
แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

(ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563) 
(ศูนย์รังสิต) 
ปี - ภาค แผน ก. แผน ข. 

ปี 1 ภาค 1 วิชาศึกษาทั่วไป 4 วิชา  วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา  
 สค.111  ปรัชญาและแนวคดิสังคมสงเคราะห ์

ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน 
สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลีย่นแปลง   

 รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
ปี 1 ภาค 2 วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา  วิชาศึกษาทั่วไป 4 วิชา  

 สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลีย่นแปลง   สค.111  ปรัชญาและแนวคดิสังคมสงเคราะห ์
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน 

 รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
ปี 1 ภาค ร. - - 
ปี 2 ภาค 1 สค.222  หลักและวิธีการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์กับบุคคล

และครอบครัว (พฤ.เช้า) 
สค.201 การดูงานและสัมมนา (จ.เช้า-บ่าย) 
สค.211  จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
(อ.เช้า) 
สค.213  พลวัตการพัฒนาและการเปลีย่นรูปสังคม (พ.เช้า) 
สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห์ (อ.บ่าย) 
ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องต้น (พ.บ่าย) 

รวม 18 หน่วยกิต 

สค.222  หลักและวิธีการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์กับ
บุคคลและครอบครัว 
สค.224  การวิจัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห์ (จ.เช้า) 
สค.315 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ (อ.เช้า) 
สค.214 สวัสดิการสังคมกับระบบการคุ้มครองทางสังคม  
(ศ.เช้า) 
ม.201   มานุษยวิทยาเบื้องต้น (พ.บ่าย) 
ศ.210   เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น (พ.เช้า) 

รวม 18 หน่วยกิต 

ปี 2 ภาค 2 สค.223  หลักและวิธีการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่ม
ชน (ศ.เช้า) 

สค.223  หลักและวิธีการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่ม
ชน (ศ.เช้า) 

สค.224  การวิจัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห์ (จ.เช้า) 
สค.214 สวัสดิการสังคมกับระบบการคุ้มครองทางสังคม 
(พฤ.เช้า) 
สค.315 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ (อ.เช้า) 
ศ.210   เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น (พ.เช้า) 
วิชาเลือกใน/นอกสาขา  1 วิชา 

สค.201 การดูงานและสัมมนา (จ.เช้า-บ่าย)  
สค.211  จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
(อ.เช้า) 
สค.213  พลวัตการพัฒนาและการเปลีย่นรูปสังคม (พ.เช้า) 
สค.225 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห์ (อ.บ่าย) 
วิชาเลือกใน/นอกสาขา  1 วิชา 

รวม 18 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

ปี 2 ภาค ร. สค.202 การฝึกภาคปฏิบตัิ 1    
รวม 6 หน่วยกิต 

สค.202 การฝึกภาคปฏิบตัิ 1     
รวม 6 หน่วยกิต 



ปี - ภาค แผน ก. แผน ข. 
ปี 3 ภาค 1 สค.311 หลักและวิธีการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 

(อ.เช้า) 
สค.312 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์ (พ.เช้า) 
ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (พฤ.เช้า) 
วิชาโท 1 วิชา  
วิชาเลือกใน/นอกสาขา  1 วิชา  

รวม 15 หน่วยกิต 

สค.311 หลักและวิธีการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
(อ.เช้า) 
สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสงัคมสงเคราะห์ 1 (จ.เช้า) 
สว.201 สังคมวิทยาเบื้องต้น (พฤ.เช้า) 
วิชาโท  2 วิชา  
วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 วิชา  

รวม 15 หน่วยกิต 

ปี 3 ภาค 2 สค.313 หลักและวิธีการบรหิารองค์กรและนโยบาย
สวัสดิการสังคม (ศ.เช้า) 

สค.313 หลักและวิธีการบรหิารองค์กรและนโยบาย
สวัสดิการสังคม  (ศ.เช้า) 

 สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสงัคมสงเคราะห์ 1 (จ.เช้า) 
สว.201 สังคมวิทยาเบื้องต้น (อ.เช้า) 

สค.312 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์ (พ.เช้า) 
ร. 211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (พฤ.เช้า) 
วิชาโท 1 วิชา 
วิชาเลือกใน/นอกสาขา  1 วิชา 
                       รวม 15 หน่วยกิต 

 วิชาโท  2 วิชา (จ.เช้า) 
วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 วิชา 
                     รวม 15 หน่วยกิต 

 

ปี 3 ภาค ร. สค.301 การฝึกภาคปฏิบตัิ 2        
รวม 6 หน่วยกิต 

สค.301 การฝึกภาคปฏิบตัิ 2       
รวม 6 หน่วยกิต 

ปี 4 ภาค 1 วิชาวิชาโท  2 วิชา 
วิชาเลือกใน/นอกสาขา  1 วิชา 
วิชาเลือกเสรี  2 วิชา 

รวม 15 หน่วยกิต 

วิชาวิชาโท  2 วิชา 
วิชาเลือกใน/นอกสาขา 1 วิชา 
วิชาเลือกเสรี  2 วิชา 

รวม 15 หน่วยกิต 

 
 

ปี 4 ภาค 2 สค.401 การฝึกภาคปฏิบตัิ 3     (6 หน่วยกิต) สค.401 การฝึกภาคปฏิบตัิ 3     (6 หน่วยกิต) 
 สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห ์ สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห ์
 รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  :  แผนการศึกษาข้างต้น จัดเฉพาะวิชาบังคับในคณะฯ เท่านั้น / นักศึกษามีอิสระวางแผนด้วยตัวเอง ในการเลือก
เรียนวิชาบังคับนอกคณะฯ วิชาเลือกใน/นอกสาขา วิชาโท และวิชาเลือกเสรี 

  ก่อนการลงทะเบียนศึกษารายวิชา  นักศึกษาควรจะตรวจสอบรายวิชากับส านักงานทะเบียนและวัดผลได้ที่ 
www.reg.tu.ac.th  และควรวางแผนการศึกษากับอาจารย์  ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/

