมชน (Minor Program in Community Development) 
พช.311   แนวคิดและกระบวนการพัฒนาชุมชน                           3 (2-1-6) 
CD311  Concepts and Process in Community Development  

พลวัตชุมชนและความเปนชุมชน พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนา กระบวนการพัฒนา
ชุมชน หลักวิธีการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนในประเด็นที่ทาทาย ภายใตฐานคิดการพัฒนาแบบองครวมและบูรณาการ            
ในการปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดมั่นคงและยั่งยืน ที่สถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีสงผลกระทบตอสังคมและชุมชนไทย (มีการศึกษาดูงาน) 
 Community, dynamic concepts and theories in community development in each period, related 
to the development of Process, Principles and methods of community development in challenging issues. 
Under the concept of holistic and integrated approaches for stability and sustainability. At the global 
change situation Regional level ASEAN and national. National development policies and strategies that 
affect Thai society and communities (Field study required) 

พช.312   การวิจัยชุมชน                                                      3 (2-1-6) 
CD312 Community research  

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยชุมชน กระบวนการวิจัยชุมชน เทคนิคการวิจัยชุมชนซึ่งครอบคลุมถึงเทคนิคการ
ระดมพลังสรางสรรค (AIC) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ตลอดจนวิธีการ เครื่องมือการวิจัยชุมชน 
ท้ังการศึกษาและวิเคราะหชุมชน และการเปนวิทยากรกระบวนการ (มีการศกึษาดูงาน) 

Concepts of community research, Community research process, Community research 
techniques which include Appreciation Influence Control techniques (AIC) and Participatory Action 
Research (PAR); As well as Methods and Tools community research including Community study, 
Community analysis and facilitator (Field study required) 

พช.313 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ทองถิ่น         3 (2-1-6) 
CD313 Planning and Administration in Community and Local Development  

การบริหารการพัฒนาในมิติตางๆ การบริหารงานเชิงพ้ืนที่และภูมิภาค รวมทั้งการบริหารการพัฒนาชุมชน 
ทองถ่ิน (ท้ังในเมือง ชานเมือง และชนบท)  ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการบริหารการพัฒนา 
เครื่องมือในการบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน และทองถ่ิน การบริหารจัดการ
ความขัดแยงในชุมชน การบริหารความเสี่ยงของชุมชน ทองถ่ิน กระบวนการจัดการเพ่ือการฟนตัวของของชุมชน 
(Resilience)  และความสามารถของชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน (มีการศึกษาดูงาน) 

The dimensions of development administration, area and regional-based development, 
and community/local development administration (urban, suburban and rural area). It also covers 
processes, procedures, and techniques for development administration as well as tools for 
community development administration. The course especially emphasizes in planning process for 
community and local development, risk and conflict management in communities, community 
management processes and resilience, and the capability of communities to cope with changes in 
the current situation. (Field study required) 
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พช.314  กระบวนการจัดการความรูและฝกอบรมในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-1-6) 
CD314  Knowledge Management and Training in Community Development  

ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของการจัดการความรูในชุมชนและทองถิ่น แนวคิด วิธีวิทยาการจัดการ
ความรูรูปแบบตาง ๆ  ที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสรางขบวนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ตลอดจนการฝกอบรม การออกแบบหลักสูตรฝกอบรม และทักษะพื้นฐานของนัก
ฝกอบรม  ที่จะสามารถใชเปนเครื่องมือเสริมสรางความรูและความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือนําไปสูชุมชนแหงการเรียนรู
และพัฒนา (มีศึกษาดูงาน) 

Definitions, importance, and values in knowledge management in communities and 
localities, concepts and methodologies in knowledge management, driving processes, development 
processes, training, training curriculum design, and basic skills for trainers to enhance knowledge 
building and strengthen communities to become learning and development communities. (Field 
study required) 

พช 418 การพัฒนาชุมชนเมืองและสิ่งแวดลอมเมือง                    3 (2-1-6) 
CD 418  Urban Community Development and Urban Environment  

ความหมายของชุมชนเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเมืองและ
สิ่งแวดลอมเมือง ดวยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ และการมีสวนรวมของชุมชนเมือง รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือการทํางานกับชุมชนเมือง (มีศึกษาดูงาน) 

The meaning of Urban and environmental development. Urban development and Urban 
Environment movement and empowerment; the participation of urban communities. techniques 
and tools working with urban communities. (Field study required) 
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วิชาโทสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม (Minor Program in Criminal Justice Social 
Work)  
ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                          3 (3-0-6) 
JA311 Justice and Criminal Justice  

ความหมายและสถานะของความยุติธรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมดานอ่ืนๆ เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวางความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมตลอดจน
ศึกษาถึงแนวโนมของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต อุปสรรคและปญหาในทางปฏิบัติของการดําเนินงานยุติธรรม  

Meanings and a position of justice; concepts and theories of criminal justice administration 
and other related systems; linkages between justice and justice systems; and future trends, practical 
obstacles, and limitations in the justice system. 

ยธ.312  ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                             3 (3-0-6) 
JA312  Criminology and Penology Theory  

แนวคิด ทฤษฎีอาชญาวิทยา ประเภทของอาชญากรรม อาชญากรรมรวมสมัย สาเหตุการประกอบ
อาชญากรรม สิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา การปฏิบัติตอผูกระทําผิดตามหลักทัณฑวิทยา แนวโนมการ
ปฏบิัติตอผูกระทําผิดในอนาคต 

Concept and theories of criminology, types of crimes, contemporary crime, causation of 
crime, Rights of the accused and defendant in criminal procedure; penal sanctions to the 
condemned person according to the Penology theories; trend of penal sanctions for the future. 

ยธ.313 การแกไขผูกระทําผิดในชุมชน    3 (3-0-6) 
JA313  Community-Based Corrections  

แนวคิด หลักการของการนําชุมชนเขามาเปนฐานรองรับในการแกไขผูกระทําผิด กระบวนการยุติธรรม
สมานฉันทในชุมชน ตลอดจนทางเลือกแทนการจําคุกตางๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขฟนฟู และการ
ทํางานกับผูกระทําผิด รวมถึงแนวทางการปองกันมิใหผูกระทําผิดกออาชญากรรมข้ึนอีก การวิเคราะหปญหา อุปสรรค 
และทิศทางการแกไขผูกระทําผิดในอนาคต ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับการแกไขผูกระทําผิดใน
ชุมชน 

Concepts and principles for using communities as bases of corrections; restorative justice 
model, alternatives to incarceration practical for corrections, prevention of re-imprisonment, and 
criminals’ rehabilitation; and analysis of problems, barriers, and future trends of community 
corrections.  

ยธ.314  กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  3 (2-1-6) 
JA314  Juvenile Justice   

พฤติกรรมเบี่ยงเบน และการกระทําผิดประเภทตางๆ ของเด็กและเยาวชน  ขั้นตอนการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนและกฎหมายที่เก่ียวของ บทบาทในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

Adolescent deviant behavior, types of delinquency. Juvenile justice system related laws 
and roles of Social Worker in Juvenile Justice System. 
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ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครัว     3 (2-1-6) 
JA315  Crime Victims and Family Violence  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรมในระบบกระบวนการยุติธรรมโดยครอบคลุมประเด็นการ                
ใหความชวยเหลือ การปองกัน การคุมครอง การชดเชย  การเยียวยา  และการพิทักษสิทธิแกเหยื่ออาชญากรรม                  
โดยเนนประเด็นความรุนแรงในครอบครัวจากมิติของทฤษฎีทางอาชญาวิทยา 

Concepts and theories on crime victims in the criminal justice system: assistance, 
prevention, protection, compensation, remedy, and advocacy for victims emphasizing issues of 
family violence in criminology theories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

48 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

วิชาโทสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย  (Minor Program in Health and Medical 
Social) 
สพ.310 การประเมินและวินิจฉัยทางชีวะจิตสังคมและการปฏิบัติการทางสหวิชาชีพ  3 (2-1-6) 
MW310 Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis with Interdisciplinary Practice 

มิติทางสังคมที่สัมพันธกับภาวะกายภาพ พยาธิสภาพ ภาวะจิตอารมณ และระบบสังคมแวดลอมแนวคิด 
หลักการ และกระบวนการประเมินและวินิจฉัยทางสังคมอยางเปนองครวมและรวมกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือนําไปสูการ
วางแผนไดครอบคลุมทั้งในการบําบัดรักษา ฟนฟู ปองกัน และพัฒนา ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ระดับกลุม และ
ระดับสภาวะแวดลอมทางสังคมที่เก่ียวของกับระบบสุขภาพ (มีการศึกษาดูงาน) 

Social dimensions, Bio-psycho-social dimensions together with their ecosystems which are 
related. Concepts, principles and the process of holistic assessment-diagnosis to practice with 
interdisciplinary teamwork forwarding to manage the social work plan and intervention that covering 
all treatment, therapy, rehabilitation prevention and development. The target groups comprise an 
individual, familial, groups and all surrounding network that relate with health systems. (Field study 
is required.)  

สพ.311 บูรณาการสังคมสงเคราะหทางการแพทยกายและจิต                 3 (3-0-6) 
MW311 Integration of Medical and Mental Health Social Work  

กระบวนทัศนความเขาใจมนุษยอยางเปนองครวมทั้งมิติกาย จิตใจ อารมณ จิตวิญญาณและสังคม กระบวน
ทัศนและความสมดุลสุขภาวะ การปองกันและสงเสริมสุขภาพกายและจิต การบูรณาการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
มิติสุขภาพกายและจิต ความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยฝายกายและจิตทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ 

Humanistic Holistic Paradigm Including Physical, Mental, Emotional, Spirit, and Social, 
Holistic Health and Health Balance Paradigm, Health and Mental Health Promotion and Prevention, 
Integration of Health and Mental Health in Social Work Practice, Linkage of Health and Mental 
Health Among Primary, Secondary, and Tertiary Health Care 

 
สพ.312 การจัดการรายกรณใีนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย 3 (2-1-6) 
MW312 Case Management for Health and Medical Social Work Practice  

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทบาทของผูจัดการรายกรณี กระบวนการจัดการรายกรณี                  
การจัดทาแผนการพัฒนาหรือการฟนฟูสมรรถภาพรายบุคคล เครือขายและทรัพยากรทางสังคมที่เก่ียวของกับ                   
การจัดการรายกรณีสาหรับกลุมเปาหมายของงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยหรือสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง                
ผูปวยเรื้อรัง และคนพิการ (มีการศึกษาดูงาน) 

Definition, concepts and related theories; the roles of a case manager, case management 
process, Individualized development plan, or individualized rehabilitation plan; social network and 
social support related to case management for the target population of medical or health social 
work, especially those with chronic illness and disabilities. (Field study is required.)  
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สพ.313 จิตสังคมบําบัด                                              3 (2-1-6) 
MW313 Psychosocial Therapy  

มิติทางจิตสังคมของความเจ็บปวยและความพิการที่มีตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน ความหมายหลักการ 
ขั้นตอนพื้นฐานของจิตสังคมบําบัด แนวทางและรูปแบบจิตสังคมบําบัดที่หลากหลายสําหรับบุคคล กลุม ครอบครัว 
และชุมชน ความสัมพันธระหวางจิตสังคมบําบัดกับงานสังคมสงเคราะหสุขภาพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะหสุขภาพ
และการประยุกตใช  (มีการศกึษาดูงาน) 

Psychosocial aspects of chronic illness and disabilities which affect the individuals families 
and communities; basic process of psychosocial therapy; a wide range of psychosocial therapies for 
individuals, family, groups and communities; relationship between psychosocial therapy and health 
social work; roles of social workers and the applications.  (Field study required)                

สพ.314 นิเวศวิทยาและสุขภาวะชุมชน 3 (2-1-6) 
MW314 Ecology and Community Health  

แนวคิดและการประยุกตใชแนวคิดนิเวศวิทยา (Ecology) และแนวคิดปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social 
Determinants of health) รวมถึง การเขาใจเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพ (Health Impact Assessment: 
HIA) และการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน (Community Health Impact Assessment-CHAI) บนพ้ืนฐานของ
ความเขาใจในมิติทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธและสงผลกระทบตอสุขภาวะองครวม
เพ่ือความเปนธรรมทางสุขภาพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการทํางานสุขภาพเชิงรุกเพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูม ิ(มีการศึกษาดูงาน) 

Concept and applicaiton of ecology and social determinants of health, including 
understanding in Health Impact Assessment-HIA and Community Health Impact Assessment (CHAI) 
based on well-understanding on psychosocial aspects, community culture, and changing which is 
related to or infuences holistic health and health justice; roles of health social workers in proactive 
approach toward primary health care services (Field Study Required) 
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วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Minor Program in Child,  Youth, Family and 
Development) 
ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก 3 (3-0-6) 
CF361  Theory and Concept of Child Welfare  

แนวคิดและทฤษฎีดานสวัสดิการเด็ก การคุมครองและพัฒนาเด็ก ความรุนแรงกับเด็ก รูปแบบ กระบวนการ
คุมครองเด็กและพัฒนาเด็ก การประยุกตใชกฎหมายในงานสวัสดิการเด็ก 

Theory and concept of child welfare; child protection and development; violence and 
children; form and process of child protection and development; application of law in work on 
child. 

ดค.364   ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม       3 (2-1-6) 
CF364 Family and Social Change  

แนวคิดวงจรชีวิตครอบครัว  รูปแบบลักษณะตางๆ ของครอบครัว สถานการณและพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  ผลกระทบตอสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน แนวคิดวิกฤติ ความเขมแข็งของครอบครัว และ
แนวทางการพัฒนาวิธีการทํางานและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน (มีการศึกษาดูงาน) 

Concept of family life circle and various types and forms of families, situations and 
dynamics of social change affecting family especially child, youth and family.  Concepts of family 
crisis and strength. Guidelines for development social work methods and roles to strengthen family 
and community. (Field study required) 

ดค.366 ทักษะการทํางานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 (3-0-6) 
CF366 Skill  in working with child, youth and family  

วิธีการและเทคนิคในการทํางานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในมิติตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน (มีการศกึษาดูงาน) 

Methods and techniques in working with children, youth and families in various dimensions, 
at the individual, group and community level. (Field study required) 

ดค.368 สังคมสงเคราะหทางการศึกษา 3 (3-0-6) 
CF368 Social work in Education  
 ความหมาย ขอบเขตของงานสวัสดิการทางการศึกษา ลักษณะของบริการงานสังคมสงเคราะหในระบบ
โรงเรียน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบการดูแล เฝาระวังความปลอดภัยในโรงเรียนบทบาท และวิธีการทํางาน
ทางสังคมสงเคราะหกับครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา พอแมผูปกครอง ชุมชน และบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับเด็ก
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
 Philosophy, goals and purposes of education and welfare services in education as a means 
for the development of human potentials and social change; principles and methods and 
intervention models in social work in educational contexts; school social work practice approaches 
with teachers, personnel, students, parents and community; and roles and functions of social work 
practice in education towards educational welfare policy development. 
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ดค.369  ประเด็นศึกษาในงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว   3 (2-1-6) 
CF369   Issues on Child, Youth, and Family  

ศึกษาประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ เกิดขึ้นในปจจุบันและที่คาดการณวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะหประเด็นนั้นๆ และนําเสนอบทบาทนักสังคมสงเคราะหในการปองกัน แกไข 
บําบัด ฟนฟูและพัฒนา 

The analytical study of present and future issues relating to children, youths and families, 
through theoretical and conceptual framework, leading to suggested roles of social workers in their 
prevention, correction, treatment, rehabilitation, and development. 
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วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Program in Labour and Welfare 
Administration) 
พร.321 ทฤษฎีสังคมเศรษฐกิจกับแรงงานและสถานการณแรงงาน 3 (3-0-6) 
LW321 Social and Economic Theories and Labour Situations  

ทฤษฎีฐานรากในการศึกษาแรงงาน ปรากฏการณดานแรงงานและสวัสดิการท่ีสงผลตอผลิตภาพ 
และ คุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับการปฎิบัติอยางไมเปนธรรม และขาดหลักประกันทางกฏหมาย 
ผลกระทบและปฏิกิริยาของแรงงานตอสถานการณเหลานั้น  ทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและระดับโลก (มีการศึกษาดูงาน) 

Foundation theories of labor, situations of labor and welfare with their effects on 
productivity and quality of work life, with special reference to less-privileged groups of labor 
deprived of legal protection; effects and responses to those situations at the national, regional and 
global levels (Field study required). 

พร.322  การบริหารทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตการทํางาน         3 (3-0-6) 
LW322  Human Resource Management and Quality of Work Life  

หลัก วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี การสรรหาคัดเลือก 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน การพัฒนาแรงงาน การเสริมสรางความพึงพอใจในการทํางาน 
การออกแบบงานที่มีคุณคา และการบริหารสวัสดิการที่มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในสถาน
ประกอบการ 

Principle, methods and process of human resource management for good quality of work 
life, recruitment and selection, performance management, compensation management, labor 
development, job satisfaction building, job design to consign decent work, and welfare 
administration to promote quality of work life in the workplace. 

พร.323  มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปญหาแรงงานและสวัสดิการ          3 (2-1-6) 
LW323  Legal Measures Related to Labor Problems and Welfare  

สถานการณและปญหาดานแรงงานและสวัสดิการ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และผลของมาตรการ
เหลานั้นตอการจัดการกับปญหาแรงงานและสวัสดิการในบริบทของไทย และภูมิภาคอาเซียน (มีการศกึษาดูงาน) 

Situations and problems of labor and welfare coupled with legal measures and their 
impacts upon the dealing with labor and welfare problems in the Thai and ASEAN contexts (Field 
study required). 

พร.334 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการทํางาน                              3 (2-1-6) 
LW334  Sociology and Psychology of Work  

มนุษยกับการทํางาน  การจัดระบบงาน ผลกระทบของการเปลี่ยนระบบงานที่มีตอวิถีอาชีพเพศสภาพ  
สถานภาพเชิงอาชีพ ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน และการจัดการกับปญหาในการ
ทํางานที่เก่ียวของกับเงื่อนไขขางตน (มีการศกึษาดูงาน) 

Human and work; design of work systems; impacts of changes in work systems on workers’ 
occupational status, gender, and career paths; and work attitudes and behavior, motivation to work, 
and solutions to problems at work.  (Field study required). 
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พร.335  การบริหารความขัดแยงในประเด็นแรงงาน               3 (2-1-6) 
LW335  Management in Labor Conflict  

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงดานแรงงาน กระบวนการบริหารจัดการความขัดแยง                    
การพิทักษสิทธิและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการความขัดแยง ปฏิบัติการวิเคราะหและบริหารจัดการความขัดแยง
ในองคการ 

Concepts and theories of labor conflict management: processes, advocacy, ethics, and 
analysis and management of conflicts in organizations. 
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วิชาโทสวัสดิการผูสูงอายุ (Minor Program in Social Welfare for Older Persons) 
สผ.311 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤฒาวิทยา 3 (2-1-6) 
WO311 Introduction to Social Gerontology  

สหศาสตรและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความสูงอายุ และประชากรสูงอายุ ทฤษฏีวาดวยความสูงอายุ แนวคิดการ
พัฒนาผูสูงอายุสูการเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ระบบสวัสดิการผูสูงอายุ กฎหมาย นโยบายที่เก่ียวของ
กับผูสูงอายุทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 

An overview of the field of gerontology, focusing on the multidisciplinary aspects of the 
older population and theories of aging; concept of the active aging, welfare system for the elderly; 
legal framework and policies related to the older persons in national, ASEAN region and 
international level. 

สผ.312 สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ 3 (1-2-6) 
WO312 Social Welfare for Older Persons  

แนวคิดและทฤษฏีสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ  ระบบและกลไกการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ   
หลักการ กฎหมาย นโยบายสวัสดิการสังคมที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ บทเรียนการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุทั้งใน
ประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก อาเซียน และระดับสากล  รูปแบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม  มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ  ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ (มีการศึกษาดูงาน)  

Concepts, theories in social welfare for older persons; system and mechanism of Social 
protection for older persons; principles, law, social welfare policies related to older persons; lessons 
in social welfare management for older persons in Thailand including social welfare for the elderly 
in Asia-Pacific regional, ASEAN and international; social welfare model for the elderly to reduce 
social inequality; standard of care and direction of the development of the social welfare service 
system for older persons. (Field study required) 

สผ.313  การวางแผนเขาสูวัยสูงอายุและการเกษียณอาย ุ                          3 (1-2-6) 
WO313  Planning for Aging and Retirement  

การวางแผนเขาสูวัยสูงอายุ กระบวนการเตรียมการเขาสูวัยสูงอายุ ระยะการเขาสูวัยสูงอายุ การเตรียมการ
ดานการใชชีวิตหลังเกษียณ การอยูรวมกับครอบครัว การใชชีวิตหรือการคงอยูดานอาชีพ กระบวนการเตรียมการเขาสู
วัยสูงอายุ ดานเศรษฐกิจ สุขภาพกาย จิตและสังคม บทบาทสังคมที่จะมีสวนรวมในการเตรียมการสําหรับผูเขาสูระบบ
เกษียณ (มีการศึกษาดูงาน) 

Planning for Aging, phases of aging, the elderly and family integration, the lifestyle changes 
or work in later life; Preparedness for aging in terms of financial and a bio-psycho–social aspects; 
lifestyle. the role of organizations in order to participating in process of retirement. (Field study is 
required) 
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สผ.314  ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอาย ุ                            3 (1-2-6) 
WO314  Long term care for older persons  

แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบ หลักการการดูแลระยะยาว กระบวนการในการใหบริการ บทบาทของสหวิชาชีพใน
การจัดบริการ การดูแลผูสูงอายุในแตละชวงวัย การศึกษาภาวะสุดทายและการเสียชีวิต การตายในความหมายของ
ผูสูงอายุ และการเตรียมตัวเขาสูภาวะสุดทายของชีวิต การจัดการทางจิตวิญญาณ ศีลธรรม สังคมและความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม และความหมายของชีวิต การจัดทําพินัยกรรมชีวิต การทํางานกับครอบครัวและการจัดการความสูญเสีย 
บทบาทของนักสังคมสงเคราะหและทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการเก่ียวกับภาวะสุดทายและการเสียชีวิต (มีการศกึษาดูงาน)  

Concepts, theories, models and principles and process of long-term care for older persons; 
roles of the multidisciplinary professions;  meanings of death and dying in the older person’s 
aspect; preparation to the end of life; spiritual, moral, social and cultural provision management 
and meaning of life; create a living will; working with the family and bereavement care; roles of the 
social worker and multidisciplinary professions team; in-depth study on the older persons’ hospice 
care and death. (Field study required) 

สผ.315 การบูรณาการทักษะการทํางานกับผูสูงอายุ 3 (1-2-6) 
WO315 Comprehensive Skill for the Older Person   

การบูรณาการทักษะการทํางานกับผูสูงอายุในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนตามแตละชวงวัยและกลุมที่
มีความแตกตางหลากหลาย เทคนิคการประเมิน การวางแผนการจัดการรายกรณี การบริการสังคมกับกลุมผูสูงอายุ 
การจัดโปรแกรมทางสังคม การประเมินผลการจัดบริการกับผูสูงอายุ ครอบครัว กลุม ชุมชน และเครือขายภาคประชา
สังคมที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ มุงเนนการปฏิบัติการกับผูสูงอายุในหนวยงานและชุมชนที่มีความแตกตางหลากหลาย                
(มีการศึกษาดูงาน) 

Comprehensive skills for working with individual, family and community level based on the 
different periods of age and in various diversity issues; techniques in assessment, case management, 
social services and social program for older persons aiming to evaluate social welfare for older 
people, family, group, community and civil society network relating to older people; focus on the 
workshop with the older person in different agencies and communities. (Field study required) 
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แผนการศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

(สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564) 
 

ป - ภาค แผน ก. แผน ข. 
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ผศ.ปานรัตน นิ่มตลงุ  

ผศ.รณรงค จันใด 

ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล  

อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช  

อาจารยที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ธัญญลักษณ วีระสมบัต ิ 

ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย 

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข  

อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร  

อ.ชัยพร อุโฆษจันทร  

ป 1 ภาค 1 สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห (จ.เชา) 

ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน 

สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (อ.เชา) 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 – 4 วิชา วิชาศึกษาทั่วไป 4 – 5 วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 

ป 1 ภาค 2 สค.212  พลวตัพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (อ.เชา) 

 

สค.111  ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห  (จ.เชา) 

ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน 

 วชิาศึกษาทั่วไป 4 – 5 วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 – 4 วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

 รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 

ป 1 ภาค ร. - - 

ป 2 ภาค 1 สค.222 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับบุคคลและ

ครอบครัว (พฤ.เชา) 

สค.222 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับบุคคล

และครอบครัว (พฤ.เชา) 

สค.201 การดงูานและสัมมนา (จ.เชา-บาย) 

สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณคาความเปนมนุษย (อ.เชา) 

สค.213 พลวัตการพัฒนาและการเปลี่ยนรูปสังคม (พ.เชา) 

สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม

สงเคราะห (อ.บาย) 

สค.214 สวัสดิการสังคมกับระบบการคุมครองทางสังคม (ศ.เชา) 

สค.224  การวจิัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห (จ.เชา) 

สค.315 การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห (อ.เชา) 

 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 – 2  วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 วิชา 

รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 

ป 2 ภาค 2 สค.223 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมชน 

(ศ.เชา) 

สค.223 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมชน 

(ศ.เชา) 

สค.214 สวัสดิการสังคมกับระบบการคุมครองทางสังคม (พฤ.เชา) 

สค.224 การวจิัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห (จ.เชา) 

สค.315 การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห (อ.เชา) 

 

สค.201 การดงูานและสัมมนา (จ.เชา-บาย)  

สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณคาความเปนมนุษย (อ.เชา) 

สค.213 พลวัตการพัฒนาและการเปลี่ยนรูปสังคม (พ.เชา) 

สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม

สงเคราะห (อ.บาย) 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 วิชา 

รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 
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ป - ภาค แผน ก. แผน ข. 

ป 2 ภาค ร. สค.202 การฝกภาคปฏิบัติ 1    

รวม 6 หนวยกิต 

สค.202 การฝกภาคปฏิบัติ 1     

รวม 6 หนวยกิต 

ป 3 ภาค 1 สค.311 หลักและวธิีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน (อ.เชา) 

สค.312 การวจิัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห (พ.เชา) 

สค.311 หลักและวธิีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน (อ.เชา) 

 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1  วิชา 

วิชาโท/เลือก 1 - 2 วิชา 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 – 2 วิชา 

วิชาโท/เลือก 1 – 2 วิชา  

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 

รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 

ป 3 ภาค 2 สค.313 หลักและวธิีการบริหารองคกรและนโยบายสวัสดิการสังคม 

(ศ.เชา) 

สค.313 หลักและวธิีการบริหารองคกรและนโยบายสวัสดิการสังคม  

(ศ.เชา) 

สค.312 การวจิัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห (พ.เชา) 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 – 2 วิชา 

วิชาโท/เลือก 1 – 2 วิชา  

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 1 วิชา 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1  วิชา 

วิชาโท/เลือก 1 - 2 วิชา 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 

รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 

ป 3 ภาค ร. สค.301 การฝกภาคปฏิบัติ 2        สค.301 การฝกภาคปฏิบัติ 2       

รวม 6 หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต 

ป 4 ภาค 1 วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 

วิชาโท 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 

วิชาเลือกเสรี 

วิชาบังคับนอกคณะอยางนอย 

วิชาโท 

วิชาเลือกใน/นอกสาขา 

วิชาเลือกเสรี 

รวมไมเกิน 21 หนวยกิต รวมไมเกิน 21 หนวยกิต 

ป 4 ภาค 2 สค.401 การฝกภาคปฏิบัติ 3 (6 หนวยกิต) สค.401 การฝกภาคปฏิบัติ 3 (6 หนวยกิต) 

สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห (3 หนวยงาน) สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห (3 หนวยงาน) 

รวม 9 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต 

 
 

หมายเหตุ  : 1. แผนการศึกษาขางตน จัดเฉพาะวชิาบังคับในคณะฯ เทานั้น นักศึกษามีอิสระวางแผนดวยตัวเอง ในการเลือกเรียนวิชา
บังคับนอกคณะฯ วิชาเลือกใน/นอกสาขา วิชาโท และวิชาเลือกเสร ี
 2. หลักสูตรฯ แนะนําใหนักศึกษาลงเรียนตามแผน ท้ังนี้รายวิชานอกคณะฯ จะเปนการจัดการเรียนการสอนภายใต
ขอกําหนดของแตละคณะฯ ซึ่งเปนเจาของรายวิชา  
 3. หลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา สค.401 การฝกภาคปฏิบัติ 3 และวิชา สค.411 การสัมมนาทาง
สังคมสงเคราะห ในภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปที่ 4 เทานั้น ดังนั้นนักศึกษาจึงไมสามารถลงงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ ควบคูไปดวยได  
 4. กอนการลงทะเบียนศึกษารายวิชา นักศึกษาควรจะตรวจสอบรายวิชากับสํานักงานทะเบียนและวัดผลไดที่ 
www.reg.tu.ac.th และควรวางแผนการศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียนทุกครั้ง 
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แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

(สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564) 

ปการศึกษา 2564 (ปการศึกษาที่ 1) 

ภาคเรียนที่ 1 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ)  
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย   
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม  
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 
มธ.104 การคดิ อานและเขียนอยางมีวิจารณญาณ  
มธ.106 ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร 
สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห  

หนวยกิต 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 

 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
บังคับในสาขา 

รวม 18  

ภาคเรียนที่ 2 
ท.201  การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแกปญหา  
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
มธ.124 สังคมและเศรษฐกิจ  
สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

หนวยกิต 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 
บังคับในสาขา 

รวม 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

หรือ 
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ปการศึกษา  2565 (ปการศึกษาที่ 2) 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  
สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณคาความเปนมนุษย 3 บังคับในสาขา 
สค.213 พลวัตการพัฒนาและการเปลี่ยนรูปสังคม 3 บังคับในสาขา 
สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม

สงเคราะห  
3 บังคับในสาขา 

สค.222 หลักและวิธีการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับ
บุคคลและครอบครัว 

3 บังคับในสาขา 

มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3 ศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 
ม.201   มานุษยวิทยาเบื้องตน 3 บังคับนอกสาขา 

รวม 18  

ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต  
สค.201 การดูงานและสัมมนา 3 บังคับในสาขา 
สค.223 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมชน 3 บังคับในสาขา 
สค.224 การวิจัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห 3 บังคับในสาขา 
สค.214 ระบบสวัสดิการสังคมกับการคุมครองทางสังคม 3 บังคับในสาขา 
สค.315 การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห 
สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน 

3 
3 

บังคับในสาขา 
บังคับนอกสาขา 

รวม 18  

ภาคฤดูรอน   หนวยกิต  
สค.202  การฝกภาคปฏิบัต ิ1 6 บังคับภาคปฏิบัติ 

รวม 6  
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ปการศึกษา 2566 (ปการศึกษาที่ 3) 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  
สค.311 หลักและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน 3 บังคับในสาขา 
สค.312 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห 3 บังคับในสาขา 
ศ.210   เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 บังคับนอกสาขา 
ร.211   ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 
สษ.256 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห 1 

3 
3 

บังคับนอกสาขา  
บังคับนอกสาขา 

วิชาโท/เลือก 1 วิชา 3 วิชาโท (1) 

รวม 18  

ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต  
สค.313  หลักและวิธีการบริหารองคกรและนโยบายสวัสดิการ

สังคม 
3 บังคับในสาขา 

 
วิชาโท/เลือก 2 วิชา 
วิชาเลือกในหรือนอกสาขา 1 วิชา (1) 
วิชาเลือกในและนอกสาขา 1 วิชา (2) 

6 
3 
3 

วิชาโท (2-3) 
วิชาเลือกในและนอก
สาขา (1) 
วิชาเลือกในและนอก
สาขา (2) 

รวม 15  

ภาคฤดูรอน   หนวยกิต  
สค.301  การฝกภาคปฏิบัต ิ2 6 บังคับภาคปฏิบัติ 

รวม 6  

 
 

  

ปการศึกษา 2567 (ปการศึกษาที่ 4) 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  
วิชาโท/เลือก 2 วิชา 6 วิชาโท (4-5) 
วิชาเลือกในหรือนอกสาขา 1 วิชา 3 วิชาเลือกในและนอก

สาขา (3) 
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 
 

6 วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกเสรี (2) 

รวม 15  

ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต  
สค.401  การฝกภาคปฏิบัต ิ3 6 บังคับภาคปฏิบัติ 
สค.411  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห 3 บังคับในสาขา 

รวม 9  
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แบบฟอรมตรวจสอบการเรียนตามหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 2563 
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วิธกีารลงทะเบียนรายวิชาและชําระเงินดวยระบบจดทะเบียนออนไลน 
สําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตร ี

การลงทะเบียนรายวิชา 

1.  เขาเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  www.reg.tu.ac.th และ   
     เขาสูระบบ (นักศึกษา/บคุลากร)  
 

 
 

2.  กรอกรายละเอียดเพ่ือทําการ Log in เขาสูระบบ ดังนี ้ 
     2.1 ในชองเลขทะเบียนนักศึกษา/รหัสผูใช ใหกรอก  เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก  
     2.2 ในชองรหัสผาน สําหรับการลงทะเบียน (ในชวงเวลาปกติ) และการลงทะเบียนลาชา เพ่ิม-ถอนวิขา ในภาค
เรียนที่ 1 นักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหใชรหัสผานดังนี้   
 นักศึกษาไทย     : ใชเลขประจําตัวประชาชน 
 นักศึกษาตางชาติ  : ใชเลขพาสปอรต (หากมีตัวอักขระ ใชตัวพิมพใหญ) 
 หากนักศึกษามีความประสงคจะเปลี่ยนรหัสผาน สามารถเปลี่ยนรหัสผานไดหลังจากวันเปดภาคการศึกษาที่ 1 
ไปแลว 30 วัน ที่เพจระบบบริหารจัดการทะเบียนผูใชอินเตอรเน็ตของสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
หรือที่ https://accounts.tu.ac.th/Login.aspx 
     2.3 คลิกที่ Submit 

 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

63 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

3.  หนาจอปรากฏเลขทะเบียน และชื่อ-สกุลนักศึกษา จากนั้นใหคลิกปุม จดทะเบียน โดยปุมนี้จะปรากฏเฉพาะชวงวัน
และเวลาของกิจกรรมจดทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาเทานั้น  
          การจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาคการศึกษา สามารถทํารายการและชําระเงินไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น  
 

 
 

           ชวงจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอนรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษา หากยังไม เคยจดทะเบียนเรียนในชวง                         

จดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาค เมนูดานซายจะปรากฎปุมจดทะเบียนลาชา    
 ในการจดทะเบียนลาชานี้ นักศึกษาจะตองเสียคาปรับอัตราที่ประกาศไวในขอบังคับฯ ระดับปริญญาตรี                 
วันละ 45 บาท โดยเริ่มคิดคาปรับตั้งแตวันแรกของชวงการจดทะเบียนลาชา ( คาปรับจะไมนับรวมวันที่มิไดจัดใหมี
บริการจดทะเบียนและชําระเงิน ) 
 
4.  นักศึกษาตองอานเงื่อนไขสําหรับการจดทะเบียนใหครบถวน แลวคลิกปุม จดทะเบียน ( ดานลางของเงื่อนไขฯ ) 
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5.  ตอมาจะปรากฏหนาจอการจดทะเบียนในชวงจดทะเบียนปกติ  
 

 

    หรือ ปรากฏหนาจอการจดทะเบียน (ชา) สําหรับชวงจดทะเบียนลาชาตามปฏิทินกิจกรรมการศึกษา 

 
6.  นักศึกษาสามารถสืบคนรายวิชาที่ตองการจดทะเบียนเรียนไดดังนี ้ 

6.1 สําหรับนักศึกษาที่ไดสิทธิ์เรียนรายวิชาที่มีการกําหนดโควตาแลว เชน TU105 , TU005 ฯลฯ ใหคลิกที่  
         ดึงรายวิชาจากโควตา/แผน รายวิชาที่ไดสิทธิ์เรียนนั้นจะปรากฏขึ้นที่สวนบนของหนาจอใหทันท ี 
 

 
 
 

 
6.2  สําหรับการเลือกรายวิชาจดทะเบียน ใหกรอก รหัสวิชา ซึ่งประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
รหัสวิชา 3 หลัก (หามเวนวรรค) และคลิกที่ คนหา  

 

 
 
 

หรือ 6.3 กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัวแรก แลวตามดวยเครื่องหมายดอกจัน * (asterisk) 
อาทิAE* แลวคลิกปุม คนหา ระบบจะแสดงรายวิชาที่ข้ึนตนดวย AE ทั้งหมดที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น 
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7.  เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 6.2 หรือ 6.3 แลว จะปรากฏรายละเอียดวิชาตาม Section /Group พรอมทั้ง

จํานวนรับใหนักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที ่สัญลักษณรูปบัตรจดทะเบียนสีชมพ ู  (ดานหนารหัสวิชา) จากนั้น
รายวิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นมาอยูสวนบนของหนาจอ โดยมีการสรุปจํานวนหนวยกิตรวมใหทราบ 
  

 

 

8. นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ ที่ตองการเรียนในภาคการศึกษานั้นเพ่ิมเติม ตามขั้นตอน 6.2 หรือ 6.3 และ 7 
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9. เมื่อเลือกวิชาที่ตองการจดทะเบียนเรียนครบถวนแลว ระบบจะทําการตรวจสอบตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยและ
สรุปจํานวนหนวยกิตรวมพรอมทั้งแจงคาใชจายที่นักศึกษาตองชําระใหทราบ หากไมพบขอผิดพลาดใด ๆ ใหนักศึกษา
คลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซายมือ)  
ขอสังเกต : หากตรวจสอบไมผาน จะปรากฏขอความเตือนใตชื่อวิชานั้น เชน ไมผานรายวิชาบังคับกอน/รวม และจะไม
แสดงคาใชจายใหทราบ นักศึกษาตองรีบติดตอสํานักงานทะเบียนฯ ทันที  

 

 
 

10. ระบบจะใหเลือกรับ/ไมรับใบเสร็จ จากนั้นคลิกปุม ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง หากนักศึกษายืนยัน 
การจดทะเบียนแลว จะไมสามารถแกไขรายการจดทะเบียนไดอีก 

 
 

11. คลิก ชําระเงิน (หากนักศึกษาไมชําระเงินตามเวลาที่กําหนด ขอมูลการจดทะเบียนของนักศึกษา จะถูกยกเลิกออก
จากระเบียนหลังจากสิ้นสุดชวงการจดทะเบียน) 
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การชําระเงิน 

12. พิมพใบแจงยอดรายการชําระเงิน เพื่อไปชาํระเงินผานธนาคารที่คณะ/โครงการกาํหนดไว 
12.1 คลิก สัญลักษณรูปเครื่องพิมพ       เพ่ือสั่งพิมพใบแจงยอดรายการชําระเงิน 

 

 
 

    ** หากไมพบหนาจอตาม ขอ 12.1 ใหคลิกปุมถอยกลับไป แลวคลิกปุม ผลการจดทะเบียน (เมนูทางซายมือ) ** 
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12.2 จากนั้นจะปรากฏ pop-up เมนูข้ึนมา หากตองการออกจากระบบหลังพิมพใบแจงยอดการชําระเงินแลว
เลือก OK หรือ ตองการอยูในระบบตอ เลือก Cancel 

 
 
 

12.3 หนาจอจะแจงวา “กําลังสรางแฟมขอมูล...” และปรากฏแถบ pop-up สีเหลืองออนขึ้น ใหคลิกบนแถบ
สีเหลืองออน 1 ครั้ง และเลือกคําวา Download File...  

 

 

 
12.4 จากนั้นจะปรากฏ pop-up menu โดยเลือก Open เพ่ือเปดไฟลใบแจงยอดรายการชําระเงินทนัทีหรือ
เลือก Save เพ่ือบันทึกไฟลหรือเลือก Cancel เพ่ือยกเลิก 
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12.5 สั่งพิมพ ใบแจงยอดรายการชําระเงินคาจดทะเบียนเรียน  สามารถชําระเงินได 2 ชองทาง ภายในวัน
และเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ไดแก   

1. เลือก สแกนจาย ดวย Mobile Banking  (Krungthai Next, Bualuang, mBanking, K Plus, TMB 
Touch, KMA, SCB Easy) แลวสแกน Barcode 
** หากชําระดวย Barcode ไมไดใหขยายขนาดบารโคด แลวสแกน Barcode อีกครั้ง ** 

 2. ชําระเงินสดหนาเคานเตอรธนาคารท่ีระบุไว เจาหนาที่ธนาคารตองปอนขอมูลเขา (Key-in) เทานั้น                
โดยระบุ Company Code, Ref1 และ Ref2 (หามใชวิธีสแกน Barcode)  

           * หรือ วิธีการชาํระเงินใหเปนไปตามประกาศของคณะ/โครงการ/สาขาวิชา * 
(หากไมชําระเงินในวันและเวลา หรือ วิธีที่ชําระเงินที่กําหนดไว การทํารายการ ลงทะเบียนจะถือเปนโมฆะ) 
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การเปลี่ยน section/group (เปลี่ยนกลุมเรียนใหมในรายวิชาเดิม) 

 
     สามารถทํารายการไดหลายครั้งในวันเวลาที่กําหนดตามปฏิทิน โดยไมตองชําระคาธรรมเนียม  
     เวนแต กรณีจดทะเบียนลาชาตองชําระเงินพรอมคาปรับอัตราตอวัน จากนั้นวันถัดไปนักศึกษาจึงจะ   
     สามารถเพิ่มถอนรายวิชาอื่นได  
 
13. เม่ือเขาสูระบบจดทะเบียนแลวใหคลิกที ่เพิ่มถอน (เมนูทางซายมือ)  
 

 
 

* จะพบหนาจอแสดงเงื่อนไขในการจดทะเบียนเชนเดียวกับขอที ่4. ใหคลิกที ่จดทะเบียน * 
 

14. การจดทะเบียนเพิ่มรายวิชา สามารถสืบคนรายวิชาไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนในขอ 6.2 หรือ 6.3 และใหนักศึกษา
เลือกวิชาโดยคลิกที่ สัญลักษณรูปบัตรจดทะเบียนสีฟา          (หนารหัสวิชา) จากนั้นรายวิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นมา
อยูสวนบนของหนาจอ โดยมีการสรุปจํานวนหนวยกิตรวมใหทราบ  
ขอสังเกต : หากระบบตรวจสอบแลวพบวาไมสามารถจดทะเบียนเรียนได จะปรากฏขอความเตือนใตชื่อวิชานั้น ๆ เชน 
รับนักศึกษาเต็มแลว หมายความวา กรณีไมใชโควตา นักศึกษาจะไมสามารถเพ่ิมวิชาไดจนกวา จะมีผูถอนวิชานั้นออก
กอน (ระบบแสดงจํานวนรับเปนปจจุบัน)  
 

 
 
15. การถอนรายวิชา โดยลบทิ้งออกจากระเบียน หรือไมประสงคท่ีจะศึกษาวิชานั้นอีก ใหคลิกที ่สัญลักษณ           
รูปถังขยะ รายวิชาที่ตองการถอนจะเลื่อนขึ้นมาอยูสวนบนของหนาจอ เพ่ือรอใหยืนยันการจดทะเบียน  

 

 
 
 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

71 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

     ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะไมสามารถถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตรวมต่ํากวาที่ ขอบังคับฯ 
กําหนดไวได หากมีความจําเปนตองการถอนรายวิชาและทําใหเหลือหนวยกิตรวมต่ํากวาขอบังคับฯ กําหนดนั้น 
นักศึกษาตองยื่นคํารองที่คณะดวยเหตุผลอันสมควรเพ่ือขออนุมัติตอคณบด ี 
     หากตองการถอนทุกรายวิชาจากระเบียน ใหติดตอคณะเพื่อขอลาพักการศกึษา (ยกเวนภาคฤดูรอน)  
 
16. การเปลี่ยน Section/Group (เปล่ียนกลุมเรียนใหมในรายวิชาเดิม) เฉพาะรายวิชาที่ไมใชโควตา ใหถอนวิชา 
Section/Group เดิมกอน (ตามขั้นตอนขอ 15) แลวจึงจดทะเบียนเพ่ิมรายวิชาเดียวกันในกลุมเรียนใหม (ตามขั้นตอน
ขอ 14)  
 

 
 

17. เม่ือทําการเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา เปลี่ยนกลุมเรียน หรือเพ่ิม/ลดจํานวนหนวยกิตเรียบรอยแลว ใหคลิกที ่  
     ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซายมือ)  
 

 
 

19. จากนั้นจะมีขอความเตือน คลิกปุม ยืนยันการจดทะเบียน (ดานลาง) อีกครั้งหนึ่ง 
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ขอควรระมัดระวัง 

1. รหัส Password ที่ใชเขาสูระบบ ถือเปนความลับสวนบุคคลที่ไมควรเปดเผยใหผูอ่ืนทราบ หากเผลอใหผูอ่ืนลวงรู
รหัสดังกลาว ขอแนะนําใหเปลี่ยนรหัส เพ่ือปองกันมิใหบุคคลอ่ืนเขาไปกระทําการอันไมสุจริต  
 
2. การจดทะเบียนเรียนชวงจดทะเบียนรอบแรกและชวงจดทะเบียนลาชา เพ่ิม-ถอนรายวิชา จะถือวามีผลสมบูรณก็
ตอเม่ือนักศึกษากดปุมยืนยันการจดทะเบียน และดําเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอน  
 
3. หลังทํารายการเสร็จสิ้น ครบทุกข้ันตอน ใหนักศึกษาตรวจสอบผลจดทะเบียน ที่เมนู ผลการจดทะเบียน ทุกครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาที่นักศึกษาทํารายการไว 

การพิมพใบเสร็จรับเงินออนไลนสําหรับนักศึกษารหัส 55 เปนตนไป 

1. เมื่อเขาสูระบบจดทะเบียนแลวใหคลิก ท่ี   (เมนูทางซายมือ) จะพบหนาจอแสดงเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน วันที่ชําระเงิน และจํานวนเงินใหคลิกบน เลขที่ใบเสร็จ  (คลิกเพียง 1 ครั้ง) หากเครื่องที่ใชงานยังไมมี
โปรแกรม Acrobat Reader ใหติดตั้งโปรแกรมกอน หรือไปทีh่ttps://get.adobe.com/reader/ 
 

 
 

2. หนาจอจะแจงวา “กําลังสรางแฟมขอมูล...” และปรากฏแถบ pop-up สีเหลืองออนข้ึน ใหคลิกบน 
    แถบสีเหลืองออน 1 ครั้ง  และเลือกคําวา Download File... 
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3. เลือก Open เพ่ือเปดไฟลใบเสร็จรับเงิน ขอควรระวัง !!! การเปดไฟลครั้งแรกเทานั้นท่ีจะเปน ใบเสร็จรับเงิน
ตนฉบับ สวนการเปดไฟลในครั้งตอ ๆ ไปจะเปน ฉบับสําเนา (ซึ่งหากตองการนําไปเบิก ตองติดตองานการเงิน กองคลัง 
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) 

 
 

ตัวอยาง : ใบเสร็จรับเงินตนฉบบั 

 

ตัวอยาง : สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

 

ขอขอบพระคุณขอมลูจาก งานทะเบียนและวัดผล สํานักงานทะเบียนนักศึกษา (ฉบับปรับปรุง 4 ส.ค. 63) 
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ศูนยบรกิารสังคม 
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ขอมูลคณาจารย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล หองประจํา อีเมล 

ศูนยรังสิต 

1 ศ.ระพีพรรณ คําหอม หองคณบดี ชั้น 2 swrapeepan@yahoo.com 

2 ศ.ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย 706 kitinonta@gmail.com   

3 ศ.ดร.นฤมล นิราทร 618 lwnn@staff.tu.ac.th 

4 ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล 719 advisor.sw@gmail.com 

5 รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 613 psrisengthong@gmail.com 

6 รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 717 wanwadee@tu.ac.th 

7 รศ.ชานนท โกมลมาลย 702 (ลาศึกษาตอ) chanonkomonmarn@gmail.com 

8 รศ.ดร.ธัญญลักษณ วรีะสมบัต ิ 606 thunyalak@yahoo.com 

9 รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด 713 swthammasat@gmail.com 

10 รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 617 chamkajang@yahoo.com  

11 รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 716 phenprapha191@yahoo.com 

12 ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย 609 siripanbsw@hotmail.com 

13 ผศ.ปานรตัน นิ่มตลุง 509 npanrat@staff.tu.ac.th 

14 ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน กาญจนกุญชร 602 poontu@gmail.com  

15 ผศ.ณฏัฐพัชร สโรบล 512 (ลาศึกษาตอ) familypooh@hotmail.com 

16 ผศ.ดร.วิไลภรณ โคตรบึงแก 711 kaewilai@staff.tu.ac.th  

17 ผศ.ดร.มาด ีลิ่มสกุล 505 iamwhanka@yahoo.com 

18 ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช 714 psenanuch@yahoo.com 

19 ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 615 auschala2521@gmail.com  

20 ผศ.ปรยีานุช โชคธนวณิชย 511 (ลาศึกษาตอ) cpreeyan@staff.tu.ac.th  

21 ผศ.ดร.ธันยา รุจเิสถียรทรัพย 712 tanyaruji@yahoo.com 

22 ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 708 Arm_Conser@hotmail.com 

23 ผศ.ดร.นิฤมน รตันะรตั 510 narumonpr@yahoo.com 

24 ผศ.ดร.ปนหทัย หนูนวล 709 zenpin@hotmail.com 

25 ผศ.รณรงค จันใด 707 Taktu46@hotmail.com 

26 ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 608 Jiraphan@staff.tu.ac.th 

27 ผศ.ดร.สริยิา รตันชวย 616 siriya.george@gmail.com  

28 ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 715 saowa_sa@staff.tu.ac.th  

29 ผศ.ดร.กิตต ิชยางคกุล 614 kitjayan@staff.tu.ac.th  

30 อ.ชลธิชา พันธุพานิช 502 chontichatu@yahoo.co.th  

31 อ.ดร.มาล ีจิรวฒันานนท 501 yun_malee@yahoo.com 

33 อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช 612 thanyachantu@gmail.com    

34 อ.ธัญญลักษณ รุงแสงจันทร 604 (ลาศึกษาตอ) r.tunyaluk@gmail.com 

35 อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 507 Patcha.jeung@gmail.com 

36 อ.ดร.กาญจนา รอดแกว 619 Rkanchana1@gmail.com 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หองประจํา อีเมล 

37 อ.ดร.วิไลลักษณ อยูสําราญ 504 y_wilailak@yahoo.com 

38 อ.เคท ครั้งพิบูลย 503 kathkpb@tu.ac.th 

39 อ.ดร.อรณุ ี ลิ้มมณ ี 603 wongsalena@hotmail.com 

40 อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 703 ajarn_tan_bsw@hotmail.com 

ศูนยทาพระจันทร 

1 อ.ดร.สรสิช  สวางศลิป 510 sorasichspd@outlook.com 

ศูนยลําปาง 

1 ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

3416 

pimchart@yahoo.com 

2 ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต jar_mamit@hotmail.com  

3 อ.ปุณิกา อภิรักษไกรศร ี akee_ky@hotmail.com 

4 อ.พงศยา ภูมิพัฒนโยธิน  pongsaya@staff.tu.ac.th 

5 อ.กรุณา ใจใส jkaruna12@gmail.com 

6 อ.ดร.ปรินดา ตาส ี ajparin.da@gmail.com 

7 อ.วรลักษณ เจรญิศรี มลูเมือง worraluk@staff.tu.ac.th 

8 อ.อารีรัตน อดิศยัเดชรินทร  nanareerat@hotmail.com 

9 อ.ปุณยวัจน ไตรจฑุากาญจน a.punyawaj@gmail.com 

10 อ.สุกัญญา มีสกุลทอง sukanya_mee@hotmail.com 
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ระบบการดูแลนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 อาจารยท่ีปรึกษาเปนบุคคลในระบบการดูแลนักศึกษาที่มีความสําคัญและมีสวนชวยสนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โดยเปนระบบที่คณาจารยในคณะมีสวนรวมและพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตตอไป 

ภาระหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
1. ใหคําปรึกษาดานวิชาการและการวางแผนการเรียน 
2. ใหคําปรึกษา แนะนํา และสงเสริมนักศึกษาดานการเขารวมกิจกรรมของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และ

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควบคูไปกับการเรียนโดยไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียน 
3. ใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษาดานการเรียน การดําเนินชีวิต แนะนําและชวยเหลือตามสมควรแกกรณี

สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาสวนตัว รวมถึงแนะนําการปฏิบัติตามขอบังคับของหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     
วาดวยการศกึษาชั้นปริญญาตร ี

4. ใชระบบบริหารการศึกษาสวนงานอาจารยที่ปรึกษานัดหมายใหคําปรึกษาเพื่อติดตามความกาวหนา                   
ในการเรียนของนักศึกษา 

5. พิจารณาใหความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมรายวิชา การถอนรายวิชา การผอนผัน
คาธรรมเนียมการศึกษา การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ อื่นๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ                
ดานการศึกษา 

6. มีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือวางแผน ดําเนินการ และประเมินผลการใหการปรึกษาแก
นักศึกษาของชั้นป และสงตอขอมูลผลการประเมินใหแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของตอไป 

7. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ขอควรปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในกรณีขอพบอาจารยที่ปรึกษา 

1. นักศึกษาที่ตองการขอรับการปรึกษา ควรทําการนัดหมายลวงหนากับอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้ง อยางนอย               
3 วันทําการ ยกเวนกรณีเรงดวน ฉุกเฉิน 

2. นอกเหนือจากระบบการใหการปรึกษาแลว คณะสังคมสงเคราะหศาสตรมีคณาจารยที่เชี่ยวชาญดานการใหการ
ปรึกษา สามารถใหบริการแกนักศึกษาที่ประสบปญหาตางๆ อาทิ การปรับตัว การเรียน ฯลฯ รวมถึงมีระบบสง
ตอในการชวยเหลือนักศึกษาไปยังหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
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รศ.ดร.ธัญญลักษณ วีระสมบัต ิ

รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชยั 

  อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2564      ศูนยรังสิต 

ศูนยรังสิต 

 

“ยินดีตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน หวังเปนอยางยิ่งวาการเขาศึกษาใน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนกาวแรก                 
ที่สําคัญในการพัฒนาตนเอง ขอใหนักศึกษาทุกทานตั้งใจ รับผิดชอบ และ       
ใช โอกาสอยางเต็มที่  ขออวยพรใหนักศึกษาประสบความสําเร็จทั้งใน               
การเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข” 

 

 

 

 

“ครูขอตอนรับนักศึกษาใหมดวยความยินดียิ่ง  และหวังวาระยะเวลา 4 ป
ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนชวงเวลาที่มีความหมายในการเรียนรู
ของพวกเราท้ังในดานวิชาการ วิชาชีพ และที่สําคัญคือการเรียนรูในการ              
รับใชสังคม คณะสังคมสงเคราะหศาสตรแหงนี้จะเปนพ้ืนท่ีเรียนรูใหพวกเรา
ไดใชชีวิตและฝกฝนตนเองโดยการแสวงหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ครูขอสงกําลังใจใหพวกเรา
ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรูในรั้วมหาวิทยาวิทยาลัย และ
ขออวยพรใหทุกคนโชคดีในการเริ่มตนอีกทีที่ปลายทางในครั้งนี้”  

 

 

 

“ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมและขอตอนรับเขาสูชวงเวลาแหง                      
การเรียนรูภายในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงนี้  ซึ่ งจะทําให เรา                     
ไดเปดกวางในมุมคิด หลากหลายในมุมมอง พรอมกับมีหัวใจที่เขาใจในผูคน
และสังคมอยางเขาใจในความจริงแท วามนุษยแตละบุคคลตางมีคณุคาที่ควร
ไดรับการเคารพ รับฟง รูจักให-รับ-อภัย เพื่อใหเราเติบโตเปนผูใหญที่มีสติ    
วุฒิภาวะ วิจารณญาณ มีหลักตรรกะ มีเหตุมีผล และจะไตรตรองรอบดาน
กอนตัดสินกับสิ่งใด  เพ่ือจะเปนบัณฑิตท่ีภาคภูมิตอไป”  

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

79 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 

ผศ.รณรงค จันใด 

  อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2564      ศูนยรังสิต 

 

  

“ยินดีท่ีไดพบกันคะ ขอตอนรับอยางเต็มใจ และสงกําลังใจใหนักศึกษา
ใหมทุกคนมีความสุขในการเรียนรู เรียนรูที่จะเปน… เปนในสิ่งที่นักศึกษา
ตั้งใจ และสงตอพลังงานอันจะเปนประโยชนตอผูคนและสังคมตอไป…”  

มาดามปอม 

 

 

 

 

"ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกทานเขาสูคณะสังคมสงเคราะหศาสตร               
ซึง่เปนรุนที่กาวมาพรอมกับสถานการณที่เปนพลวัต สงผลใหนักศึกษาจะเกิด
การเรียนรูภายใตบริบทรอบตัวใหมที่แตกตางไปจากเดิมนั้น ทําใหการเรียนรู
ของนักศึกษาอาจตองเผชิญกับความทาทายและการปรับตัวที่รวดเร็ว                
แตบริบทดังกลาวก็มีแงมุมที่นาสนใจตอยุคสมัยของนักศึกษา ดังนั้นอาจารย
ขอใหทุกคนมุงมั่น ตั้งใจ เปดรับ และเรียนรูอยางรวดเร็วเพ่ือตัวของนักศึกษา 
ครอบครัว และสังคมในอนาคตตอไป" 

 

 

 

 

“ยินดีตอนรับสูดินแดนแหงเสรีภาพ” ขอใหใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ใหคุมคามากที่สุด เรียนรูชีวิตใหเต็มที่ ทําประโยชนเพ่ือสังคมใหมาก และ
ขอให “สังคมสงเคราะหศาสตร ธรรมศาสตร” อยูในใจเธอตลอดไป 

 

 

 

 

ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

80 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช 

  อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2564      ศูนยรังสิต 

 

“ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาสูคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
อยางเปนทางการ แมวาปจจุบันทั่วโลกกําลังประสบปญหาและเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสําคัญอันนําไปสูการปรับตัวไปสูวิถีในการใชชีวิต
ในรูปแบบใหมของทุกคน แต 4 ปนับจากนี้ผมขอใหทุกคนตั้งใจศึกษาและ             
ใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางคุมคา แสวงหาและสั่งสมองคความรูและ
ประสบการณอยางเต็มที่ เพ่ือนําไปประกอบวิชาชีพในอนาคตตอไปครับ” 

 

 

 

 

ขอตอนรับนักศึกษาใหมเขาเปนลูกแมโดมดวยกันนะคะ ครูหวังวา 
นักศึกษาทุกคนจะใชเวลาตอจากนี้ ในการศึกษาความรู เรียนรูเรื่องราวตางๆ 
ทั้งที่อยูรอบๆ และภายในตัวเราเอง การใชเวลานี้ในการคนหาการเรียนรู    
ในแบบของเราก็เปนสิ่งที่ชวยใหเรามีภูมิตานทานในชีวิตไดมากและจะเปน
ประโยชนตอไปในอนาคต จงใชเวลา 4 ป บมเพาะและเติบโต ครูยินด ี           
จะสงเสริมความมุงม่ันและตั้งใจของนักศึกษาทุกคนใหมีความสุขในการเรียน
และการใชชีวิต ขอใหประสบความสําเร็จกับการเรียนในอนาคตคะ  

อาจารยโนต 

 

 

 
“ถือเปนเรื่องดีๆ ท่ีเราไดพบกันคะ ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา ขอให

เพ่ือนใหมป 2564 ทุกคน เรียนรูอยางมีความสุข ใชชีวิตอยางมีสติ และ
สํ าเร็จการศึ กษ าพรอมกันนะคะ อาจารยที่ ป รึกษาคนนี้ พ รอมให                   
การสนับสนุนเต็มที่คะ”  

              #ดวยรักและยินดี อ.แองจี้คะ 

 

 

 

ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล 

อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

81 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 

อ.กรุณา  ใจใส 

  อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2564      ศูนยรังสิต 

 

“กอนอื่นผมขอแสดงความยินดี กับทุกทานเปนอย างยิ่ งครับ            
ในมุมมองของผมนั้น ทั้งสถานที่และผูคนในที่แหงนี้คงมอบทั้งประสบการณ
ที่เปนสุข ยากลําบาก และทาทายใหกับทาน ผมหวังวาทุกทานจะใชเวลา
ตลอด 4 ป ในการเรียนรูมิติตางๆ ของชีวิต คนหาตนเอง เต็มที่กับทุกๆ สิ่ง                    
ที่ ผ าน เข ามาในชีวิตนะครับ  หากท านมีอะไรอยากใหผมชวยเหลือ                    
ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษา ผมยินดีอยางมากเลยครับ เพราะเปนหนาที่
ทั้งในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาและเพ่ือนรวมสังคมครับ” 

 

 

  อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2564      ศูนยลําปาง  

ศูนยลําปาง   

“รางวัลของความพยายามคือความสําเร็จ” ยินดีดวยกับนักศึกษา                 
ทุกคนที่ผานเขามาสูออมกอดของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มธ.                 
ศูนยลําปาง ณ ที่แหงนี้มีความรูมากมายใหศึกษา ที่แหงนี้มีเรื่องราวมากมาย
ใหคนหา ที่แหงนี้มีประสบการณหลากหลายใหพัฒนา นับจากนี้ขอใหใชชีวิต
นักศึกษาที่มีคาใหเต็มที่ แลวเราจะรักตัวเราเองมากข้ึน ขยายรักนั้นสงตอถึง
คนรอบขาง “ยินดีตอนรับสูครอบครัวที่อบอุนของพวกเราชาวสังคม
สงเคราะห ธรรมศาสตร ศูนยลําปางคะ” 

 

 

 

 

 

“ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนนะคะ ขอใหทุกคนมีความสุขและสนุก
กับการเรียนรู และการใชชีวิตในการเรียนสังคมสงเคราะหนะคะ”   

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

82 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

อ.ดร.ปรินดา ตาสี 

อ.อารีรัตน อดิศยัเดชรินทร 

  อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2564      ศูนยลําปาง  

 

 

 

  ยินดีตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาสูคณะสังคมสงเคราะหศาสตรคะ 
“การเรียนรูเพ่ือการรับใชสังคม” คือความหมายที่นักศึกษาจะไดคนพบในการ
เรียนรูในคณะนี้ ขอใหทุกคนประสบคความสําเร็จ และมีความสุขจากการ
เรียนรูคะ  

 

 

  

 
 

“ขอตอนรับ สูครอบครัว รั้วสังเคราะห 
รวมกันเคาะ ตัวตน คนรุนใหม 

มาเรียนรู new normal ดวยหัวใจ 
เพ่ือเติบใหญ เปนความหวัง ของสังคม” 

ขอแสดงความยินดีและใหกําลังใจแกเพื่อนใหมทุกๆ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

83 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

คณะกรรมการใหการปรกึษาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ศูนยรงัสิต 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

84 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ศูนยลําปาง 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

85 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ทุนการศึกษา 

 นอกจากทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเภทของทุน ไดแก 
ทุนสําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย ทุนสําหรับผูเรียนดี ทุนสําหรับผูเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยและทุนรางวัลในการ
ประกวดตางๆ นั้น นอกจากนี้คณะฯ ยังมีทุนการศกึษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนประจําทุกป 
ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดไดจากเว็บไซตคณะสังคมสงเคราะหศาสตร www.socadmin.tu.ac.th (หัวขอ 
นักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

86 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

สุขภาพและความปลอดภัยสําหรับนักศกึษา 

กรณีเจ็บปวยทั่วไป 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน สามารถใชสิทธินักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารับการรักษาที่ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไดตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กําหนด โดย ย่ืนบัตรนักศึกษา รายละเอียดดังนี ้

1. คารักษาพยาบาล วงเงนิ 5,000 บาท/ครั้ง และไมเกิน 20,000 บาท/ปการศึกษา 

2. คาตรวจรักษาทางทันตกรรมข้ันพ้ืนฐาน (ตรวจฟน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน เอกซเรยฟนฟลมเล็ก)                  

ไมเกิน 300 บาท/ครั้ง/คน และไมเกิน 3 ครั้ง/ปการศกึษา 

3. คาหองและคาอาหารสามัญ 

4. คาตรวจทางหองปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ตรวจปสสาวะ (urine exam) ตรวจอุจจาระ (stool exam) 

ตรวจสภาพเลือด (CBC) และเอกซเรยธรรมดา (plain film) 

โรคยกเวนที่นักศึกษาตองจายคารักษาเอง 

1) โรคตคิตอทางเพศสัมพันธ เชน กามโรค โรคเอดส ฯลฯ 

2) คาใชจายประเภทตกแตงเสริมสวย 

3) ยานอกเหนือจากบัญชียาหลัก ใหเปนไปตามประกาศของ โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 

4) คาบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการบริการตรวจรักษา เชน คาอาหารพิเศษ คาโทรศพัท คาเฝาไขพิเศษ ฯลฯ 

5) คาหองพิเศษสวนเกินสิทธิที่นักศึกษาไดรับ 

6) คาตรวจทางหองปฏิบัติการพิเศษอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจพืน้ฐาน 

7) คาตรวจรักษาทางทันตกรรม สวนที่เกินจากบริการทันตกรรมพื้นฐาน 

8) วัคซนีปองกันโรคตางๆ 

9) การตรวจสุขภาพ 

10) การตรวจรางกายเพ่ือออกใบรับรองแพทย 

11) คาเวชภัณฑสวนที่เกินสิทธิ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 

หมายเหตุ : กรณเีจ็บปวยทั่วไปไมสามารถนําไปเบิกคารักษาพยาบาลจากงานบริการและสวัสดีการนักศึกษาได 

 สิทธปิระกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) 

ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ คนไทยทุกคนที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักและไมมี

สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิสวัสดิการการรักษาของขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สวัสดิการรักษาอยางอ่ืนที่รัฐ

จัดให  

นักศึกษาสามารถเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) อยู                    

หากนักศึกษาประสงคขึ้นทะเบี ยนประกันสุขภาพถ วนหน า (บั ตรทอง) กับโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ                            

ข อ ให นั ก ศึ ก ษ าติ ด ต าม ป ระก าศ จ าก งาน บ ริ ก า รแ ล ะส วั ส ดี ก า รนั ก ศึ ก ษ า  ห รื อ ดู ร าย ล ะ เอี ย ด ได ที่ 

www.hospital.tu.ac.th/ab_patient_Right.php 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

87 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

กรณีอุบัติเหตุ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนเทอม 1 ของปการศึกษานั้นๆ จะไดรับ

ประกันอุบัติเหตุของบริษัทคูสัญญาในปการศกึษานั้นๆ  

ในปการศึกษา 2564 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ครอบคลุมความคุมครองดังนี ้

ระยะเวลาคุมครอง : 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึง 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.  

1. ความคุมครองกรณเีสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร :  

1) อุบัติเหตทุั่วไป    : 150,000 บาท 

2) ถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย  : 150,000 บาท 

3) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต  : 150,000 บาท 

4) คุมครองการนัดหยุดงาน การจลาจล ฯลฯ : 150,000 บาท 

2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณภัย   : 300,000 บาท 

3. คุมครองคาปลงศพเสียชีวิตจากโรคทั่วไป  : 10,000 บาท 

4. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ   : 15,000 บาท ตอครั้ง 

5. ผลประโยชนพิเศษเพ่ิมเติม : 

1) คาบริการรถพยาบาล      : 5,000 บาท ตอครั้ง 

 (การยายผูปวยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแหงหนึ่ง ตามความเห็นของแพทยผูใหการรักษา) 

2) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : 300,000 บาท 

หมายเหตุ : ยกเวนการเสียชีวิตจากอัตวินิบาตกรรม กีฬาเสี่ยงภัย และบริษัทฯ จะจายคาทดแทนตามความคุมครองนี้ 

เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 

นักศึกษาสามารถใชบริการในโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ ได โดยการแสดงบัตรประชาชนและแจงชื่อ

บริษัทคูสัญญา ในกรณีนักศึกษาไมสะดวกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทฯ นักศึกษาสามารถเขารับ

การรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืนๆ ได โดยสํารองจายคารักษาพยาบาล และสามารถเบิกคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได ดังน้ี 

เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจาย 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน AC_01  

( ดาวนโหลดไดที่ satu.colorpack.net > CAMPUS LIFE > Well Being > ac_01 ) 

2. ใบรับรองแพทยตัวจริง 

3. ใบเสร็จคารักษาพยาบาลตัวจริง 

4. สําเนาบัญชีธนาคารใดก็ได 1 ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประชาชน 

 

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

88 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

สงเอกสารการเบกิคารักษาไดท่ี 

กรณี ศูนย รั ง สิต  ส งเอกสารไดที่  Thammasat Well Being Center อาคารเรียนรวมสั งคมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

กรณีศูนยลําปาง  สงเอกสารไดที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 248 หมู 2              

ต.ปางยางคก อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 52190 

 
ขอควรระวัง : หากนักศึกษามิไดลงทะเบียนเรียนในเทอม 1 ของปการศึกษานั้นๆ นักศึกษาโปรดติดตอคณะฯ                     
เพ่ือดําเนินการตอสิทธิประกันอุบัติเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

89 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

สถานท่ีติดตอ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ศูนยรังสิต 

  หองงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะฯ อาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ชั้น 2  
โทร 02 696 5504 

  หองใหการปรึกษา (หอง สค.311 ชั้น 3) 
ใหบริการการปรึกษา แกนักศึกษาทุกชั้นปและผูท่ีตองการใชบริการ โดยคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการใหการ
ปรึกษาของคณะ นักศึกษาสามารถใชบริการไดในวันและเวลาราชการ หรือตามนัดหมาย ติดตอที่งานการศึกษา
และกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หรือผานระบบอาจารยที่ปรึกษา 

  หองคอมพิวเตอร (สค.408 ชั้น 4) 
มีคอมพิวเตอรกวา 30 เครื่อง ใหบริการนักศึกษาสําหรับคนควาขอมูลตางๆ พิมพงาน และบริการปริ้นสเอกสาร 
เปดใหบริการเวลา 9.00 - 15.30 น. 
- กรณีที่นักศึกษาตองการใชบริการคอมพิวเตอรนอกเวลา นักศึกษาสามารถใชบริการคอมพิวเตอรของหอสมุด
และศูนยการเรียนรูของมหาวิทยาลัยได 

  หองคนควาขอมูลทางสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม (หอง สค.403 ชั้น 4) 
บริการขอมูลทางวิชาการและขอมูลท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา ประกอบดวยรายงานฝกภาคปฏิบัติ                       
การถอดบทเรียนของนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติในปการศึกษาตางๆ รวมถึงวิทยานิพนธและสารนิพนธ เปนแหลง
เรียนรูดวยตนเองและคนควาขอมูลทางสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอีกทางหนึ่ง 

ศูนยลําปาง 

สํานักงานเลขานุการคณะฯ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น (ชั้น 1) โทร. 054-237999 กด 4  มือถือ 082-3838861 
หองใหการปรึกษา 

ใหบริการการปรึกษาแกนักศึกษาทุกชั้นปและผูที่ตองการใชบริการ โดยคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการใหการ
ปรึกษา สามารถใชบริการไดในวันและเวลาราชการ หรือตามนัดหมาย ไดที่หองสํานักงานเลขานุการคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ศูนยลําปาง อาคารเรียนรวม 5 ชั้น (ชั้น 1) ติดตอไดที่ โทร 054-237999 กด 4 และสามารถ
ใชบริการสายดวน Hotline  088-2221556 

หองสังเกตการณ/หองบันทึกเสียง (หอง One-way mirror) 
 หอง 1302 ชั้น 3 อาคารสิรินธรารัตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

ระบบความปลอดภัยตางๆ 
มหาวิทยาลัยและคณะตางๆ ไดมีระบบความปลอดภัยแกนักศึกษาและบุคลากร จากการติดตั้งกลองวงจรปด

ในที่ตางๆ และมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยยังจุดตางๆ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

ลิงคที่เกี่ยวของ 
เว็บไซตคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  www.socadmin.tu.ac.th 
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา  www.reg.tu.ac.th 
กองกิจการนักศึกษา   www.sa.tu.ac.th 
Facebook ชื่อเพจ “คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

90 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

เจาหนาที่งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
ศูนยรังสิต 

 

 

อาจจะไมรู 
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91 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ศูนยลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดคําตอบแนนอนจา 

ธ 
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92 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

คณะกรรมการฝายการนักศึกษาและการเรียนรู 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

1. อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร ประธาน 
2. ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ปนหทัย หนูนวล กรรมการ 
6. ผศ.รณรงค จันใด กรรมการ 
7. อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท กรรมการ 
8. อ.กรุณา ใจใส กรรมการ 
9. อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร  กรรมการ 
10. อ.เคท ครั้งพิบูลย กรรมการ 
11. อ.ดร.สรสิช  สวางศิลป กรรมการ 
12. นางสาวขวัญกมล เรืองโรจน กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวกรรณิการ คําเข่ือน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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93 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ศูนยรังสิต 
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94 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ศูนยลําปาง 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

95 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

โครงการ/ กิจกรรมนักศึกษา  
โครงการแบงเปนหลายดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานจิตอาสาหรือบําเพ็ญประโยชน ดานกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานศิลปวัฒนธรรม ที่จะชวยพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ใหมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา      
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดถึงการพัฒนาคุณลักษณะแบบ EMPOWER คือ E-Academic Excellent : มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ M-Moral : ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณ P-Professional : มีความเปนวิชาชีพและมืออาชีพ        
O-Open Minded : เปดใจเรียนรูสิ่งใหม W-Wisdom : มีความตระหนักใน ภูมิปญญาทองถิ่นและเทาทันตอสังคมโลก   
E-Entrepreneur : มีความสามารถในดานบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได R-Respect and Responsibility : 
ยอมรับความแตกตางหลากหลายและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ศูนยรังสิต 

ปงบประมาณ 2565 (ระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

ที ่ รายการ /โครงการ ผูรับผิดชอบ 

 ดานวิชาการ ประกันคุณภาพ สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะฯ 

2 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา คณะฯ 

3 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะฯ 

4 โครงการสงเสริมการศึกษาดานสังคมสงเคราะหเนื่องในวันธรรมศาสตรวิชาการ  
(TU Open House) 

คณะฯ 

5 โครงการอบรมนักศึกษาแกนนําเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะฯ 

6 โครงการนักศึกษาพบปะอาจารยที่ปรึกษา คณะฯ 

7 โครงการพัฒนาบริการดานขอมูลขาวสาร สวัสดิการนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาใน – 
นอกหลักสูตร 

คณะฯ 

 ดานการประยุกตใชความรูทางสังคมสงเคราะหสูภายนอก   

8 โครงการคายวิชาการและการแนะแนวสังคมสงเคราะหสัญจร กนศ. 

9 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการเขาใจอกเขาใจ (Empathy) กลุมกิจกรรม 

 ดานพัฒนาศักยภาพ   

10 โครงการสังคมสงเคราะหพัฒนานักศึกษา  กนศ. 

11 โครงการ SW New Gen จากนักศึกษาสูนักสังคมสงเคราะหรุนใหม กลุมกิจกรรม 

 ดานการสงเสริมความคิดสรางสรรค   

12 โครงการสนับสนุนผูนําเชียรเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค กลุมผูนําเชียร 

 ดานวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม   

13 โครงการจิตวิญญาณและวัฒนธรรมธรรมศาสตร  กนศ. 

14 โครงการศึกษาหองเรียนประชาธิปไตย กนศ. 

15 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสังคมสงเคราะห  กนศ. 

16 โครงการเรียนรูวัฒนธรรม “งิ้ว (คุณธรรม) สังคมสงเคราะหศาสตร” (งานแรกพบงิ้ว) กลุมงิ้วฯ 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

96 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ที ่ รายการ /โครงการ ผูรับผิดชอบ 

17 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมวันไหวคร ู กนศ. 

 ดานจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน   

18 โครงการกิจกรรมคายอาสา ( สังคมสงเคราะหอาสา ครั้งท่ี 4) กลุมคายอาสา 

 

ภาพกิจรรม (ศูนยรังสิต) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

97 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ศูนยลําปาง 

ปงบประมาณ 2565 (ระหวางเดือน 1 ตุลาคม  2564 ถึง 30 กนัยายน  2565) 

ลําดับ ชื่อโครงการ หมายเหตุ 

 ดานวิชาการ ประกันคณุภาพ สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค   

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปที่ 1   

กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมแรกพบเพ่ือนใหม “ชาวสังคมสงเคราะหศาสตร” 

กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม “ชาวสังคมสงเคราะหศาสตร”  

กิจกรรมที่ 1.3 ผูบรหิารพบนักศึกษาใหมปการศกึษา 2565  

 

กนศ. 

อ.กรุณา 

2 โครงการเพื่อนใหมเปดใจสูงานสังคมสงเคราะห อ.อารีรัตน 

3 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รหัส 64 อ.กรุณา 

4 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปที่ 4  ปการศึกษา 2564 อ.กรุณา 

5 โครงการเขารวมวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ทาพระจันทร ประจําป 2565 คณาจารย 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาํนักศึกษาเพ่ือสงเสริมการประกันคณุภาพ ศูนยลําปาง อ.ปุณิกา 

7 โครงการสนบัสนนุนักศึกษาในการแสดงศักยภาพทางวชิาการ อ.ดร.ปรินดา 

8 โครงการ Home Room พบอาจารยที่ปรึกษา อ.กรุณา  

 ดานวิชาการ ศิษยเกา สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

9 

โครงการ สัมมนาทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง 

อ.ดร.ปรินดา,  

อ.ปุณิกา 

10 โครงการพบปะอาจารย เจาหนาที่ นักศกึษา คณะสังคมสงเคราะห แบบวิถีคนลานนา : 

Meeting 20 (4 ครั้ง) 

อ.อารีรัตน 

11 โครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาสงัคมสงเคราะห

ศาสตร ศูนยลําปาง ปการศึกษา 2565 

อ.ดร.ปรินดา 

12 โครงการ “เผยแพรองคความรูทางสงัคมสงเคราะหและสวสัดิการสังคมผานการใช 

VLOG” 

อ.พงศยา 

 ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

13 โครงการสงเสริมวิถีวัฒนธรรมลานนา กิจกรรม สืบสานประเพณีปใหมเมือง อ.กรุณา 

14 โครงการสรางศิลปถ่ินลําปาง อ.ดร.สุขุมา,  

อ.วรลักษณ 

 ดานวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม  

15 โครงการการเสริมสรางพลงัอํานาจภายในตนผานการใหการปรึกษากลุม อ.ดร.ปรินดา 

 ดานวิชาการ จิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน  

อ.ปุณิกา 16 โครงการสงเสริมและพฒันาศักยภาพนักศึกษาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

ประจําป 2564 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูสงัคม 

17 โครงการเปดบานสงัคมสงเคราะห  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลําปาง   

กิจกรรมที่ 1 เปดบานสังคมสงเคราะห  อ.กรุณา 

อ.ดร.สุขุมา กิจกรรมที่ 2 เสนทางสูโดม : ชวนนองชมบาน 

18 โครงการเสริมสรางอุดมการณสบืสานปณธิานสังคมสงเคราะห    

19 โครงการ club hope สื่อความหวัง สรางพลงั สงศรทัธา อ.พงศยา, อ.ปุณิกา 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

98 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 

ภาพกิจกรรม  (ศูนยลําปาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

99 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ยินดีตอนรับนักศึกษาใหม 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปการศึกษา 2564 
 

“สังคมสงเคราะห...เธอคือความหวัง 
เธอคือพลัง เธอคือศรัทธา 

สังคมสงเคราะห...เธอเปนความหวัง 
เธอเปนพลัง เพ่ือปวงประชา” 

 
ชองทางขอมูลขาวสาร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  เว็บไซต              Facebook คณะฯ 
            www.socadmin.tu.ac.th                  www.facebook.com/socwork.tu 
 

 

 

 

 

                      Facebook หลักสตูรฯ                      Facebook คณะฯ ศูนยลําปาง 

   www.facebook.com/หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร      www.facebook.com/swtulp 

  บัณฑติ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- 112257693828929  

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

100 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตร ี

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

101 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

102 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

103 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

104 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 
 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

105 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

106 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

107 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

108 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

109 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

110 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

111 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

112 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

113 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

114 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

115 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

116 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 
 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

117 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

118 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

119 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

120 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

121 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ขอบังคบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศกึษา 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

122 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

123 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

124 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

125 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

126 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

127 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

128 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

129 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

130 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

ขอบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงกายของนักศึกษา 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

131 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 

 

 

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

132 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   

 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ปการศึกษา 2564 

133 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   





 

 

 


