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คํานํา 

 
การฝกภาคปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญในหลักสูตรการศึกษาสังคมสงเคราะห

ศาสตร เปนการนําความรูที่ไดศึกษาในหองเรียนไปปฏิบัติในสถานการณจริง  นักศึกษาตอง

ประยุกตใชทั้งองคความรู  วิธีการ เทคนิค ทักษะในการปฏิบัติงาน และที่สําคัญคือ การเชื่อมรอย

อยางมีศิลปะในการทํางานกับผูคนในโลกความจริง การฝกภาคปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนเปนสนามของ

การสรางเสริมทัศนคติที่เหมาะสมตอการทํางานสังคมสงเคราะห โดยใชกรอบแนวคิด หลักและวิธีการ

สังคมสงเคราะหทํางานในเชิงบูรณาการทั้งในระดับปจเจก กลุม และชุมชน ภายใตการกํากับดูแลของ

อาจารยนิเทศงาน และหนวยฝกภาคปฏิบัติ  

เนื้อหาในคูมือฉบับนี้ เปนการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคูมือฝกภาคปฏิบัติที่จัดทําไวเมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมความรบัผิดชอบของผูที่เกี่ยวของทุกฝายและยังมีความ

ชัดเจนในการสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและการเปนศูนยกลางการเรยีนรูของหนวยฝกภาคปฏิบัติ

ในการสรางนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ  ในการจัดทําคูมือฉบับนี้ ฝายการศึกษาภาคปฏิบัติไดประมวล

ขอมูลการทํางานที่จําเปน รวมทั้งไดปรับเนื้อหาเพื่อใหขอมูลมีความเปนปจจุบันที่สุด ทั้งนี้ฝาย

การศึกษาภาคปฏิบัติยินดีรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกฝายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคูมือ

และการฝกภาคปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรหวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของกับ

การฝกภาคปฏิบัติและเปนประโยชนตอการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหของ

นักศึกษาและผูที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะหและขอขอบคุณหนวยงานฝกภาคปฏิบัติและ

อาจารยนิเทศงานทั้งภาคสนามและของคณะที่มีบทบาทสําคัญตอการสรางสภาพแวดลอมของการ

เรยีนรูและฝกปฏิบัติสําหรบันักศึกษาเพ่ือใหเติบโตไปสูการเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพตอไป    

 

                                บรรณาธิการ 
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หมวดที่ 1 

ภาพรวมหลักสูตรการฝกภาคปฏิบัติ 
 

1.1 ภาพรวมหลักสูตรการฝกภาคปฏิบัติ 
  การศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถบูรณาการองค

ความรู ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห และประยุกตใชเครื่องมือการทํางานทาง

วิชาชีพในการทํางานกับคน องคกร ทองถิ่น สังคม ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคสากล รวมทั้งสามารถ

ทํางานแบบสหวิชาชีพไดอยางเหมาะสมและความสามารถในการพัฒนากลวิธีการทํางานใหม ๆ 

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  การศึกษาในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกอบดวย

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝกภาคปฏิบัติเปนหัวใจของการศึกษาสังคมสงเคราะห เนื่องจาก

ประสบการณจากการฝกภาคปฏิบัติเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาคุณสมบัติและศักยภาพ

ทางวิชาชีพของนักศึกษาที่กําลังจะกาวไปเปนนักสังคมสงเคราะหในอนาคต โดยเปนปจจัยสําคัญใน

การปลูกฝงความรู เจตคติ ทักษะ คานิยม และจริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห รวมทั้งเปน 

“พ้ืนที่” ของการฝกใหนักศึกษาเขาใจอยางลึกซึ้งถึงการสะทอนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางความรู

และการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดการความรูไดจากฐานการปฏิบตัิงานจริง  

แมหนวยฝกมีความแตกตางดานมิติทางสังคม รูปแบบการทํางาน รวมทั้งแนวทาง                    

การจัดสวัสดิการ แตประสบการณที่ไดเรียนรูรวมกันในกระบวนการฝกภาคปฏิบัติ ตั้งแตการเตรียม

ความพรอม การปฐมนิ เทศ มัชฌิมนิ เทศ และปจฉิมนิ เทศ รวมทั้ งการสัมมนาหลังจาก                             

การฝกภาคปฏิบัติ และการประเมินรวมกันระหวางอาจารยนิเทศงานและนักศึกษา จะสามารถ

สะทอนวัตถุประสงคการเรียนรูที่สําคัญ รวมทั้งสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา

ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรในมิติกาวทันโลก ทันสังคม การสื่อสารอยางสรางสรรคและทรงพลัง 

การเปนผูนําและการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนการมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร นอกจากนั้นยัง

สอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ทั้งในดานความรู

ดานสังคมสงเคราะหศาสตร (Knowledge) มีทัศนคติเชิงบวกในการทํางานกับคนและสังคม 

(Attitude) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห (Skills) และความสามารถการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

(Competency) ดังตารางตอไปนี ้
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

1) มีความรูดานสังคมสงเคราะหศาสตร (Knowledge)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

1. มีความรูทางวิชาการดานสังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม 

พัฒนาสังคม กฎหมายและศาสตรที่เกี่ยวของ 
    

2. มีความรูที่ทันสมัยเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

โลก 
    

3. มีความรูพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหระดับ

จุลภาค (เฉพาะราย/ กลุมชน) 
    

4. มีความรูเฉพาะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในองคกร/ 

การบริหาร/ นโยบายสวัสดิการสังคม 
    

5.  มีความรูด านการวิจั ยที่ ใช ในการปฏิบัติ งานสังคม

สงเคราะห 
    

6. มีความรูเชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานเชิง 

สหวิชาชีพ 
    

7. มีการพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรมสังคม     

8. มีการจัดการความรูที่เปนประโยชนตอการนําไปใชงานใน

องคกร 
    

9. มีความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ระบบงานสังคมสงเคราะห 
    

10. มีความรูดานภาษาอยางนอย 2 ภาษาที่ใชปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห 
    

 

2) มีทัศนคติเชิงบวกในการทํางานกับคนและสังคม (Attitude)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

11. การเขาใจคนตามสภาพความเปนจริง ไมมีอคต ิ     

12. การยอมรับ และเคารพในความแตกตางหลากหลายของ

วัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

13. คิดบวก มองโลกตามความเปนจริง     

14. คิดเปนระบบ จัดลําดับความสําคัญของงาน     

15. คิดแกไขปญหาการทํางานสังคมสงเคราะห     

16. คิดวิเคราะหปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทํางานสังคม

สงเคราะห 
    

17. คิดบูรณาการเช่ือมโยงการทํางานกับองคกร     

18. มีทัศนคตทิี่ดใีนการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห     

19. การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูใชบริการ     

20. การรักษาความลับของผูใชบริการ องคกร และไมนํา

ขอมูลไปสื่อสารหรือเผยแพรตอสาธารณะโดยไมไดรับ

อนุญาต 

    

 

3) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห (Skills)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

21. การสรางสัมพันธภาพทางวิชาชีพ     

22. การรับแจงเบ้ืองตน/ แรกรับ     

23. การแสวงหาขอเท็จจริง/ การสืบคนขอเท็จจริง     

24. การศึกษาผูใชบริการอยางละเอียดและรอบดาน     

25. การประเมินผูใชบริการ ครอบครวัอยางรอบดาน     

26. การประเมินปจจัยเสี่ยง ความตองการ ศักยภาพ ความ

เขมแข็งของกลุมเปาหมาย 
    

27. การใชเครื่องมือการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุมได

ถูกตอง 
    

28. การใชเครื่องมือทํางานกับผูใชบริการและผูที่เกี่ยวของ

กับผูใชบริการ 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

29. การวิเคราะหขอมูล สถานการณ ปญหาและบริบททาง

สังคม 
    

30. การวางแผนการจัดการรายกรณี/ กลุม/ องคกร     

31. การวางแผนการทํางานกับผูใชบริการ     

32. การจัดทําโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนงาน     

33. การดําเนินงานตามแผนการจัดการรายกรณ ี     

34. การใหคาํปรึกษาแนะนํากับผูใชบริการและครอบครวั     

35. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดบรกิาร

ทางสังคม 
    

36. การระดมทรัพยากรทางสงัคมเพื่อจัดบริการทางสังคม     

37. การสัมภาษณผูใชบริการ ครอบครวัและผูเก่ียวของ     

38. การเยี่ยมบาน     

39. การเขารวม case conference กับทีมสหวิชาชีพ     

40. การเสริมพลังและพิทักษสิทธิกลุมเปาหมาย     

41.  ก า ร ส ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  คุ ม ค ร อ ง ส วั ส ดิ ภ า พ

กลุมเปาหมาย/ องคกร 
    

42. การทํางานเปนทีม/ ทีมสหวิชาชีพ     

43. การจัดการความขัดแยง     

44. การเจรจาตอรอง/ การไกลเกลี่ย     

45. การวิจัยเพื่อพัฒนาบริการทางสงัคม     

46. การบันทึก/ การรายงานการฝกภาคปฏิบัต ิ     

47. การนําเสนองานตอสาธารณะอยางสรางสรรค     

48. การผลักดันใหเกิดมาตรการ/ แนวทาง/ ขอตกลง/ กติกา

ของการทํางานกับกลุมเปาหมาย/ องคกร/ พื้นที ่
    

49. การสงตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ     

50. การถอดบทเรยีน/ การจัดการความรู     
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

4) ความสามารถดานการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Competency)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

51. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น     

52. สามารถจัดการ วิเคราะห และแกไขปญหา     

53. สามารถวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ     

54. สามารถบูรณาการความรู วิธีการสังคมสงเคราะห ไปสู

การปฏิบัติงาน 
    

55. สามารถสื่อสารและแสดงออกไดอยางเหมาะสม     

56. สามารถใชเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานในองคกร     

57. สามารถทํางานเปนทีม     

58. สามารถทํางานทีมสหวิชาชีพ     

59. สามารถวางแผนบรกิารที่ครอบคลุมดานการปองกัน/ 

พิทักษสิทธิ/ พัฒนา/ คุมครอง/ ฟนฟู/ แกไขกลุมเปาหมาย 
    

60. สามารถประสานเครือขายทางสังคมในการจัดบริการ

ทางสังคมกับกลุมเปาหมาย 
    

61. สามารถจัดการความขัดแยงในการทํางาน        สังคม

สงเคราะห 
    

62. สามารถผลักดันใหเกิดแนวทาง/ กติกา/ มาตรการทาง

สังคม 
    

63. สามารถใชงานวิจยัไปพัฒนาการจัดบริการทางสังคม     

64. สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง     

65. สามารถใชทักษะและเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห 
    

66. สามารถใชทักษะและเทคนิคขั้นกลางในการปฏิบัตงิาน

สังคมสงเคราะห 
    

67. สามารถใชทักษะและเทคนิคขั้นสูงในการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห 
    

68. สามารถสรางเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห     
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปที่ 

1 2 3 4 

69. สามารถสรางนวัตกรรมทางสังคมมาพัฒนาระบบงาน

สังคมสงเคราะห 
    

1.2 นโยบายการฝกภาคปฏิบัติ  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มีนโยบายการฝกภาคปฏิบัติดังน้ี 

1. มุงใหนักศึกษามีโอกาสศึกษาในหนวยงาน เพื่อการเรียนรู ฝกฝนทักษะตามความสนใจ

ของตนเอง และใชโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ

เชิงวิชาชีพ จากการศึกษาทางวิชาการไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. มุงใหคณาจารย นักศึกษา รวมถึงหนวยงาน ภาคีเครือขายผูปฏิบัติงานทางสังคม

สงเคราะห ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับองคความรู ทักษะ เทคนิคการปฏิบัติงานใหมๆทาง

สังคมสงเคราะห เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงานรวมกัน 

3. สงเสริมใหหนวยงานที่รับฝกภาคปฏิบัติมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและผลิตนัก

สังคมสงเคราะหวิชาชีพที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานเพื่อสังคม 

1.3 โครงสรางของการฝกภาคปฏิบัติ 
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และไดกําหนดรายวิชาที่เก่ียวของกับการฝกภาคปฏิบัติไว ดังตอไปนี ้

 สวนที่ 1  วิชาบงัคับภาคปฏิบัติ 4 วิชา ไดแก   

1.1  สค.201  การดูงานและสัมมนา  3  หนวยกิต 

1.2  สค.202  การฝกภาคปฏิบัต ิ1 6  หนวยกิต 

1.3  สค.301  การฝกภาคปฏิบัต ิ2    6  หนวยกิต 

1.4  สค.401 การฝกภาคปฏิบัต ิ3    6  หนวยกิต  

สวนที่ 2  หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ในการฝกภาคปฏิบัติ 

สวนที่ 3  ขั้นตอนการฝกภาคปฏิบัติสําหรบันกัศึกษา 

สวนที่ 4  ระเบียบการฝกภาคปฏิบัต ิ

สวนที่ 5  ขอควรปฏิบตัิและขอควรระวังในการฝกภาคปฏิบัต ิ 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

สวนที่ 1 วชิาบังคบัภาคปฏิบัติ 4 วิชา  

 กระบวนการศึกษาฝกภาคปฏิบัติเริ่มจากการศึกษาดูงานหนวยงานทางสังคมสงเคราะห

และสวัสดิการสังคม เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความเขาใจเบื้องตนในการใหบรกิารโดยตรงกับผูใชบริการ

ที่ใชวิธีการทางสังคมสงเคราะหเฉพาะราย กลุมชน และจากนั้นเปนการฝกงานบนฐานองคกร เพื่อให

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทํางานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุมชนในองคกร ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และทองถ่ิน และการฝกงานบนฐานชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาเรยีนรูการทํางานกับพื้นที่/ชุมชน และการ

ดําเนินงานเพื่อความเปนธรรมทางสงัคมในระดับทองถิ่น โดยมีรายละเอียดของแตละวิชาดังน้ี 

 1.1 สค. 201 การดงูานและการสัมมนา       3 หนวยกิต 

  SW 201 Field Visits and Seminars 

  (เฉพาะนกัศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 

  วิชาบงัคับกอน: สอบได สค. 111 

 การปฏิบัติงานขององคการสังคมสงเคราะห และองคการสวัสดิการสังคม องคการพัฒนา

เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรสวัสดิการชุมชน องคกรภาคประชาชน องคกรธุรกิจ

เอกชน ผูประกอบการทางสังคม เพื่อเรียนรูระบบงานสังคมสงเคราะห ทั้งในระดับนโยบาย การ

บริหารงาน การปฏิบัติงานขององคการที่มีความหลากหลายของสังคมไทย เสริมสรางทัศนคติทาง

วิชาชีพที่ดีของนกัศึกาและจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห (มีการศกึษาดงูาน)  

 1.2 สค. 202 การฝกภาคปฏิบัติ 1  6 หนวยกิต 

  SW 202 Field Practicum 1 

  (เฉพาะนกัศึกษาสังคมสงเคราะห) 

  วิชาบงัคับกอน: สอบได สค. 201 และ สค. 223 

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุมชนผานการทํางานผสมผสานใน

ระดับองคกร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ทักษะ    

ทางวิชาชีพ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหเพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการใหบริการอยางมี

มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (ฝกภาคสนาม 360 

ชั่วโมง ตลอดภาคการศกึษา) 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 1.3 สค. 301 การฝกภาคปฏิบัติ 2  6 หนวยกิต 

  SW 301 Field Practicum 2 

  (เฉพาะนกัศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 

  วิชาบงัคับกอน: สอบได สค. 202 และ สค. 311 

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและกลุมชน โดยประยุกตใชทักษะ หลักการ แนวคิด

และทฤษฏีสังคมสงเคราะหแบบผสมผสาน ในการทํางานหลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท 

ชนบทแออัด กลุมชาติพันธุ ฯลฯ ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะหชุมชน การวางแผน การ

ปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธในการทํางานกับชุมชน และการระดมการ

มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ                             

(ฝกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศกึษา)  

 

1.4 สค. 401 การฝกภาคปฏิบัติ 3  6 หนวยกิต 

SW 401 Field Practicum 3 

(เฉพาะนกัศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 

  วิชาบงัคับกอน: สอบได สค.301, สค.313 และ สค.314 

การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะหอยางผสมผสาน                       

ผานโครงการทางสังคมเพื่อฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหอยางลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธและกลวิธีการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยตรงและโดยออม ทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับ     

มหภาค ในองคการสังคมสงเคราะหทั้งในและตางประเทศ หรือการทํางานสังคมสงเคราะห                       

ตามประเด็นสําคัญทางสังคม อยางมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ฝกภาคสนาม 570 

ชั่วโมง ตลอดภาคการศกึษา) 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ตารางที่ 1 ภาพรวมการฝกภาคปฏิบัติ 1, 2 และ 3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 2563 

ชั้นปที่ศึกษา ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 ภาคฤดูรอน 

1    

2 
การดูงานและสัมมนา 

(สค. 201) 

การดูงานและสัมมนา 

(สค. 201) 

การฝกภาคปฏิบัต ิ1 

(สค. 202) 

3 
  การฝกภาคปฏิบัต ิ2 

(สค. 301) 

4  การฝกภาคปฏิบัต ิ3 

(สค. 401) 

 

*หลกัสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และ 2563) 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) การฝกภาคปฏิบัตขิอง

นักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดถูกเลื่อนมาฝกในปการศึกษา 2564  จึงทําใหการฝกภาคปฏิบัติครั้งนี้มีการฝก

พรอมกัน 2 ชั้นป 3 ทั้งนี้กําหนดเวลาการฝกภาคปฏิบัติในแตละปจะมีรายละเอียดในปฏิทินการฝก

ภาคปฏิบัติประจําปนั้นๆ โดยการฝกภาคปฏิบัติ 1 ใน ปการศึกษา 2564 จะมีระยะเวลา 8 สัปดาห 

ในชวงภาคฤดูรอนของการศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ในการฝกภาคปฏิบัติ แมรูปแบบการทํางาน

ในแตละองคกรจะมีความแตกตางกัน แตคณะฯ คาดหวังใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะหรายบุคคล รายกลุม และบนฐานขององคกร โดยทํางานรวมกับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย

ทั้งในดานอายุ ฐานวัฒนธรรม ปญหาทางสังคม และอื่นๆ ทั้งนี้ทางฝายการศึกษาภาคปฏิบัติเปน

ผูดําเนินการสงตัวนักศึกษาใหกับหนวยงาน โดยพิจารณาบนฐานความสนใจ เปาหมาย และพื้นที่ที่

นักศึกษาแสดงความจํานง ความตองการของหนวยฝก และความเปนไปไดในการบริหารจัดการ 

รายละเอียดวิชาบังคับภาคทฤษฎีที่นักศึกษาตองศึกษาและสอบไดกอนการฝก

ภาคปฏิบัติ 1 ไดแก  

 สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห 3 หนวยกิต 

SW 111 Social Work Philosophy and Concepts  

 ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการของสังคมสงเคราะหศาสตร หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชน

และสิทธิสวัสดิการ แนวคิดมนุษยนิยม คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนหลักคิดพื้นฐานของ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปรัชญาแนวคิดและการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะหที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในบริบทไทยและสากล 
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สค. 201  การดูงานและสัมมนา   3 หนวยกิต  

SW 201 Field Visits and Seminars 

 วิชาบังคับกอน: สอบได สค.111 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 

การปฏิบัติงานขององคการสังคมสงเคราะห และ องคการสวัสดกิารสังคม องคการพัฒนา

เอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น องคกรสวัสดิการ องคกรภาคประชาชน องคกรธุรกิจเอกชน 

ผูประกอบการทางสังคม เพื่อเรียนรูระบบงานสังคมสงเคราะห ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารงาน 

การปฏิบัติงานขององคการที่มีความหลากหลายของสังคมไทย เสริมสรางทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของ

นักศึกษาและจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห (มีการศกึษาดูงาน) 

สค. 222 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห 1 3 หนวยกิต 

SW 222 Social Work Methodology 1 

แนวคิด ทฤษฎ ีมุมมองที่ประยุกตใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย หลักการ 

รูปแบบ กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ใชในการทํางานกับระดับบุคคล ครอบครัว  การ

ประเมินสภาวะแวดลอม การประเมินความเสี่ยงของกลุมเปาหมายและบริบทแวดลอมอยางรอบดาน 

การวางแผนและการจัดการรายกรณี  การจัดบริการทางสังคมสงเคราะห การติดตามและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหระดับบุคคลและครอบครัว การพัฒนาสัมพันธภาพทาง

วิชาชีพและความเปนสหวิชาชีพบนฐานการมีสวนรวมอยางเสมอภาคเหมาะสมและเปนธรรม  

เคร่ืองมือและทักษะการทํางานสังคมสงเคราะหระดับบุคคล ครอบครัว 

สค. 223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห 2  3 หนวยกิต 

SW 223 Social Work Methodology 2 

 วิชาบังคับกอน: สอบได สค. 222 

แนวคิด ทฤษฎี มุมมองที่ประยุกตใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน  แนวคิด

สังคมมิติ แนวคิดพลวัตกลุม หลักการสังคมสงเคราะหกลุมชน กระบวนการกลุม คุณลกัษณะกลุม การ

ปฏิบัติงานกลุมประเภทตางๆ รูปแบบ กระบวนการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน การ

ประเมินกลุม การวางแผนกลุม การดาํเนินงานของกลุม การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะหระดับกลุม เครื่องมือและทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหระดับกลุมชน และ

กรณีศึกษาเชิงการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะหกลุมชนที่นาสนใจ 
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สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ ในการฝกภาคปฏิบัติ 

การฝกภาคปฏิบัติไดแบงโครงสรางการทํางานเปนอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัติออกเปน                 

3 ชุด ประกอบดวย  

1. คณะอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัต ิ1 รับผิดชอบดูแลการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

2. คณะอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัต ิ2 รับผิดชอบดูแลการฝกภาคปฏิบัต ิ2 

3. คณะอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัต ิ3 รับผิดชอบดูแลการฝกภาคปฏิบัต ิ3 

คณะอนุกรรมการฝกฯ จะมีคณาจารยจากตัวแทนสาขาวิชาโทมารวมเปนกรรมการฝกฯ 

เพื่อพัฒนาความรวมมือจากฝายตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวยฝายการศึกษาภาคปฏิบัติ                  

ซึ่งเปนตัวแทนของคณะฯ ในการบริหารจัดการงานดานการฝกภาคปฏิบัติ หนวยฝก/ และอาจารย

นิเทศงานภาคสนาม ซึ่งเปนหัวใจของการฝกปฏิบัติในพื้นที่ โดยเปนหลักในการถายทอดความรู ทักษะ 

รวมถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ อาจารยนิเทศงานของคณะที่ทํางานรวมกับนักศึกษาในการ               

นําสวนขององคความรู ทฤษฎี และหลักการเขามาผนวกกับการปฏิบัติงานจริง และสวนที่เปน

ศูนยกลางของการฝกภาคปฏิบัติ คือนักศึกษาที่เปนเปาหมายของการเรียนรูดานตางๆ จากการฝก

ปฏิบัติและจากการนิเทศงาน  

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแลว ทุกฝายยังตองคํานึงถึง

หนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยอีกดวย เนื่องจากงานสังคมสงเคราะหเปนงานที่เกี่ยวเนื่อง

กับการพิทักษสทิธิและการเรียกรองความเปนธรรมทางสังคมในรูปแบบตางๆ และเปนงานที่ตองมีการ

ติดตอสัมพันธโดยตรงกับผูใชบริการ/องคกร ที่มีความแตกตางหลากหลาย อันอาจจะรวมถึงคนที่มี

อาการทางจิต (ทั้งแบบที่แสดงออกชัดเจนและไมชัดเจน) และคนที่อยูในสภาวะสูญเสียประโยชน 

กอปรกับในการฝกภาคปฏิบัติ นักศึกษาตองไปทํางานและใชชีวิตอยูในหนวยงาน องคกร หรือพื้นที่              

ที่อาจจะไมคุนชิน ซึ่งลวนอาจมีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ดังน้ันจึงจําเปน

ที่จะตองมีการกําหนดหนาที่เพื่อการสงเสริมใหเกิดสุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาใน

ระหวางการฝกภาคปฏิบัติดวย 
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1.4 การแบงหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ อาจแบงใหเห็น

เบ้ืองตนไดตามสวนท่ีเกี่ยวของ คือ  
   1. หนาที่และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

   2. หนาที่และความรบัผิดชอบของอาจารยนิเทศงานของคณะฯ 

3. หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยฝกและอาจารยนิเทศงานภาคสนาม  

4. หนาที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา 

 

1) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการฝกภาคปฏิบัติ 1 

ฝายการศึกษาภาคปฏิบัติมีหนาที่ดูแลภาพรวมวิชาในภาคปฏิบัติทั้งหมด โดยครอบคลุม                   

เนื้องานตอไปนี้  

1.1 รับผิดชอบการจัดการเรียนรูฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามนโยบายของคณะฯ 

1.2 สํารวจความสนใจของนักศึกษาและพิจารณาสรรหาหนวยงานฝกภาคปฏิบัติสําหรับ

นักศึกษา 

1.3 อนุมัติการฝกภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 

1.4 พิจารณาอาจารยนิเทศงานของคณะและอาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1.5 จัดใหมีการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อ

สรางความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด โดยเปนผูอํานวยความ

สะดวกกรณีการนิเทศงานแบบรวมกลุม 

1.6 ประสานงานกับหนวยงานภาคสนาม อาจารยนิเทศงานภาคสนาม และอาจารยนิเทศ

งานของคณะ 

1.7 กําหนดระเบียบและขอบังคับตางๆ สําหรับการฝกภาคปฏิบัติ  

1.8 แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ที่เกิดจากการฝกภาคปฏิบัติและดําเนินการตามระเบียบ

ของทางมหาวิทยาลัย ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และระเบียบการฝกภาคปฏิบัติ                  

ในการกําหนดโทษ อันอาจรวมถึงการยุติการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา การปรับตก การภาคทัณฑ 

การพักการเรียน และการใหพนสภาพนักศึกษา ในกรณีที่มีความผิดรายแรง  

1.9 รวบรวมผลการประเมินการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเสนอคณะฯ เพื่อสงตอสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.10 รวบรวมขอมูลและผลสะทอนจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติ

อยางตอเนื่อง 
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ดานความปลอดภัย  

จัดทํานโยบายความปลอดภัยของการฝกภาคปฏิบัติ (ตามคูมือนี้) เพื่อแจกจายใหกับ

นักศึกษา หนวยฝก/ องคกร และอาจารยนิเทศงานภาคสนาม รวมถึงอาจารยนิเทศงานของคณะ 

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแกนักศึกษากอนที่จะเริ่ม

เขาสูพื้นที่สาํหรับการฝกภาคปฏิบัต ิ

2) หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศงานของคณะฯ 

อาจารยนิเทศงานของคณะรับผิดชอบดูแลนักศกึษาฝกปฏิบัติในภาคสนาม โดยเปนผูสราง

ความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการเรียนรูของการฝกภาคปฏิบัติ เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเขากับการ

ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยนิเทศงานภาคสนามและนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหเกิดการ

เรยีนรูของนักศึกษารายบุคคล 

2.1 สรางเสริมใหนักศึกษามีความเขาใจในปญหาทางสังคม พัฒนาความรูและปรับ

ประยุกตความรูที่เรียนจากหองเรียน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรูและเห็นความเชื่อมโยง

ระหวางทฤษฎีและประสบการณในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ดวยการมีสวนรวมในการอบรมเสริมความรูใหแก

นักศึกษา ตามที่คณะกรรมการฝายการศกึษาภาคปฏิบัติกําหนด  

2.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกนักศึกษา เกี่ยวกับการฝกภาคปฏิบัติ วัตถุประสงค  

กฎระเบียบตางๆ ตลอดจนการเขียนบันทึก และการจัดทํารายงาน ผานการนิเทศงานในหนวยงาน 

หรือทางโทรศัพท 

2.3 เขารวมการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสังเคราะหความรูและสรางสรรคพื้นที่แหงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษา อันหมายถึง การเขารวมในการปฐมนิเทศ มัชฌิม

นิเทศ และปจฉิมนิเทศการฝกภาคปฏิบัติ  

2.4 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศงานฝกภาคปฏิบัติแกนักศึกษาทั้งรายหนวยงานและแบบรวมกลุม

ตามปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติหรือเมื่อมีความจําเปน พรอมบันทึกในแบบบันทึกการนิเทศงานของ

อาจารยนิเทศงานของคณะ (ภาคผนวก ง) กําหนดการนิเทศงานครั้งที่ 1 อยูระหวางสัปดาหที่ 3-4 

กอนที่นักศึกษาจะเขารวมการมัชฌิมนิเทศ ซึ่งเปนชวงกึ่งกลางของการฝก จากนั้นการนิเทศงานครั้งที่ 2      

อยูระหวางสัปดาหที่ 6-8 เพื่อชวยเชื่อมโยงในแงแนวคิด ทฤษฎีกอนที่นักศึกษาจะกลับมาสังเคราะห

องคความรูผานการปจฉิมนิเทศในการนิเทศงานในหนวยงาน หากเปนไปไดอาจารยนิเทศงานของ

คณะ อาจใชเวลาชวงแรกในการแลกเปลี่ยนกับอาจารยนิเทศงานภาคสนาม จากนั้นพบปะเฉพาะกับ

นักศึกษา เพื่อนิเทศเกี่ยวกับประสบการณและการเรียนรูในหนวยฝก และรวมกันทั้งอาจารยนิเทศงาน

ภาคสนามและนักศึกษา เพ่ือกําหนดแนวทางการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักศึกษาตอไป 
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2.5 ประสานกับหนวยฝก/ องคกร และอาจารยนิเทศงานภาคสนาม เพื่อปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา และการฝกใชทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแกไข

ปญหาตางๆ ที่พบในการฝกภาคปฏิบัต ิ 

2.6 ในกรณท่ีีเกิดมีขอขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกับการฝกภาคปฏิบัต ิอาจารยนิเทศงานของ

คณะ สามารถตัดสินใจไดตามความเหมาะสม โดยผานการหารือและทําขอตกลงรวมกับอาจารยนิเทศ

งานภาคสนาม และแจงตอคณะกรรมการฝายการศกึษาภาคปฏิบัติ  

2.7 ประสานกับอาจารยนิเทศงานภาคสนามในการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาจากการนิเทศงาน การเขารวมสัมมนา การเขียนบันทึก รายงาน และถอดบทเรียน โดยมีการ

สะทอนผลการประเมินรวมกับนักศึกษา และสงผลการประเมินตอคณะกรรมการฝายการศึกษา

ภาคปฏิบัติตามกําหนดเวลาในปฏิทินการฝกภาคปฏิบัต ิ

2.8 ประสานกับหนวยฝก/องคกร และอาจารยนิเทศงานภาคสนาม เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงความเปนไปไดในการเปดพื้นที่ฝกในครั้งตอๆ ไป 

2.9 ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏิบัติ เพื่อการ

พัฒนาการฝกภาคปฏิบัติใหเกิดประโยชนสงูสุดแกทุกฝายตอไป 

ดานความปลอดภัย 

ในสถานการณที่มีความเสี่ยงอันอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของ

นักศึกษาในระหวางการฝกภาคปฏิบัต ิขอใหอาจารยนิเทศงานของคณะประสานกับอาจารยนิเทศงาน

ภาคสนามเพ่ือรวมกันประเมินความเสี่ยง โดยสามารถแจงใหนักศึกษางดฝกในชวงเวลาที่มีความเสี่ยง 

และทําการฝกชดเชยในชวงเวลาอื่นๆ ทดแทนได 

 ทั้งนี้หากสถานการณความเสี่ยงมีแนวโนมที่จะรุนแรง หรือตอเนื่องยาวนาน ขอให

อาจารยนิเทศงานของคณะประสานกับฝายการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อรวมกันหาแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อลด/กําจัดความเส่ียงดังกลาว 

3) หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยฝกและอาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

ระหว า งการฝกภาคปฏิบัติ  อาจารยนิ เทศงานภาคสนามเปนครูที่ สํ าคัญที่สุด 

(นอกเหนือจากกลุมเปาหมาย) ที่สงผลตอการเรียนรู การพัฒนาความสามารถ และการสรางทัศนคติ

ทางวิชาชีพที่เหมาะสม ที่จะนําไปสูการเปนนักสังคมสงเคราะหที่ดีในอนาคต เพราะนอกจากจะเปน

ผูใหความรูแลว ยังเปนผูประสานและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ในแตละวัน ที่นําไปสูการ

เสรมิสรางประสบการณ และการเชื่อมรอยการเรียนรูจากสวนตางๆ เขาดวยกัน 
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วัตถุประสงคหนึ่งของการฝกภาคปฏิบัติ คือการจัดใหนักศึกษาไดมีประสบการณเพื่อ

พัฒนาทักษะสําหรับงานสังคมสงเคราะห โดยนักศึกษาจะยิ่งไดรับประโยชนหากหนวยฝก/องคกร 

สามารถเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานกับคนที่มีความหลากหลายทั้งในแงประเด็น อายุ ศาสนา      

เชื้อชาติ ชาติพันธุ สถานะทางเศรษฐกิจ เพศ และสถานการณแวดลอม ทั้งนี้ นักศึกษาควรจะไดใช

เวลา 360 ชั่วโมงในการฝกทักษะการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหกับกลุมเปาหมายทั้งเชิงหนาที่ 

(Function-based) เชิงประเด็น (Issue-based) และเชิงพื้นที่ (Area-based) เพื่อใหเกิดการเรียนรู

ตรงตามวัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัต ิ 

3.1 ในชวงการเริ่มฝกภาคปฏิบัติ ขอความกรุณาอาจารยนิเทศงานภาคสนามจัดการ

ปฐมนิเทศในหนวยงานใหกับนักศึกษา เพื่อชี้แจงขอมูลของหนวยฝก/ ทั้งดานการบริหารองคกร  

นโยบายการดําเนินงาน กฎระเบียบ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ วิธีปฏิบัติงาน

รวมถึงขอควรระวัง นอกจากนี้ควรชี้แจงบทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาระหวางการฝก

ภาคปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติตนที่จําเปนตอการเรียนรู การปรับตัว และความปลอดภัยของนักศึกษา 

ทั้งนี้การอยูประจําในหนวยงานหรือ ของอาจารยนิเทศงานภาคสนามในชวงสองสัปดาหแรกมี

ความสําคัญและมีผลตอการปรับตัวของนักศึกษาเปนอยางยิ่ง 

3.2 บริหารจัดการแผนการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดทําแผนการเรียนรูที่สะทอน

เปาหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนาความรูและประสบการณ ตลอดจนเทคนิคการทํางาน

ของนักศึกษารายบุคคล ภายในกรอบวัตถุประสงคของการฝกนั้นๆ  

3.3 ใหเวลาในการนิเทศงานสําหรับนักศึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1-2 ชั่วโมง                          

ตอนักศึกษาหนึ่งคน เพื่อสะทอนผลการเรียนรูในสัปดาหที่ผานมา พรอมใหขอคิดเห็น คําแนะนํา 

คําปรึกษา เพื่อประโยชนในการเรียนรูของนักศึกษาและปองกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบ

ทางลบตอผูใชบริการ หรือหนวยงาน  

3.4 ประสานกับอาจารยนิเทศงานของคณะ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนรู  

พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา และการฝกใชทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแกไขปญหา

ตางๆ ที่พบในการฝกภาคปฏิบัต ิ

3.5 ในกรณีที่เกิดมีขอขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกับการฝกภาคปฏิบัติ อาจารยนิเทศงาน

ภาคสนาม สามารถตัดสินใจไดตามความเหมาะสม โดยอาจหารือและทําขอตกลงรวมกับอาจารย

นิเทศงานของคณะแลวแจงตอคณะอนุกรรมการฝายการศึกษาและภาคปฏิบัติ 1 

3.6 เขารวม/ จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูจากการฝกภาคปฏิบัติกับ

นักศึกษา ตามปฏิทินการฝกภาคปฏิบัต ิ
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3.7 ดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน และกฎระเบียบของการฝก

ภาคปฏิบัต ิ 

3.8 ประสานกับอาจารยนิเทศงานของคณะ ในการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษา ตามแนวทางการประเมินผลการฝกภาคปฏบิัติ หรือแผนการเรยีนรูที่กําหนดไว โดยพิจารณา

จากความรู ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีการสะทอนผลการ

ประเมินรวมกับนักศึกษา (เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูระหวางนักศึกษาและอาจารยนิเทศ

งาน) และสงผลการประเมินตอคณะกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏิบัติตามกําหนดเวลาในปฏิทินการ

ฝกภาคปฏิบัติ  

3.9 ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะแกคณะกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏิบัติของคณะสังคม

สงเคราะหศาสตรโดยตรง และ/ หรือผานทางอาจารยนิเทศงานของคณะ เพื่อพัฒนาการฝก

ภาคปฏิบัติตอไป 

3.10 ใหความเห็นตอรายงานประจําวัน/ สัปดาหของนักศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลการ

ฝกภาคปฏิบัติและการถอดบทเรียนของนักศึกษา 

 **อาจารยนิเทศงานภาคสนามสามารถนําผลการรับนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติไปนับหนวย

คะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหตามที่สภาวิชาชีพกําหนดไว 1 คนตอ 1 หนวยฝกฯ เทากับ 5 

คะแนนแตรวมแลวตองไมเกิน 15 คะแนน โดยหนวยงานควรมีคําสั่งแตงตั้งมอบหมายงานนักสังคม

สงเคราะหในการดูแลดานการฝกภาคปฏิบัต ิการสอนงาน การนิเทศงานอยางตอเนื่อง**  

ดานความปลอดภัย 

หนวยฝก/ ที่มีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ควรพิจารณาจัดทํานโยบายและแผนความ

ปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถอานเขาใจงาย และกําหนดขอปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง 

 สรางพื้นที่ทํางานที่มีความปลอดภัย ทั้งในแงการจัดวาง แสงสวาง อุปกรณสงเสริม

ความปลอดภัย 

 สรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนความปลอดภัย เชน ไมใหนักศึกษาทํางานอยูใน

พื้นที่ตามลําพัง ไมดําเนินการเยี่ยมบานตามลําพัง และมีการแจงใหเพื่อนรวมงาน

ทราบทุกครั้ง ในกรณีทีท่ํางานกับผูใชบริการที่มีความเส่ียงในการใชความรนุแรง 

 ในกรณีของนักศึกษาฝกงาน ไมควรใหทํางานกับผูใชบริการที่มีความเสี่ยงในการใช

ความรนุแรงตามลําพัง 

ในสถานการณที่มีความเสี่ยงอันอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของ

นักศึกษาในระหวางการฝกภาคปฏิบัติ ขอใหทางหนวยฝก/ และอาจารยนิเทศงานภาคสนามประสาน
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กับอาจารยนิเทศงานของคณะโดยเร็วที่สุด เพื่อรวมกันประเมินความเสี่ยง โดยสามารถแจงให

นักศึกษางดฝกในชวงเวลาที่มีความเส่ียง และทําการฝกชดเชยในชวงเวลาอื่นๆ ทดแทนได 

ทั้งนี้หากสถานการณความเส่ียงมีแนวโนมที่จะรุนแรง หรือตอเนื่องยาวนาน ขอใหอาจารย

นิเทศงานภาคสนามและอาจารยนิเทศงานของคณะฯ ประสานกับฝายการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อ

รวมกันหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อลด/กําจัดความเสี่ยงดังกลาว 

4) หนาที่และความรับผิดชอบของนักศกึษา 

  กระบวนการฝกภาคปฏิบัติถูกออกแบบและวางแผนเพื่อมุงเนนการเรียนรูของนักศึกษา 

ทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ทั้งฝายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม อาจารยนิเทศงานของคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบริการ องคการสังคม

สงเคราะหและสวัสดกิารสังคม 

4.1 การเขารวมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ ยกเวนกรณีเจ็บปวย และการ

ประสบอุบัติเหตุรายแรง นักศึกษาตองยื่นใบรับรองแพทยประกอบการลาปวยฉุกเฉินและการรักษา

ของแพทยประกอบการลาตอคณะอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัต ิ1 พิจารณา  

4.2 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห พฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ภาคผนวก ก และ ข) รวมถึง

ระเบียบของหนวยฝกและระเบียบของการฝกภาคปฏิบัตอิยางเครงครดั 

4.3 การเก็บรักษาความลับ นักศึกษาตองรวมรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับของ

บันทึกทางสังคมสงเคราะหของหนวยงาน/ ตองไมมีการนําบันทึกของหนวยงาน/ออกจากพื้นที่โดย

ไมไดรับอนุญาต ในกรณีที่นักศึกษาจัดทําบันทึกสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลของผูใชบริการ นักศึกษาจะตอง

ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน/ และมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลเหลานั้นเปนความลับ การนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการในรูปแบบใดๆ จะตองปกปดในสวนของชื่อ-สกุล วันที่ ที่อยู หรือรายละเอียด

ใดๆ ที่จะสงผลใหผูรับขอมูลระบุตัวผูใชบริการได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองระวังการสื่อสารผานโทรศัพท

สวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) และสื่ออื่นๆ ที่อาจสงผลตอการเปดเผยขอมูลของผูใชบริการ  

4.4 เขารวมเปนผูเรียนรู และเปนผูริเริ่มในกระบวนการเรียนรูของตนเอง โดยการศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ใชเวลาในการอบรมเตรียมความพรอม และในการนิเทศงานทั้งราย

หนวยงาน และแบบกลุมในการตั้งคาํถาม และศึกษาการปฏิบัตงิานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.5 มีสวนรวมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหหรือกิจกรรมตางๆ กับกลุมเปาหมาย หรือ

กับหนวยงาน ตามที่หนวยงานกําหนด 
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4.6 นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษา การนิเทศงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากอาจารย

นิเทศงาน (ทั้งภาคสนามและในคณะ) และการเขารวมสัมมนาเพื่อสังเคราะหองคความรู มาใชในการ

วิเคราะหสถานการณและการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัต ิ

4.7 จัดทํารายงาน ประกอบดวย บันทึกประจําวัน/สัปดาห และรายงานกรณีศึกษาจาก

การฝกภาคปฏิบัติ 1 เปนรายบุคคล และ รายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ                      

เปนรายกลุม พรอมกับนําเสนอและสงอาจารยนิเทศงานภาคสนาม อาจารยนิเทศงานของคณะฯ และ

คณะอนุกรรมการฝายการศึกษาและภาคปฏิบัติ 1 ตามเวลาที่กําหนดรวมกับอาจารยนิเทศงาน ซึ่ง

สอดคลองกับปฏิทินการฝกภาคปฏิบัต ิรายงานเหลานี้เปนเครื่องมือที่ชวยใหนักศึกษาไดสะทอนตัวเอง 

และชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและอาจารยนิเทศงาน รายละเอียดเกี่ยวกับ

รายงานอยูในสวนแนวทางการจัดทํารายงาน 

 4.8 มีสวนรวมในการประเมิน ทั้งการประเมินตนเอง และการประเมินประสบการณใน

การฝกภาคปฏิบัติ การเขารวมรับฟงผลการประเมินจากอาจารยนิเทศงาน เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรยีนรูเพื่อสะทอนความสามารถและขอจํากัดในการปฏิบัตงิานของนักศึกษาเพ่ือปรบัปรุง

พัฒนาตอไป 

4.9 ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะตอคณะกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏิบัติของคณะสังคม

สงเคราะหศาสตรเพื่อพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติตอไป 

ดานความปลอดภัย 

 การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองในระหวางการฝกภาคปฏิบัติเปน

ความรบัผิดชอบของนักศึกษา โดยนักศึกษาตองเรียนรูนโยบายและแผนความปลอดภัยของหนวยฝก/

ที่เปนพื้นที่ฝก และในกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง                    

ใหปรึกษาอาจารยนิเทศงานของคณะ หรือฝายการศกึษาภาคปฏิบัติโดยเร็วเพื่อหาแนวปฏิบัติรวมกัน

ตอไป 

การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาระหวางการฝกภาคปฏิบัติ 

 เนื่องจากนักสังคมสงเคราะหตองทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลาย และบางครั้ง

สงผลใหมีความเสี่ยงบางประการตอสุขภาพ ดังนั้น นักศึกษาตองศึกษาขอมูล ศึกษาความเสี่ยงดาน

สุขภาพในหนวยฝกของตน เพื่อเตรียมการปองกันและรองรับตามเหมาะสม เชน การฉีดวัคซีน การ

จัดหาอุปกรณที่มีความจําเปน เชน หนากากอนามัย เจลลางมือ เปนตน  

ทั้งนี้หากนักศึกษามีความกังวลในประเด็นดานใดเปนพิเศษ ใหปรึกษาอาจารยนิเทศงาน 

และฝายการศกึษาภาคปฏิบัต ิโดยนักศึกษาในการฝกภาคปฏิบัตไิดรับการประกันดานสขุภาพ ดังน้ี  
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1) ประกนัอุบัติเหตุ  

ระยะเวลาคุมครอง : 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึง 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ : 15,000 บาท ตอครั้ง 

ความคุมครองกรณีเสียชีวิต : เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไดรับคาสินไหมทดแทน 150,000 บาท 

  คุมครองคาปลงศพเสียชีวิตจากโรคทั่วไป 10,000 บาท 

  เสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัย 300,000 บาท 

*เชน โดยสารดวยยานพาหนะของ ขสมก. เครื่องบิน ลิฟต

สาธารณะ ไดรบัคาสินไหมทดแทนเพิ่มเปน 1 เทา 

ขอยกเวน : การเสียชีวิตจากอัตวินิบาตกรรม กีฬาเสี่ยงภัย การเขารวมในเหตุจราจลทาง

การเมือง  

นักศึกษาสามารถใหสถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิของตนเองได (ตรวจสอบจากบัตร

ประชาชน) กรณีนักศึกษาสํารองจายคารักษาพยาบาลไปกอน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลจาก

อุบัตเิหตุได ดังน้ี 

เตรยีมเอกสารประกอบการเบิกจาย 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน AC_01  

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

ac_01 ) 

2. ใบรับรองแพทยตัวจริง 

3. ใบเสรจ็คารักษาพยาบาลตวัจริง 

4. สําเนาบัญชีธนาคารใดก็ได 1 ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประชาชน 

กรณีศูนยรังสิต สงเอกสารไดที่ ศูนยสุขภาพดี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

กรณีศูนยลําปาง  สงเอกสารไดที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

ลําปาง  248 หมู 2 ต.ปางยางคก อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 52190 
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การดูแลทรัพยสินสวนตัว 

 ไมควรนําทรัพยสินที่มีคาติดตัวไปในพื้นที่การฝกภาคปฏิบัติ ในสวนของอุปกรณที่มีความ

จําเปน เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร กระเปาสตางค นักศึกษาจะตองรับผิดชอบดูแล

ทรัพยสินของตนเอง ไมวางทิ้งไวในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้อาจปรึกษาหนวยฝกหรืออาจารยนิเทศงาน

ภาคสนาม เรื่องการมีพื้นที่เก็บของที่เปนสัดสวน หรือล็อคไดในพื้นที่หนวยฝก/ทั้งนี้ ใหนักศึกษา

ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมในการใชอุปกรณดังกลาวในระหวางเวลาการ

ฝกภาคปฏิบัติในหนวยงานดวย 

ความปลอดภัยในการทํางานกบัผูใชบริการ 

 ในการทํางานกับผูที่มีความเปราะบาง ผูใชบริการบางสวนอาจอยูในสภาวะสูญเสีย และ

ไดรบัความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือมีขอจํากัดในการควบคุมอารมณ โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช

สารเสพติด ดังนั้น หากนักศึกษาตองมีการติดตอกับผูใชบริการที่มีแนวโนมวาอาจจะควบคุมอารมณ

ไมได และอาจมีการใชความรุนแรงตอตนเองและตอผูอื่นนั้น นักศึกษาจะตองนําขอมูลการประเมิน

ความเส่ียงเหลานั้นไปปรึกษากับอาจารยนิเทศงานภาคสนามทุกครั้ง 

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

 ในการทํางานที่ตองมีการพบปะกับผูใชบริการเปนสวนตัวนั้น นักศึกษาตองใชทักษะในการ

สังเกตพื้นที่ทํางาน โดยพิจารณาถึงตําแหนงการนั่ง ผังทางออก อุปกรณที่สามารถใชปองกันตัว ฯลฯ 

ทั้งนี้หากตองทํางานกับผูใชบริการที่นักศึกษาเห็นวามีความเส่ียงในการใชความรุนแรง อาจไมควรพบ

กันตามลําพัง แตใหนัดพบในเวลาที่มีผูคนพลุกพลาน รวมถึงจัดการแตงกายที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยในการเดินทาง/การเยี่ยมบาน 

งานของนักสังคมสงเคราะหบางครั้งเกี่ยวเนื่องกับการนําผูใชบริการเดินทางเพื่อไปรับ

บริการที่จําเปน หรือเกี่ยวของกับการเดินทางเพ่ือเขาไปในพื้นที่/เยี่ยมบาน ซึ่งบางคร้ังทําใหตองมีการ

เดินทางไปในพื้นที่ที่ไมมีความคุนชิน นักศึกษาไมควรเดินทาง/ไปเยี่ยมบานตามลําพัง และกอนการ

เดินทาง/เย่ียมบานควรมีการศึกษาเสนทาง และควรใสใจกับสิ่งแวดลอมรอบตัวในขณะเดินทาง 

กรณีการเยี่ยมบาน ควรมีการศึกษาขอมูลของผูใชบริการกอนการเยี่ยมบาน หากเห็นวา

การเยี่ยมบานไมปลอดภัย อาจนัดเจอผูใชบริการในพื้นที่สาธารณะกอน ทั้งนี้เมื่ออยูในบานแลว

นักศึกษาควรที่จะตื่นตัว ศึกษาตําแหนงของสิ่งตางๆ รวมถึงทางออก หากนักศึกษารูสึกกลัวหรือไม

ปลอดภัยใหรีบออกจากพื้นที่ (อยางสุภาพ) หรือหากผูใชบริการไมยินยอมใหเขาไปบานในบาน 

นักศึกษาก็ไมควรฝน 
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กรณีเกิดเหตุการณเกีย่วกับความไมปลอดภัยในหนวยฝก  

เชน ถูกขมขู ถูกคุกคามหรือไดรับบาดเจ็บ นักศึกษาตองแจงให 

อาจารยนิเทศงานของคณะหรือฝายการศึกษาภาคปฏิบัติทราบโดยทันที 
 

1.5 ขั้นตอนการฝกภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษา 
1. การเตรียมตัวกอนการฝกภาคปฏิบตัิ 

1.1 นักศึกษาศึกษาขอมูลพื้นฐาน โครงสราง นโยบายของหนวยงาน/ประเด็นทางสังคม

ของพื้นที่ ที่สนใจฝกภาคปฏิบัต ิ

1.2 เขารวมและปฏิบัติตามคําชี้แจงในขั้นตอนการเลือกหนวยฝกภาคปฏิบัติ เตรียมความ

พรอม และปฐมนิเทศตามที่คณะฯ กําหนด 

1.3 คนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนวยฝก/พื้นที่ รวมถึงรายงานฝกภาคปฏิบัติในปที่ผาน

มา รวมถึงศึกษาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของ และทบทวนองคความรูที่จําเปน 

2. ระหวางการฝกภาคปฏิบัต ิ

2.1 ดําเนินการตามกระบวนการฝกภาคปฏิบัติที่กําหนดไว 

2.2 นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตกลงรวมกันระหวางอาจารยนิเทศงาน

ภาคสนาม อาจารยนิเทศงานของคณะ และนักศึกษา 

2.3 จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน/สัปดาห และรายงานความกาวหนาตามที่ไดตกลง

รวมกันกับอาจารยนิเทศงานภาคสนาม และอาจารยนิเทศในคณะ  

2.4 เขารวมประชุมและปรกึษาหารือกับอาจารยนิเทศงาน 

2.5 เขารวมสัมมนาระหวางฝกภาคปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ภายหลังการฝกภาคปฏิบัติ 

นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ และรายงานกรณีศึกษาจากการฝกภาคปฏิบัติ 1 ใหกับ

อาจารยนิเทศงานภาคสนามและอาจารยนิเทศงานของคณะฯ ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการ

ฝกภาคปฏิบัติ  
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1.6 ระเบียบการฝกภาคปฏิบัติ 
เพื่อใหการฝกภาคปฏิบัติดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรสังคม

สงเคราะหศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ทางคณะฯ จึงตองมีการกําหนดระเบียบ

สําหรับการฝกภาคปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การลงทะเบียนศึกษา และการประเมินผล 

1.1 นักศึกษาที่ฝกภาคปฏิบัติ 1 จะตองมีพื้นความรู คือสอบไดวิชาการดูงานและสัมมนา 

(สค.201) วิชาหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห 1 (สค.222) และวิชาหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห 

2 (สค.223) 

1.2 การประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ จะดําเนินการโดย 3 ฝาย คือ ฝายการศึกษา

ภาคปฏิบัติ อาจารยนิเทศงานของคณะฯ และอาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

2. จํานวนชั่วโมงการฝกภาคปฏิบัติ 

 นักศึกษาจะตองเขารวมการอบรม รวมการปฐมนิเทศ รวมมัชฌิมนิเทศ และรวมปจฉิม

นิเทศทุกครั้ง เพื่อนับเปนจํานวนชั่วโมงการฝกภาคปฏิบัติ และไปรายงานตัวตอหนวยฝกและอาจารย

นิเทศงานภาคสนาม ตามวันเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ และตามกําหนดการฝก

ภาคปฏิบัติ โดยหากนักศึกษามีเหตุจําเปนตองหยุด สามารถฝกชดเชยไดตามที่อาจารยนิเทศงาน

ภาคสนามเห็นเหมาะสม  

กรณีการขาด-ลา-หยุด 

1. การกําหนดวันหยุดระหวางการฝกภาคปฏิบัติ เปนขอตกลงรวมกันระหวางนักศึกษา 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม และอาจารยนิเทศงานของคณะ (การฝกปฏิบัติในบางหนวยงาน/ 

นักศึกษาจะตองมีความยืดหยุนสําหรับเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน/พื้นที่) 

2. การลาหยุด นักศึกษาสามารถลาหยุดไดในกรณตีอไปนี ้

2.1 การลาปวยตองมีใบรับรองแพทยมาแสดง และนักศึกษาจะตองฝกงานชดเชย

เทากับวันลาปวยจริง หากไมมีใบรับรองแพทยนักศึกษาจะตองฝกชดเชยเพิ่มเปน 2 เทาของจํานวน

วันที่ขาดไป 

2.2 การลากิจจะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่จําเปนในดุลยพินิจของอาจารยนิเทศงาน

ของคณะเทานั้น โดยมีหลักฐานประกอบ การฝกชดเชยคิดเชนเดียวกับการลาปวย 

2.3 การลาเพื่อคัดเลือกการเกณฑทหาร นักศึกษาตองขออนุญาตตออาจารยนิเทศ

งานภาคสนาม และรายงานใหอาจารยนิเทศงานของคณะฯ ทราบโดยอนุญาตใหลาไดไมเกิน 3 วัน 

และนักศึกษาจะตองฝกชดเชยเทากับจํานวนวันลาที่ไดรับอนุญาต 
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2.4 สําหรับการฝกภาคปฏิบัตใินชวงภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษามีความจําเปน

จะตองลงทะเบียนเรียนควบคูไปกับการฝกภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะตองเขียนคาํรองพรอมนําหลักฐาน

แสดงความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนสงใหฝายการศึกษาภาคปฏิบัติอนุมัติกอนเริ่มฝก และตอง

แจงใหอาจารยนิเทศงานภาคสนามและอาจารยนิเทศงานของคณะทราบ โดยจะลาไดไมเกินสัปดาห

ละ 1 วัน โดยจะตองฝกงานชดเชยเทากับวันลาจรงิ 

3. กรณีที่นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติในพื้นที่ตางจังหวัด การออกนอกพื้นที่ฝกทุกครั้ง ตอง

ไดรับอนุญาตจากอาจารยนิเทศงานภาคสนามและอาจารยนิเทศงานของคณะ ซึ่งสามารถพิจารณาให

นักศึกษายุติการฝกภาคปฏิบัต ิและ/หรือไมผานการฝกภาคปฏิบัต ิ

4. การขาด การลาปวยครั้งโดยไมมีเหตุผลความจําเปน รวมถึงการขาดลาโดยไมมีการแจง

ใหอาจารยนิเทศงานภาคสนาม/อาจารยนิเทศงานของคณะทราบ ทางอาจารยนิเทศงานภาคสนาม

และอาจารยนิเทศงานของคณะสามารถพิจารณาใหนักศึกษายุติการฝกภาคสนามและ/หรือไมผานการ

ฝกภาคปฏิบัติ 

**การขาด การลาที่มากกวาหนึ่งวันทําการไมวากรณีใดๆ นักศึกษาตองฝกชดเชยตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไว 

 

3. พฤติกรรมระหวางการฝกภาคปฏิบตัิ 

เนื่องจากการฝกภาคปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการ

ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติตัวให

สอดคลองกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห และพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ในกรณีที่นักศึกษาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห และ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจารยนิเทศงาน และฝายการศึกษาภาคปฏิบัติสามารถใหนักศึกษายุตกิาร

ฝกภาคปฏิบัติ และ/หรือไมผานการฝกภาคปฏิบัต ิ

1.7 ขอควรปฏิบัติและขอควรระวังในการฝกภาคปฏิบัติ  
1. เคารพตอผูใชบริการ หนวยงานที่ฝกฯ อาจารยนิเทศงาน เพื่อนรวมงานทีมงาน             

สหวิชาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีทองถิ่น 

- ใหเคารพตอผูใชบริการ รวมทั้งสมาชิกของหนวยฝกในฐานะ “ครู” ผูใหโอกาสนักศึกษา

ไดเรียนรูภาคปฏิบัติ 
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- ไมลบหลูดูหมิ่นผูรวมงานในองคการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม พิธีกรรม ความ

เชื่อประเพณีวัฒนธรรมทีแ่ตกตาง 

- รูจักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 

- แนะนาํใหผูปกครอง ญาติ มิตรที่มาเยีย่มเยียน มีความเขาใจและเคารพตอบุคคล 

วัฒนธรรม ความเช่ือและประเพณีทองถิน่ 

2. แตงกายสภุาพใหเหมาะสมกับการเปนนักสังคมสงเคราะหวชิาชีพ 

- ไมใสเสื้อรัดรูป เอวลอย ไมใชเสื้อผาบางเกินไป ไมสวมกระโปรงสั้น ไมใสกางเกงขาสั้น 

ไมใสเสื้อสายเด่ียว 

- แตงเครื่องแบบนักศึกษาในการรายงานตัว และ/หรือในการนําเสนองานระหวางการ

มัชฌิมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศตอหนวยงานที่รับผิดชอบการฝก (ตามสถานการณและความเหมาะสม) 

- แตงกายสุภาพ กรณีเขาปฏิบัติงานในชุมชน ควรเตรียมเสื้อเชียรของมหาวิทยาลัยหรือ

เสื้อคณะเพื่อใสในวาระโอกาสที่เหมาะสม 

- หากมีขอสงสัย ขอใหใชระเบยีบการแตงกายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. วางตัวเหมาะสมกับความเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ  

- ตรงตอเวลา  

- ไมปฏิบัติกิจธุระสวนตัวในระหวางเวลาปฏิบัติงาน เชน คยุโทรศพัทเรื่องสวนตัว เลนเกม

หรือใชสื่อออนไลนเพื่อสันทนาการ 

- ใหความเคารพตออาจารยภาคสนาม /เพื่อนรวมงาน / ทีมงาน/ ทีมสหวิชาชีพ/เจาหนาที่

หนวยงาน ไปลามาไหว ไปไหนบอกกลาว  

- ใชวาจาสุภาพเปนแบบอยางแกเยาวชน และสรางความนาเชื่อถือตอผูใชบริการ 

- ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 

- ไมดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติด 

- ไมทะเลาะวิวาท 

- ไมมีพฤติกรรมทางชูสาว 

- ใชการสื่อสารดวย Social media อยางสรางสรรค ไมหมิ่นประมาท กลาวใหราย โดย

คํานึงถึงสทิธิ์ของผูอื่น 

4. มีความรบัผิดชอบและมนุษยสัมพันธ 

- รับผิดชอบตอการฝกภาคปฏิบัติและภารกิจที่ไดรับมอบหมายรวมถึงการจัดทํารายงาน

ตามที่กําหนดไว จะตองมีการอางอิงตามหลักวิชาการใหครบถวนทุกครั้ง 

- เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น  
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- มีน้ําใจ โอบออมอาร ีเอาใจใสเพื่อนรวมงานและบุคลากรในหนวยฝก 

- คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั 

ในกรณีที่นักศึกษาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบการฝกภาคปฏิบัติ ระเบียบของ                   

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร หรือระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ทางคณะฯ จะการดําเนินการตาม

ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยในการกําหนดโทษ (ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ.2547) ตามที่คณะกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏิบัติเห็นเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง                 

การลดคะแนน การปรับตก การภาคทัณฑ การพักการเรียน และการใหพนสภาพนักศึกษา (ในกรณีที่

มีความรนุแรงโดยเฉพาะการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห) 

1.8 แนวการใหความชวยเหลือดูแลเมื่อนักศกึษามีปญหาทางสขุภาพจิต  

 ปญหาทางสุขภาพจิตนั้น อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาเม่ืออยูในระยะของการฝกภาคปฏิบัติ 

ไมวาจะเปนความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา ซึ่งหากเกิดขึ้นกับนักศึกษาในระดับรุนแรง

อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการทํารายตนเอง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในชีวิตประจําวัน ความ

รับผิดชอบ การทํางานรวมกับกลุม หรือสัมพันธภาพทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพบวา

นักศึกษาประสบปญหาดานสุขภาพจิต มีขอเสนอแนะในการปฏิบัติ ดังนี ้ 

 นักศกึษา  

ในระหวางการฝกภาคปฏิบัติ หากนักศึกษาพบวาตนเองมีความเครียด วิตกกังวล หรือมี

ภาวะซึมเศรา ใหประเมินตนเองวาตนเองมีภาวะซึมเศราในระดับใดอยูในระดับที่เสี่ยงหรือไม โดยใช

แบบวัดที่มีมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต (ศึกษาขอมูลไดจาก www.dmh.go.th หรือ Mind mood 

Application) หรือเลาถึงเรื่องราวความรูสึกไมสบายใจเพื่อนที่สนิท ครอบครัว หรือคนที่ไวใจรับฟง 

ใหรูจักที่จะผอนคลายความตึงเครียดดวยวิธีตางๆ ที่ตนเองสนใจ หรือใชบริการทางสุขภาพจิต Viva 

City : TUCounseling ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงหากนักศึกษาตองการพบนักจิตวิทยา

หรือจิตแพทย สามารถปรึกษากับอาจารยนิเทศภาคสนามและอาจารยนิเทศในคณะทราบ เพื่อ

วางแผนแนวทางการดูแลชวยเหลือตอไป 
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ในกรณีนักศึกษาที่เปนโรคซึมเศราและอยูในระหวางการรักษาจากสถาบันทางการแพทย

ขอใหแจงอาจารยนิเทศภาคสนามและอาจารยนิเทศในคณะทราบ และหากผูมีปญหาสุขภาพจิตเปน

เพื่อนรวมฝกภาคฯ เพื่อนตองแสดงออกถึงความพรอมในการเปนผูรับฟงถึงเรื่องราวที่สงผลใหเกิด

ความรูสึกไมสบายใจ คอยใหความหวงใยและดูแล และในกรณท่ีีสงสัยวามีภาะวะซมึเศราควรรายงาน

ใหกับอาจารยนิเทศภาคสนามและอาจารยนิเทศในคณะใหทราบเพื่อวางแผนการดูแลชวยเหลือตอไป  

 อาจารยนเิทศภาคสนามและอาจารยนิเทศงานในคณะ  

ในระหวางการฝกภาคปฏิบัติ หากพบวานักศึกษาเครียด วิตกกังวล เศรา เบื่อหนาย มี

ภาวะหมดไฟ (Burnout) จากการฝกภาคฯ ในเบื้องตนควรใหการปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคล 

เพื่อใหเขาใจสาเหตุของปญหา เขาใจบุคคล และสภาพแวดลอมของปญหา ดวยการสรางบรรยากาศ

ใหผอนคลาย ใหนักศึกษาสามารถระบายเรื่องราวที่อยูในความรูสึกนึกคิดของตน เพื่อนําไปสูการ

เขาใจตนเอง รวมถึงศึกษาศักยภาพในตัวนักศึกษา การคิดใหม แตหากประเมินแลวพบวานักศึกษามี

ภาวะความซมึเศราขั้นปานกลางถึงรุนแรง เชน ควบคุมอารมณเศราหรือหงุดหงิดของตนไมได เก็บตัว 

หนีสังคม หูแวว ระแวง พยายามทํารายหรือมีแผนทํารานตนเอง ควรรวมมือกับอาจารยนิเทศ

ภาคสนามใหการดูแอยางใกลชิด และปรึกษาผูปกครองใหทราบ ในการรวมกันวางแผนในการใหการ

ดูแลหรือสงตอไปยังสถานบริการตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 | คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 

 

ฃ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

หมวดที่ 2   

การฝกภาคปฏิบัติ 1 
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หมวดที่ 2 

การฝกภาคปฏิบัติ 1 

การฝกภาคปฏิบตัิ 1 ประกอบไปดวยรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี ้

2.1 คําอธิบายรายวิชา 
สค. 202 การฝกภาคปฏิบัติ 1   6 หนวยกิต 

 SW202 Field Practicum 1 

 วิชาบงัคับกอน: สอบได สค.201 และ สค.223 

 (เฉพาะนกัศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร) 

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุมชนผานการทํางานผสมผสานใน

ระดับองคกร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห ทักษะทาง

วิชาชีพ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหเพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบ และวิธีการใหบริการอยางมี

มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (ฝกภาคสนาม 360 

ชั่วโมง ตลอดภาคการศกึษา) 

       สค.202 การฝกภาคปฏิบัต ิ1 (6 หนวยกิต) เปนวิชาบังคับ โดยฝกใหนักศึกษาไดนําวิธีการ

สังคมสงเคราะหเฉพาะราย กลุม ไปใชในการปฏิบัติงานขององคการ ฝกใหนักศึกษาเรียนรูแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการนําวิธีการสังคมสงเคราะหแบบผสมผสานไป

ประยุกตใชในหนวยงานที่ใหบริการ ฝกใหนักศึกษารูจักวิเคราะห เชื่อมโยงการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะหแบบผสมผสาน การนําเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงทั้งวิธีการใหบริการและการพัฒนาระบบ

สวัสดิการสังคมใหม ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในระดับตางๆ โดยฝกภาคสนามในภาค                

ฤดูรอน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ในชวงเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 

วัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัติ 1 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบของหนวยงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

รวมถึงบริการตางๆ ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยงานเพื่อนําไปสูการวิเคราะห

โครงสราง/ระบบ/กระบวนการทํางานของหนวยงานอยางเหมาะสม 

2. เพื่อใหนักศึกษานําความรู ทักษะ รวมถึงหลักการ วิธีการและกระบวนการทางสังคม

สงเคราะหไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
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3. เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติ และจริยธรรมทางวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห  

4. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน กับคณาจารยในการพัฒนา

วิชาชีพสังคมสงเคราะห ในฐานะองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือการฝกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาตอไป 
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2.2 ผังกระบวนการฝกภาคปฏบิัต ิ1

วิธกีารปฏิบัติงาน 

การประเมินทางสังคม 

(Social assessment) 

ทักษะการ 

ประเมินทาง

กาย จิต สังคม 

สภาพแวดลอม 

ฯลฯ 

- การสรางสัมพันธภาพ 

- การประเมินปญหา 

- การบันทึกขอมูล/

ระบบการทํางาน 

- การสัมภาษณ 

- การเย่ียมบาน 

- การวางแผน 

- ประชาสัมพันธ 

- ประสานงาน 

- ระดมทรัพยากร 

- เสริมพลัง 

- คุมครองสิทธิ 

- สงเสริมศักยภาพ 

บริหารจัดการ 

- ผลกัดัน/ รณรงค/ 

แลกเปลี่ยน/ ตอรอง 

/ ไกลเกล่ีย 

- สงตอ 

- รายงาน 

- นําเสนอ 

การติดตาม / 

ประเมินผล 

การยุติ/สิ้นสุดการ 

ดําเนนิงาน 

(Follow up & 

Evaluation & 

ทักษะการส้ินสุดการ

ดําเนินงาน 

สงัคมสงเคราะหเฉพาะราย 

สังคมสงเคราะหชุมชน  

นศ. หนวยงาน 

ปรับตัว/สราง

สัมพันธภาพ 

ศึกษาและวิเคราะหการบรหิารองคกร  

ระบบบริการสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะหในหนวยงาน 

การฝกปฏิบัติ 1 กระบวนการปฏิบัติ 

งานสังคมสงเคราะห 

การดําเนินงาน 

(Intervention) 

ทักษะการ

ดําเนนิงาน 

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห  

การบริหารงานสังคมสงเคราะห 

สังคมสงเคราะหกลุมชน 
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2.3 แนวทางการฝกภาคปฏิบัติ: การนิเทศและสัมมนาการฝกภาคปฏิบัติ 1 
ฝายการศึกษาและภาคปฏิบัติไดกําหนดแนวทางในการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงการนิเทศ

งานและสัมมนาการฝกภาคปฏิบัติ 1และบทบาทของอาจารยนิเทศงานของคณะ อาจารยนิเทศงาน

ภาคสนาม และนักศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน อาจารยผูทําหนาที่นิเทศงาน ทั้งภาคสนาม

และของคณะ ทําการเสริมสรางการพัฒนาความรู ประสบการณ ตลอดจนเทคนิคในการทํางานแก

นักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัติ ไดแก การศึกษาและวิเคราะหหนวยงาน 

การทํางานกับผูใชบริการ ซึ่งรวมถึงการประเมินทางสังคม การดําเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผล และการยุติการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ความเปนไปไดของการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาใน

ประเด็นและขั้นตอนตางๆ ดังกลาว ใหเปนไปตามเงื่อนไขและความพรอมของแตละหนวยงาน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

ระยะตนของการฝกภาคปฏบิัต ิ1 (สปัดาหที ่1-2) : การศึกษาขอมูลของหนวยฝกปฏิบตัใินภาพรวม  

 ในระยะตนนักศึกษาจะตองศึกษาและทําความเขาใจหนวยงานที่ตนไปฝก

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ 

 1. ความเปนมาขององคกร นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร 

แผนงานองคกร กลุมเปาหมายแผนงาน ระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน 

 2. โครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานตามสายงานของ

เจาหนาที่ในหนวยงาน/รูปแบบ การประสานงานทั้งภายในและภายนอกของ

หนวยงาน 

3. การใหบริการทางสังคมสงเคราะหในหนวยงาน: วัตถุประสงค ขอบเขต 

ลักษณะการใหบริการแผนการปฏิบัตงิาน  

 4. การติดตอประสานงานเชิงวิชาชีพภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

การทํางานในลักษณะเครือขายกับหนวยงานตางๆ 

5. การวางแผนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห การใชทรัพยากรทุกประเภท 

เพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการของฝาย/แผนกสังคมสงเคราะห หรือ การ

ใหบริการลักษณะอื่น ๆ ของหนวยงาน 

 

การปฐมนิเทศและนเิทศงานครั้งที่ 1  

(ระยะเวลาตั้งแตเริ่มฝกภาคปฏิบัติ จนถึงการนิเทศงานครั้งท่ี 1) มีจุดประสงค

การเรียนรู ดังน้ี 

 1. เขาใจหนวยงานในภาพรวม ความเปนมาของหนวยงาน ปรัชญา 

จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรการทํางาน นโยบาย แผนงานของหนวยงานทั้งใน

แงประวัติความเปนมา จุดกําเนิดของนโยบาย/ แผนงาน กระบวนการ

ทํางาน รูปแบบการประสานงานทั้งภายในและภายนอก  

 2. เขาใจโครงสราง การแบงหนาที่การทํางานตามสายการบังคับบัญชา ฯลฯ 

 3. เขาใจโครงสราง กระบวนการทํางานของฝาย/สวนงานที่ใหบริการสังคม

สงเคราะหหรือบริการอื่นๆ รวมทั้ง วัตถุประสงค ขอบเขต ลักษณะการ

ใหบริการ และแผนการปฏิบัติงาน 

 4. สามารถอธิบาย/ ทําความเขาใจความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย/ 

ยุทธศาสตร/ แผนงาน กับหลักการ/วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 
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ฃ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

ระยะกลางของการฝกภาคปฏิบตั ิ1 (สปัดาหที่ 3-5): การใชความรูและทักษะในการปฏบิตัิงานสังคมสงเคราะห   

   ระยะกลางเปนชวงที่เนนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห โดยการนําความรู

ทางสังคมสงเคราะห ไดแก แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางสังคม

สงเคราะห กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไปใชในการใหบริการใน

หนวยงาน รวมทั้งการใชทรัพยากรและการติดตอประสานงานกับองคการอื่นๆ 

นักศึกษาจะตองถือปฏิบัติภายใตแนวคิดดังตอไปนี้ 

    1.หลักการทางสังคมสงเคราะห ซึ่งแตละขอมีลักษณะเฉพาะและมีขอบเขต 

แตมิไดดํารงอยูโดยเอกเทศ เชน หลักการรักษาความลับ หลักปจเจกบุคคล 

หลักการใหผูใชบริการตัดสินใจดวยตนเอง หลักการยอมรับ ความแตกตาง

ระหวางบุคคล เปนตน ในการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห นักศึกษาตองพิจารณา

หลักการเหลานี้ทั้งในเชิงความเปนหลักการเฉพาะและการผสมผสานระหวาง

หลักการตามสถานการณของทั้งผู ใหบริการ (ซ่ึงรวมถึงหนวยงาน) และ

ผูใชบริการ การใชดุลยพินิจอยางมีเหตุผลของนักศึกษาบนพื้นฐานของความรู

ทางทฤษฎี ความเขาใจในสถานการณการทํางาน ความตระหนักในความ

รับผิดชอบตอผูใหบริการและผูใชบริการ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

นิเทศงานครั้งที่ 2 

  1. ฝกฝนการประเมินขอมูลองคกร/หนวยฝกปฏิบัติ (Assessment) จาก

การรวบรวมขอมูลเบื้องตนและขอคนพบ พรอมคนหากรณีศึกษา (Case 

study) และวางแผนการทํางานทางสังคมสงเคราะหตามบทบาทหนาที่ใน

หนวยงาน 

  2. ฝกฝนการใชทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตามกระบวนการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมเปาหมายของหนวยฝกภาคปฏิบัติ ตาม

สถานการณปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตั้งแตการแรกรับ การแสวงหา

ขอเท็จจริง การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม การวางแผน การชวยเหลือ

ตามแตละกรณ ี 

  3. ฝกการทํางานกบักลุมเปาหมายโดยใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย 

และวิธกีารสังคมสงเคราะหกลุมชน โดยเนนใหเห็นความเชื่อมโยงกับหลักการ

ทํางานสังคมสงเคราะห และทรพัยากรที่เก่ียวของ 

การมัชฌิมนิเทศ 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

    2. วิธีการทางสังคมสงเคราะห ซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปใชไดมากกวา 1 

วิธีการไดแก 

  (1) วิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย 

  (2) วิธีการสังคมสงเคราะหกลุมชน 

  (3) วิธีการสังคมสงเคราะหชุมชน 

  (4) วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห 

  (5) วิธีการบริหารงานสวัสดิการสังคม 

  3. การเลือกใชเครื่องมือการทํางานสังคมสงเคราะหกับกลุมเปาหมายอยาง

เหมาะสม เชน การประเมินบุคคล การใช Genogram การประเมินนิเวศวิทยา 

(Ecological assessment) การประเมินครอบครัว การประเมินความเสี่ยงและ

ความจําเปน (Risk and needs assessment) การประเมินสุขภาพจิต การ

ประเมินความเครียด เปนตน    

  การจะเลือกใชวิธีการทางสังคมสงเคราะหวิธีการใดตองพิจารณาจุดมุงหมาย 

ขอบเขต ลักษณะการใหบริการของหนวยงานและของฝาย/ แผนกสังคม

สงเคราะหของหนวยงาน เปนสําคัญ เชน หากหนวยงานใหบริการแก

ผูรับบริการเปนรายกรณรีวมทั้งครอบครัวของผูรบับริการวิธีการหลักที่ใชจะเปน

การมัชฌิมนิเทศมีจุดมุงหมาย 

  1. เพื่อใหนักศึกษานําประสบการณในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหใน

หนวยงานมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนักศึกษาซึ่งฝกงานตางหนวยงาน

และคณาจารยในคณะ รวมทั้ง ฝกฝนทักษะในการวิเคราะห 

เชื่อมโยง เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับองคกรประเภทตางๆ และ

ลักษณะเฉพาะของการทํางานในหนวยงาน 

  2. วางแผนการทํางานระยะตอไป เพื่อตอบจุดมุงหมายการฝกภาคปฏิบัติ 1 

 

ประเด็นในการแลกเปลีย่น (กลุมยอย) 

ระดับที่ 1  

 ขอมูลองคกรและกลุมเปาหมาย 

 ขอบเขตและลักษณะของการปฏิบัติงานในองคการประเภทตางๆ 

เชน รัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ องคกรที่ไมแสวงหากําไร/ องคกรพัฒนา

เอกชน/ อื่นๆ 

     » องคกรที่เนนการใหบรกิารพื้นฐานหรือองคกรที่ปฏิบัติงานใหความ

ชวยเหลือในภาวะวกิฤต ิ



36 | คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

 

ฃ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

วิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย แตมิไดหมายความวา วิธีการทางสังคม

สงเคราะหอื่นๆ จะถูกละเลย วิธีการทางสังคมสงเคราะหกลุมชน การวิจัยทาง

สังคมสงเคราะหอาจถูกนํามาเปนวิธีการรวมก็ได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษา

นโยบายของหนวยงานหรือฝาย/ แผนกสังคมสงเคราะหใหละเอียดชัดเจนกอน

วาหากจะใชวิธีการทางสังคมสงเคราะหมากกวาหนึ่งวิธีจะขัดตอนโยบาย

แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนลักษณะการใหบริการของหนวยงาน/ แผนกสังคม

สงเคราะหของหนวยงานนั้นๆ หรอืไม อยางไร 

  4. ทรัพยากรที่จะนํามาใชในการใหบริการแกผูใชบริการมีหลากหลาย เชน 

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร ธรรมชาติ การ

เลือกใชทรัพยากรใดใหพิจารณาดวยเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน

เกี่ยวของอืน่ๆดวย สําหรบัทรัพยากรที่จะนํามาใชในการใหบริการแกผูใชบริการ

มีหลากหลาย เชน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน วัสดุ  อุปกรณ 

ทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกใชทรัพยากรใดใหพิจารณาดวยเหตผุลและรับฟง

ความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ดวย สําหรับทรัพยากรที่จะเปน

ประโยชนแกผูใชบริการตองใหผูใชบริการมีสวนรวมรับรู ยอมรับ รวมคิด รวม

ตัดสินใจดวยวาทรัพยากรนั้นใหคุณคาแกชีวิต และความตองการของเขา  

     » องคกรที่ทํางานเชิงพิทักษสิทธิ การคุมครองสิทธิ หรือการรณรงค

เผยแพร 

     » องคกรที่มุงแกไข บําบัด ฟนฟู พฒันา 

     » องคกรที่มีการทํางานแบบผสมผสาน 

ระดับที ่2 

    ความเหมือนและความตางระหวางหนวยงานและผลที่มีตอกระบวนการ

ใหบริการ การจัดการทรัพยากร หลักการและวิธีการสังคมสงเคราะหที่ใช

ความแตกตางระหวาง “ความรู” จากหองเรียน และสนามจริง 

การนิเทศงานคร้ังที่ 2  

    ฝกการทํางานกับกลุมเปาหมายโดยใชวิธีการสังคมสงเคราะห เฉพาะราย 

และวิธีการสังคมสงเคราะหกลุมชน โดยเนนใหเห็นความเชื่อมโยงกับหลักการ

ทํางานสังคมสงเคราะห และทรพัยากรที่เก่ียวของ 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

     นอกจากการใชทรัพยากรในหนวยงานแลว การแสวงหาทรพัยากรภายนอก

เปนบทบาทสําคัญของนักสังคมสงเคราะหเชนกัน เพราะยงัมีทรพัยากรภายนอก

หนวยงานอีกมากที่สามารถดึงเขามามีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติงานทาง

สังคมสงเคราะหของนักศึกษา เชน หนวยงานที่ใหบริการทางสังคมตางๆ ผูนํา

ชุมชน หนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนแกหนวยงานที่ใหบริการทางสังคมทั่วๆ ไป 

ตลอดจนครอบครัวหรือสถาบันแวดลอมของผูรับบริการเอง เปนตน การติดตอ

ประสานงาน การสงตอผูใชบริการไปใชบริการนอกหนวยงานมีความสําคัญ 

เพราะนอกจากจะเปนความพยายามใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุดแลว ยัง

เปนการใชทรัพยากรทางสังคมที่อยูใหเปนประโยชน และยังเปนประโยชนใน

การสรางเครือขายในการทํางานดวย เปนตน 

    ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห รวมถึงทักษะ AIT อันประกอบดวย 

ทักษะการประเมิน (Assessment) ทักษะการดําเนินการ (Implementation) 

และทักษะการสิ้นสุดการดําเนินการ (Termination)เปนชวงที่นักศึกษาไดผาน

กระบวนการฝกปฏิบัติใชความรู หลักการ วิธีการและทักษะในการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห อยางมีระบบ มีขั้นตอน โดยเนนการชวยเหลือหรือการ

จัดบริการแกผูใชบริการ 
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แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

ระยะสุดทายของการฝกภาคปฏิบตั ิ1 (สัปดาหที ่6-8): วิเคราะหสิ่งที่เรียนรูและสรุปความคิดรวบยอด 

ประเด็นการเรียนรูที่สําคัญประกอบดวย 

 1. การวิเคราะหนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค การใชทรัพยากร ลักษณะการ

ใหบริการที่เปนอยูของหนวยงาน/ ฝาย/ แผนกสังคมสงเคราะห โดยมองภาพ

ของงานสวัสดิการสังคมโดยที่เกี่ยวของใหเห็นชัดเจนวามีความสัมพันธตอกัน 

และมีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด  

 2. ในฐานะนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห นักศึกษาไดใช

ความรู แนวคิดและทฤษฎี หลักการ วิธีการทักษะทางสังคมสงเคราะหตอการ

ปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานอยางมีความเหมาะสม และบังเกิดผลดีแก

ผูใชบริการ แกหนวยงาน/ ฝาย/ แผนกสังคมสงเคราะหหรือไม เพียงใด อะไรคอื

ขอขัดของหรือจุดออน อะไรคือจุดเดน 

  3. นักศึกษาจะตองวิเคราะหประเมินโดยใชเหตุผลมีความรอบคอบและ

ปราศจากอคต ิ 

 4. นักศึกษาอาจจะเสนอแนวทางเพื่อประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาบริการ

ของหนวยงานและฝาย / แผนกสังคมสงเคราะหของหนวยงานไดตามความ

เหมาะสม 

การปจฉมินิเทศ 

   การปจฉิมนิเทศ มีจุดประสงคการเรียนรูดังน้ี   

 1. สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับองคกร การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง

องคประกอบตางๆ  

 2. วิเคราะหการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางเปนระบบ และเชื่อมโยงกับ

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในองคกร 

 3. มองเห็น/ เขาใจความเชื่อมโยงของระบบงานสังคมสงเคราะห / สวัสดิการ

สังคมในหนวยงานกับระบบสวัสดิการสังคมในภาพกวาง 

 4. ประเมินบทบาทของตนเองในฐานะนักศึกษาภาคปฏิบัติและ / หรือนัก

สงัคมสงเคราะหในหนวยงาน 

 5. ประเมินตนเองและแนวทางในการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อการทํางาน

สังคมสงเคราะห  

ประเด็นในการแลกเปลีย่นกลุมยอย 

ระดับที่ 1  
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แนวทางการฝกภาคปฏิบตั ิ แนวทางการนิเทศงานและสมัมนา 

  องคความรู วิธกีาร ทกัษะ กระบวนการสังคมสงเคราะหที่(ประยุกต) 

ใชในการฝกภาคปฏิบัติ  

 องคความรู วิธกีาร ทกัษะ เทคนิค กระบวนการสังคมสงเคราะหที่

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานกับกรณีศกึษาของนักศึกษาแตละคน 

 ปญหา/ อุปสรรคท่ีพบ และการแกไขขจดัปญหา 

ระดับที่ 2 

 องคความรู เฉพาะที่ได “เพิ่มเติม” จากหนวยงานที่ เสริมสราง

กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในหนวยงาน 

รวมถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย 

 ความแตกตางระหวาง “ความรู” จากหองเรียนและสนามจริง และ

ขอมูลเชิงประจักษ  

 ทักษะ “ชีวิต” ที่ไดรับจากการฝกภาคปฏิบัติ สมรรถนะที่จําเปนใน

การทํางานสังคมสงเคราะหและการ “ซอม” และ “สราง” สมรรถนะ 
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2.4 การประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ 1 
องคประกอบเพ่ือพจิารณาการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ 1 ของนักศึกษา ม ี5 ดานหลัก ดังนี ้ 

ลําดับที ่ หัวขอ คะแนน 

1 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห 
20 

2 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 10 

3 ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 45 

4 
การเขารวมในกระบวนการนิเทศฝกภาคปฏิบัติ การสัมมนา

และการนําเสนอ 
5 

5 
ความสามารถในการเขียนและเรียบเรียงบันทึกประจําวัน/

บันทึกประจําสัปดาห และรายงานฉบับสมบูรณ  
20 

คะแนนรวม 100 

 

โดยมีรายละเอียดการประเมินดงันี้ (ดูแบบประเมินการฝกภาคปฏิบัต ิ1 ในภาคผนวก ค) 

1. การประเมินทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคม

สงเคราะห ประเมินวิธีคดิและการปฏิบัติตวัของนักศึกษาในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

1.1 การวางตัวที่เหมาะสม - การเปนแบบอยางที่ดี แตงกายสุภาพเหมาะสม ประพฤติตน

ในวินัยนักศึกษา 

1.2 ความรบัผิดชอบตอตนเอง - การใสใจงานที่ไดรับมอบหมาย ความตั้งใจในการทํางาน 

1.3 ความรับผิดชอบตอผูรวมงาน - การยอมรับความคิดเห็น ยอมรับความแตกตาง การ

รักษาสัมพันธภาพ การรักษาความลับ การมีสวนรวม 

1.4 ความรับผิดชอบตอผูใชบริการ - การใหคุณคา การเขาใจความแตกตาง การรักษา

สัมพันธภาพ การรักษาความลับ การมีสวนรวม 

1.5 ความรบัผิดชอบตอองคกร - การรักษาช่ือเสียงองคกร การคาํนึงถึงประโยชนสวนรวม 

การใหความเปนธรรมในการใหบริการ 

1.6 ความรับผิดชอบตอสังคม - การมีสวนรวมในการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอ

สาธารณะ เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมทางสงัคม ชีวิตความเปนอยูที่ด ีความเปนธรรมทางสังคม 
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 2. การประเมินความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนการประเมินความรูความ

เขาใจ ทั้งในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห และ ความรูความเขาใจในหนวยงาน/องคกร 

ประกอบดวย  

2.1 ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงานกบักลุมเปาหมาย โครงสรางของหนวยงาน 

และรูปแบบในการบริการของหนวยงาน  

2.2 ความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานสังคมสงเคราะห การวิเคราะหองคกร การใช

ทรัพยากร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การปรับตัวในการทํางาน และความสามารถในการนําความรู

มาใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

  

3. การประเมินทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ประกอบดวย 

3.1 ความสามารถในการรับแจงขอมูลเบ้ืองตน/ขั้นตอนแรกรับ 

3.2 ความสามารถในการแสวงหาขอเท็จจริง/การสืบคนขอเท็จจริง 

3.3 ความสามารถในการประเมินสภาวะของผูใชบริการ 

3.3.1 การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม และสภาวะแวดลอม 

3.3.2 การประเมินปจจัยเสี่ยง ความตองการรวมถึงการวินิจฉัยปญหาและ

ความตองการ 

3.3.3 การประเมินศักยภาพของกลุมเปาหมาย และความสามารถในการ

จัดการกับปญหา อันสะทอนถึงภาวะเขมแข็ง 

3.4 ความสามารถในการวางแผนบริการที่ครอบคลุมทั้งในดานแกไขและ/หรือฟนฟู และ/ 

หรือปองกัน และ/หรือคุมครอง และ/ หรือพิทักษสิทธิ 

3.5 ความสามารถในการดําเนินงานตามแผน/ ความสามารถระดม/ สรรหา/ ปรับใช

ทรัพยากร ทั้งในและนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดผลดีตอการใหบริการ 

3.6 ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดบริการ/ความสามารถในการสงตอ 

3.7 ความสามารถในการทํางานแบบสหวิชาชีพ 

3.8 ความสามารถประยุกตใชหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห ไปสูการปฏิบัติงาน 

3.9 ความสามารถในการใชเครื่องมือตางๆ ทางสังคมสงเคราะห  

  3.10 ความสามารถในการบูรณาการวธิกีารทางสงัคมสงเคราะหมาใชในการปฏิบัติงานที่มี

ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
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  3.11 ความสามารถในการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และรายงานตอหนวยงานตนสังกัด  

  3.12 ความสามารถในการประเมินตนเอ’ 

 

4. การเขารวมในกระบวนการนิเทศฝกภาคปฏิบัติ การสัมมนาและการนําเสนอ 

ประกอบดวย  

4.1 การเขารวมในกระบวนการนิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 ทั้งในการอบรมเสริมความรู การ

ปฐมนิเทศ การมัชฌิมนิเทศ การปจฉิมนิเทศ และการนิเทศในหนวยงานของอาจารยภาคสนามและ

อาจารยนิเทศในคณะ  

4.2 การเขารวมและมีสวนรวมในการนิเทศงาน/สัมมนาครบทุกครั้งและตรงตอเวลา  

4.3 การนําเสนอขอมูลในการนิเทศงาน/สัมมนาไดอยางสรางสรรค และ มีการแสดง

ความเห็น การสะทอนความรูความเขาใจ  

 

5. การประเมินความสามารถในการเขียนและเรียบเรียงบันทึกประจําวัน/บันทึกประจํา

สัปดาห และรายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวย 

5.1 การบันทึกการปฏิบัติงาน (บันทึกประจําวัน/ บันทึกประจําสัปดาห) 

5.2 ความสามารถในการนําเสนอความคิดและสะทอนประเด็น มุมมองทางสังคม

สงเคราะห  

5.3 ความสามารถในการเขียนและวิเคราะหกรณีศกึษา (Case study) 

5.4 ความสามารถในการสังเคราะหและนําเสนอประเด็นการเรียนรู  

5.5 ความสามารถในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ (ความถูกตองของขอมูล ความถูกตอง 

ความสละสลวยของภาษา การอางอิงเชิงวิชาการ ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและ

เชื่อมโยงกับหลักทฤษฎี ความเปนเอกภาพของเนื้อเรื่อง และการจัดลําดับเนื้อหา) 

2.5 แนวทางการจัดทํารายงานการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดทํารายงานถือวาเปนการพัฒนาทักษะในการประมวล สังเคราะห วิเคราะหและ         

การจัดการความรูของนักศึกษา เพื่อนําสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูสนใจและผูที่เกี่ยวของ ตลอดทั้ง

การสงตอภารกิจในการปฏิบัติงานและเผยแพรเปนนวัตกรรมทางการศกึษาในแวดวงวิชาการตอไป  

การจัดทํารายงานฝกภาคปฏิบัติ แบงเปน 3 ประเภท 
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1. รายงานประจําวัน/ สัปดาห (ระหวางฝกภาคปฏิบัติ) : รายบุคคล  

 2. รายงานฉบับสมบูรณ (เมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ) : รายกลุม 

 3. รายงานการใชวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษา (เมื่อสิ้นสุดการฝก

ภาคปฏิบัติ) : รายบุคคล 

 

1. รายงานประจาํวัน / สัปดาห  

นั กศึ กษาสามารถกํ าหนดการ เขี ยนบั นทึ กประจํ า วัน /  สั ปดาห ได โ ดยอิ สระ                                

ตามกระบวนการเรียนรูของนักศึกษากับหนวยฝก สําหรับการจัดทําสามารถทําเปนรายงานประจําวัน

หรือประจําสัปดาหแลวแตความเหมาะสมของการปฏิบัติงานในหนวยงาน/ พื้นที่ โดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยนิเทศงานของคณะและอาจารยนิเทศงานภาคสนาม เพื่อเปนรายงานสรุปการ

ปฏิบัติงานประจําวัน/ สัปดาห โดยครอบคลุมเน้ือหาในประเด็นหลัก อันไดแก 

(1) แผนการฝกภาคปฏิบัต ิ(8 สัปดาห) กิจกรรมการฝกภาคปฏิบัต ิ1  

  (2) วัตถุประสงคการฝกฯ  

  (3) การประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ วิธีการ ทักษะและเทคนิคทางสังคม

สงเคราะหที่นักศึกษานําไปใช    

  (4) ผลการดําเนินตามแผนการฝกภาคปฏิบัต ิ  

  (5) บทเรียนรูที่สําเรจ็และไมสําเรจ็ การสะทอนความเห็นของนักศึกษาวาคิดอยางไรตอสิ่ง

ที่ไดเรียนรู รวมทั้งระบุประเด็น/เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในวัน/สัปดาหนั้นๆ  

  (6) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

  ในระดับกลุมใหดําเนินการสรุปรายสัปดาหเพื่อประมวล และจัดระบบขอมูลของกลุมให

เห็นภาพรวมของการทํางานในแตละชวง รวมทั้งผลลัพธที่ไดจากการทํางาน เพ่ือใหสามารถนําไปเปน

สวนหนึง่ของการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ 

2. รายงานฉบับสมบูรณ  

  รายงานฉบับสมบูรณ เปนรายงานที่สะทอนผลการศึกษาตอการดําเนินงานในหนวยงาน 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ทั้งตอตัวนักศึกษา ตอหนวยงาน/องคกร) โดยนักศึกษานําเสนอใน

รูปแบบการจัดทํารายงานของนักศึกษาเอง มิใชนําขอมูลทุกอยางที่มีหรือไดรับใสในรายงานทั้งหมด 

ฉะนั้นการเขียนรายงานจะตองคํานึงถึงสาระขอมูล การวิเคราะห และการนําเสนอที่สะทอนความ

เขาใจเชิงลึก การเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี และการอางอิงเชิงวิชาการ โดยเนื้อหาควรมีความกระชับ 



คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 | 39 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

อยางไรก็ตาม สามารถพิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ 1 

ไดในภาคผนวก ฉ 

  ทั้งนี้การนําเสนอรายงานภาพรวมนี้ สามารถนําเสนอความคืบหนาใหอาจารยนิเทศงาน

พิจารณาไดระหวางการฝกภาคปฏิบัติ โดยมีกําหนดสงเมื่อเสร็จสิ้นการฝกภาคปฏิบัติแลว (ตามที่

กําหนดในปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ)  

แนวทางการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ 1 อาจมีเนื้อหา

ครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี ้

1) ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน 

 อธิบายความเปนมาของหนวยงาน นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ 

สายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค ขอบเขต ลักษณะการใหบริการ รวมทั้งลักษณะของ

ผูใชบริการโดยทั่วไป 

2) การปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะห 

 นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน จุดมุงหมาย ขอบเขต ลักษณะการใหบริการของ

หนวยงานสังคมสงเคราะห         

 การนําแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบสังคมสงเคราะหไปประยุกตใชในหนวยงาน 

 การนําหลักการ และวิธีการทางสังคมสงเคราะหไปประยุกตใชในหนวยงาน 

 การนําทักษะทางวิชาชีพไปประยุกตใชในหนวยงาน เชน ทักษะพื้นฐาน ทักษะจําเปน 

ทักษะเฉพาะ ไปใชในการปฏิบัติงาน 

 การใชทรัพยากร การติดตอประสานงาน การใหบริการแกผูใชบริการทั้งในและนอก

หนวยงาน 

3) การวิเคราะหการปฏิบัติงานและการเสนอแนวคิด 

 วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห หลักการ วิธีการ 

ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยเชื่อมโยงระหวางขอมูลองคกร

และขอมูลกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมทั้งเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง

วิธีการใหบริการ   

 รายงานกรณศึีกษา และ/ หรือ การทํากิจกรรมกลุมของนักสังคมสงเคราะห 

4) สรุป ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเชิงวิพากษ 
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3. รายงานการใชวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษา1 (Social Casework/Group 

Work Study)  

  การเขียนรายงานการใชวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณศึีกษา (Social Case work/ 

Group Work Study) เปนการเรียบเรียงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษาที่เปนไดทั้ง

รายบุคคลและกลุม นับเปนการฝกฝนเพื่อนําไปสูการทบทวนและวิเคราะหตามแนวทางของ case/ 

group reviews ที่ตองการการตกผลึกจากการทํางานคอนขางมาก สําหรับการฝกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาที่ใชเวลา 8 สัปดาหนั้น ยังสามารถเรียนรูจากกรณีศึกษาตางๆ ตามการทํางานสังคม

สงเคราะหเฉพาะรายและกลุมโดยยึดแนวทางการเรียนรูตามหลักของ social case/ group work 

review โดยใหนักศึกษา 1 คน เลือก 1 กรณีศึกษา (ศึกษากรณีแบบรายบุคคลหรือกรณีแบบกลุม) 

และกําหนดแนวทางการเรียบเรยีงการเขียน ดังน้ี 

รูปแบบรายงานการใชวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษารายบุคคล (Social 

case work study) 

(1) การรับแจงเบ้ืองตน/ขั้นตอนแรกรับ  

(2) การแสวงหาขอเท็จจริง/การสืบคนขอเท็จจริง (Fact finding)  

(3) การประเมินสภาวะของผูใชบริการ (Assessment)  

 - การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม  

  (Bio-Psycho-Social assessment)  

 - การประเมินสภาวะครอบครัว (Family assessment) 

 - การประเมินความเส่ียง (Risk assessment)  

 - การประเมินความตองการ (Needs assessment) 

(4) การกําหนดเปาหมายและแผนบริการ (Care plan/planning)  

(5) การดําเนินงาน (Implementation) 

(6) การติดตาม ผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบ (Output/outcome/impact) 

(7) การสงตอ (Referral system)  

(8) การทํางานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT) 

(9) การวิเคราะหรปูแบบงานสังคมสงเคราะหและกระบวนการทํางาน (Model/ process) 

                                                           
1 ปรับปรุงจากแนวทางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของ 

นักสงัคมสงเคราะห โดย รองศาสตราจารยอภิญญา เวชยชัย 
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รูปแบบรายงานการใชวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษาแบบกลุม (Social 

group work study) 

  (1) ปญหาและความจําเปนของการใชวิธีการสงัคมสงเคราะหกลุม  

   (2) การจัดตั้งกลุม  

   (3) การสรางสมัพันธภาพใหเกิดระบบสนับสนุนและเขาถึงปญหาของสมาชิกกลุม 

   (4) การกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับหลักการของกลุม  

   (5) การเตรียมการประเมินและวิเคราะหสถานการณปญหาและกําหนดประเดน็ในกลุม 

   (6) การวางแผนดําเนินการเพ่ือรวมแกปญหาในกลุม  

   (7) การจัดการสนทนาเพื่อเกิดการตั้งคําถาม การทบทวนตนเอง 

   (8) การดําเนินการตามขอตกลง 

   (9) การทบทวนผลการดําเนินงานรวมกัน 

 (10) การคนหาและประเมินสถานการณใหม 

 (11) การเช่ือมโยงและวิเคราะหสถานการณใหมรวมกัน 

 (12) การตัดสินใจวางแผนและดําเนินการตอ 

 (13) การวิเคราะหรูปแบบงานสังคมสงเคราะหและกระบวนการทํางาน (Model/ 

process) 

 

  นอกจากนั้น ไดรวบรวมประเด็นจาก Social case work/ Group work study ที่เปน

ประโยชนตอการเขียนรายงาน แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

 1. Social Case Work Study/Group Work Study 

หมายถึง การทบทวน สังเคราะหขอเท็จจริง ที่เปนขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการทุกดาน 

พรอมหลักฐานพยานรองรับเพื่อเปนขอมูลเชิงประจักษในการดําเนินการขั้นตอนตอไป (เชน การ

ประเมินสภาวะรวมกับทีมสหวิชาชีพ การนําขอมูลหลักฐานสูการพิจารณาคดีตามกฎหมาย การ

วิเคราะหวินิจฉัย การกําหนดแผนดําเนินการ เปนตน) 

การเขียนกรณีศึกษา (Case study) ตองใหความสําคัญกับขอเท็จจริงที่มีหลักฐานเชิง

ประจักษรองรับ (Evidence-based) และมีการจัดระบบขอมูลในการนําเสนออยางเปนระบบเพ่ือสรุป

รายละเอียดของแนวคิด กระบวนการ วิธีการทํางานของนักสังคมสงเคราะห พรอมการประเมิน
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วิเคราะหใหเห็นจุดแข็ง จุดออนในการทํางาน และการจัดการปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสะทอน

ความสามารถและศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห  

สาระสําคัญในการเขียน Case study  

1. การรับแจงเบื้องตน/ขั้นตอนแรกรับ การเก็บรายละเอียดในขั้นตอนแรกรับ (Intake 

process) เพื่อพิจารณาถึงการใหความสําคัญกับการบันทึกรายละเอียดเบื้องตน ตั้งแตผูแจง 

รายละเอียดการแจง วันเวลาที่รับ สภาพของผูใชบริการในขั้นตอนแรกรับ สภาพครอบครัวหรือบุคคล

ที่เกี่ยวของ ความสัมพันธของผูแจงกับผูใชบริการ การตัดสินใจรับเขาสูระบบบริการขององคกร ฯลฯ 

2. การแสวงหาขอเท็จจริง/การสืบคนขอเท็จจริง (Fact finding) เพื่อพิจารณาถึง

หลักการทํางานและวิธีการสืบคนขอมูลเบื้องตน การแสวงหาขอมูลที่เปนสาระสําคัญของปญหา 

รายละเอียดของปญหาในเชิงกายภาพ จิตใจ อารมณ ความสัมพันธในครอบครัว ปจจัยที่เปนสาเหตุ

ของปญหาทั้งภายในและภายนอก การใชทักษะตางๆ ที่เหมาะสมในการเขาถึงขอเท็จจริง เชน การ

เยี่ยมบาน การสังเกต การพูดคุยกับกลุมสังคมที่เกี่ยวของ การเขาถึงขอเท็จจริงอยางครอบคลุมรอบ

ดาน ผานผูประกอบวิชาชีพสาขาตางๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริงสําหรับการวิเคราะหวินิจฉัยปญหา 

การสืบคนขอเท็จจริงควรเปนขอเท็จจริงจากหลายแหลง ทั้งจากบุคคลที่เกี่ยวของ พยาน

เอกสาร พยานวัตถุ (บาดแผล น้ําคัดหลั่ง รองรอยในที่เกิดเหตุ ฯลฯ) พยานที่บันทึกโดยบุคคล เชน 

การถายภาพ วิดีโอ และพยานนิติวิทยาศาสตร จากผูประกอบวิชาชีพ เชน นิติแพทย เปนตน 

กระบวนการกลั่นกรองขอเท็จจริงไดจากวิธีการใด เชน จากการซักถาม สังเกต สัมภาษณ 

เรื่องเลา หรือมีการใชเครื่องมือตรวจประเมินขอเท็จจริงผานสหวิชาชีพอื่นๆ ที่นํามาประกอบ 

3. การประเมินสภาวะของผูใชบริการ (Assessment) ในที่นี้พิจารณาจากความ

ครอบคลุมในการนําขอเท็จจริงที่ไดมาประเมิน วิเคราะหวินิจฉัย เพื่อคนหาปญหาและความตองการที่

เรงดวน และหลากหลายของผูใชบริการ 

การประเมินสภาวะของผูใชบริการที่จะชวยใหไดขอเท็จจริงที่กระจาง ควรมีการประเมินใน

สาระสําคัญ 4 ดาน ไดแก 

(1) การประเมินสภาวะกายจิตสังคม(Bio-Psycho-Social assessment) ไดแกการ

วิเคราะหวินิจฉัยสภาพที่เปนจริงทางรางกาย จิตใจ อารมณและความสัมพันธทางสงัคมของผูใชบริการ

กับครอบครัว เครือญาติ กลุมสังคมรอบตัวเพื่อพิจารณาถึงปญหา ความทุกข ความเขมแข็ง ความ

ออนแอ หรอืลักษณะพิเศษของผูใชบริการ เปนการประเมินผูใชบริการในภาวะองครวมคอืมองเห็นทั้ง

กาย จิต สังคมทั้งระบบอยางเชื่อมโยงกัน นําไปสูการพิจารณาสาเหตุของปญหา ปจจัยที่ทําใหเกิด
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ปญหา กรณีการทํารายทารุณกรรมเด็ก ควรประเมินจากประจักษพยานที่ไดจากขอเท็จจริง วาเกิด

จากเจตนาจงใจ หรือ อุบัติเหตุ เหตุใดจึงตัดสินใจประเมินเชนนั้น รวมทั้งประเมินจากระยะเวลาและ

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ 

(2) การประเมินสภาวะครอบครัว (Family assessment) ไดแก การประเมินบทบาท

ความสัมพันธ ความผูกพันระหวางผูใชบริการ เครือญาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของครอบครัว 

และเปนการประเมินฐานทรัพยากรที่จะเปนตัวชวยของผูใชบริการ หรือผูบั่นทอนพัฒนาการ พลังของ

ผูใชบริการ รวมถึงสถานการณปญหาระหวางสมาชิกในครอบครัว วามีความขัดแยงรุนแรงหรือไม 

เพียงใด ความขัดแยงน้ันกอผลกระทบอยางไรกับผูใชบริการ 

(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ไดแก การประเมินปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น

แลว หรืออาจจะเกิดข้ึนซ้ําอีกในครอบครวั หรือในพฤติกรรมบุคคลของผูใชบริการ ความเสี่ยงดังกลาว

มีผลอยางไรตอผูใชบริการ แนวทางในการปองกันความเสี่ยงซ้ําและความเสี่ยงใหม เพื่อนําไปสูการ

วางแผนปองกัน การเฝาระวังไมใหเกิดผลทํารายผูใชบริการซ้ํา ทั้งนี้อาจพิจารณาถึงสาระสําคัญใน

พระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของในการใชปองกันปญหาได เชน พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, 

พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เปนตน 

(4) การประเมินความตองการ (Needs assessment) ไดแก การประเมินทางออกที่

เปนความตองการจําเปนของผูใชบริการ โดยยึดเอาผลประโยชนสูงสุดของผูใชบริการเปนศูนยกลาง 

ในกรณีที่ผูใชบริการยังเปนเด็กเล็กและความตองการของครอบครัวไมอยูในสถานะที่คํานึงถึงความ

ปลอดภัยมั่นคงในชีวิตเด็ก นักสังคมสงเคราะหจะตองแสดงจุดยืนในการปกปองคุมครองเด็ก และ

ประเมินความตองการแทจริงที่เหมาะสมกับสวัสดิภาพ ความมั่นคงของเด็กเปนตัวตั้ง 

ตัวอยางประเด็นสําคัญที่นาํไปสูการประเมิน วิเคราะหวินิจฉัย ไดแก 

 ความเปลี่ยนแปลงที่เปนจุดเปลี่ยนพฤติกรรม (Turning point) การใชชีวิตแบบปกติ

ประจําวันเปนอยางไร ความผิดปกติเริ่มเมื่อไหร อะไรคือปจจัยที่นําสูการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด

ของเหตุการณที่ไดจากบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝาย 

 ผลจากเหตุการณหรือปจจัยที่กระทํา มีผลตอการเปลี่ยนแปลงชีวิต พัฒนาการ พฤติกรรม 

อุปนิสยั อยางไร เพียงไร 

 ผลที่เกิดขึ้นตอเด็ก กอผลกระทบสูบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวหรือไม อยางไร 
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 4. การกําหนดเปาหมายและแผนบริการ (Care plan/ planning) 

ไดแก การนําผลการประเมินสภาวะมาวิเคราะหวินิจฉัย เพื่อกําหนดเปาหมายที่เปนลําดับ

ความสําคัญของการจัดบริการ และวางแผนบริการเพื่อนําไปสูการแกปญหา การบําบัดฟนฟู การ

คุมครอง หรือการปองกันตามสถานการณที่เหมาะสม แผนบริการอาจเสนอเปนแผนเฉพาะหนา หรือ

แผนระยะสั้น แผนระยะยาวใหสอดคลองกับการดําเนินการที่เปนจริง แผนบริการนั้นหากนักสังคม

สงเคราะหไดจากการประชุมทีมสหวิชาชีพ จะยิ่งสรางความมั่นใจเพราะจะชวยใหแผนบริการมีความ

สอดคลองเหมาะสม กับขอเท็จจริงและสถานการณของปญหามากขึ้น และนําไปสูการการมีสวนรวม

ในกระบวนการทํางานมากขึ้น 

5. การดําเนินงาน (Implementation) ไดแก การเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในการ

ดําเนินงาน รวมถึงการเสนอบทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการบริหารจัดการตามแผนที่กําหนดไว 

เพื่อเสนอหลักประกันในการจัดบริการอยางเหมาะสม ถูกตอง หากในกระบวนการดําเนินงานพบ

ปญหา อุปสรรคใด ใหเสนอถึงแนวทางในการจัดการปญหาดังกลาวดวย เพ่ือสะทอนศักยภาพของนัก

สังคมสงเคราะหในการทําหนาที่เปนผูจัดการรายกรณี (Case manager) และทักษะทางวิชาชีพตางๆ 

ที่เหมาะสมในการเผชิญหนากับปญหาระหวางดําเนินการ รวมถึงเทคนิคในการคลี่คลายปญหาอยาง

เหมาะสม 

6.  ก า ร ติ ด ต า ม  ผลก า รดํ า เ นิ น ง า น  ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น  ผลก ร ะทบ  (Output/ 

outcome/impact) ไดแก  การสรุปผลที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวาไดกอให เกิดผลการ

เปลี่ยนแปลงตอผูใชบริการและ/ หรือครอบครัวอยางไร เพียงไร หรือกอใหเกิดปญหาหรือผลกระทบ

ตามมาแบบใด ซึ่งจะนําไปสูการประเมินสภาวะและสถานการณใหม การวางแผนและการดําเนินงาน

ใหมอีก การติดตามผลท่ีเกิดข้ึนนี้ ทําใหนักสังคมสงเคราะหตองปรับตัวอยางไร ไดเห็นการแกปญหาใน

กระบวนการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยใหเห็นการใชความรู ทักษะและศักยภาพในการติดตามและ

ประเมินผลงานในขณะเดียวกัน 

7. การสงตอ (Referral system) คือ การเสนอเหตุผล ขอเท็จจริงใหเห็นถึงความสําคัญ

จําเปนในการสงตอผูใชบริการไปยังหนวยงานอื่น และสะทอนถึงการดําเนินงานในการสงตอวามีระบบ

ประสานงานโดยทางใดบาง เพื่อเปนหลักประกันใหผูใชบริการเขาถึงบริการในหนวยงานอื่นโดยไดรับ

การดูแลและคุมครองอยางตอเนื่อง มีการสรางระบบสงตออยางไร ทีจ่ะทําใหหนวยงานตอไปได

ขอเท็จจริงและประวัติที่ชัดเจน หากเปนกรณีการละเมิดทางเพศ มีการดําเนินการสงตอเพื่อปองกัน

ความละเอียดออนในการถูกละเมิดซ้ําอยางไร 
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8. การทํางานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT)ไดแก การใหรายละเอียด

เกี่ยวกับการประสานทีมสหวิชาชีพ การดําเนินการประชุมทีม เพื่อใหเกิดความรวมมือจากผูประกอบ

วิชาชีพสาขาตางๆ หากมีการประชุมทีมสหวิชาชีพตั้งแตขั้นตอนของการประเมินสภาวะ นักสังคม

สงเคราะหตองเสนอขอสรุปรวมกันของทีมสหวิชาชีพ ที่ถือเปนมติรวมที่เปนทิศทางของการปฏิบัติงาน

ใหทราบ อันจะสอดคลองกับการกําหนดเปาหมายและการวางแผนบริการ 

9. การวิเคราะหรูปแบบงานสังคมสงเคราะหและกระบวนการทํางาน (Model/ 

process) ในที่นี้หมายถึงการที่นักสังคมสงเคราะหสามารถสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ทํางานของตนที่ไดแทรกแนวคิด รูปแบบการทํางาน ทั้งในดานจุดแข็ง จุดออน ทักษะสําคัญที่เปน

ประโยชนจากการทํางาน เพื่อนําไปสูการใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานในอนาคต เปนการ

สะทอนความคิดของตนในรูปแบบการสรุปบทเรียนพอสังเขป ในการบอกเลาถึงปจจัยที่มาของ

ความสําเรจ็หรือความลมเหลวที่ตนไดเผชิญมา  

 2. Social Group Work Review 

Social Group Work Review หมายถึง การสรุป ทบทวนแนวคิด กระบวนการ วิธีการ

ทํางานสังคมสงเคราะหกลุม เพื่อใหเห็นรายละเอียดของการปฏิบัติงาน พรอมการวิเคราะหถึงความ

ถูกตองเหมาะสมของแนวทางการดําเนินงาน เปนการส่ือสารเชิงสรุป เพื่อเปนความรูในการปฏิบัติงาน

และสงตอความรูนั้นตอไปยังผูปฏิบัติงานรุนถัด ๆ ไป 

สาระสําคัญในการเขียน Social Group Work Review  

(1) ปญหาและความจําเปนของการใชวิธีการสังคมสงเคราะหกลุม ความเปนจริง การ

เลือกใชวิธีการสังคมสงเคราะหกลุม ไมไดเกิดขึ้นในทันทีที่นักสังคมสงเคราะหพบผูใชบริการ แตเกิด

จากการที่นักสังคมสงเคราะหรับผูใชบริการเขาสูระบบบริการของตนแลว ผานการสืบคนขอเท็จจรงิ 

การประเมินสภาวะจนสามารถเขาใจธรรมชาติ สภาวะกายจิตสงัคม ของผูใชบริการแลว การตัดสินใจ

เลือกใชวิธีการ group work กับผูใชบริการ จึงเกิดขึ้นภายหลังจากผานการทํางานในลักษณะ

รายบุคคลมาแลว และเห็นประโยชนในการเลือกใชวิธีการกลุม เพื่อเขาสูขั้นตอนในการฟนฟูสภาวะ 

หรือเสริมความรู ความเขาใจในสถานการณปญหาของผูใชบริการผานกลุมปญหาที่มีลกัษณะใกลเคียง

กัน  

การเขียนรายละเอียดในขั้นตอนนี้ คือ การที่นักสังคมสงเคราะหใหขอเท็จจริงถึง

สถานการณปญหาตั้งแตกระบวนการแรกรับ และความจําเปนในการตัดสินใจใชวิธีการสังคม

สงเคราะหกลุมในการทํางาน 
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(2) การจัดตั้งกลุม ขั้นตอนในการจัดตั้งกลุม ที่เร่ิมจากการคนหาและเชิญชวนสมาชิกเขา

รวมกลุม ในขั้นตอนนี้ ผูประสานกลุมหรือนักสังคมสงเคราะห จะเริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการ

อยางไร การสรางความรูสึกใหผูใชบริการมีสวนรวมในกลุม มีกระบวนการอยางไร  

กระบวนการคัดเลือกสมาชิกกลุม เปนกระบวนการที่มีความจําเปนในการจัดตั้งกลุม ซึ่งนัก

สังคมสงเคราะหควรเสนอกระบวนการคัดเลือกวาเกิดจากวิธีการใด เชน อาจมีการคัดเลือกอยางเปน

ทางการหรือไมเปนทางการก็ได ในกรณทีี่เปนกลุมทางการนักสังคมสงเคราะหจะเปนผูเริ่มกําหนดการ

ประชุมระหวางผูใชบริการรายอื่นๆ ซึ่งถือเสมือนเปนผูกอตั้งกลุมรวมกัน และเริ่มตนจากการใหขอมูล

เกี่ยวกับวัตถุประสงค กิจกรรมกลุม เพื่อสรางความเขาใจตอเปาหมาย ทิศทาง กระบวนการ และสราง

ความรูสึกใหสมาชิกกลุมเกิดการเตรียมพรอม ปกติแลวนักสังคมสงเคราะหจะเปดโอกาสใหสมาชิก

กลุมเปนผูกําหนดขอตกลงเรื่องการรับสมาชิกใหม หรือการกําหนดคุณสมบัตขิองสมาชิกกลุมที่จะเขา

รวม แตในกรณีที่เปนกลุมไมเปนทางการ การกําหนดเปาหมาย ประเด็นหรือกิจกรรมในการจัดตั้งกลุม

จะมีความยืดหยุนมากกวา และนักสังคมสงเคราะหจะเปดโอกาสใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนผูนํากลุม

สนทนา หรือสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของกลุมมากขึ้น ขณะที่นักสังคม

สงเคราะหกําหนดบทบาทตนเองเปนผูสังเกตการณหรือเปนผูสนับสนุนใหกลุมเคลื่อนตัวอยาง

เหมาะสม 

(3) การสรางสัมพันธภาพใหเกิดระบบสนบัสนุนและเขาถึงปญหาของสมาชิกกลุม การ

สงเสริมใหกลุมมีปจจัยที่เขมแข็งในระยะแรก คือ การสรางสัมพันธภาพในระหวางกลุมใหเกิดการ

ยอมรับและเขาใจสถานการณปญหาของกันและกัน วัตถุประสงคสําคัญ คือ การกระตุนใหสมาชิก

ทุมเทความสนใจไปสูเปาหมายรวมกัน โดยการจัดการเสวนาใหเปาหมายมีความเปนรูปธรรม ชัดเจน 

เชน การกําหนดใหกลุมผูหญิงมีการระบายความทุกขในเรื่องการถูกใชความรุนแรงจากผูชาย บทบาท

ในการสงเสริมใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณ และเขาใจถึงความออนไหวและความเจ็บปวดในกลุม

สมาชิก เพื่อเกิดความรูสึกรวมวาปญหาของตนไมใชเรื่องสวนตัวที่ตองเก็บไวโดยลําพัง แตเปนปญหา

สวนรวมที่ตองรวมมือรวมใจกันเรียนรูและหาทางแกไขดวยกัน เปนตน 

(4) การกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับหลักการของกลุม ไดแก การสื่อสารของนักสังคม

สงเคราะหที่มีความสําคัญในการทําใหเปาหมายของการเสริมสรางพลังกลุมมีความชัดเจน โดยเปนผู

อธิบายถึงความสําคัญของการสรางเสริมพลังกลุม วาจะกอใหเกิดผลดีและทําใหสมาชิกกลุมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางความคดิและพฤติกรรมของตนไดอยางไร เชน การกําหนดขอตกลงใหผูใชสารเสพติด 

กําหนดวินัยของกลุมรวมกัน ขณะเดียวกันนักสังคมสงเคราะหและสมาชิกกลุมจะรวมกันกําหนด
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ขั้นตอน หลักการและกระบวนการสําคัญใหสมาชิกไดรบัรูรวมกัน เพ่ือใหงายตอการที่สมาชิกที่มีภาวะ

ผูนําคนอื่นจะสามารถนํากลุมดวยตนเองตอไป ขั้นตอนนี้จะชวยใหนักสังคมสงเคราะหไดสรปุ ทบทวน

วินัย หลักเกณฑการสรางความเปนเอกภาพของกลุม และการกระตุนใหสมาชิกกลุมเกิดการเรียนรู 

ยอมรบัในกฎเกณฑของสวนรวมรวมกัน 

(5) การเตรียมการประเมินและวิเคราะหสถานการณปญหาและกําหนดประเด็นในกลุม 

การประเมินสถานการณ และการวิเคราะหปญหาของสมาชิกกลุมเปนขั้นตอนสําคัญที่นักสังคม

สงเคราะหจะเขาใจประสบการณความรายแรงหรือความอับอาย ความเจ็บปวดที่สมาชิกแตละคนจะ

รูสึกไมเหมือนกัน และการตั้งกลุมในประเด็นปญหาที่มีความคลายคลึงกันก็ไมไดหมายความวาสมาชิก

ทุกคนจะรองรับตอสถานการณทั้งหลายไดเหมือนหรือเทากัน นักสังคมสงเคราะหจึงควรทํางานกับ

สมาชิกรายบุคคล เพื่อประเมินสภาวะดานกาย จิต สังคม ความรุนแรง ความเจ็บปวดที่แตละคนรูสึก

กอน ทั้งนี้เพื่อจะไดเขาใจสภาพปญหาโดยรวมของกลุม และเห็นประเด็นสําคัญที่ตองนําเขาสูการ

หารือในกลุมตั้งแตตอนแรก การประเมินสถานการณปญหาดวยความละเอียดออนนอกจากจะชวยให

นักสังคมสงเคราะหเขาถึงความเปนจริงของสมาชิกกลุมแตละคนแลว ยังจะชวยใหสมาชิกกลุมเขาใจ

ระดับของอารมณความรูสึกแตละคนที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันไดเห็นประโยชนจากกระบวนการ

กลุมและเห็นพัฒนาการของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไปเปนพลวัตดวย  

การที่นักสังคมสงเคราะหเขาใจสถานการณของสมาชิกแตละคน จะชวยใหนําประเด็นหรือ

เชื่อมโยงสถานการณในกลุมใหเกิดการเรียนรูประโยชนจากกันและกันมากที่สุด และทําใหสมาชิกได

เกิดการสะทอนความคดิ ความตระหนักตอปญหาจากภายในตนเอง การไดเห็นทั้งความเขมแข็ง ความ

ออนแอที่ตนไดเห็นจากเพื่อนรวมกลุม จะเกิดการนําไปคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองในที่สุด 

(6) การวางแผนดําเนินการเพื่อรวมแกปญหาในกลุม การทําความเขาใจศักยภาพ

รายบุคคลของสมาชิกกลุม จะชวยกระตุนใหเกิดแผนดําเนินการหรือการพัฒนาระบบความชวยเหลอืที่

กลุมควรกําหนดรวมกัน เชน การกําหนดเปาหมายที่กลุมจะวางแผนรวมกัน เพื่อสรางพลังและความ

มั่นใจใหแกกัน การวางแผนดําเนินการอาจเริ่มตนจากหลายประเด็น ทั้งน้ีเพราะสมาชิกแตละคนอาจมี

เปาหมายเฉพาะของแตละคนแตกตางกัน ผูประสานกลุมหรือผูนํากลุมจึงตองเสนอใหสมาชิกชวยกัน

คิดและตั้งเปาหมายรวมของกลุมรวมกัน จากนั้นอาจจะใหสมาชิกแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ

เปาหมายรวมกันโดยพิจารณาจากเปาหมายรวมที่เปนลําดับความสําคัญที่สุด และกําหนดแผนงาน

ตามเปาหมายระยะสั้น หรือระยะยาว ตามที่สมาชิกกลุมเห็นพองรวมกัน 
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(7) การจัดการสนทนาเพื่อเกิดการตั้งคําถาม การทบทวนตนเอง การจัดการสนทนาเปน

กระบวนการสรางการพูดคุยอยางตอเนื่อง ตั้งแตระยะแรกของการจัดตั้งกลุม ระยะประเมินวิเคราะห

สถานการณปญหา จนถึงระยะการวางแผนกําหนดกิจกรรม การสนทนาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลาตั้งแตการเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการกลุม เพราะการสนทนาคือการเปดพื้นที่ใหสมาชิก

กลุมเปดเผยความคิด ทัศนะของตนเอง เนนการแลกเปลี่ยนความเห็นกันตลอดการดําเนินกลุม 

ประเด็นการจัดการสนทนา มีตั้งแตการรวมกําหนดเปาหมายของกลุม จนถึงการกําหนดแผน

ดําเนินการ แตเปาหมายที่สาํคัญประการหนึ่งของการสนทนา คือ การใหความสําคัญกับการตัง้คาํถาม

เพื่อทบทวนปญหา สาเหตุ ความรุนแรงที่สมาชิกแตละคนไดเผชิญ เพื่อใหสมาชิกไดสื่อสารความรูสึก

และวิเคราะหปญหาและผลกระทบทั้งที่มีตอรายบุคคล ครอบครัว การงานและระบบสิ่งแวดลอม

รอบตัว การจัดการสนทนาลักษณะนี้เปนกระบวนการรับฟง สรางความรูสึกมีสวนรวมในการเผชิญ

ปญหาหรือความรุนแรงที่คลายกัน ชวยกันวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงของปญหาจากระดับโครงสราง 

ระบบหรือวัฒนธรรมที่ไมเปนธรรม มากระทําตอบุคคล สรางทัศนะใหสมาชิกเชื่อมโยง “ปญหา

รายบุคคล” ไปสู “ปญหาของทั้งสังคม” อยางชัดเจน  

(8) การดําเนนิการตามขอตกลง เมื่อสมาชิกกลุมไดมีการกําหนดเปาหมายและแผนการที่

ชัดเจนรวมกัน ผูนํากลุมหรือนักสังคมสงเคราะหจะรวมกันใชหลักการบริหารจัดการแบงงาน 

มอบหมายงานใหสมาชิกกลุมมีการดําเนินงานตามความสามารถหรือตามความถนัดของตนเอง เชน 

การมอบหมายใหสมาชิกกลุมสวนหนึ่งเปนฝายติดตอประสานงานกับหนวยงานเพื่อใหเกิดระบบ

ชวยเหลือที่มีคุณภาพ หรือแบงงานใหสมาชิกบางสวนชวยเหลือเพื่อนสมาชิกบางรายที่ยังไมพรอมให

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายของกลุมรวมกัน เปนตน 

(9) การทบทวนผลการดําเนินงานรวมกัน กระบวนการทบทวนผลการดําเนินงานจะ

เกิดขึ้นเปนระยะๆ เพ่ือใหสมาชิกกลุมไดมีโอกาสติดตามผลงานตามเปาหมายและรวมกันแกไขปญหา

อุปสรรค หรือทบทวนบทเรยีนทั้งดานที่เปนความสําเร็จหรือความออนแอที่เกิดข้ึน การทบทวนผลการ

ดําเนินงานจะเปนการใชหลักการบริหารจัดการมาแกไขปญหาทั้งของรายบุคคล และปญหาของกลุม 

การดําเนินการแกไขปญหาทั้ง 2 ระดับ สมาชิกกลุมอาจมีการกําหนดผูประสานกลุม เพื่อรับผิดชอบ

บทบาทผูจัดการรายกรณี (Case manager) ทําหนาที่แกปญหาและใหความชวยเหลือสมาชิกใหมี

สภาวะสมดุลและเขาถึงบริการที่เหมาะสมในการใชชีวิตปจจุบัน 

(10) การคนหาและประเมินสถานการณใหม การทํางานเพื่อเสริมพลังอํานาจของกลุมใน

รูปแบบตางๆ มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะพลวัตของสังคมและบริบทแวดลอม ลักษณะของ
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การดําเนินกลุมจะไมอยูในสภาวะนิ่งและสมดุล เพราะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเปนระยะทั้งระดับ

รายบุคคลและในระดับกลุม นักสังคมสงเคราะหและผูประสานกลุมจึงตองรวมพลังกลุมใหเกิดการ

คนหาและประเมินสถานการณใหมเปนระยะ การที่ผูนําคนหาปญหาใหม ๆ และปองกันปญหาที่จะ

เกิดขึ้นได จะทําใหกลุมมีพลังอํานาจเขมแข็งขึ้น และมีความยั่งยืนในระยะยาวมากขึ้นในอนาคต 

(11) การเชื่อมโยงและวิเคราะหสถานการณใหมรวมกัน เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการ

คนหาและประเมินสถานการณใหมเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห และผูนํากลุมจะตองชวยใหสมาชิก

สามารถเชื่อมโยงและวิ เคราะหสถานการณใหม เพื่อสรางใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจใน

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงเปนระยะและเขาใจปจจัยแวดลอมที่เขามามีอิทธิพลกระทบตอสถานการณ

อยูตลอดเวลา การวิเคราะหสถานการณปญหาและเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมตางๆ เชนนี้จะชวย

กระตุนใหสมาชิกกลุมเกิดการพัฒนาเปาหมายและการวางแผนของกลุมไปตามสภาพความเปนจริงท่ี

เกิดขึ้น 

(12) การตัดสินใจวางแผนและดําเนินการตอ เปนขั้นตอนที่สะทอนถึงความเปลี่ยนแปลง

อยางเปนพลวัตของกลุม ที่ผูนํากลุมและสมาชิกกลุมตองตัดสินใจวางแผนใหม ตามสภาพแวดลอม

และปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินการเพื่อสรางพลังอํานาจของกลุมนั้นเนนการทํางานเพื่อ

เปลี่ยนแปลงความคิด จิตสํานึก เพื่อสรางพลังอํานาจภายในของสมาชิกกลุมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางความคิด การวิเคราะหปญหาที่เกิดในระดับบุคคล ระดับโครงสรางอํานาจและวัฒนธรรมจนถึง

การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสมาชิกกลุม ผานการตั้งคําถาม การรวมถกเถียงสนทนา และผานการนํา

ทางความคิดของนักสังคมสงเคราะห และ/หรือผูนํากลุมที่เปนผูมีประสบการณรวมและเผชิญปญหา

ตางๆ มากอน ทั้งน้ีจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการมาวางแผน กิจกรรม มอบหมายและแบงงานให

เปนไปตามเปาหมายที่กลุมรวมกันกําหนดไวในที่สุด 

อยางไรก็ตามแมนักสังคมสงเคราะหจะไดรบัการยอมรับในบทบาทผูกระตุน สนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกใหกลุมเกิดการขับเคลื่อนอยางเหมาะสม แตนักสังคมสงเคราะหจะตองจํากัด

บทบาทการเปนผูนํากลุม และถอยตนเองออกมาเปนผูสังเกตการณ ผูเชื่อมโยงทรัพยากร หรือเปนที่

ปรึกษาในระยะตอมา ภายหลังจากที่กลุมดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง เพื่อที่จะเปดบทบาทใหมใหแก

สมาชิกกลุมที่มีวุฒิภาวะและมีลักษณะผูนํา ดําเนินการนําพากลุมตอไป ทั้งนี้หากไดบุคคลที่เปนผูนํา

กลุม ซึ่งเคยเปนเจาของปญหาหรือมีประสบการณรวมในปญหานั้นมากอน ผูนําลักษณะดังกลาวจะ

สามารถนํากลุมไดอยางเขาใจความลึกซึ้งและความละเอียดออนของสถานการณ และจะสามารถสราง
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เสรมิพลังอํานาจใหแกกลุมอยางแทจริงในระยะยาว (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน อภิญญา เวชยชัย, การ

เสรมิพลังอํานาจในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห, อัดสําเนา, 2554) 

(13) การวิเคราะหรูปแบบงานสังคมสงเคราะหและกระบวนการทํางาน ในที่นี้หมายถึง

การที่นักสังคมสงเคราะหสามารถสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของตน ที่ไดสอดแทรก

แนวคิด รูปแบบการทํางาน ทั้งในดานจุดแข็ง จุดออน ทักษะสําคัญที่เปนประโยชนจากการทํางาน 

เพื่อนําไปสูการใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานในอนาคต เปนการสะทอนความคิดของตนใน

รูปแบบการสรุปบทเรียนพอสังเขป ในการบอกเลาถึงปจจัยที่มาของความสําเร็จหรือความลมเหลวที่

ตนไดเผชิญมา 

 

การรายงานความกาวหนาการฝกภาคปฏิบัติ (วันมัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ) 

  นักศึกษาควรเตรียมนําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ อาทิ อินโฟกราฟค (การนําเสนองาน 1 

แผน) หรือ Power point หรือ แผนภูมิ หรือผังมโนภาพ (Mind map) หรือ คลิปวีดีโอ เปนตน โดย

ผานการพิจารณาจากอาจารยนิเทศงานภาคสนามและอาจารยในคณะเพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาการ

กอนนําเสนอ 

การจัดพิมพและจัดทํารูปเลม 

1. รายงานระหวางการฝกภาคปฏิบัติ (บันทึกประจําวัน/บันทึกประจําสัปดาห) ไมตองมี

การจัดทําเปนรูปเลม แตใหสงใหอาจารยนิเทศงานและอาจารยภาคสนามพิจารณาตามชวงเวลา             

ที่ตกลงกัน 

2. รายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัต ิ  

2.1 อาจารยนิเทศงานภาคสนาม ใหจัดพิมพรายงานในกระดาษ A4                     

โดยจัดทําเปนรูปเลม จํานวน 1 ชุด (เนื้อหามีระยะหางจากขอบกระดาษดานละ 1.5 นิ้ว โดยใชแบบ

อักษร TH SarabunPSK 16 พอยน) สงใหอาจารยนิเทศงานภาคสนามดวยตนเอง 

2.2 อาจารยนิเทศงานของคณะฯ ใหสงไฟลรายงาน และรายงานการใชวิธี

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษา (Case study)/ กลุม (Group work) ทางอีเมลของอาจารย

นิเทศงานของคณะฯ หรือขึ้นอยูกับอาจารยนิเทศงานของคณะฯ แจงกับนักศึกษา 

2.3 ฝายการศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ใหสงรายงานฉบับสมบูรณและรายงานการ

ใชวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษา (Case study) ใหรวม case study ตอทายรายงาน

ฉบับสมบูรณ และสงในรูปแบบ file PDF เทานั้น  
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ศูนยรังสิต  สงไฟล ที่ sw202.turs@gmail.com 

ศูนยลําปาง สงไฟล ที่ practicum.swtulp@gmail.com 

3. นักศึกษาควรทําสําเนารายงาน หรือไฟลรายงานฯ ไวสําหรับนักศึกษาเพื่อประโยชนใน

การใชเรียนตอเนื่อง และ/หรือการทํางานในอนาคต 

4. กําหนดการสงรายงานเปนไปตามที่กําหนดในปฏิทินการฝกภาคปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรณีที่มีการคัดลอกรายงานโดยไมเหมาะสม หรือไมอางอิง  

อาจารยนิเทศงานและฝายการศึกษาภาคปฏิบัติสามารถใหนกัศึกษา 

ไมผานการฝกภาคปฏิบัติได** 
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หมวดที่ 3   

ปฏิทิน / กําหนดการ / 

หนวยฝกภาคปฏิบัติ 1 
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หมวดที่ 3  

ปฏิทินและหนวยงานฝกภาคปฏิบัติ  
 

ปฏิทินการฝกภาคปฏบิัติ 1 

ภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2564 

ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

ลําดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป 

1 อบรมเตรียมความพรอม/ความรูกอนการฝกภาคปฏิบัติ 25 พฤษภาคม 2565 

2 การเตรียมความพรอมอาจารยภาคสนามและอาจารยในคณะฯ 
26 พฤษภาคม 2565 

3 ปฐมนิเทศการฝกภาคปฏิบัต ิ

4  นักศึกษาเดินทางลงพ้ืนที่ฝกฯ (กรณีที่ฝกตางจังหวัด) 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 

5 รายงานตัวเขาพื้นที่ฝกงาน : วันแรกของการฝกงาน 2 มิถุนายน 2565 

6 นิเทศงานฝกภาคปฏิบัติครั้งที่ 1 2 - 10 มิถุนายน 2565 

7 นิเทศงานฝกภาคปฏิบัติครั้งที่ 2 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 

8 มัชฌิมนิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 (ออนไลน) 12 กรกฎาคม 2565 

9 วันสุดทายของการฝกภาคปฏิบัติ 26 กรกฎาคม 2565 

10 ปจฉิมนิเทศในหนวยงาน / สรุปขอมูลการฝกภาคปฏิบัติ 18-26 กรกฎาคม 2565 

11 ปจฉิมนิเทศการฝกภาคปฏิบัติ (ที่คณะฯ / ระบบออนไลน) 27 กรกฎาคม 2565 

12 สงรายงานฉบับสมบูรณ 15 สิงหาคม 2565 

13 อาจารยภาคสนามสงคะแนนใหคณะฯ / อาจารยในคณะฯ 19 สิงหาคม 2565 

14 อาจารยประจําคณะฯ สงเกรดใหฝายฝกฯ เพื่อสงมหาวิทยาลัย 31 สิงหาคม 2565 
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กําหนดอบรมเตรียมความพรอมการฝกภาคปฏิบัติ 1 (ศูนยรังสติ) 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

ชองทางออนไลน โปรแกรม ZOOM (Meeting ID: 895 0858 9811 Passcode: 1) 

เวลา กจิกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 09.30 น. กลาวรายงานการฝกภาคปฏิบัติ 1 

ช้ีแจงวัตถุประสงคกระบวนการการฝกภาคปฏิบัติ 1    

โดย  รองศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง  

       (รองคณบดีฝายการศึกษาฝกภาคปฏิบัติ)    

กลาวเปดการอบรมเตรียมความพรอมการฝกภาคปฏิบัติ 1  และกลาวตอนรับนักศึกษา 

     โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

09.30 – 12.00 น. การเสวนา : กระบวนการและเคร่ืองมือการทํางานสังคมสงเคราะหภายหลังวิถีปกติใหม (Next 

New Normal) 

โดย คุณพรนิภา คําสม (ผูจัดการมูลนิธิเพ่ือความเขาใจเด็ก (Focus Thailand)) 

      คุณพลกฤษณ เพ็ชรหาญ 

      คุณนิติเวท มีสงฆ (นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ กรมกิจการผูสูงอายุ) 

ผูดําเนินรายการ อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห (Case study) : ฝกเชิงปฏิบัติการ 

แบงหองยอย 6 หองยอย 

หองที่ 1 กลุมสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย 

           โดย คุณจิตติญา ดุลยวรนันท (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

หองที่ 2 กลุมการบริหารแรงงานและสวัสดกิาร 

            โดย คุณลัดดาวัลย จอมใจ (ศูนยฟนฟูสมรรถภาพแรงงานภาค 1) 

หองที่ 3 กลุมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

           โดย คุณกุลธีชาดา พรเจริญ (สหทัยมูลนิธิ) 

หองที่ 4 สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม 

           โดย คุณสุนทรีย อึ้งเกลี้ยง (สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี) 

หองที่ 5 กลุมสวัสดกิารผูสูงอายุ 

           โดย คุณพัชรินทร เสนาะสันต (ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดลําปาง) 

หองที่ 6 หนวยงานที่มีกลุมเปาหมายหลากหลาย 

           โดย คุณจิตรตรี ปงศรีชัย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร) 

หมายเหตุ : กาํหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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การแบงหองยอย   

“การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห (Case study) : ฝกเชิงปฏิบัติการ” 

หองที่ 1 กลุมสังคมสงเคราะหสุขภาพและการแพทย 

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

2. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

3. โรงพยาบาลตํารวจ 

4. โรงพยาบาลบางพลี 

5. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

6. โรงพยาบาลพุทธโสธร 

7. โรงพยาบาลระยอง 

8. โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

9. โรงพยาบาลสระบุรี 

10. โรงพยาบาลสวนสราญรมย  

11. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

12. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

13. คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

14. โรงพยาบาลกลาง 

15. ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16. โรงพยาบาลราชวิถี 

17. โรงพยาบาลมะการักษ 

18. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

19. สถาบันกัลยาณราชนครินทร 

20. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช 

23. โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

24. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

25. โรงพยาบาลชลบุร ี

26. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

27. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

28. โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

29. โรงพยาบาลเบตง 

30. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ 

31. โรงพยาบาลโพธาราม 

32. โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ 

33. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ 

34. โรงพยาบาลสงขลา 

35. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 

36. โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

37. โรงพยาบาลสิรินธร 

38. ศูนยชีวิตชีวา Viva city 

39. ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ ออนนุช 35 

40. ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 

41. ศูนยบริการสาธารณสุข 51 จตุจักร 

42. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 

43. ศูนยพึ่งได OSCC โรงพยาบาลปทุมธานี 

44. ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 สมุทรสงคราม 

45. สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ 

46. สถาบันราชานุกูล 

47. สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

48. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
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หองที่ 2 กลุมการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 

1. มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงาน ลาดหลุมแกว 

2. มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 

3. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 

4. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 

หองที่ 3 กลุมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

2. กลุมงานจัดสวัสดิการและคุมครองเด็ก 

สํานักงานสวัสดิการสังคม 

3. บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 

4. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 

5. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 

6. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

7. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี 

8. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

9. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุร ี

10. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา 

11. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 

12. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา 

13. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

สมุทรปราการ 

14. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 

15. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงหบุรี 

16. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 

17. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

สุราษฏรธานี 

18. ฝายสังคมสงเคราะห บานพักฉุกเฉิน สมาคม

สงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภฯ 

19. มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเดก็ไทย 

20. มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ 

21. มูลนิธิดวงประทีป 

22. มูลนิธิหญิงชายกาวไกล 

23. ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลอง

จ่ัน 

24. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ

พระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุร ี

25. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี 

26. สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 

จังหวัดระยอง 

27. สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดชลบุร ี

28. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บาน

ภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี 

29. สถานสงเคราะหเด็กชายนราธิวาส 

30. สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง 

31. สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 

32. สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ 

33. สถานสงเคราะหเด็กชายบานศรีธรรม

ราช 

34. สถานสงเคราะหเด็กบานตะวันใหม 

35. สถานสงเคราะหเด็กหญิงจังหวัดสระบุรี 

36. สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด 

37. สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 
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หองที่ 4 สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม 

1. ศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชน เขต 11 

ลพบุร ี

2. ศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

3. ศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนชาย

บานมุทิตา 

4. ศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนบานบึง 

จังหวัดชลบุร ี

5. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดปทุมธานี 

6. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดภูเก็ต 

7. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดยะลา 

8. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดระยอง 

9. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสงขลา 

10. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสมุทรปราการ 

11. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

หองที่ 5 กลุมสวัสดิการผูสูงอายุ 

1. บานผูสูงอายุบางแค 2 

2. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

จังหวัดปทุมธานี 

3. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานบางแค 

4. สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุร ี

หองที่ 6 หนวยงานที่มีกลุมเปาหมายหลากหลาย 

1. กองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

3. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 

4. ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

5. ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ออม

นอย) 

6. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา 

จังหวัดนนทบุรี 

8. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบาน

ราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุร ี

9. กองตอตานการคามนุษย กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

10. สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจาก

การคามนุษย (บานเกร็ดตระการ) 

11. คลินิกกาวใหม ลาดพราว สํานักงาน

ปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด 

12. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาด

หลุมแกว 

13. กลุมงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส สํานักงานสวัสดกิารสังคม 
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หองที่ 6 หนวยงานที่มีกลุมเปาหมายหลากหลาย (ตอ) 

14. กองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสราง

คุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 

15. บานมิตรไมตรีธนบุร ี

16. บานมิตรไมตรีสายไหม 

17. บานมิตรไมตรีหวยขวาง 

18. บานมิตรไมตรีออนนุช 

19. มูลนิธิอิสรชน 

20. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพ 

21. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดกระบี่ 

22. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี 

23. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดชลบุร ี

24. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดชุมพร 

25. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครปฐม 

26. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี 

27. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

28. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดพัทลุง 

29. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดราชบุร ี

30. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด

สมุทรปราการ 
31. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสระบุรี 
32. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร

ธานี 
33. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนนทบุร ี
34. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งประจวบคีรีขันธ 
35. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 
36. กองสวัสดิการ เทศบาลตําบลบางเสาธง 
37. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลทา

ศาลา 
38. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปาก

เกร็ด 

39. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนอง

ปรือ 
40. งานสังคมสงเคราะห เทศบาลทาโขลง 
41. งานสังคมสงเคราะห เทศบาลเมืองบาง

กรวย 
42. เทศบาลนครนนทบุร ี
43. ฝายสงเคราะหผูประสบภัย สํานักงาน

อํานวยการสาธารณภัย สปภ.กรุงเทพฯ 
44. มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 
45. ศูนยชวยเหลือสังคม สายดวน 1300 
46. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
47. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
48. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดชลบุรี 
49. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดชัยนาท 
50. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดนครปฐม 
51. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดนนทบุรี 
52. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดปทุมธานี 
53. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุยจังหวัดปตตานี 
54. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดเพชรบุร ี
55. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดยะลา 
56. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดลพบุรี 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

หองที่ 6 หนวยงานที่มีกลุมเปาหมายหลากหลาย (ตอ) 

57. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสตูล 

58. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสมุทรปราการ 

59. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสมุทรสาคร 

60. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสระแกว 

61. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสระบุร ี

62. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสิงหบุรี 

63. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี 

64. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดอางทอง 

65. สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 | คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

กําหนดปฏิทินการเตรียมความพรอมอาจารยภาคสนามและอาจารยในคณะฯ  

และการปฐมนิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 (ศูนยรังสิต) 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565 

ชองทางออนไลน โปรแกรม ZOOM  

(Meeting ID: 850 5498 5000 Passcode: 1) 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 09.30 น. ช้ีแจงวัตถุประสงคและกระบวนการการฝกภาคปฏิบัติ 1    
โดย  รองศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง  
       (รองคณบดีฝายการศึกษาฝกภาคปฏิบัต)ิ    

09.30 – 12.00 น. 
 

แนวทางการนิเทศงานการฝกภาคปฏิบัติ 1 

 หลักการในการนิเทศงานฝกภาคปฏิบัติ 1 
         โดย ศาสตราจารย ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย 

 กระบวนการในการนิเทศงานฝกภาคปฏิบติั 1 
        โดย คุณวีรมลล จันทรดี  
              (หัวหนาฝายสวัสดกิารสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย) 
              คุณทิพยพรัตน แกวภิรมย  
              (นักสังคมสงเคราะห และหัวหนาทีมงานนิเทศนกัศกึษาฝกภาคปฎิบัต)ิ       

 ขอทาทายในการนิเทศงานฝกภาคปฏิบัติ 1 
         โดย รองศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง  
               (รองคณบดีฝายการศกึษาฝกภาคปฏิบัติ)    
ผูดําเนนิรายการ อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.00 น. กลาวเปดการปฐมนิเทศการฝกภาคปฏิบัติ 1  และกลาวตอนรับอาจารยนิเทศงาน
ภาคสนาม อาจารยนิเทศงานของคณะและนักศึกษา 
     โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

14.00 – 14.30 น. ชี้แจงแนวทางการฝกภาคปฏิบัติ 1 และหลักเกณฑการประเมินผล 
โดย อ.ดร.ปรินดา ตาสี 

14.30 – 16.00 น. นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ 1  พบอาจารยนิเทศงานในคณะฯ และอาจารยนิเทศงาน
ภาคสนาม (ตามหองยอย) 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

กําหนดการ มัชฌิมนิเทศการฝกภาคปฏิบัต ิ1 (ศนูยรังสติ) 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 

 ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 (ตามกลุมอาจารยนิเทศงานในคณะ) 

ผานระบบออนไลน / ในพื้นที ่

เวลา กิจกรรม 

09.00 - 12.00 น. 

ประเด็นที่ 1  วิเคราะหองคกรฯ (นโยบาย วิสัยทัศน  ภารกิจองคกร) 

ประเด็นที่ 2  วิธีการ/กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

ประเด็นที่ 3  ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

ประเด็นที่ 4  การวางแผนการฝกฯในระยะตอไป 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

นําเสนอตามกลุมยอย 

นักศึกษานําเสนอผลการระดมความคิดเห็น อาจารยนิเทศงานในคณะ รวม

แลกเปลี่ยน และใหขอเสนอแนะ 

- การนําเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอยตามประเด็นการประชุม

กลุมและขอคนพบอื่น ๆ ที่นาสนใจ 

- การนําเสนอแผนการฝกภาคปฏิบัติ รูปแบบ แนวทางการดําเนินการใน

ระยะตอไป 

  

ประเด็นในการประชมุกลุมยอย 

- ขอมูล โครงสราง ขอบเขตและลักษณะของการปฏิบัตงิานในหนวยงาน/ องคกร 

- การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในหนวยงาน/ องคกร และ กลุมเปาหมาย ตามสถานการณ

ปญหาสังคมที่หลากหลาย  

- วิธีการ กระบวนการ และ ทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  

- ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ  การแกไขปญหา และผลที่ไดรับ 

- แผนการปฏิบัติงานรวมทั้ง รูปแบบ แนวทางในการดําเนินการในระยะตอไป 

หมายเหตุ วันที่จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศฯ สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับอาจารยนิเทศงานใน

คณะ อาจารยภาคสนาม และนักศึกษา ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือผานระบบออนไลน

ตามแตที่ตกลงกัน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

กําหนดการปจฉิมนิเทศการฝกภาคปฏบิัติ 1 (ศนูยรังสิต) 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564  วันพุธที ่27 กรกฎาคม พ.ศ.2565    

ผานระบบออนไลน ZOOM 

เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น. 

นําเสนอความคิดเห็นเชิงสังเคราะหตามประเด็นที่กําหนดในแตละบริบท

สถานการณจากการฝกภาคปฎิบัต ิ1 ของแตละหนวยงาน 

**แบงหองตามกลุมปจฉิมนิเทศ ทั้งนี้จะแจงการแบงกลุมใหทราบใน

ภายหลัง**  

ประเด็นในการนําเสนอ 

1.องคความรู ที่นําไปใชในการฝกภาคปฏิบัติ ( แนวคิด ทฤษฎี 

รูปแบบ วิธี การ  กระบวนการ ทักษะและเทคนิคการปฏิบั ติ งาน                     

สังคมสงเคราะหที่ประยุกตใชในการฝกภาคปฏิบัติตลอดจนองคความรู

เฉพาะที่ไดจากหนวยงานเพื่อเสรมิกระบวนการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห 

2. กรณีศึกษาที่นาสนใจ 

3. จรรยาบรรณแหงวิ ชาชีพสั งคมสงเคราะหที่ ใช ในการฝก

ภาคปฏิบัต ิ

4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหใน

ระดับหนวยงาน องคกร และระบบสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับบริบท

สังคมไทย 

12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00– 16.00 น. นําเสนอความคดิเห็น (ตอจากชวงเชา) 

ชองทางการเขา Zoom ปจฉมินิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 

Meeting ID: 825 1161 7052 

Passcode: 1 

หมายเหตุ : กาํหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

ปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ 1 ศูนยลาํปาง 

ภาคฤดูรอน ประจาํปการศึกษา 2564 

ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

กําหนดการปฐมนิเทศ/มัชฌิมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ 

 

กําหนดการ ฝกภาคปฏบิัติ 1 

1. การอบรมเตรียมความพรอม/ความรูการฝกฯ 25 พฤษภาคม 2565 

2. ปฐมนิเทศการฝกภาคปฏิบัต ิ1 (ระบบออนไลน) 26 พฤษภาคม 2565 

3. นักศึกษาเขาหนวยงาน/พื้นที่-เริ่มฝก 2 มิถุนายน 2565 

4. นิเทศงาน ครั้งท่ี 1   2-10 มิถุนายน 2565 

5. นิเทศงาน ครั้งท่ี 2   27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 

6. มัชฌิมนิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 (ระบบออนไลน) 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 

7. นิเทศงาน ครั้งที่ 3  18 - 26 กรกฎาคม 2565 

8. สิ้นสุดการฝก/ออกจากหนวยงาน 26  กรกฎาคม 2565 

9. ปจฉิมนิเทศ  27  กรกฎาคม 2565 

(ระบบออนไลน) 

18-26 กรกฎาคม 

2565 (ในหนวยงาน) 

10. สงรายงานฉบับสมบูรณ /รายงานถอดบทเรียน 15 สิงหาคม 2565 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

กําหนดการเตรียมความพรอมอาจารยภาคสนามและอาจารยในคณะฯ  

และการปฐมนิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 ศนูยลําปาง 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565 

ชองทางออนไลน โปรแกรม ZOOM  

(Meeting ID: 850 5498 5000 Passcode: 1) 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00 – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงคและกระบวนการการฝกภาคปฏิบัติ 1    

โดย  รองศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง  

       (รองคณบดีฝายการศกึษาฝกภาคปฏิบัต)ิ    

 

09.30 – 10.30 น. 

 

10.30 – 11.30 น. 

 

 

11.30 – 12.00 น. 

 

 

 

แนวทางการนเิทศงานการฝกภาคปฏิบัติ 1 

 หลักการในการนเิทศงานฝกภาคปฏิบัติ 1 

      โดย ศาสตราจารย ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย 

 กระบวนการในการนิเทศงานฝกภาคปฏิบัต ิ1 

       โดย คุณณวีรมลล จันทรด ี(หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย) 

             คณุทิพยพรตัน แกวภิรมย (นักสังคมสงเคราะห และหวัหนาทีมงานนิเทศ

นักศึกษาฝกภาคปฎิบัติ)                        

 ขอทาทายในการนิเทศงานฝกภาคปฏิบัติ 1 

       โดย รองศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง (รองคณบดีฝายการศึกษาฝก

ภาคปฏิบัติ)    

ผูดําเนนิรายการ อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.00 น. กลาวเปดการปฐมนิเทศการฝกภาคปฏิบัติ 1  และกลาวตอนรับอาจารยนิเทศงาน

ภาคสนาม อาจารยนิเทศงานของคณะและนักศึกษา 

     โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

เวลา กิจกรรม 

14.00 – 14.30 น. ชี้แจงแนวทางการฝกภาคปฏิบัติ 1 และหลักเกณฑการประเมินผล 

โดย อ.ดร.ปรินดา ตาสี 

 ***สําหรับอาจารยนิเทศงานในคณะฯ อาจารยนิเทศงานภาคสนาม และ

นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติภาคเหนือ ภาคอีสาน (ศูนยลําปาง) การแบงหองยอยให

เขาโปรแกรม ZOOM ดังนี้ 

ZOOM (Meeting ID: 829 4817 8473 Passcode: 1) หองยอยกลุมที่ 1 

 อ.อารีรัตน อ.กรุณา อ.ปุณยวัจน 

ZOOM (Meeting ID: 890 8457 3385 Passcode: 2)  หองยอยกลุมที่ 2  

ผศ.พิมพฉัตร อ.ปุณิกา อ.ดร.สกุัญญา 

ZOOM (Meeting ID: 870 9358 4827 Passcode: 3) หองยอยกลุมที่ 3  

ผศ.ดร.สุขุมา อ.ดร.ปรินดา อ.พงศยา อ.วรลักษณ 

 

14.30 – 16.00 น. นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ 1  พบอาจารยนิเทศงานในคณะฯ และอาจารยนิเทศงาน

ภาคสนาม (ตามหองยอย) 

 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 1 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร  

อ.กรุณา ใจใส 

อ.ปุณยวัจน ไตรจุฑากาญจน 

 

 

 

 

 

 

1 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม  

2 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร  

3 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง  

4 มูลนิธิเด็กกําพราบานกิ่งแกว วบิุลสันติ เชียงใหม  

5 มูลนิธิ The Hug Project จังหวัดเชียงใหม  

6 มูลนิธิ เพื่อความเขาใจเด็ก (Focus)  

7 สถานสงเคราะหบานราฟา  

8 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง  

9 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา  

10 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย  
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 1 (ตอ) 11 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  

12 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จังหวัดเชียงใหม  

13 เรอืนจํากลางลําปาง  

14 เรอืนจําจังหวัดนาน  

15 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกน  

16 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม  

17 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดลําพูน  

18 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก  

19 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา  

20 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเลย  

21 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดแพร  

22 เทศบาลนครลําปาง  

23 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลําปาง  

24 นิคมสรางตนเองลาํน้ํานานจังหวัดอุตรดติถ  

หองยอยกลุมที่ 2 

ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

อ.ปุณิกา อภิรักษไกรศรี 

อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 

1 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  

2 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ  

3 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก  

4 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค  

5 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลําพูน  

6 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลําปาง  

7 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  

8 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสโุขทยั  

9 
สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย (บานสอง

แคว) จ.พิษณุโลก  

10 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร  

11 เทศบาลนครเชียงใหม (กองสวัสดิการสงัคม)  
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 2 (ตอ) 12 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

13 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

14 มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม  

15 มูลนิธิพิทักษสตรี - Alliance Anti Trafic Thailand  

16 มูลนิธิศูนยชีวิตใหม จังหวัดเชียงใหม  

17 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์  

18 โรงพยาบาลศูนยอุดรธาน ี 

19 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม   

20 โรงพยาบาลลาํปาง  

21 โรงพยาบาลรอยเอ็ด  

22 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.เชียงราย  

23 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี   

24 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  

25 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแพร  

หองยอยกลุมที่ 3 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจติ 

อ.ดร.ปรินดา ตาส ี

อ.พงศยา ภูมิพัฒนโยธิน 

อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

1 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง 

2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก  

3 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม  

4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที่ 1 จ.เชียงใหม  

5 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  

6 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดลําปาง  

7 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดหนองคาย  

8 สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา  

9 สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี  

10 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.กําแพงเพชร  

11 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพะเยา  

12 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.นครราชสีมา  



68 | คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 3 (ตอ) 13 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรรัีมย  

14 โรงพยาบาลสวนปรุง 

15 ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน  

16 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม  

17 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชยัภูม ิ 

18 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม  

19 สถานสงเคราะหบานเด็กชายเชียงใหม  

20 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค   

21 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร   

22 ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครวัเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษา   

23 โรงพยาบาลธัญญรักษเชยีงใหม  

24 โรงพยาบาลนครพิงค   

25 โรงพยาบาลอุตรดิตถ  

26 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

27 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห  

28 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

29 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.เชียงใหม    

30 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ  

31 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดลําปาง  
 

*กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

กําหนดการปจฉิมนิเทศฝกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํปาง 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  

ชองทางออนไลน โปรแกรม ZOOM   

09.00 น. – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

09.30 น – 12.30 น.  ระดมความคดิเห็นกลุมยอย (ตามกลุมทีจ่ัดไว)  

 - องคความรู วิธีการ ทักษะ เทคนิค กระบวนการที่ประยุกตใชในการ

ฝกภาคปฏิบัติ ตลอดจนองคความรูเฉพาะที่ไดจากหนวยงานเพื่อเสรมิ

กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

 - องคความรู วิธีการ ทักษะ เทคนิค กระบวนการที่ประยุกตใชในการ

ดําเนินการชวยเหลือกรณีศึกษาของนกัศึกษาแตละคน  

 - ปญหา/อปุสรรคท่ีพบ และการแกไขจัดการปญหา  

 - สิง่ที่ไดรับจากการฝกภาคปฏิบัต ิ

 - ประเด็นที่นกัศกึษาแตละคนสนใจและคนหยิบยกมาวิเคราะหการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในหนวยงาน  

หมายเหตุ :: กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 1 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร  

อ.กรุณา ใจใส 

อ.ปุณยวัจน ไตรจุฑากาญจน 

 

 

 

 

 

 

1 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม  

2 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร  

3 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง  

4 มูลนิธิเด็กกําพราบานกิ่งแกว วบิุลสันติ เชียงใหม  

5 มูลนิธิ The Hug Project จังหวัดเชียงใหม  

6 มูลนิธิ เพื่อความเขาใจเด็ก (Focus)  

7 สถานสงเคราะหบานราฟา  

8 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง  

9 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา  

10 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย  



70 | คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 1 (ตอ) 11 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  

12 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จังหวัดเชียงใหม  

13 เรอืนจํากลางลําปาง  

14 เรอืนจําจังหวัดนาน  

15 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกน  

16 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม  

17 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดลําพูน  

18 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก  

19 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา  

20 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเลย  

21 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดแพร  

22 เทศบาลนครลําปาง  

23 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลําปาง  

24 นิคมสรางตนเองลาํน้ํานานจังหวัดอุตรดติถ  

หองยอยกลุมที่ 2 

ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

อ.ปุณิกา อภิรักษไกรศรี 

อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 

1 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  

2 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ  

3 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก  

4 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค  

5 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลําพูน  

6 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลําปาง  

7 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  

8 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสโุขทยั  

9 
สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย (บานสอง

แคว) จ.พิษณุโลก  

10 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร  

11 เทศบาลนครเชียงใหม (กองสวัสดิการสงัคม)  
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 2 (ตอ) 12 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

13 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

14 มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม  

15 มูลนิธิพิทักษสตรี - Alliance Anti Trafic Thailand  

16 มูลนิธิศูนยชีวิตใหม จังหวัดเชียงใหม  

17 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์  

18 โรงพยาบาลศูนยอุดรธาน ี 

19 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม   

20 โรงพยาบาลลาํปาง  

21 โรงพยาบาลรอยเอ็ด  

22 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.เชียงราย  

23 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี   

24 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  

25 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแพร  

หองยอยกลุมที่ 3 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจติ 

อ.ดร.ปรินดา ตาส ี

อ.พงศยา ภูมิพัฒนโยธิน 

อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

1 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง 

2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก  

3 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม  

4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที่ 1 จ.เชียงใหม  

5 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  

6 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดลําปาง  

7 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดหนองคาย  

8 สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา  

9 สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี  

10 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.กําแพงเพชร  

11 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพะเยา  

12 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.นครราชสีมา  
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 

หอง ลําดับ พื้นที่ฝก 

หองยอยกลุมที่ 3 (ตอ) 13 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรรัีมย  

14 โรงพยาบาลสวนปรุง 

15 ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน  

16 บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม  

17 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชยัภูม ิ 

18 บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม  

19 สถานสงเคราะหบานเด็กชายเชียงใหม  

20 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค   

21 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร   

22 ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครวัเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษา   

23 โรงพยาบาลธัญญรักษเชยีงใหม  

24 โรงพยาบาลนครพิงค   

25 โรงพยาบาลอุตรดิตถ  

26 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

27 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห  

28 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

29 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.เชียงใหม    

30 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ  

31 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดลําปาง  
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

หนวยงาน รายชื่อนักศึกษา และอาจารยนเิทศงานฯ 

การฝกภาคปฏบิตั ิ1 ประจําปการศึกษา 2564 (ศนูยรังสิต) 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-01 

กลุมงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

สํานักงานสวัสดิการสังคม 

4096/25-26 ถ.มิตรไมตร3ี แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400  

อาจารยภาคสนาม 

คุณไพรัตน เหมันต (1295)  

ตดิตอ 098-016-9985 

คุณภรูิญาณภทัร สีวะสา (1304)  

ตดิตอ 089-151-1653 

3 

น.ส.ธนาภา เกบุตร 6305680107   ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล 

น.ส.ปณิศรา เหลืองสะอาด 6305680933   

น.ส.ศรัณยภัทร จันทรแสง 6305700764   

2-01 

มูลนิธิดวงประทีป 

เลขที่ 34 ล็อค 6 ถ.อาจณรงค แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

อาจารยภาคสนาม 

คุณนิตยา พรอมพอชื่นบุญ (0962)  

ตดิตอ 062-046-3535 

 

5 

น.ส.จณิสตา ยุนประยงค 6305610195   ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล 

น.ส.อักษราภัค นันตา 6305680347   

น.ส.สาริศา สงแปน 6305680388   

น.ส.อติกานต จารุสัมฤทธิ์ 6305680867   

น.ส.ณัฐฌา เปยมสิน 6305681246   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-01 

มูลนิธิอิสรชน 

72 ซอย วัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร 10510 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอัจฉรา สรวารี  

ตดิตอ 092-865-6651 

 

2 

น.ส.กัญญาปวีร อิสระวิทยะชัย 6305610112   ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล 

น.ส.นวพร พรอมสันเทียะ 6305680958   

2-01 

ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ออมนอย) 

ที่อยู 122/46 อาคารศูนยชุมชนบานเอ้ืออาทร 

นครปฐม (ออมนอย) ซ.วัดเพลินเพชร ถ.พุทธมณฑล

สาย5 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

อาจารยภาคสนาม  

คุณจุฑาทิพย ผลทิพย (2846)  

ตดิตอ 082-556-4083 

 

4 

น.ส.ชนิดา พลพงษ 6305520030   ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล 

น.ส.รัตนากร ศรีโพธิ์ทอง 6305680602   

น.ส.จินตนา รอดหวัง 6305680644   

น.ส.คีตภทัร กองทรัพย 6305681253   

2-01 

ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 

ที่อยู ซอย รามคําแหง 40 ถ. รามคําแหง แขวง 

หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240- 

อาจารยภาคสนาม 

- 

 

1 

นายพัครพงศ ปรัชญาสิทธิ์กุล 6305610062   ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-02 

บานผูสูงอายุบางแค 2 

1245 ซอยกาญจนาภิเษก8 แขวงบางแค เขตบางแค 

กรุงเทพฯ 10160 

อาจารยภาคสนาม 

คุณภทัราภรณ ชูศรีนวล (1026)  

080-715-2398 

คุณวรภร ประสิทธชิัย (0091) 

 

3 

นายภาณุพงษ เหลาผา 6305530021 มองเห็นเลือนลาง ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน 

กาญจนกุญชร น.ส.วิชญา สะมาวี 6305610310   

นายปยะวัฒน โอภาส 6305610351   

2-02 

บานมิตรไมตรีธนบุร ี

ที่อยู ซ.เพชรเกษม 3 แขวงวดัทาพระ  

เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเบ็ญจา นับเนืองทรัพย  

2 

นายยศวริศ นาคขําพันธุ 6305615020   ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน 

กาญจนกุญชร น.ส.บัวชมพู แปงสี 6305680792   

2-02 

ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ ออนนุช 35 

ที่อยู 235 ซอยออนนุช35 ถ.ออนนุช แขวงออนนุช 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

อาจารยภาคสนาม  

คุณรุจิรา แกวสะอาด (0506)  

เบอรโทร 094 1979094 

 

2 

น.ส.พลอยลลิน วงษศร ี 6305610666   ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน 

กาญจนกุญชร น.ส.ธัญพิชชา ศรีทองคํา 6305680453   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-02 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ปทุมธานี 

ที่อยู 89 ม.2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ต.บานฉาง 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุนทรีย อ้ึงเกลี้ยง (1991) 

คุณวรรณกานต แพทยสิทธิ์ 

5 

น.ส.ปนัดดา วัฒนาธร 6305680412   ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน 

กาญจนกุญชร น.ส.สรัลชนา ทองพรม 6305680784   

น.ส.ณชัชา วีระพันธ 6305681097   

น.ส.เบญญาภา ราวีศรี 6305681345   

นายกฤษฎา บุญชะตา 6305681717   

2-02 

สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด 

ที่อยู 78/64 หมู 1 ซอยติวานนท – ปากเกร็ด 1 ถ.ติ

วานนท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม 

คุณนิยาพร ไชยเสน (0696)  

เบอรโทร 083-319-4421 

คุณณัฐสินี ทิชากร (2444)  

เบอรโทร 061-680-6595 

4 

น.ส.ภรนภา วัจนะเวคิน 6305680826   ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน 

กาญจนกุญชร น.ส.สุจิรา รัตนะ 6305680909   

น.ส.ศศินันท ไชยมาตย 6305681386   

นายณัฏฐชนน ชยพลวัฒน 6305681725   

2-03 

กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลตําบลทาศาลา 

ที่อยู 299 ม.2 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณกิตติญา ศรีสุทโธ (1042)  

เบอรโทร 086-711-5976 

 

1 

น.ส.วรางคณา เงินไทย 6305700459   ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-03 

เทศบาลนครนนทบุร ี

ที่อยู 1,3 ซอยรัตนาธิเบศร 6 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บาง

กระสอ อ.เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณมัณฑณี ดิษฐขัมภะ 

คุณวสันต มอญวัฒ (2683) 

 

3 

นายสิรภทัร เวชพันธ 6305610138   ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล 

น.ส.นภรัตน ชาวบานใหม 6305615210   

น.ส.รัชนีพร ประมาณ 6305681352   

2-03 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี 

ที่อยู 1/130 หมู 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

12110 

อาจารยภาคสนาม 

คุณกมลรัตน หิรัญวงษ เบอรโทร 083-119-5422 

คุณกมลรัตน สายสมร เบอรโทร 096-860-7171 

คุณกาณตรวลี จําปาศรี เบอรโทร 062-230-0720 

คุณอิสรีย พรมหาลา (2656)  

เบอรโทร 096-212-7183 

 

 

 

9 

น.ส.ธนภร อินทรมณี 6305490010   ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล 

น.ส.วธูสิริ อาจเอ้ือ 6305540038   

น.ส.จิดาภา บรมสุข 6305610419   

น.ส.กัญญวรา ชุณประวัติ 6305610476   

น.ส.พิชญาภา วงศศิริ 6305610799   

นายปฏิพัทธ เชื้อวงษ 6305610807   

น.ส.ปารวี เพ็งเปน 6305680248   

น.ส.ปยะธิดา พูลเพิ่ม 6305680297   

น.ส.เสาวลักษณ อินทิราวรนนท 6305680495   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-03 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

ที่อยู 100/1 ซอย เทศบาลบางปู 119 ต. บางปลา  

อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 

อาจารยภาคสนาม 

คุณสาวิตรี ตรีสาร (0537)  

0834794661 

2 

น.ส.กณิกนันต วรรณศร ี 6305680362   
ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล 

นายจิรัฐ ไทยบัณฑิตย 6305681758   

2-04 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดปทุมธานทีี่อยู 

1/119 หมู 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  

จ.ปทุมธานี 12110  

อาจารยภาคสนาม  

คุณทศพล จันทราภิรมย (0016)  

086-7078543 

คุณพรพรรณ อักโข (1860)  

062-6549141 

คุณพิชญสินี  กอสุจริตสิริกุล (2455)  

083-0138934 

5 

น.ส.ชญานาฏ นะวะพิศ 6305610013   รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 

นายพชรพล มาวัง 6305610328   

น.ส.รุงอรุณ โคจํานงค 6305610401   

นายชนายุทธ กิตติธรสมบัตร 6305610583   

น.ส.นันทนภัส พงศอมรนฤนาท 6305620079   

2-04 

ศูนยชีวิตชีวา Viva city 

ที่อยู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารยภาคสนาม 

คุณนาดีญา มิงสะ เบอรโทร 063-203-8124 

2 

น.ส.นภสัษร จําดิษฐ 6305610039   รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 

น.ส.มศารัศม ปญจสิริวิทย 6305680842   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-04 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู 115 หมูที่ 5 ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณปยาภัทร เชิงฉลาด เบอรโทร 063-235-1993 

4 

นายธนภทัร รุงอุดมผล 6305620038   รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 

น.ส.ทรรศิกา กระตายทอง 6305680420   

น.ส.นฤวรรณ ขาวทอง 6305681022   

น.ส.วริศรา หมุดเพ็ชร 6305700293   

2-04 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  

ที่อยู 78/3 หมู 1 ถ.ติวานนท ต.บางตลาด 

 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณชมพูนุท คลองสา (0051)  089-506-5440 

2 

น.ส.สิริยาพร ศิริพัฒนพาณิชย 6305615194   รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 

น.ส.ณภทัรารัตน ปานเพชร 6305680800   

2-04 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรสาคร 

ที่อยู ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1  

ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุทธารีย สุธรรม (2472) 080-154-1364 

คุณนุชรีย สุขคลาย (2327) 094-435-6032 

3 

น.ส.สุพิชญา มั่งมูล 

น.ส.นันทชพร สายสุวรรณ 

น.ส.ริญญรภัส วงศศิริศุภกิจ 

6305610591 

6305700079 

6305700210 

 รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-05 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลสวนสราญรมย

ที่อยู 298 ถ.ธราธิบดี ต. ทาขาม อ.พุนพิน สุราษฎร

ธานี 84130 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอุไรวรรณ เกิดสังข (0616) 089-474 1803 

คุณชนิษฐา ดานธีรวนิชย (0706) 083-1043050 

คุณกฤตยา เพชรพยาบาล (0615) 083-1043050 

คุณจิรารัตน ทรัพยเจริญ (0621) 088-7841722 

คุณลลิพร พูลชัย (2123)  

คุณศศิฟา สายฟา (2937) 081-3966017 

คุณวัชราภรณ วงศสุวรรณ (0617) 081-9707173  

 

2 

น.ส.สิรีธร หมวดยอด 6305680727   ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 

น.ส.กมลนัทธ เล็กพิพัฒน 6305680883   

2-05 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดปตตานี 

ที่อยู 186/76 หมู 6 ถ.หนาสงเคราะห ต.รูสะมิแล  

อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณดุษฎ ีนามวิเศษ เบอรโทร 081-7380121 

คุณฐิติมา เจริญสุข เบอรโทร 061-3199087 

คุณสกล สันทัด เบอรโทร 083-440551 

 

 

3 

น.ส.นาเดีย ทาหา 

น.ส.ยสูนีตา หมาดเตะ 

น.ส.สูไฮลา หะยีอาแว 

6305680164 

6305680669 

6305700640 

  

  

  

ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-05 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ 

ที่อยู เลขที่ 237 ถ.พิทักษชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ  

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอารี  รื่นเริง (0443) เบอรโทร 065-6782905 

คุณอัญชรีพร โพธิ์ทอง เบอรโทร 089-7457691 

3 

น.ส.จิราภรณ เรืองนอย 6305610252   ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 

น.ส.อารดา นิธิถาวร 6305680305   

น.ส.ดวงตะวัน วรเกียรติกุล 6305681378   

2-05 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดกระบีท่ี่อยู  

ศูนยราชการจังหวัดกระบี่ 359 ม.7 ถ.ทาเรือ  

ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี ่81000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณรัฐพงษ วงศสุวรรณ (1960) 063-562-9169 

คุณกิทิมา คงขํา (0818)  064-691-4229 

คุณฟาซัน สาเส็บ 099-151-4693 

5 

น.ส.คีตยา หลายชั้น 6305680594   ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 

น.ส.กนกพร อองคํา 6305680628   

นายณัฐนนท นาคคง 6305681550   

นายเกียรติดนัย ชัยมุสิก 6305681584   

นายณัฏฐภทัร สมบัติบุญ 6305681659   

2-05 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดสุราษฎรธานี 

ที่อยู 3/87 ถ.ซอยพิเศษ หมูที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ 

จ.สุราษฎรธานี 84000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอทัยพร คงชู (2618) เบอรโทร 092-923-6191 

คุณอชาพัฒน ภูพลัม เบอรโทร 086-798-7872 

2 

น.ส.ณัฐชยา บัวลอย 

น.ส.ปฐมาวดี เมษสุวรรณ 

6305610203 

6305681295 

  

ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-06 

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู 

อาคาร1 ชั้น3 270 ถ.พระราม6 แขวงทุงพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนวลพรรณ ขันทะสีมา (1002) 091-774-5202

คุณกมลทิพย จิตรมั่น (2812) 091-774-5202 

2 

น.ส.นันทธีรา ทิพยศุภลักษณ 6305700665   รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

น.ส.อรธิดา สาระพุทธรัตน 6305680511   

2-06 

โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช 

กลุมงานสังคมสงเคราะห ชั้น2 260 ถ.พหลโยธิน ม.1 

ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000  

อาจารยภาคสนาม  

คุณไปรยา อุมรินทร (0727) 081-146-5695 

คุณฮันยนันท พวงวงศตระกูล (2463)  

086-986-0677 

คุณศุภรัตนา สุนทรารักษ ( 0995) 090-994-2253 

4 

น.ส.สรวีย บุญชวย 6305615186   รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

น.ส.ประไพภัสน เคนวงษ 6305680198   

น.ส.มัญญทิพย อิ่มสมัย 6305681477   

นายธนภทัร ขันเล็ก 6305681543   

2-06 

ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 

ที่อยู 3 ซอยเอกชัย121 ถ.เอกชัย แขวงบางบอนใต 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

อาจารยภาคสนาม  

คุณตฤณภัทร เหลือชั่ง (0090) 084 7369339 

2 

น.ส.ญานิกา แสงทอง 

นายอภิรักษ ประสพสุข 

6305681220 

6305700814 

  

รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

  



คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 | 83 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-06 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุร ี

ที่อยู 244 หมูที่ 4 ซอย 20 สาย 4 ต. พัฒนานิคม  

อ.พัฒนานิคม ลพบุร ี15140 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธิติยา จันฤาไชย (2038) 087-082-0935 

 

3 

นายธิติพัทธ เลิศขัย 6305681527   รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

นายกรกฏ ศรีสะอาด 6305681626   

นายกรวิชญ ทันประโยชน 6305700830   

2-06 

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี

(หญิง) จ.นนทบุรี 

ที่อยู 78/15 หมูที่ 1 ซอยติวานนท-ปากเกร็ด ถ.ติวา

นนท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอรวรรณ เรืองเจริญ (1498) 094-498-5379 

4 

น.ส.สุดารัตน ตนัจอ 6305610765   รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 

นายณัฐพงศ เอ่ียมวัฒนานันท 6305620053   

น.ส.สิราวรรณ โพธิจันทร 6305680032   

น.ส.ปยธิดา นอยรักษา 6305700343   

2-07 

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยที่อยู 384/127 ม.6 

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพิรุณ นอยอ่ิมใจ (0013) 095-852-3555 

 

3 

นายจตุรงค สุวรรณไตรย 6305520014   ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 

น.ส.สุดารัตน บุญเปง 6305520063   

น.ส.โอ - 6305680149   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-07 

โรงพยาบาลชลบุรี 

69 ม.2 ถ.สุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณทวีศักดิ์ กลิ่นจันทร (1225) 

คุณกานดา ดีปาน (1160) 

คุณกรัณย ฐาปนวงศศานติ (2620 081-996-0189 

คุณจีรภา สุภาภา (0425) 

2 

น.ส.สิรภทัร พรมมา 

นายณัฐศทร คเนจร ณ อยุธยา 

6305610468 

6305700848 
  

ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 

  

2-07 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดชลบุร ี

172/23 หมู 4 ต.บางละมุงอําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 

20150 

อาจารยภาคสนาม  

คุณมลฤดี เจริญทรัพย เบอรโทร 081-357-1363 

คุณมนรดา แกวจันทร เบอรโทร 087-577-6534 

2 

น.ส.ประณยา ชุณหสุนทร 6305680206   ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 

นายศิวศรันย เอกวิริยกิจ 6305681618   

2-07 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุร ี

104 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง  

จ.ชลบุรี 20150 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสิราณี คิดหาทอง (0959) 085-058-3897 

คุณศิรินนท ปาลี 064-364-7569 

4 

น.ส.ชลดา สุขยอด 

น.ส.ธีราพร สูตระกูล 

น.ส.ไพลิน ศรีจันทรเจา 

น.ส.ปยะนุช นพเกิศ 

6305610773 

6305680610 

6305680776 

6305681121 

  ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-07 

สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดชลบุร ี

104 27 หมู 3 ถ. สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง 

ชลบุรี 20150 

อาจารยภาคสนาม  

คุณชัยพร เนียมวงษ (0013) 097-001-3830 

คุณพาณี จันทรปรุงตน 081-761-1008 

4 

น.ส.ชัญญา เอ้ือธนาภา 6305610120   ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 

น.ส.ชลธิชา หวานเสร็จ 6305610609   

น.ส.มุกตาภา บุญใช 6305680974   

นายเทพฤทธิ์ บุญรัตนกรกิจ 6305681683   

2-08 

กลุมงานจัดสวัสดิการและคุมครองเด็ก สํานักงาน

สวัสดิการสังคม 

4096/25-26 ถ.มิตรไมตร3ี แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400  

อาจารยภาคสนาม 

คุณนิภา จวนโสม (2024) 061-394-5398 

คุณขจรโชค ฉัตรแกวสิริ (1619) 092-518-5666 

คุณธัญญธร รัตนบุรี (1232) 095-365-4159 

คุณมิรันตี วรอุไร (1312) 089-776-7465 

2 

น.ส.อนันดา นนทชาลี 6305490028   ผศ.รณรงค จันใด 

นายนราวิชญ คําสั้น 6305681493   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-08 

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม  

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

อาจารยภาคสนาม  

คุณญาณิกา นิลแจง (2/54) 093-395-8553 

2 

น.ส.ณัฐวดี ชูรังสฤษฎิ์ 

นายพงษกร ไชยปาล 

6305610302 

6305610534 

  

  

ผศ.รณรงค จันใด 

2-08 

กองตอตานการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

ที่อยู กองตอตานการคามนุษย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เลขที่ 1034  

ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กรุงเทพมหานคร 10100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธันทณัฏฐ สุขโขธิติรตั  

คุณสัมฤทธิ์ เดชประพนธ 

2 

น.ส.กานตพิชชา เหลืองธาดา 6305610435   ผศ.รณรงค จันใด 

น.ส.พิมพิชญภัทร พิสปงคํา 6305681279   

2-08 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดนครปฐม 

ที่อยู เลขที่ 295 ถ.เพชรเกษม (ศูนยชุมชนบานเอื้อ

อาทรพระประโทน) ต.พระประโทน อ.เมือง  

จ.นครปฐม 73000 

อาจารยภาคสนาม 

คุณพีรยา สนธิไทรงาม เบอรโทร 083-078-9733 

4 

น.ส.อนันตญา ชูศรี 6305610047   ผศ.รณรงค จันใด 

นายพีรพัศ สุจารีรัตน 6305610161   

น.ส.อาทิตยา พันธเพ็ง 6305680271   

น.ส.วริศรา รอดขํา 6305680446   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-08 

สถาบันราชานุกูล 

ที่อยู 4737 ถ.ดินแดง เขคดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม 

คุณศิโรรัตน  นาคทองแกว (0281) 08-6881-1653 

คุณปรารถนา รัตนถิรวรรณ (0282) 08-1457-8611 

คุณลมฝน จําปาทอง  08-6415-3641 

คุณเบญจภรณ บุญอิ่มยิ่ง 09-1414-4686 

คุณอรพรรณ ชมชื่น 08-6007-2877 

คุณวัลยา บางมวงงาม  08-1830-9272 

คุณจารุพัชร  ฉลาดแพทย 08-0438-3073 

5 

น.ส.สุทธิดา ลีรัก 6305610104   ผศ.รณรงค จันใด 

น.ส.นฏกร สิวายะวิโรจน 6305610153   

น.ส.กันตฤทัย ภัทรธนาทรัพย 6305610484   

น.ส.ดารีญญา ใจจงรัก 6305610732   

น.ส.ลัลนลลิตา เยน็พันธุ 6305680057   

2-09 

กลุมงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย โรงพยาบาล

มหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเสถียร บุญศรี (1394) เบอรโทร 089-693-7579

คุณกุลภสัส นิมา (3785) เบอรโทร 097-138-0967  

4 

นายวรกฤต มากจันทร 

น.ส.เสาวลักษณ เกิดที่สุด 

น.ส.วันวิสา คงทน 

น.ส.หัทยา หมายปดกลาง 

6305620061 

6305680081 

6305680701 

6305680750 

  

  

  

  

  

ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-09 

บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระ

อุปถัมภฯ 

ที่อยู 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10120  

อาจารยภาคสนาม  

คุณกรวิณท วรสุข (0245) เบอรโทร 086-899-0660 

3 

น.ส.วาสนา เฉียงอุทิศ 

น.ส.กีรติ จินโจ 

น.ส.ณฎัฐกร ภูสุนทร 

6305681204 

6305681444 

6305700525 

  

  

  

ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง 

2-09 

มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ 

4128 /1 ซอยโบสถแมพระฟาติมา ถ.ดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณฉลาด สังคฤกษ (2818) 085-456-2270 

คุณศิริภรณ สุวรรณไชยรบ  

2 

น.ส.พริมา พงษประสิทธิ์ 6305680487   ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง 

น.ส.ณัฐชมน ประสพสม 6305700608   

2-09 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัด

ปทุมธานี 

9/1 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

อาจารยภาคสนาม 

คุณชอทิพย ลือลาภ (1741) 081-421-7052 

2 

นายดิศกุนต ทศพานนท 6305615400   ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง 

นายนิฮัคซัล หลังยาหนาย 6305680065   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-09 

หนวยสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลภมูิพลอดุลยเดช 

ที่อยู 171 ถ. พหลโยธิน แขวง สายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 10220 

อาจารยภาคสนาม  

คุณณฐพร เยี่ยมฉวี (2112) 090-662-8540 

คุณธนิต เผือกมวงศรี (2185) 080-264-4619 

3 

น.ส.นัฐชา อุดรเสถียร 

น.ส.สิรินรดา มาสถิตย 

น.ส.รุงตะวัน ขันเพ็ชร 

6305610294 

6305610708 

6305680768 

  

  

  

ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง 

2-10 

งานสังคมสงเคราะหทางการแพทย  

โรงพยาบาลราชวิถี 

2 ถ. ราชวิถี แขวง ทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุตาพร ชัยชนะ  (0166) 095-516-6424

คุณปณัฏฏา แดงปุน (2760) 097-271-3589 

8 

น.ส.วาลีมะ ยอมใหญ 6305520048   อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

นายวัชรพล ปจฉิมบุญ 6305530013 มองเห็นเลือนลาง 

นายภานุวัฒน อินภูวา 6305610443   

น.ส.ภทัรธิราภรณ เสนานุช 6305680099   

นายธีรศักดิ์ พรชัย 6305681766   

นายประวิน สุพะมูล 6305681774   

น.ส.ธารีรัตน ไรกระโทก 6305700350   

น.ส.นฤมล พรกาญจนวงศ 6405530012 ใสขาเทียม 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-10 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสงขลา 

ที่อยู 331/25 หมู 2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง  

อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

อาจารยภาคสนาม 

คุณมะสุวรรณ ตูลา  

คุณกมลพัฒน นนตรี (0813) 083-043-5805 

4 

น.ส.ปยณัฐ ภัศระ 

น.ส.จุฑามณี สีนอง 

น.ส.แจน แองเจล เดอ กูซมัน 

น.ส.นันทมนัส บัวบาน 

6305680354 

6305681071 

6305700053 

6305700269 

  

  

  

  

อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

2-10 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

106/121 หมูที่ 3 ถ.พอขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎรธานี 

จ.สุราษฎรธานี 84000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธันยพร ขาวสัง (2919) เบอรโทร 0853681999 

1 

น.ส.นันทนภัส กลั่นบัวเพชร 6305700244   อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

2-10 

สถานสงเคราะหเด็กชายนราธิวาส 

11 ม.8 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 9600  

อาจารยภาคสนาม 

คุณสิริมา สีระโก เบอรโทร 091-7800457 

1 

น.ส.ฟารฮานา มาหะ 6305680891   อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-10 

ศูนยการแพทยปญญานันทภกิขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

222 หมู 1 ถ.ติวานนท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม 

คุณปาณิสรา อินหอม (2661) 062-323-1488 

1 

น.ส.กนกวรรณ พรหมเมศร 6305681162   อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

2-10 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสตูล 

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม) ชั้น1 ถ.สตลูธานี 

อ.เมืองสตลู จ.สตูล 91000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวีรนุช เภอรักษ (2120) เบอรโทร 074-711-375 

1 

น.ส.ณัฐภรณ ชวยวงศ 6305680180   อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

2-11 

คลินิกกาวใหม ลาดพราว สํานักงานปองกันและ

บําบัดการติดยาเสพติด 

900 อยูระหวางซอยลาดพราว46-48 แขวงสามเสน

นอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเกศรา สุขทรัพยสิน  (0390) 081 7418103 

2 

น.ส.ภทัริกา วงศมั่น 6305610625   อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช 

น.ส.พริมา ลีฬหาล้ําเลิศ 6305680313   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-11 

ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สภากาชาดไทย 

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

อาจารยภาคสนาม  

คุณปาณิสรา จิตรภกัดี (0495) 063-2354956 

คุณพวงเพชร นาคศุภมิตร (0494) 086-770-4172 

คุณณัฐฏิการ แสงสิทธิอําพันธ (0513)  

097-364-6936 

คุณพัทธนันท รุจิภาคยศานต (0514)  

082-353-3964 

คุณนันทนัช ชินสกุลอนันต (0512) 089-229-8686 

คุณนิรมล ปนลายนาค (0496) 084-766-5107 

คุณกนกวรรณ รัฐสมุทร (0498) 061-959-8265 

คุณเทียนชัย คุณยศยิ่ง (2242) 089-851-8785 

คุณเสาวลักษณ ทับคง (1902) 085-333-2560 

คุณกนกพร ปจมิตร (2241) 094-743-9185 

คุณพิมพขวัญ ควรคิด (2240) 090-973-2351 

คุณชลลดา เอ่ียมหงษเหม (2173) 083-188-1479 

12 

น.ส.ชนันญา สัมมาตรี 

น.ส.วิชชุริณี ชุมพล 

นายวัชรพล สิงคบุร ี

น.ส.พรสุดา ควรชม 

น.ส.เพ็ญพิชญา บุญธรรม 

น.ส.หทัยชนก อมชาติ 

นายเงินตรา มณีประเสริฐ 

น.ส.นภสร รัศมี 

น.ส.นันทนภัส เทียนเครือ 

น.ส.ญาดา งามราศรี 

น.ส.ปยะพร แสงสุข 

นายกิตตินันท ทองนวม 

6205681627 

6305520022 

6305610492 

6305610740 

6305615079 

6305615087 

6305615376 

6305680214 

6305681105 

6305700111 

6305700681 

6305700822 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-11 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสิงหบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงหบุรี 

จ.สิงหบุรี 16000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณณัฐพล คงแกว เบอรโทร 085-511-2516 

คุณอติชาต ิมณีสิน เบอรโทร 082-235-3296 

1 

น.ส.ณัฐณิชา จุลนวล 6305615251   อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช 

2-12 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

200/12 หมู 2 ต.บอโพง อ.นครหลวง  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13260   

อาจารยภาคสนาม 

คุณภาณุวัฒน กษิดศิ (0708) 094-496-9626 

4 

น.ส.วีระนันท แกวคุณเมือง 6305540020   ผศ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท 

น.ส.นพสรณ จ่ันพลอย 6305610229   

น.ส.ชิษณุชา พงษไทย 6305610245   

น.ส.วชิราภรณ สุนิมิตร 6305680917   

2-12 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

51 หมู 7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ 10130 

อาจารยภาคสนาม  

คุณมยุรฉัตร ตางระแม (1832) 085-90779045 

2 

น.ส.สลิลทิพย ฉัตรชัยพัฒน 6305680255   ผศ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท 

น.ส.ภรูิษา เพชรสวัสดิ์ 6305680560   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-12 

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ 

38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ 10530 

อาจจารยภาคสนาม  

คุณรชตะ กอเซ็มมูซฮ (2237) 089-505-9183 

คุณสุจีรา หะยี่อับดุลเลาะห (1986) 084-968-7914 

คุณนาซีลา ยะปา (2162) 098-258-5675 

2 

น.ส.พรพรรณ นิยมยนิดี 

น.ส.ธีระนุช เกษมทรัพยศิริ 

6305681402 

6305681436 

  

  

ผศ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท 

2-12 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 

อาจารยภาคสนาม  

คุณศศิธร มูลสิงห (0666) 089-786-5715 

คุณพิมพวิไล แสงบรรเจิดกุล (1564) 083-228-1657 

คุณวิชุดา ขําแปน (1457) 088-993-3111 

คุณกมลชนก เพชรโรจน 082-336-8379 

4 

นายภูวดล ทานนท 6305610237   ผศ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท 

น.ส.ปรีญา อนุกรมวีระกิจ 6305680735   

นายธนพัฒน มีทิศ 6305681535   

น.ส.พิชญธิดา สิทธิจารย 6305700319   

2-12 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 

12 ซ.8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพิทยา สุขธงไชยกูล (1374) 095-761-4974 

คุณบุณยาพร สุทธวัจน 082-641-5659 

3 

น.ส.ปุณยภรณ ศรีชูเปยม 

น.ส.ชนิกานต ชินหัวดง 

นายภัทรชัย ไทยอําพล 

6305610211 

6305681014 

6305681741   

  

  

ผศ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-13 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลสระบุร ี

18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี  

จ.สระบุรี 18000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพรพิไล อาลัยสุข (0115) 094-549-6178 

คุณเนียรนิภา บุญอวน (0566) 081-704-1643 

2 

น.ส.ปณิตตรา ทองม่ัน 6305610526   อ.ปฐมพร สันติเมธี 

น.ส.รัชดาพร ลีพุด 6305681394   

2-13 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสระบุร ี

437/5 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 

18000  

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุทธินี นุชนารถ (1715) 081-1749793 

คุณรัชพร ไวทยาชีวะ  (2504) 087-3226405 

คุณพรทิพย ขํามาลัย 098-8271597 

4 

น.ส.ญาณิศา มาลัยนาค 6305615129   อ.ปฐมพร สันติเมธี 

น.ส.วราภรณ นันทเดช 6305615236   

น.ส.ณชัชา ธราพร 6305681030   

น.ส.เกษมณี แกวใส 6305700376   

2-13 

สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุร ี

226/23-24 ต.ทาหิน อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณกรรณชนม ใจบุญ ปถมวาลย (1145)  

เบอรโทร 089-240-6580 

2 

นายธนวัฒน แสงขาว 6205680777   อ.ปฐมพร สันติเมธี 

นายพงศกร นิลสงา 6305610021   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-13 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยนาท 

ศาลากลางจังหวัดถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณดรุณี มนัสวานิช (1082) 

คุณรตยิา คาธัญญะ (2328) 099-049-9824 

คุณศิริพงษ ศิริวงศ (2270) 095-581-6813 

3 

น.ส.พรพนา สมิงนคร 6305540012   อ.ปฐมพร สันติเมธี 

น.ส.สิมิตา ภูเกิด 6305680222   

น.ส.นภสัวรรณ หามนตร ี 6305680230   

2-13 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสระบุร ี

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี  

จ.สระบุรี 18000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุนิสา ไชยกุล (1338) เบอรโทร 081-852-9978 

3 

น.ส.อารดา เล็กมณี 6305680982   อ.ปฐมพร สันติเมธี 

น.ส.ณชิกานต กมลพิลาส 6305681154   

น.ส.ชนกชนม แสงสุธา 6305681170   

2-14 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 

1/1 ถ.นางสายทอง ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง  

จ.สุพรรณบุรี 72000 

อาจารยภาคสนาม 

คุณณัฐชมนต ปริยดิษฐาพงศ (1219)  

เบอรโทร 084-132-5355 

 

2 

น.ส.พรทิพย รัตนะ 6305681006   อ.ดร.กาญจนา รอดแกว 

น.ส.ศศลักษณ เตียรธิติ 6305700673   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-14 

มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ลาด

หลุมแกว 

1/4  หมู 9 ถ.คูบางหลวงไหวพระ ต.ลคูบางหลวง         

อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสมพงศ สระแกว 
10 

น.ส.อริยพร วิชิตา 6305450014   อ.ดร.กาญจนา รอดแกว 

นายณัฐพล แสงจันทร 6305610070   

น.ส.ปยฉัตร อนุศาสตร 6305610369   

น.ส.ศศิประภา ดวงกรมนา 6305680156   

น.ส.ธันยพร เชี่ยวธัญญกิจ 6305680578   

น.ส.สุดารัตน นันทะเดช 6305681212   

น.ส.ศิโยนต เหลืองประเสริฐ 6305681337   

น.ส.จิณนภรณ วุฒิมานพ 6305681410   

น.ส.เมธาพร จันโท 6305681469   

นายยรรยงค บุญมาปด 6305681782   

2-14 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

ที่อยู 99/99 ม.4 ต.บานไร อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

70000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสวาสุณีย อัศววิภาส (2231) 098-105-5664 

คุณอลิสรา กรุงจิตร (1414) 065-724-3225 

1 

น.ส.อสมาภรณ ชางเพชร 6305681261   อ.ดร.กาญจนา รอดแกว 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-14 

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา 

70 หมูที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

อาจารยภาคสนาม  

คุณไกรศร แกวพิพัฒน (0545) 061-343-9777 

1 

น.ส.นภาภรณ มาเอ่ียม 6305615269   อ.ดร.กาญจนา รอดแกว 

2-14 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 ถ.340 

สุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมืองสุพรรณบุรี 

จ.สุพรรณบุรี 72100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณไพรทิพย ปญญาดิลก (0831) 094-892-2393 

คุณภรูิตา โกมลวรรธนะชัย (2789) 089-929-4756 

คุณปภาวัฑฒ วัฒนสินธุ (2151) 094-495-3316 

1 

น.ส.ชนิกานต สังขศรีแกว 6305680479   อ.ดร.กาญจนา รอดแกว 

2-15 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลบางพลี 

88/1 ม.8 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 10540 

อาจารยภาคสนาม  

คุณภญิญาพัตชุ แตงออน (2636) 080-263-5129 

2 

น.ส.กัญญาณัฐ ชัยบรรฑิตย 

นายธีรศักดิ์ วงษตุน 

6305615343 

6305681642 

  

  

ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-15 

บานมิตรไมตรีออนนุช 

94/1-99 ถ.สุขาภิบาล 2 ซอย15 แยก 2 แขวง/เขต

ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

อาจารยภาคสนาม  

คุณศัลยา เขียวชอุม 

2 

น.ส.กมลฉัตร เพียรดี 6305620046   ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช 

น.ส.ณชิกานต ไสเก้ือ 6305680370   

2-15 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดชุมพร 

110/1 หมูที่ 10 ต.นาทุง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

86000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณปญวราภรณ จันเทศ 

1 

น.ส.ปวันรัตน จาวยนต 6305681113   ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช 

2-15 

ศูนยชวยเหลือสังคม สายดวน 1300 

อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 

ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตปอมปราบ

ศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพรสวรรค วรวิศลัยกุล (0861) 089-828-6344 

คุณจักนะรินทร ติกขนา (1177) 086-609-5381 

8 

น.ส.สุธาวี แซต้ัน 6305610286   ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช 

น.ส.ฐิติวรดา เพ็ชรมงคล 6305610344   

น.ส.ญดาพร จันทรกระจาง 6305680396   

น.ส.ศศิธร เสนียวงศ ณ อยุธยา 6305680685   

น.ส.ศิริกาญจน ยินดีรัมย 6305680693   

น.ส.ญานันดา จําปาทอง 6305680818   

นายวิรัตน เนียมเงิน 6305681600   

นายศุภวชิญ สําราญสุข 6305681733   



100 | คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-15 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเพชรบุร ี

ศาลากลางจังหวัดชั้น 1, ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง 

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุร7ี6000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวรนุช ยิ้มละมัย (0415) 065-689-1945 

คุณศริญญา รอดสวัสดิ์ 087-161-0414 

2 

นายนันทกานต ไกรเพชร 6305615046   ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช 

น.ส.ศุภมาส เกิดผล 6305615277   

2-16 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอรชร ออนโอภาส (0101) 081-909-5983 

3 

น.ส.วิมลสิริ นาสรร 6305610054   ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 

น.ส.สุภัสสร ปนศรีนวล 6305680503   

น.ส.ณัฐริญา หวนสันเทียะ 6305681238   

2-16 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดยะลา 

62/62 ถ.สุขยางค ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนุรอายนี ยูโซะ (1053) เบอรโทร 086-147-7093 

1 

น.ส.อัซมานี สุหลง 6305680131   ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-16 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 

97 ม.3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณลัดดาวัลย จอมใจ (2021) 091-817-9725 

คุณวิชุตา รักวิจิตร (2008) 090-289-2961 
8 

น.ส.วรพิชชา โสสีสุข 

น.ส.กวินนาถ พิรินทรางกูร 

น.ส.สิรินดา ศรีเลิศ 

น.ส.ศิรภสัสร จงสําราญ 

น.ส.ฟาประทาน ศรีหวัง 

น.ส.ธิดารัตน เพ็งวิชัย 

นายสิรวิชญ แซลิ้ม 

นายธนพล บุญเที่ยง 

6305610559 

6305680636 

6305680677 

6305681139 

6305681196 

6305681329 

6305681667 

6305681675 

  

  

  

  

  

  

  

  

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 

2-16 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา 

53-53/1 ถ.อุตสาหกรรม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา  

จ.ยะลา 95000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนิษฐา ทองวิเศษ  

1 

น.ส.ปวิชญา ไวยากรณ 6305681451   ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 

2-16 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

สงขลา 

140 หมู 5 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปชาง อ.เมือง 

จ.สงขลา 90000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณศิริขวัญ สําราญราษฎร (0503) 0885419411 

คุณเจตนาถ แซเจ่ีย  

2 

นายภาณุเมศวร ไพจิตต 

น.ส.เกวลิน วาดแสง 

6305520055 

6305680024 

  

  

ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-17 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลระยอง 

138 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุภาพร ตราชู (0435) 081-716-9884 

คุณกิตติยา ยะลา (1634) 081-591-1860 

คุณรวิกานต ชาวสวน (2133) 087-139-7294 

คุณพรศิริ วงศสุวรรณ 085-395-9561 

3 

น.ส.มัญชุกานต พรหมสุภา 6305610500   ศ.ดร.นฤมล นิราทร 

น.ส.ชุตินันท คํานนท 6305610542   

น.ส.พิชชาภรณ มวงโพธิ์ 6305700368   

2-17 

กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ 

111 หมู 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

20150 

อาจารยภาคสนาม  

คุณกัลยกร บุญรัตน (909) เบอรโทร 089-994-589 

3 

นายวรภัทร แซโงว 6305620087   ศ.ดร.นฤมล นิราทร 

น.ส.วรรณิดา เรือนทอง 6305680339   

น.ส.ภรูรินทร สีชมภู 6305681055   

2-17 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดตรัง 

38/17 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  

อาจารยภาคสนาม  

คุณกรรณิการ สมาคม (2477) 080-810-4403 

2 

น.ส.แกนกาญจน รายารักษ 6305680115   ศ.ดร.นฤมล นิราทร 

น.ส.นภสร ทิวแพ 6305681063   

2-17 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดพัทลุง 

182 หมูที่ 1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณดาวสวรรค ไชยเดช เบอรโทร 096-924-1092 

2 

น.ส.ปนัฐชา เประนาม 

น.ส.กัลยารัตน สีไข 

6305610096 

6305680438 

  

  

ศ.ดร.นฤมล นิราทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-17 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภริมย  

ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

10270 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุฑารัตน แกวลอย (1380) 089-227-5297 

คุณอรทัย ลีฉลาด 089-385-3571 

6 

น.ส.กมลวรรณ จันทะวงษ 6305610179   ศ.ดร.นฤมล นิราทร 

นายธีธัช ปยะวงศวัฒนา 6305610450   

น.ส.สุพิดชา ทองนุม 6305680016   

น.ส.วิภาวี ทวีสิทธิ์ 6305680875   

น.ส.อภิชญา ปนกุมภีร 6305681147   

น.ส.รัญชนา บอทรัพย 6305700533   

2-18 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตปอม

ปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 

อาจารยภาคสนาม 

คุณวสมน ทิพณีย (2047) เบอรโทร 063-149-6542 

คุณณภคัพงษ เฟอขุนทด เบอรโทร 081-989-6251 

คุณเนตรชนก กันทะวงศ เบอรโทร 096-695-6647 

3 

น.ส.พบพร โชติกะคาม 6305610146   ผศ.ดร.สิริยา รัตนชวย 

น.ส.เตชินี ต้ังวิสุทธิจิต 6305680586   

น.ส.ศศิกานต ประเสริฐทรัพย 6305680743   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-18 

กองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค  

เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพงษศักด์ิ นาคสีจันทร (1003) 086-661-6330 

3 

น.ส.ชนัญชิดา ลับบัวงาม 

น.ส.นฤมล เอ่ียมสมร 

น.ส.อริศรา กุซัว 

6305680404 

6305680529 

6305680966 

  

  

  

ผศ.ดร.สิริยา รัตนชวย 

2-18 

แผนกสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลมะการักษ 

47/12 หมู 4 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 

71120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณฑิฆัมพร ตระกูลกิจจิไพศาล (0547)  

เบอรโทร 081-558-2455 

2 

นายภูรินทร เสือดาว 6305610567   ผศ.ดร.สิริยา รัตนชวย 

น.ส.นภสัวรรณ จอมขวัญ 6305681188   

2-18 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนนทบุรี 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร  

 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี11000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณบุณยวีร ลุมาดกมลพันธ 063-272-2578 

5 

น.ส.อธิปภรณ ศรีเล็ก 6305680289   ผศ.ดร.สิริยา รัตนชวย 

น.ส.แพรวพรรณ จูงพันธ 6305680651   

น.ส.ตรีรัตน วรรณวงษ 6305681287   

น.ส.วริศรา เกิดฤทธิ ์ 6305681360   

นายณพวัฒน พลมั่น 6305681576   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

2-18 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 

708 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แมกลอง อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนุสรา สวางศรี (2170) 086-611-9506 

คุณกนกพรรณ อุทัยมณี (2145) 089-732-7211 

คุณมาลีพรรณ แกวละเอียด (1435) 087-384-4164 

2 

น.ส.รัชณีรมณ ศิรินนท 

นายสิริภาส ลอยวิเวก 

6305680990 

6305700863 

  

  

ผศ.ดร.สิริยา รัตนชวย 

3-01 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

95 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

12120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธีระนิตย อุนหลา (0283) 089-5547561 

ดร.ขนิษฐา บูรณพันธศักดิ์ 11 

น.ส.ศิวัชญา ปดนอย 

น.ส.ภวิตา ลิมปนุทัย 

น.ส.วชิรญาณ รัตนโชติ 

6205610618 

6205680520 

6205680819 
กลุม 1 

รศ.ดร.วรรณลักษณ  

เมียนเกิด 

นายกนกพล ปุษปาคม 

นายธราธร ใชยา 

น.ส.จอมขวัญ ทวีทรัพยอัมพร 

น.ส.ธันชนก ผะอบเงนิ 

น.ส.ภทัรลักษณ กลิ่นสุคนธ 

น.ส.พิรานันท อธิคาร 

น.ส.ปวีณพิชญ ภูประเสริฐ 

น.ส.แพรวตา ขําเกลี้ยง 

6105620097 

6205680058 

6205680801 

6205615286 

6205700237 

6205700260 

6205700674 

6205615393 

กลุม 2 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-01 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงกรุงเทพ 

161/1 ซ.ประชาสงเคราะห 1 ถ.ประชาสงเคราะห 

แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธาปนีย ศิริสมบูรณ (1867)  

1 

น.ส.ปวีณา นิลดอนหวาย 6205700476   รศ.ดร.วรรณลักษณ  

เมียนเกิด 

3-01 

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนนทบุร ี

78/12 หมู 1 ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท       

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณฐิติยา คงอ้ิว (2755) 09 2664 9398 

1 

น.ส.วิภสักานต ทองเขาลาน 6205680645   รศ.ดร.วรรณลักษณ  

เมียนเกิด 

3-01 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บานภูมิเวท) 

2/8 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด                   

จ.นนทบุรี 11120 

อาจารนยภาคสนาม  

คุณภคพร เจียรอัญมณีกุล (2172) 062-8146611 

2 

นายสิทธิพัฒน พึ่งบุญ ณ อยุธยา 6205680660   รศ.ดร.วรรณลักษณ  

เมียนเกิด น.ส.วีราพร วุฒกิมลชัย 6205700245   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-01 

สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ 

1086-1092 ถ.อาคารสงเคราะห  

แขวงทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณชุติญา พวงทอง เบอรโทร 098-919-8699 

คุณญานวัฒน พรนิธิดลวัฒน (1217) 096-915-3542 

1 

น.ส.กวิสรา แปลงศรี 6205610063   รศ.ดร.วรรณลักษณ  

เมียนเกิด 

3-02 

กองสวัสดกิาร เทศบาลตําบลบางเสาธง 

213/1 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ 10570 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนันทกา สุริยามงคลชัย (2608) 099-113-2278 

1 

น.ส.อัญชิสา กาญจนพฤทธิ์ 6205700344   ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี 

3-02 

มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 

546 ซอยลาดพราว 47 ถ.ลาดพราว แขวงสะพาน

สอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

อาจารยภาคสนาม  

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง (2871) 086-996-1769 

2 

นายบวรรัตน เรืองจันทร 6205681395   ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี 

น.ส.จงกล กูสุจริต 6205681502   

3-02 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง จ.ชลบุร ี

223 ม.9 ต.หนองอิรุณ อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสรญา เจริญวัฒนะ (0259) 038-160451 

2 

น.ส.กชพร วงษบํารุงจิตร 

น.ส.รัชดาภรณ ดอนมอญ 

6205680074 

6205680082 

  

  

ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-02 

สถานคุมครองสวัสดภิาพผูเสียหายจากการคามนุษย 

(บานเกร็ดตระการ) 

ที่อยู 34/1 ม.2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

11120 

อาจารยภาคสนาม  

1.คุณนันทนภสั ทวีโภคา (1243) 

2.คุณวไลพร ศิริกัณฑ เบอรโทร 084 – 656 - 9693 

1 

น.ส.ณฌัชาลิณีย นิมะ 6205700328   ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี 

3-02 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชลบุร ี

ที่อยู สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 

ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุร ี20000 

อาจารภาคสนาม  

1.คุณอลิสรา ใจเพชร (1831) 062-323-9155 

2.คุณสุดารัตน แผลงเดช  

8 

น.ส.มลชสร โชติธรรมาภรณ 

น.ส.โนรอัสลีนา เปงแสนหนู 

นายวริทธิ์ธร กาลานุกาล 

นายกฤษฎา ชะบากาญจน 

น.ส.พิชญสินี ศิลารัตน 

น.ส.ธนัชชา หวังระบอบ 

น.ส.ยภุาพรรณ ศรีกลัด 

น.ส.อรอิสรา บุญสําเร็จ 

6205610253 

6205610790 

6205620021 

6205680348 

6205680470 

6205681106 

6205700096 

6205700104 

  

  

  

  

  

  

  

  

ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-03 

ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจ่ัน 

ที่อยู 905 ซอย ลุมพินี นวมินทร แขวง คลองจ่ัน เขต

บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

อาจารยภาคสนาม  

1.คุณขนิษฐา จํานงคอาษา  

เบอรโทร 086-5586201 

7 

น.ส.ปุณยภา เพชรไพร 

น.ส.นิชานันท ยืนทน 

น.ส.ชัชชญา เกียรตินันทน 

น.ส.ชญานนันท ฐิติวัฒนกุล 

น.ส.พิมพชนก เลียบทว ี

น.ส.สิริรัตน สุภาพ 

น.ส.ทิพยพิมาน ศักด์ิชลพันธ 

6205680231 

6205680256 

6205680314 

6205680546 

6205680553 

6205681494 

6205681601 

  

  

  

  

  

  

  

รศ.ดร.ธัญญลักษณ 

วีระสมบัต ิ

3-04 

ฝายสังคมสงเคราะห สถาบันกัลยาณราชนครินทร 

23 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 แขวง/เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10170 

อาจารยภาคสนาม  

คุณลัดดา จีระกุล (0040)  

เบอรโทร 081-943-1830 / 085-819-9486 

7 

นายชัชพงศ วันแกว 

น.ส.ศศิประภา บัวนารถ 

น.ส.คีตภทัร ดาวนีย 

น.ส.โศภษิฐ วงษสุดตา 

น.ส.ปภาวี แซหลิ่ว 

น.ส.ปารีณา บัวบาน 

นายรัฐศาสตร รักภักดี 

6205610048 

6205610311 

6205610352 

6205610527 

6205680298 

6205680447 

6205680934 

  

  

  

  

  

  

  

อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 

3-04 

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

950 ถ.พระพันวษา ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง  

จ.สุพรรณบุรี 72000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสมใจ เจริญพันธุ (0410) 089-002-4762 

คุณภชูิษา สิริเดชาภัทรา (0193) 099-426-4445 

1 

นายวัชรพล เถียรสวัสดิ์ 6205680579   อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-04 

ศูนยบริการสาธารณสุข 51 จตุจักร 

ที่อยู 4 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

อาจายภาคสนาม  

คุณมินทฐติา วสุภริมยคณากุล (0318)  

เบอรโทร 061 6165946 

2 

น.ส.รุฬิญา ปาปะเข 6205680025   
อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 

น.ส.ธัชพรรณ นิยมไทย 6205680405   

3-04 

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินท

ราธิราช 

681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวิชุดา ชางแกว (0525) 089-529-5388 

คุณชญานุตม นิลดี (0523) 086-394-1992 

คุณธิดารัตน พงษนวล (1235) 098-521-2919 

คุณปฐวิกร เวียงแกว (2874) 065-995-1555 

3 

น.ส.ปทมพร เฉดจะโปะ 

น.ส.พิรตา วัฒนกุล 

น.ส.จีรยา ปรุงแตงกิจ 

6205610022 

6205680207 

6205680637 

  

อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 

3-04 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี 

ถ.ติวานนท, ต.บางกะดี, อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

อาจารยภาคสนาม 

คุณอารีรัตน นฤดมพงศ (0158) 087-102-4240 

2 

น.ส.ณชัมน สื่อปญญาทรัพย 6205680736   
อ.ชัยพร อุโฆษจันทร 

น.ส.ธรชญา จูประเสริฐ 6205681254   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-05 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลพุทธโสธร 

174 ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 

24000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเจษฎา เหรียญทอง (0855) 084-0992455 

คุณกัญญณัช รักรัศมี (1150) 086-1120409 

คุณประไพพรรณ กรึงไกร 087-6670525 

คุณศรินรัตน ลอทองพานิชย 082-2560894 

2 

น.ส.หทัยภทัร สุภทัราธร 

น.ส.เบญญาภา ไชยณรงค 

6205620013 

6205680066 

  

  

อ.ชลธิชา พันธุพานิช 

3-05 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา 

112 ม.2 ต. คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

อาจารยภาคสนาม   

คุณพลอยไพลิน เตวะสุข (0338) 034342596 

2 

นายฐนิต รุงวิทยากรผดุง 6205620047   อ.ชลธิชา พันธุพานิช 

น.ส.ปาลิตา ปญจวรกุล 6205681148   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-05 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

บานบางแค 

813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

อาจารภาคสนาม  

คุณไปรยา อาสิงสมานันท (1271) 

คุณปญญาพร ชนะสุข (2197) 

คุณสุนีพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท (1384) 

7 

น.ส.ศศิชา ภูพันธ 

นายภูบดี สิทธินันท 

นายพรภวิษย อินทรประเสริฐ 

น.ส.พัชราภรณ วงศสวัสดิ์ 

น.ส.จิดาภา พุธะภาชน 

น.ส.ลภัสรดา ไชยพร 

น.ส.แทนรัก ทองนอยยิ่ง 

6205680199 

6205680272 

6205680413 

6205680496 

6205680512 

6205680652 

6205680868 

  

  

  

  

  

  

  

อ.ชลธิชา พันธุพานิช 

3-05 

ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 สมุทรสงคราม 

230 หมู 3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

75000 

อาจายภาครสนาม  

คุณจันทนา มาศธนพันธ 

คุณลําไพร เฮาไกร  

คุณเบญญภา สมลักษณ 

1 

น.ส.สิริวัฒนา มีสวัสด์ิ 6205680538   อ.ชลธิชา พันธุพานิช 

3-05 

สถานคุมครองสวัสดภิาพเด็กระยองจังหวัดระยอง 

318 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

อาจารยภาคสนาม  

คุณกนกวรรณ สิงหกาล (907) เบอรโทร 089-

2910322 / 081-174-4152 

2 

น.ส.ชลิตา เอื้อศิริตระกูล 6205680991   อ.ชลธิชา พันธุพานิช 

น.ส.ผกาวรรณ ใจมา 6205681056   



คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 | 113 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-06 

งานสังคมสงเคราะห เทศบาลเมืองบางกรวย 

99 หมู 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพัฒนา วิชชาวุธ (1203) 

3 

นายวีรภัทร ค้ําช ู 6205610170   ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล 

นายพีระพัฒน พัศดุรักษา 6205610196   

นายเตมีย วรเดชพิทักษ 6205680322   

3-06 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสิงหบุรี 

246 หมู 4 ต.มวงหมู อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี 

16000  

อาจารยภาคสนาม  

คุณภวูดล พระเนตร (1305) 089-085-6531 

คุณขนิษฐา แจมกระจาง (2645) 092-631-6460 

2 

น.ส.ปภาวรินท พรหมเผือก 6205680793   ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล 

น.ส.ศิริยาพร แกนโสม 6205681007   

3-06 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภยัภูเบศร 

32/7 หมูที่ 12 ปราจีนอนุสรณ ต. ทางาม อ.เมือง  

จ.ปราจีนบุรี 25000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธิดารัตน ชูศรี (0444) 098-825-4658 

คุณพรเพียร เภาเนือง (0395) 065-717-2430 

คุณดวงกมล ดาคํา 065-004-7985 

คุณนาตยา ไปเงนิ 084-425-8869 

1 

น.ส.กัลยกร เดเอ 6205680371   ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล 



114 | คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-06 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

อาจารภาคสนาม  

นางสุพาวรรณ ไชยมูล (0641) 065-349-5913 

น.ส.มลฤดี ทองดวง (0637) 085-998-9036 

น.ส.กรณิกา คงหนองสาน (0634) 086-979-3817 

นายสิปปกร  ไชยสม (1889) 084-217-9776 

6 

น.ส.ชุติกาญจน วิชัยกุล 

น.ส.ชลิตา มณีสองแสง 

น.ส.ศุภรรณาคร รัตนคช 

นายณัฐวุฒิ ยิ้มวัฒน 

น.ส.ปภาดา กลอนกลาง 

น.ส.เบญจมินทร ชูทอง 

6205610030 

6205610725 

6205610758 

6205680330 

6205680462 

6205681320 

  

  

  

  

  

  

ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล 

3-06 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอางทอง 

ศาลากลางจังหวัดอางทอง ชั้น 1 ต.บางแกว อ.เมือง 

จ.อางทอง 14000 

อาจายภาคสนาม   

คุณกรรณิการ วงคไชย (0635) 084-145-7251 

คุณอรวรรณ ตางาม (2357) 086-553-2217 

คุณศุภพิชญ รักซอน 081-466-0919 

คุณศศิประภา ทองกลัด (2658) 098-253-6985 

2 

น.ส.ชาลินี แคดี 6205680744   ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล 

น.ส.นันทนภัส ปนสุวรรณ 6205700369   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-07 

งานสังคมสงเคราะห เทศบาลทาโขลง 

1 ม.10 ถ.สีขาว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 12120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนงนุช เครือเอม เบอรโทร 062-594-6387 

6 

นายนวพล ไทยอุสาห 

น.ส.มันตา ปลอดกรรม 

น.ส.สุชญา ศุกรเกยูร 

นายจิรเมธ อินทรพลับ 

นายภัทรดนัย เงินบาท 

น.ส.วนิดา อินสวาง 

6205540039 

6205680249 

6205680504 

6205680702 

6205681155 

6205681171 

  

  

  

  

  

  

รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

3-07 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลตํารวจ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 492/1 ถ.พระราม 1 

แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

อาจารยภาคสนาม  

วาที่พ.ต.ต.หญิงณัฐปภสัร สุขเกษม (0762)  

เบอรโทร 088-248-6622 

พ.ต.ท.หญิงศิริมา ชวะโนทัย (0311) 

เบอรโทร 086-333-1855 

พ.ต.ท.หญิงวิภา พงศจันทรวิไล (0134)  

เบอรโทร 086-069-2499 

พ.ต.ท.หญิงวาริณ ีขันธสิทธิ์ (0132)  

เบอรโทร 081-291-8504 

2 

น.ส.นัดดามาส ศรีมาธรณ 6205610667   
รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

น.ส.ชิดชนก วงษาบุตร 6205680223   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-07 

บานมิตรไมตรีสายไหม 

378 อาคารศูนยชุมชนบานเอ้ืออาทรสายไหม ซอย

สายไหม 33/1 แขวงสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

อาจารยภาคสนาม  

คุณมนัส เทียนสวาง 

2 

น.ส.ภาณุพร จงเจริญโภคา 

น.ส.กมลชนก เนตรจํานงค 

6205610105 

6205680488 

  

  

รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

3-07 

บานมิตรไมตรีหวยขวาง 

2026/100 ปาก ถนน ประชาสงเคราะห แขวง ดิน

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

อาจารยภาคสนาม  

นายพยนต มัทวานุกูล 

2 

น.ส.ปทมพร นันทมงคลชัย 6205490029   
รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

น.ส.อัสมา ปานงาม 6205610782   

3-07 

สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตปอม

ปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 

อาจารยภาคสนาม 

- 

1 

นายธัญศิษฐ อิงคยทุธวิทยา 6205681551   รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

3-07 

ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

255 อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ถ.ราชวิถี 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสุพิชญา บุญเกิด (2634) 094-394-5921 

4 

น.ส.กนิฐา นามอภิชาติขจร 

น.ส.รุจิเรข คุมโสระ 

น.ส.เพ็ญพิชชา โสภณ 

น.ส.ปญจรัตน จีนมหันต 

6205530014 

6205530030 

6205610212 

6205610220 

นั่งวีลแชร 

นั่งวีลแชร 

  

  

รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-07 

สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง 

61 ม.3 ถ. สุขุมวิท ต. บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 

20150 

อาจารยภาคสนาม  

- 

4 

น.ส.ปรางวลัย วรรณศร ี

น.ส.กฤษณา พลภกัดี 

น.ส.บัวบุญ ชูเชื้อ 

นายณัฐดนัย โสภี 

6205610626 

6205680843 

6205681536 

6205700419 

  

  

  

  

รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

3-07 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดยะลา 

ศาลากลางจังหวัดยะลา, ถ.สุขยางค, ต.สะเตง อ.

เมืองยะลา จ.ยะลา, 95000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณฟาซียา อาแซ (1680) 

คุณโนรอฟนดี บือซา (2235) 

คุณสูหารียะห แฉมิง (0178) 

1 

น.ส.ซูไฮลา เซะมิง 6205680181   รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-07 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสระแกว 

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแกว ถ.สุวรรณศร ต.ทา

เกษม อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว 27000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณรัชฎาภรณ แหวนเพ็ชร 089-9391106 

คุณปุญญิสา เหยือกเงนิ 087-0784633 

คุณธวัชชัย มลาวรรณ 089-0984875 

2 

น.ส.ธนาพร ประกอบกิจ 

น.ส.พุทธรัตน บุญบํารุง 

6205680876 

6205680884 

  

  

รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 

3-08 

งานสังคมสงเคราะห กลุมงานเวชศาสตรชุมชน 

โรงพยาบาลกลาง 

514 ถ.หลวง แขวง/เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กรุงเทพฯ 10100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเอมินทร รัตนเงนิปทม (0214) 088-225-9494 

คุณธัญญธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์ (2512) 062-461-9699 

คุณพัชรีพร พลเยี่ยม (0141) 080-253-1862 

2 

น.ส.ภทัรวีร กิตติกุลสุโรจน 6205680280   
อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

นายธนวัฒน พักวัด 6205680835   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-08 

โรงพยาบาลสิรินธร 

20 ซอยออนนุช 90 แขวง/เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวิภวา ปญญาหอม (2225) 080-209-8840 

คุณบุณฑริกา พิมพแสง (2012) 098-748-7284 

คุณสุวดี ประวรรณรัมย (2627) 090-991-5197 

2 

น.ส.ปยาภัสน บัวพวง 

น.ส.ปรัชุญกร บุญปลอด 

6205540021 

6205610113 

  

  

อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

3-08 

กองจิตเวชและประสาทวิทยา  

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณจิตรา สดสะอาด (2502) 081-946-5096 

3 

น.ส.ปพิชญา กิจพิทักษ 6205540013   
อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

นายณัฐกิตติ์ พูลโคก 6205610394   

นายณัฐชนน มั่งมี 6205680983   

3-08 

สถานสงเคราะหเด็กบานตะวันใหม 

9/2 หมู 5 ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 

10560 

อาจารยภาคสนาม  

คุณกานตรวี เชาวอมรพันธุ 096-249-3945 

คุณเกศินี โพธิเศษ 089-572-0477 

2 

น.ส.จุฑาทิพย ชอนศรี 6205520015   
อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 

น.ส.กนกอร ชนะพันธ 6205520031   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-09 

กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

18 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ  

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

อาจารยภาคสนาม  

คุณมนัสชนก ศรีสงวน (2377) 

คุณปาริฉัตร จิตติโสภณ (2208) 

1 

น.ส.วรินทร อรรถสิษฐ 6205680363   อ.ดร.สรสิช สวางศิลป 

3-09 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดลพบุรี 

212 หมู 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณชญานิษฐ มวงแสง (2158) 099-1236543 

คุณวาริสา บุญกุศล (2375) 094-4820849 

คุณพรพิมล เพ็ญสุข (0603) 084-4394989 

2 

นายฐาปกิตติ์ นารารัตนฐกร 6205610444   อ.ดร.สรสิช สวางศิลป 

น.ส.รัตนาภรณ อิ่มออน 6205610451   

3-09 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

326 ถ.เจาคํารบ แขวงปอมปราบ                              

เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณศุภรัตน สมบัติเจริญไทย (2628) 089-198-0868 

3 

น.ส.ชรินรัตน เสือสืบพันธ 6205610154   อ.ดร.สรสิช สวางศิลป 

น.ส.จิตติยา ปองศรี 6205680587   

น.ส.ภณัฑิรา สิทธิบุญ 6205681585   



คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 | 121 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-09 

ศูนยพ่ึงได OSCC โรงพยาบาลปทุมธานี 

เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ต.บางปรอก อ.

เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวรภัทร แสงแกว (1097) 098-926-2636 

คุณนรารัตน ธรรมโชติ 085-912-4066 

5 

น.ส.ฐิติมา ศรีสมบูรณ 

น.ส.ชฎาธาร มะสิโกวา 

น.ส.รสริน กิ่งหวากลาง 

น.ส.วาสิตา ประเสริฐศรี 

น.ส.ผลผกา บุญทิพย 

6205520049 

6205610592 

6205680629 

6205680967 

6205681429 

  

  

  

  

  

อ.ดร.สรสิช สวางศิลป 

3-09 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลพบุรี 

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น 1) ถ.นารายณมหาราช 

ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

อาจารยภาคสนาม 

คุณรุงทิพย เอี่ยมจุย (1325) 082-479-1973 

คุณเดือนพัตรา แพไชยพันธ (2188) 095-445-946 

คุณศิรประภา พุมลําเจียก (1846) 099-368-5141 

3 

นายภูบดี พนิตจิตบุญ 6205610402   อ.ดร.สรสิช สวางศิลป 

นายณัฐทพงษ เจนพานิชทรัพย 6205610519   

นายทัพพ ทองลุน 6205615138   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-10 

กองยทุธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

225 อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ถ.ราชวิถี 

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเสาวลักษณ วิจิตร (2529) 081-700-1412 

คุณรุงทิวา ปนใจ 092-871-4634 

คุณพรอนันท บุญเลิศ 065-505-5691 

4 

น.ส.ปาลีรัตน บุญประกอบ 

น.ส.อวัสดา แกวขุขันธ 

นายกิตติภูมิ ประสพศร ี

น.ส.ชนิตา หมอกเจริญ 

6205610477 

6205610576 

6205680918 

6205681221 

  

  

  

  

รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

3-10 

ฝายสังคมสงเคราะหและประกันสังคม โรงพยาบาล

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ถ.โยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณณิชาภัทร หอละเอียด (2299) 089-742-4524 

คุณพิชัย มณีรักษ (2746) 084-996-0689 

2 

น.ส.สุพิชยฌา ฐานหมั่น 6205680728   รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

น.ส.พิชญาณิน ชอสม 6205681528   

3-10 

โรงพยาบาลโพธาราม 

29 ถ.ขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม อ.โพธาราม  

จ.ราชบุรี 70120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวิไล หนาแนน (1119) 086-534-0989 

คุณนฤมล คุณธร (1108) 091-797-1991 

1 

น.ส.ศิรดา ถมยา 6205681304   รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-10 

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 

11 หมูที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

อาจารยภาคสนาม  

คุณขวัญนภา อินทรโพธิ์  

คุณธันยาพร ทองคําเปลว (1918) 086-590-2536 

คุณจันทรศิลา อดุลยฤทธิ์ (2269) 087-769-5439 

5 

น.ส.อัญชลี แซทาว 6205520056   รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

น.ส.พิญาภรณ บานเตย 6205610360   

น.ส.ชฎาพร มีคง 6205610428   

นายธีรภัทร ภาณุสุวัฒน 6205610683   

น.ส.ณัฐนิชา เอื้อภัทรถาวร 6205610733   

3-10 

สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 

2 หมู1 ถ. ภมูิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 

11120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณกาญจนา เอมดิศฐ (1157) 089-413-4954 

คุณเกศราภรณ ดิฐรักษ (263/2562) 085-650-5056 

คุณอรัชญา เซ็นรัมบ 094-558-3922 

2 

น.ส.พรพรรณ กลิ่นเกษร 6205700385   รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

น.ส.ชฎาพร นราภักด์ิ 6205700625   

3-11 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดเพชรบุร ี

40 หมู 3 ต.ชองสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณชุลีพร ใสสะอาด (0623)  062-195-9654 
5 

น.ส.ธนวรรณ แซโหลก 6205680421   อ.ดร.วิไลลักษณ อยูสําราญ 

น.ส.จิราพร บุตรสาลี 6205681239   

น.ส.ศิรประภา วัชรพงศชัย 6205681270   

น.ส.ณกุานดา ปญญาวิไล 6205681577   

น.ส.ปยธิดา แฝงสวัสด์ิ 6205700229   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-11 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศาลากลางจังหวัด ถ.เรืองวุฒิ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 24000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเกตุกนก กิจขันธ  081-948-2210 

คุณเมธาวี บุญพิทักษ (2140) 095-957-7974 

คุณอุไรรัตน ขูดแกว (1347) 089-796-0271 

คุณเบญจมาศ ลิ้มสุขศิริ 

3 

น.ส.นิษฐา พึ่งจิตต 

น.ส.วรัญชลี วุฒิเขต 

น.ส.สิรภทัร จันทรกิ่งทอง 

6205610246 

6205680850 

6205681478 

  

  

  

อ.ดร.วิไลลกัษณ อยูสําราญ 

3-11 

โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ 

61 ซอยเทศบาล19 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ 10270 

อาจารยภาคสนาม  

คุณธีรดา ศรีทองสุข (0923) 086-9059079 

3 

น.ส.ปยาพัชร ไตชิละสุนทร 6205610329   อ.ดร.วิไลลักษณ อยูสําราญ 

น.ส.ณัฐพร ไตรธรรม 6205610469   

น.ส.ปรนุช วงษใจชุม 6205680397   

3-11 

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งประจวบคีรีขันธ 

202 ม.16 ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

77210 

อาจารยภาคสนาม  

คุณไพทิพย หนูพรหม (1294) 081-858-3168 

คุณปรัชญา มูลนะเทพ 098-562-2039 

1 

นายสุรพัศ โกมัยพันธ 6105680620   อ.ดร.วิไลลักษณ อยูสําราญ 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-11 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครปฐม 

ศูนยราชการ ต.ถ.ขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

73000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณวราภรณ ศรีปาน (0756) 085-151-0244 

คุณปยพัทธ ตรังจิระเสถียร (2436) 094-345-2667 

2 

น.ส.เบญจรัตน นาดี 

น.ส.จันทิมา ทุมมี 

6205680355 

6205680389 

  

  

อ.ดร.วิไลลักษณ อยูสําราญ 

3-11 

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 

อาคารสํานักงานเลขที่ 199 หมูที่ 7 ต.ชัยนาท  

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000  

อาจารยภาคสนาม  

คุณเกียรติสักด กษิดิศ (2022) 064-5196399 

คุณวาริน วีระสุนทร เบอรโทร 089-8105769 

4 

น.ส.นฤมล เข่ือนขาย 6205680116   อ.ดร.วิไลลักษณ อยูสําราญ 

น.ส.ฐิตินันท อุดมโชคมหาศาล 6205680686   

น.ส.ฐิติพร อุดมโชคมหาศาล 6205680694   

น.ส.ณดาริน ศรนรินทร 6205681353   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-12 

บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสุราษฏรธานี 

39/19 หมู 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

84100  

อาจารยภาคสนาม  

คุณเกตสุดา ศรีวารีรัตน (1163)  

089-590-4888 

คุณอทิตยา ชางนรินทร (1403) 

 084-015-6256 

คุณอภัสรา ขนานเภา (0052)  

091-421-9246 

1 

น.ส.วรีพรรณ มณีฉาย 6205620062   ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 

3-12 

ฝายสงเคราะหผูประสบภัย สํานักงานอํานวยการ 

สาธารณภัย สปภ.กรุงเทพฯ 

ปากซอยซ.พหลโยธิน 6 แขวงสามแสนใน  

เขตพระญาไท กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสรินยา ชัดแววศรี (0596) 093-592-9490 

คุณวไลทิพย หงษไทย (0592) 098-704-42074 

คุณจันจีราพร ศรีสุดดี (0593) 098-815-5966 

คุณเสาวลักษณ แกนแกว (0591) 092-268-8597 

คุณเนตรทราย กาญจนอุดมการ (0598)  

081-572-9520 

5 

นายภวัฒน ศังขมณี 

นายพงศพิสุทธิ์ ยิ่งยง 

น.ส.ปาณภสัสร กิตติไชย 

น.ส.ชฎาพร แกนจันทร 

น.ส.สิริกัญญา วะดี 

6205610766 

6205620054 

6205680306 

6205681197 

6205681379 

  

  

  

  

  

ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-12 

โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 

86000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณงประทุมพร ทองภูเบศร (0233) 098-298-9444 

2 

น.ส.มัณฑิตา บัวสุวรรณ 6205681445   ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 

น.ส.มาลินี บัวสุวรรณ 6205681452   

3-12 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต 

38/14 ถนนรัตนโกสินทร 200 ป ต.ตลาดเหนือ  

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณจารุวรรณ นอยประสบ (0291) 0870158204 

คุณปทมา หนูทองแกว (2227) 0836419085 

5 

นายขจิตศักด์ิ สุทธิพันธ 

น.ส.กมลชนก เกาะริม 

น.ส.จอมขวัญ จุลชาตินันท 

นายประวัติศาสตร สุวรรณรัตน 

น.ส.บัดดรียะ มาราสา 

6205680157 

6205680165 

6205680264 

6205681213 

6205700039 

  

  

  

  

  

ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 

3-12 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุราษฎรธานี 

39/7 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎรธานี  

จ.สุราษฎรธานี 84100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณดวงฤดี พรอมมูล (0953)  

คุณวลาลักษณ ตั้นซาย  

1 

น.ส.บุศรินทร เหมาะแหละ 6205700690   ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-13 

มูลนิธิหญิงชายกาวไกล 

50/6 44 ซ. รัชดาภิเษก 42 แขวง จันทรเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอังคณา อินทสา  

097-084-6690 

คุณจรีย ศรีสวัสด์ิ  

081-806-2209 

คุณธัญมน สวางวาส  

084-448-6563 

2 

น.ส.สาริศา วงศรวิชา 

น.ส.พรพิมล พวงดาว 

6205681189 

6205681593 

  

  

ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

3-13 

โรงพยาบาลสงขลา 

เลขที่ 666 หมูที่ 2 ถ.สงขลา – ระโนด ต.พะวง  

อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

อาจารยภาคสนาม  

คุณคฑาวุธ แสงอรุณ (2587)081-0973600 

คุณสกุลรัตน เทพสุทา (2665) 090-3185665 

2 

นายมูฮําหมัดซาฟอีน นิสนิ 6205495010   ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

น.ส.อัมนี หมาดอี 6205681460   

3-13 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดสมุทรปราการ 

58 หมูที่ 7 ถ.เพชรหึงษ 6 ต.ทรงคนอง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

อาจารยภาคสนาม 

คุณหาญณรงค ภะชา (1401) 

4 

นายอนาวิล ทองออน 6205681312   ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

น.ส.พิมพชนก ตัณฑัยย 6205681387   

น.ส.ณัฐนิชา เกิดกุลรัตน 6205681403   

น.ส.ศิริวิมล มีสิทธิ ์ 6205681619   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-13 

สถานสงเคราะหเด็กชายบานศรีธรรมราช 

193 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองจ.

นครศรีธรรมราช 80000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณปยนาถ ละอองทอง (2736) 062-3988477 

คุณนิยะดา บัวงาม 065-3532955 

2 

น.ส.วริศรา สังขนอย 6205681346   ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

น.ส.กัญญาณัฐ แสงศรี 6205681486   

3-13 

สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ 

15 หมู 7 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.บางหญาแพรก อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

อาจารยภาคสนาม  

คุณจันจนากร พรหมแกว (2190) 098-892-1447 

คุณทัศนีย มนูญพาณิชย (1226) 

4 

น.ส.ณฏัฐนิช กาญจรัส 

น.ส.ปณรวีร ศิริวิภาอนันต 

น.ส.สุริวิภา เกตุกาง 

น.ส.ธันยพร ต้ังศิริ 

6205610055 

6205610121 

6205680678 

6205680827 

  

  

  

  

ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

3-14 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ระยอง 

144 /1 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ตําบลเนินพระ  

อําเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณมยุรี ชุมชื่น (1431) 0814568677 

3 

น.ส.อัลวีนา สุวรรณมณี 6105700451   
รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 
น.ส.พิมพร อาสนะชัย 6205681015   

น.ส.ปรียาพร ธิมาชัย 6205681023   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-14 

กองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรม

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

225 อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ถ.ราชวิถี 

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอรอนงค เธียรไทย (1763) 086-334-7307 

คุณสโรชา ขัตติยะสุวงศ (2438) 087-511-7261 

คุณน้ําทิพย เปลี่ยนอําภัย (2002) 081-932-5661 

3 

น.ส.จุฬารัตน ศิริชู 

น.ส.อุบลรัตน เดชะดี 

นายบุรพัชร สุขเนียม 

6205680942 

6205681288 

6205681569 

  

  

  

รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 

3-14 

กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด 

1 ม.5 ถ.แจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม 

คุณพรดา คงแสงชัย (0851) 089-512-8826 

คุณสุริณธร ชาญสมร (0852) 081-961-9478 

4 

น.ส.มนัสชนก ไกรสูรย 6205610204   รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม น.ส.สุพพัตรา ชัชวาลยสมบัติ 6205680785   

น.ส.อภิชยา เจริญกิติศัพท 6205681296   

น.ส.ณชิกานต เรืองเดชา 6205681437   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-14 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว  

เขตคันนายาว กทม. 10230 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพฤกษาชล เหลาสกุลศิริ (1903) 085-513-4073 

คุณฐิติวรรณ อิสสระวิทย (0357) 085-141-1188

คณุคณิตา วงศบุปผา (2045) 081-491-4222 

คุณดวงใจ ดเูบ (2962) 084-455-7058 

3 

น.ส.ประภาพรรณ จิตชาญวิชัย 

น.ส.ปนัดดา คุณาปกรณ 

น.ส.เฌอธิดา สมชาติ 

6205610287 

6205610295 

6205680611 

  

  

  

รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 

3-14 

โรงพยาบาลเบตง 

106 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 

อาจารยภาคสนาม  

คุณนอรี ดดิูง 095-104-9568 

1 

น.ส.นูรีซัน มะมิง 6205510016   รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 

3-14 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดปตตานี 

ศาลากลาง ต. สะบารัง อ.เมืองปตตานี ปตตานี 

94000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณศศิธร นิซิเปาะ (2332) 098-015-1238 

คุณชัยวัฒน อนันทิโย (2619) 

3 

น.ส.ซีตีนุร มามะ 

น.ส.เมธินุช พงศสุทธิคุณ 

น.ส.ตวนพูตรี เสะอุเซ็ง 

6205515015 

6205680439 

6205681544 

  

  

  

รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-14 

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา  

จ.นนทบุร ี

78/9 หมูที่ 1 ซอยตวิานนท-ปากเกร็ด ถ.ติวานนท  

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอรทัย หอมนวล (2638) 087-746-6494 

คุณชบาพร นวลสัง (2793) 094-762-3881 

คุณธารทิพย อนันชัย 091-884-9263 

4 

น.ส.สิราวรรณ มิ่งมา 6205520023   
รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 
น.ส.อัคริยาภรณ สัจจะไทย 6205530022 มองเห็นเลือนลาง 

น.ส.กฤติมา ลอย 6205530048 มองไมเห็นเลย 

น.ส.กนิษฐา พลอยชุม 6205530063 มองเห็นเลือนลาง 

3-14 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงจังหวัดสระบุร ี

137 หมู 7 ต.ธารเกษม อ.พรุทธบาท จ.สระบุรี 

18120 

อาจารยที่ปรึกษา  

คุณดารารัตน สุเทศ (1717) 

1 

น.ส.มัสขรินทร โอวีระ 6205610436   รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 

3-14 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดสระบุรี 

163/3 หมู 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

18120 

อาจารยภาคสนาม  

คุณพนาลี ทองประเสริฐ (2048) 063-192-7401 

คุณพิชชานี เย็นฉํ่า 089-988-6765 

คุณณัฐธิดา เยาวกูล 062-424-1590 

คุณระวี ศุภะธรรมธนัง 065-707-8462 

2 

นายศุภณัฐ สุนทร 6205610261   
รศ.ดร.เพ็ญประภา  

ภัทรานุกรม 
นายเจษฎา แสงอมร 6205610493   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-15 

กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา 

46/1 หมู 4 ถ.อูทอง ต.ประตูชัย  

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณอรอนงค กันยะมี (2822) 092-323-0238 

2 

น.ส.ปทิตตา ฉัตรสัมฤทธิ์ 6205680710   ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 

น.ส.กุลธิดา ทับอุนญาติ 6205680769   

3-15 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดกาญจนบุรี 

203/2 หมูที่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

อาจารยภาคสนาม  

คุณวีระนุช ยิ้มหนองโพธิ์ เบอรโทร 065-7243211 

3 

นายบุรภัทร จันทรแกว 

นายคุณานนต ชางพลาย 

น.ส.อาทิตยา หิรัญญาภรณ 

6205610501 

6205610717 

6205680215 

  

  

  

ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 

3-15 

มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัด

สมุทรสาคร 

25/17-18 หมูบานมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ                

ต.บางหญแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 

อาจารยภาคสนาม  

คุณสมพงศ สระแกว เบอรโทร 085 534 1595 

คุณปฏิมา ตั้งปรัชญากูล เบอรโทร 084 121 1609 

คุณสมัคร ทัพธานี เบอรโทร 092 321 1516 

4 

น.ส.ฤทัยณัฐ รอดสวัสดิ์ภร 6205490011   ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 

นายพงศธร นาคเอี่ยม 6205610303   

น.ส.ณฎัฐนิันท ศิลลา 6205681163   

นายกฤต คหะวงศ 6205700666   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ท่ี หนวยงาน 
จํานวน

รวม 
ช่ือ - สกุล เลขทะบียน หมายเหตุ อาจารยนิเทศงานในคณะฯ 

3-15 

ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยชุมชนบานเอ้ืออาทร 217 หมู 2 ต.บอโพง              

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 

อาจารยภาคสนาม  

คุณเสาวรส ทองแกว (1893) 063-546-8691 

2 

น.ส.พรธีรา กะตะเวที 

น.ส.ชัชชญา จิตรพิมาย  

6205610659 

6205680041 

  ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 

3-15 

สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 

2/40 ม.2ถ.รังสิต-นครนายก, ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  

จ.ปทุมธานี, 12110 

อาจารยภาคสนาม  

คุณปนธิดา อุทัยผล (2492) 082-483-3688 

คุณ เกศวดี ไกลนอก (2142) 086-264-2433 

3 

น.ส.ปภาดา ไชยบุดดี 

น.ส.ปุญญิศา พันธุทิม 

น.ส.ณัฐนรี สายนอย 

6205610386 

6205680454 

6205680603 

  

  

  

ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 

3-15 

บานพักเดก็และครอบครัวกรุงเทพมหานคร 

255 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400  

อาจารยภาคสนาม  

คุณราตรี แฉลมวารี (1323) 089-202-1046 

คุณปาริฉัตร ศรีวิราช (2797) 092-475-1532 

คุณปริทัศน สุทธิวรกุลพงษ (2660) 081-439-6339 

คุณสุปรีชา โชคลาภ (1706) 

5 

น.ส.กัสตูรี บรรดา 6205520072   
ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 

น.ส.กัญญพัชร จําปาเงนิ 6205610139   

นายเชาววัตน ปงยศ 6205680140   

น.ส.ศรินดา มุทามาศ 6205680173   

น.ส.สุภาพร สุขวุฒิชัย 6205681130   
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อนักศึกษา และอาจารยนิเทศงานฯ ภาคเหนือ-ภาคอสีาน ชั้นปที ่2 

การฝกภาคปฏบิตั ิ1 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร    ศูนยลําปาง 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

1 บานพักเดก็และครอบครัว จังหวัดเชียงใหม                  

ที่อยู 63/4 ม. 4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

50180 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางรชยา  ฮั่นตระกูล   

โทร. 053-121164 

6 คน 6305700160 

6305615111 

6305700335 

6305615053 

6305681311 

6305681501 

นางสาวฉัตรพิรุฬห อนุสรณ 

นางสาวกัญญาณัฐ มาหา 

นางสาวชลิตา ปาโผ 

นางสาวเกวลี คงพรหม 

นางสาวสโรชา ชินอานต 

นายศราดนย  สอนการ 

อ.พงศยา ภูมิพัฒนโยธิน 

2 โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม                             

ที่อยู 182 ม. 7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แมริม    จ.เชียงใหม 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวพัชรี  แซตัน   

โทร. 053-298083 ตอ 184 

2 คน 6305700152 

6305700038 

นางสาวเบญจวรรณ  ทาดี 

นางสาวศานันทินี คะวงศดอน 

อ.วรลักษณ เจริญศรี  มูลเมือง 

 

3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร                            

ที่ตั้ง 196 ม.10 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

50180   

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวดวงพร  หนอคํา 

2) นางสาววันทนีย  สมบูรณ    

โทร. 053-908300 ตอ 7316 

1 คน 6305615160 นางสาวอิศริยาพร เทียบแกว อ.พงศยา ภูมิพัฒนโยธิน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

4 โรงพยาบาลนครพิงค                                          

ที่อยู 159 ม.10 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวธัญญาภาพ ไชยพูน   

2) นางสาวสายนที  บุญทา   

3) นางสาวกานติมา  ปนทิพย   

โทร. 053-999231 

1 คน 6305700467 นางสาวบุษยารัตน คนไว อ.วรลักษณ เจริญศรี  มูลเมือง 

5 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม           

ที่อยู 309 ม. 3 ต.แมสา อ.แมริม       จ.เชียงใหม  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวจิตราภรณ  ชิดชม   

โทร. 053-299934 

3 คน 6305700624 

6305681428 

6305680461 

นางสาวจัสมีน ยัง 

นางสาวสรัญญา พิมพะวะ 

นางสาวธิดารัตน สมานหมู 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 

6 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเชียงใหม  

ที่อยู ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม     ถ.โซตนา ต.

ชางเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวกานตวรา  ทาทอง   

โทร. 053-112716 

 

5 คน 6305700657 

6305700392 

6305700756 

6305700574 

6305700632 

นางสาวเพชรดา เพชรนอก 

นางสาวศศินา มานอย 

นางสาวอรอุมา หลินมา 

นางสาวกิติพร มะลิวัลย 

นางสาวกิรณา พรมเลิศ 

อ.วรลักษณ เจริญศรี  มูลเมือง 



คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 | 137 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

7 มูลนิธิเด็กกําพราบานกิ่งแกว วิบุลสันติ เชียงใหม         

75 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เขียงใหม 50100 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวทิพากร  วงคคําปน  โทร. 053-275650 

2 คน 6305615103 

6305700202 

นางสาวอรกานต แกวกํ่า 

นางสาวพรศิริ หัสเดชา 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 

8 มูลนิธิ The Hug Project จังหวัดเชียงใหม                 

13/1 หมู 10 ตําบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม  

จ.เชียงใหม 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวบุญพิทักษ ชัยรังษี  โทร. 094-6363274 

2 คน 6305700699 

6305700749 

นางสาวสิรินญา สิทธิคํา 

นางสาวสุฑิชา สมหวัง 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 

9 มูลนิธิ เพ่ือความเขาใจเด็ก (Focus)                         

ที่อยู 84/159  มบ.โชตนานิเวศน ซ.12 ต.ชางเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวพรนิภา  คําสม  โทร. 053-212754 

2 คน 6305681519 

6305681089 

นายนัทพงษ ทองมั่น 

นางสาวสุภาวด ีวิมาละ 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 

10 ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม                    

ที่อยู 130 ม. 12 ถ.วงแหวนรอบนอกกลาง ต.ปาแดด 

อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053-296122     

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวอิสรีย  จักรผันชีว ี

2) นางสาวนฤมล  ธรรมจักร                                 

3) นายถนอมศักดิ์  วงศสอน 

2 คน 6305700020 

6305700855 

นายธนชัย แกวสําราญ 

นายกาวหนา จันทรอําไพ 

อ.กรุณา  ใจใส 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

11 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม           

95 ม. 3 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวสุธีมนต  เพ็ชรรัตน  โทร. 053-016856 

3 คน 6305700228 

6305700731 

6305700087 

นางสาวกนกพร สุระทด 

นางสาวสิญาปวีณ เอกธนอัมพร 

นางสาวขวัญพิชชา ฟกเกาะ 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 

12 ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระ

เกียรติ 72 พรรษา จ.ลําพูน                                  

ที่อยู 279 ม. 9 ต.ตนธง อ.เมือง  

จ.ลําพูน 51000 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวจงรัก  บัวผัด  

2) นางสาวศุลีพร  สันธิราษฎร โทร. 053-092420       

3 คน 6305700541 

6305700186 

นางสาวกนกพร คงจินดา 

นางสาวศุภกานต ชูเพ็ง 

อ.พงศยา ภูมิพัฒนโยธิน 

13 ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดลําพูน                       

ที่อยู 84/1 ม. 2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 5100 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวกัลยาณี  เมฆอรุณ  โทร. 053-525629 

2 คน 6305700327 

6305700889 

นางสาวลลิดา ประทุมมา 

นายธีรพล ชุนถนอม 

อ.กรุณา  ใจใส 

14 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดลําปาง                       

ที่อยู 121 ม. 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลําปาง 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวนันทวรรณ  ใจปนตา   

โทร. 054-825597 

7 คน 6305700434 

6305615327 

6305615418 

6305615392 

6305700491 

6305615228 

6305700194 

นางสาวสุภาพร  กําเนิด 

นางสาวอุษา เผือกพิบูลย 

นางสาวนราภรณ สุกทน 

นางสาวโนรนาดีฮัน มะแด 

นางสาวปวีณนุช เฉียบเเหลม 

นางสาวนภสัสร วรรณศรีจันทร 

นางสาวบุญยนุช บุญเกิด 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

15 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง                                  

ที่อยู  234 ม. 2 ถ.ลําปาง-เชียงใหม  ต.ปงยางคก  

อ.หางฉัตร จ.ลําปาง  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นายนรินทร  หมื่นคุณ   

โทร. 054-829746 

6 คน 6305615293 

6305615152 

6305700046 

6305700590 

6305615178 

6305700400 

นางสาวนัฐลดา พุทธารักษสกุล 

นางสาวปรัชญาพร สมขาว 

นางสาวรุจิรา คําอาย 

นางสาวภควดี ทุมจันทรไตร 

นางสาวศุภากร จิรธรรมประดับ 

นางสาวเจนนภา สุริยันต 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 

16 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง  

จังหวัดลําปาง  

 ที่อยู ม.6 ถ.ลําปาง-แจหม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.

ลําปาง 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางปยะนาถ พูลพิพัฒน   

โทร. 054-825621 

2 คน 6305615038 

6305525047 

นางสาวชนิดา พูลผล 

นางสาวศริญา ทิพหา 

อ.กรุณา  ใจใส 

17 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัด

ลําปาง           

ที่อยู 120 ม. 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลําปาง 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางพัชรินทร  เสนาะสันต   

2) นางสาวสมฤทัย  ผิวกลาง 

โทร. 054-825576              

4 คน 6305700426 

6305525021 

6305525039 

6305700442 

นางสาวธนวรรณ  กมลสัจจะ 

นางสาวสรัลนุช สิงหทอง 

นางสาวปภัสรา ไชยชาติ 

นางสาวอภิญญา ทีงาม 

อ.วรลักษณ เจริญศรี  มูลเมือง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

18 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.

เชียงราย  

ที่อยู ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แมฟาหลวง 

ต.ริมกก อ.เมือง  

จ.เชียงราย 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวยุพิน นาใจ   

2) นางสุปราณี  สมนา   

โทร. 053-150153 

2 คน 6305700103 

6305700566  

นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร 

นางสาวธมลวรรณ อินเถ่ือนพะเนา  

อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 

19 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดเชียงราย                    

 ที่อยู 104 ม.15 ต.ปาซาง อ.แมจัน  

จ.เชียงราย 57110 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวกนกพรรณ  ทิศเชย   

2) นางสิรินทิพย เมืองชื่น 

 โทร. 053-602528 

1 คน 6305700715 นางสาวธนภรณ มะยมหิน ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

20 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร             

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร ชั้น 1 

เลขที่ 242 ม. 10 ต. เหมืองหมอ อ.เมือง จ.แพร  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาววนิดา  บุญถี  โทร. 054-622155 

2 คน 6305700558 

6305700251 

นางสาวจีชัท วโรภาษ 

นางสาวกิตติกา ขัดนันตา 

อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

21 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดแพร  

ศาลากลางจังหวัดแพร ชั้น 1 ถ.ไชยบูรณ อ.เมืองแพร 

จ.แพร 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางลิตรตรี  ปงศรีชัย  โทร. 054-511572 

3 คน 6305700806 

6305615145 

6305525013 

นายชยานันท ชลายนนาวิน 

นางสาวสุธิสา คําสัตย 

นางสาวชุติมา กลิ่นศร ี

อ.ปุณิกา อภิรักษไกรศร ี

22 บานพักเดก็และครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ                  

ที่อยู 209 ม. 6 ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวพิชญาภา  เลิศวิไล   

2) นางสาวหนึ่งฤทัย  สมสี                                   

3) นางสาววรกัณฑสรณ  ผลพิกุล 

โทร. 055-479794             

1 คน 6305700772 นายเมธัส มีรอด ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

23 โรงพยาบาลอุตรดิตถ                                          

38 ถ. เจษฎาบดินทร  ต.ทาอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  

โทร.055-409999 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางศิริรัตน  สมประสงค  ตอ 1181   

2) นางจงรักษ  ทองจ่ัน ตอ 1159         

3) นางอรุณรัตน  ศรีกอง ตอ 1159        

4) นางจิตตรี  คทวณิช  ตอ 1159 

1 คน 6305615384 นางสาวภทัรธีรา มกุลพานิช อ.วรลักษณ เจริญศรี  มูลเมือง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

24 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                  

ที่อยู  999 ม.2 ต.แกงโสภา  อ.วังทอง จ.พิษณโลก 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวศิริวรรณ  โองวัน   

โทร. 055-002050 

2 คน 6305700707 

6305700178 

นางสาวธมลวรรณ โกศร 

นางสาวธันยากานต พิศาลภวูโรยน 

ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต 

25 ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดพิษณุโลก                   

ที่อยู 771 ม.8, ต. วังทอง อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาววิจิตรา มังสา 

2) นางสาวภมรรัตน สิงหเดช 

โทร.055-313380 

1 คน 6305610617 ชุติภา เฉลิมงาม อ.กรุณา  ใจใส 

26 สถานคุมครองสวัสดภิาพผูเสียหายจากการคามนุษย 

(บานสองแคว)  

จ.พิษณุโลก 

ที่อยู 492/4 ม.17 ต.หนองกุลา  

อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวกรกนก  ยอดเจริญ   

2) นางสาวจินตนา แกวโก                                    

3) นางสาวสรารัตน  ทองขาว 

โทร. 055-981240           

1 คน 6305700277 นางสาวนภสร เทพพิทักษ ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

27 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกําแพงเพชร  

ศาลากลางจังหวัดกําแพงเชร ถ.กําแพงเพชร-สุโขทัย 

ต. หนองปลิง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร  

โทร. 055-705030-1              

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวสุมาลี  แสงแกว  

 2) นางสาวพิชชาภา  หาวหาญ                               

3) นางสาวฤทัยรัตน  ทองรักษ 

1 คน 6305680073 นางสาวเมธาวี ลิ่มวชิรโชติ อ.ดร.ปรินดา ตาสี 

28 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดตาก                         

555 ม.9 ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก โทร. 055-896341-2 

 อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวปุณณภา  ปุมแสง   

2) นางสาวสุวรรณิการ  อรุณสุข   

2 คน 6305700145 

6305700616 

นางสาวอมิตตา พนาพัฒนากุล 

นางสาวเปรมสินี ภิโย 

ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

29 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพะเยา 

ศาลากลางหลังเกา ชั้น 1 ต.บานตอม อ.เมือง  

จ.พะเยา 5600 โทร. 054-449658 ตอ 2-6 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางวัลลภา ธนูประสิทธิ์วิชรากร  

2) นางสาวนวพร  แกวคําเครือ  

3) นายถนอม ใจนันตา   

4 คน 6305700301 

6305700509 

6305700798 

6305700780 

นางสาวนันทิพร แปงใจ 

นางสาวพัชรินทร ขัตธิ 

นายธนพัฒน จิตรื่น 

นายมานะ เฝาหนองดู 

อ.ดร.ปรินดา ตาสี 



144 | คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

30 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดนครสวรรค  

ที่อยู 62/1 ม. 6 ต.นครสวรรคออก  

อ.เมือง จ.นครสวรรค  60000 

อาจารยภาคสนาม : - 

4 คน 6305700475 

6305681485 

6305681568 

6305680719 

นางสาวชนากานต พงคโสภ ี

นางสาวณฐมน สามงามไฝ 

นาย ณัฐนันท สุขสําราญ 

นางสาวลษิดา บางศรีวงษ 

ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม 

31 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                                

49 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวชัญุชนพร  กระลาม  

2) นางสาวเพ็ญนภา เมินกระโทก                              

3) นางสาวชอผกา  ลูบไธสง 

โทร. 044-235112          

2 คน 6305680925 

6305610377 

นางสาวรัชกร กิตติกุลพิสิษ 

นางสาวนันทนัช ผลพิมาย 

อ.วรลักษณ เจริญศรี  มูลเมือง 

32 ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดนครราชสีมา                

ที่อยู 622/11 ถ.สุรนารายณ  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   

2 คน 6305700129 

6305681303 

นางสาวฐนิณชา มามะเริง 

นางสาวปนัดดา ธรรมวงศการ 

อ.กรุณา  ใจใส 

33 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ขอนแกน           

236 หมู 19 ต.ศิลา อ.เมืองจ.ขอนแกน  

อาจารยภาคสนาม : - 

1 คน 6305680040 นายนรเศรษฐ กุดแถลง อ.ปุณยวัจน ไตรจุฑากาญจน 

34 ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดเลย                          

21/2 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวสุธาสินี สุดแสน โทร. 042-814840 

1 คน 6305610690 นางสาวอรณิช นอยมะลิวัน อ.กรุณา  ใจใส 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

35 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ                    

ที่อยู 203/6 ม. 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางสาวเอลาวัน  วรรณวงษ  

2) นายทรงธรรม  อรวงษ 

โทร. 045-617833 

1 คน 6305680123 นางสาววิภาวินี บุญมา อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 

36 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดหนองคาย                     

1 ม. 14 ต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางจิราพร  สุวรไตร   

2) นางสาวหิยะนันท  พลายวิเคราะห   

3) นายวุฒิภทัร  จันทา   

โทร. 042-495133 

1 คน 6305680545 นางสาวชลพินทุ ศิริเจริญสมบัติ อ.ดร.ปรินดา ตาสี 

37 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ที่อยู 212 ถ.แจงสนิท  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี        

 อาจารยภาคสนาม : 

1) นายสมนึก อนันตวรวงค  โทร. 045-352500 

1 คน 6305610757 นายอิทธิณัฐ อุพันทา อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล คณาจารยนิเทศงานในคณะ 

38 โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี (กลุมงานสังคมสงเคราะห)          

33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

โทร. 042-215100 

อาจารยภาคสนาม : 

1) นางไชศรี  สิรินําบุญทวี ตอ 1470   

2) นางชไมพร  สามารถ ตอ 1469       

3) นางสาวเพ็ญพรรณ ไชยสวาง ตอ 1467 

1 คน 6305700012 นางสาวจิราภรณ ยังสีนาด อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อนักศึกษา และอาจารยนิเทศงานฯ ภาคเหนือ-ภาคอสีาน ชั้นปที ่3-4 

การฝกภาคปฏบิตั ิ1 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  ศูนยลําปาง 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

1 สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 

63/1 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม     

โทร 053-121157 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.กีรติ เลี้ยวสกุล ตอ 24       

 2) น.ส.ภัทรินทร วิภาภิญโญ ตอ 23   

4 คน 6205700047 

6205700187 

6205700617 

6205615104 

นายชลสิทธิ์  จิเหลา 

นางสาวไอสวรรค  รักษาวงศ 

นางสาวลักษมณ  บัวบานนางสาว 

นางสาวจิราภรณ  สิริวัฒนโกมล 

อ.พงศยา  ภูมิพัฒยโยธิน 

2 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค   

63/3 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.อรุณี นะมะมุติ โทร 053-121161                 

2) นางณัฐรดา  สุวเสริม โทร 095-2406157               

3) นางไอเรแมส ยิ่งสินสุวัฒน     

4) น.ส.ชนัญญา แสงจันทร 

4 คน 6205700302 

6205700138 

6205615187 

6205615013 

นางสาวฐิตาภา  อยูสบาย 

นางสาวกันยพัชญ  นาราศิริพัฒน 

นายศักดิ์ชาย  ปนอุไร 

นางสาวนีรชา  สมนึก 

อ.พงศยา  ภูมิพัฒนโยธิน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

3 โรงพยาบาลสวนปรุง   

131 ถ.ชางหลอ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 

โทร 053-908500 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.นุชจรินทร อินตะรัตน ตอ 60319    

2) น.ส.จิตตมิญฑ  สอนเกิด ตอ 60322 

2 คน 6205681072 

6205700377 

นายผณินทร  เสียงเย็น 

นายกิตติพันธ  พรชุม 

อ.ดร.ปรินดา  ตาสี 

4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.กัญญารัตน จตุพรพิทักษกุล  โทร 053-936616 

2 คน 6205700112 

6205700658 

นายกิตติภูมิ  วังคะฮาด 

นางสาวธิติมาพร  เมปริญญา 

อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

5 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1.น.ส.สิริขวัญ โตดํารงรัตน   

2.นางสายนที  ไทยสวัสด์ิ 

โทร. 053-920200 ตอ 268  

4 คน 6205700203 

6205680108 

6205681122 

6205615351 

นางสาวจุฑาภรณ  มุงนากลาง 

นางสาวสุภาพร  แกนุ 

นายนิรวิทธ  ธนะวงศ 

นางสาวณิชกานต  แสนภักดี 

อ.ดร.สุกัญญา  มีสกุลทอง 

6 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

142 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.ลําปาง 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.นพรัตน  ธิโนชัย   

โทร 053-122340 ตอ21 

4 คน 6205700484 

6205615112 

6205681064 

6205615419 

นางสาวธนยา  สุริยะวรรณ 

นายณัชพล  สบาย 

นางสาวชอทิพย  แสงกํ่า 

นางสาวณัฐชา  นูนพนัสสัก 

อ.ปุณยวัจน  ไตรจุฑากาญจน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

7 เทศบาลนครเชียงใหม  

(กองสวัสดิการสังคม) 

1 ถนนวังสิงหคํา ต.ชางมอย  

อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.รุจิเรข ธรรมชัย         โทร.053-259176         

2) น.ส.อุมาทิพย ศรีจันทร      โทร.053-259173        

3) นายพรชัย ชมภแูกว          โทร. 053-259175 

 6205615062 

6205700054 

6205700088 

6205615161 

6205700211 

6205681338 

6205681510 

นางสาวชัญญญาณ  ภัทรหมื่นหา

วงศ 

นายนราศักดิ ์ ขวัญมณี 

นางสาวชนัฏฐา  เขียวนนท 

นางสาวกรกช  อินอําพร 

นางสาววรรณภา  สุภาพ 

นางสาวอมลวรรณ  จอนลี่ 

นายวงศกร  หมานมา 

อ.ปุณิกา  อภิรักษไกรศรี 

8 มูลนิธิศูนยชีวิตใหม จังหวัดเชียงใหม 

226 ม. 2 ตําบล สันพระเนตร  

อําเภอสันทราย เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นางวันดี  ชื่นชูไพร              

2) น.ส.นารา พิสัยเลิศ   

โทร . 053-750500 

2 คน 6205700336 

6205615229 

นางสาวกมลมาศย  โคตรโยธา 

นางสาวคันธมาทน  ประประโคน 

อ.ปุณิกา  อภิรักษไกรศรี 

9 สถานสงเคราะหบานราฟา 

391 ม.2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นางกมลวรรณ วารีศรี          

 2) น.ส.ณิชาภัทร เยเบียง 

โทร 052-000340                  

2 คน 6205615401 

6205615203 

นางสาวณภัทร  สงนุย  

นางสาวเมวิการ  ประระทัง 

อ.อารีรัตน  อดิศัยเดชรินทร 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

10 ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

303 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) คุณระรินทิพย เพ็ชรเจริญ          

2) นางพระจันทร เกียรติศิริโรจน 

โทร 053-104144     

              

2 คน 6205610774 

6205680561 

นางสาวลภัส  จิตรวองไว 

นางสาวสุพิชชา  ถิตยเจือ 

อ.ดร.ปรินดา  ตาสี 

11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 1 จังหวัด

เชียงใหม 

51 ถ.ประชาสัมพันธ ถ.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นางรวีวรรณ วังพฤกษ  

โทร.053-276856 ตอ 221 

 

2 คน 6205615310 

6105610452 

นางสาวนพรรธนศร  ธรรมวงษศรี

นางสาวมาฆศิริ กิตติคณาพงษ 

ผศ.ดร.สุขุมา  อรุณจิต 

12 บานพักเดก็และครอบครัว จังหวัดลําพูน 

126 ม.10 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นางนลินี  โลหชิงชัยฤทธิ์     

2) น.ส.รพีพรรณ  ไชยอะกะ        

3) น.ส.อรวรรณ  เชียงคํา          

4) น.ส.อรอรนงค ผัดประเสริฐ 

โทร.053-525604                   

4 คน 6205700070 

6105615535 

6205525022 

6205700062 

นางสาวนาหลา  กุเลา 

นางสาวณัฎฐกานต  เทพสุทา 

นางสาวนันทวัน  สิงหธนะ 

นางสาวนาคําสี  เชอมือ 

ผศ.พิมพฉัตร  รสสุธรรม 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

13 บานพักเดก็และครอบครัว จังหวัดลําปาง 

124 ม.1  ถ.ลําปาง-แจหม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง  

จ.ลําปาง 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.วรรณี สินปกษา โทร.054-825647 

2 คน 6205700518

6205700252 

นางสาวทิพรดา  แสงสวาง 

นายอภิชัย  ยอดจันทร 

ผศ.พิมพฉัตร  รสสุธรรม 

14 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง 

201 ถ.ลําปาง-งาว ต.พิชัย  

อ.เมือง จ.ลําปาง 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นางทิพยอําภา สันชุมภู  

โทร 054-335503 ตอ 27 

2 คน 6205700500 

6205615153 

6205615179 

นางสาวทิพากร  ธรรมปญญา 

นางสาวภาสินี  บุตรบํารุง 

นางสาวสุพรรณภา  ตันยะ 

อ.ปุณยวัจน  ไตรจุฑากาญจน 

15 เรือนจํากลางลําปาง 

100 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นายเดนอนันต หวันแลบ โทร 054-217048 ตอ 21 

4 คน 6205615237 

6205615336 

6205615146 

6205700641 

นายพีรนัฐ  สังขแกว 

นางสาวอารียา  เกิดรื่น 

นายศิริวัฒน นาคเจริญ 

นางสาวทีปกาญจน  บุญรักษ 

อ.ปุณยวัจน  ไตรจุฑากาญจน 

16 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลําปาง 

ศาลากลางจ.ลําปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดําเนิน  

ต.พระบาท อ. เมือง  จ.ลําปาง 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นายธนวัฒน ภัคตรา โทร 054-265043 

2 คน 6205700153 

6205615260 

นางสาวจิรัฐพร  สกุลดิษฐ 

นางสาวขวัญจิรา  เสนาธรรม 

ผศ.ดร.สุขุมา  อรุณจิต 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

17 โรงพยาบาลลําปาง 

280 ถ.พหลโยธนิ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นายพลกฤษณ เพช็ชรหาญ  

2) น.ส.โสพิศพิไล  กลิ่นเทศ       

3) น.ส.ศิรินภา คํามาบุตร 

โทร 054-237400 ตอ 1109,1144  

3 คน 6205681080 

6205615344 

6205700534 

นางสาวขวัญชีวา  ชัยษา 

นางสาวอารียา  ขวัญเมือง 

นางสาววิภาว ี ไทยใหม 

อ.ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง 

18 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

1039 ถ.หนาสถานพยาบาล ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 

โทร 053-910600 ตอ 1278 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.ชัชชญา สุขเกษม  

2) น.ส.ดวงเดือน เนตรวงศ 

1 คน 6205700583 นายกาลัญู  เชื้อเมืองพาน อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

19 บานพักเดก็และครอบครัว จังหวัดแพร 

119 ม.1 ต.แมหลาย  อ.เมืองแพร  จ.แพร 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นางอัญชัญ หวังระบอบ       

2) น.ส.สุพิชฌาย สุระโพธา 

โทร.054-520743                  

5 คน 6205700542 

6205700559 

6205680132 

6205700567 

6205700401 

นางสาววิไลพร  หุนติราช 

นางสาวนภาทิพย  กลิ่นพินิจ 

นายบุรินทร  เรือนแกว 

นางสาวธนพร  กวางเกียรติคุณ 

นายนภัทร เจนวุฒิกมลชัย 

อ.สุกัญญา  มีสกุลทอง 

20 ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดแพร 

110 ม.2 ต.เหมืองหมอ อ.เมือง จ.แพร 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นายพีรยศ  วรรณภพ โทร.054-531116 

3 คน 6205700575 

6205700492 

6205700443 

นางสาวกัญจนพร  อวมนุม 

นางสาวสาวิตร ี ศรีภูมิ 

นางสาวนัฐติกาวัลย  คําใย 

อ.กรุณา  ใจใส 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

21 เรือนจําจังหวัดนาน 

28 ถนน ผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองนาน จ.นาน 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.จีราวรรณ พรมไชยวงค  

โทร. 054-710275 ตอ 14 

4 คน 6205615328 

6205615278 

6205700146 

6205700609 

นางสาวจิรารัตน  จรรอด 

นางสาวสุพัตรา  สุจริตจันทร 

นางสาวลลิภสัร  ดิษฐธนินเมศร 

นางสาวรชวรร  สรอยอินทร 

อ.ปุณยวัจน  ไตรจุฑากาญจน 

22 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ  ชั้น 1 ต.ทาอิฐ  อ.เมือง    

จ.อุตรดิตถ  

โทร 055-414061                 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.ศิริพร ดวงประณีต   

2) นายชูศักดิ์ สุปนะ               

3) น.ส.กัณธิกา โองวัน       

4) น.ส.อริสา เชื้อสายมาก 

1 คน 6205681098 นางสาวฌิชาภรณ ออนนวม อ.วรลักษณ เจริญศรี มูลเมือง 

 

23 นิคมสรางตนเองลําน้ํานานจังหวัดอุตรดิตถ 

100 ม.5  ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 

อาจารยนิเทศงานภาคสาม 

นางมนธิรา ธาราเวชรักษ  

โทร 055-479905 

3 คน 6205700179 

6205525030 

6205700682 

นางสาวบุญญารัตน  จงอวยพร 

นางสาวชลนิชา  สังขเรือง 

นางสาวปยพร  สมชื่อ 

อ.กรุณา  ใจใส 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

24 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพิษณุโลก 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม) ชั้น 1 

ถนนวังจันทน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

65000 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.พิชญา  พงษขันธ โทร 055-259565 

3 คน 6205615096 

6205615369

6205615377 

นายกรรชัย  กรินทร 

นางสาวชยามร  ชนกชะนีกุล 

นางสาวรัตนาภรณ  ชุนเชย 

ผศ.ดร.สุขุมา  อรุณจิต 

25 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 

6 334/17 ตําบล ทาทอง เมือง พิษณุโลก 65000 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นางดุจดาว  อินทโชติ          โทร 055-265017-18 

3 คน 6205615070 

6205700294 

6205700526 

นางสาวปริญาภรณ  วงษประเสริฐ 

นางสาวปรารถนา  แซต้ัง 

นางสาวฐิตาภา  สุวรรณโน 

ผศ.พิมพฉัตร  รสสุธรรม 

26 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 

157/1 ม.10 ต.ยางซาย อ.เมือง จ.สุโขทัย 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นางกฤติกาญ  วงคอนันตกาญ  

โทร 055-610791 

2 คน 6205610691 

6205520064 

นายจีรัสถ  ผาสุก 

นางสาวฐาปน ี แจมอยู 

ผศ.พิมพฉัตร  รสสุธรรม 

27 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา 

279 ม.9 บานสันปากอก ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว  

จ.พะเยา 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นายสุริยา  รุงเรือง                

โทร 054-484232 

1 คน 6205681114 นางสาวสุพัตรา  จันทรผง อ.ปุณยวัจน  ไตรจุฑากาญจน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

28 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

จ.นครราชสีมา 

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นางดวงดาว ปรอยกระโทก  

2) น.ส.จรรยารักษ บุณยานุเคราะห  

3) น.ส.พัสมา โกษารักษ    

โทร 044-243000 

2 คน 6205680751 

6205680090 

นางสาวนิชาภัทร  วัฒนากิตติกุล 

นางสาวศศิธร  งัดสันเทียะ 

อ.ดร.ปรินดา  ตาสี 

29 สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา 

278 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.สุภาพร ลือชา             

 2) น.ส.อันัศยา  ปาฐกานนท  

3) น.ส.กัญญาภัค เครื่องทองใหญ 

โทร 044-242552                  

3 คน 6105680950 

6205610600 

6205680926 

นางสาวจอมอภญิญ  ผันประเสริฐ 

นายวรกันต  ตรีวาส 

นางสาวณัฏฐอาภา  แนนชารี 

อ.ดร.ปรินดา  ตาสี 

30 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 

157/8-10 กุดปอง เมือง เลย 42000 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม - 

 

1 คน 6205610543 นางสาวกมลชนก  บรรจบ อ.ปุณยวัจน  ไตรจุฑากาญจน 



156 | คูมือการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

31 สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี 

238 หมู 4 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.จริญญา วันทาวงศ       

2) น.ส.รัตนา  จะรอนรัมย         

3) น.ส.กรชนก  จันทรเพชร 

โทร 042-120074    

3 คน 6205700468

6205615294 

6205700708 

นางสาววิชุดา  บุตรทา 

นางสาวสุพัชรา  อุมเอิบ 

นางสาวอมรพรรณ  รอดจอน 

อ.ดร.ปรินดา  ตาสี 

32 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดชัยภมูิ 

98/1  ม.8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.ภทัรานิษฐ กอกุศล          

โทร 044-056545 

1 คน 6205610071 นางสาวพัณณนิดา  ศิริโรจนรภัส อ.พงศยา  ภูมิพัฒนโยธิน 

33 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุดรธานี (ศูนยบริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี) 

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร2 ชั้น 1 ถ.อธิบดี  

ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) น.ส.นิตยา  ชูเลิศ                  

โทร 042-221773 

2) นางสิริธร  ภูกองชัย              

โทร 042-325615 

1 คน 6205530055 นายณัฐวุฒิ  พลขันธ อ.ดร.สุกัญญา  มีสกุลทอง 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

34 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดบุรีรัมย 

1159 ศาลากลางจังหวัด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.ปาลิตา ทองพุฒซา  

โทร 044-666550-1 

1 คน 6205525014 นายธนวรรษ  สวัสดี อ.ดร.ปรินดา  ตาสี 

35 มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม 

142 หมู 1 ซอยชมจันทร ตําบลปาแดด อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม - 

2 คน 6205681049 

6205615195 

นายสฐิรวิช  หีบทอง   

นายชนาธิป  เพ็งตะคุ 

อ.ปุณิกา  อภิรักษไกรศรี 

36 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

200 หมู 4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.บุญศิริ  ศรียอด  

โทร. 053-121573 

1 คน 6205700013 นายณชชพล  กาบปวงคํา อ.ปุณิกา  อภิรักษไกรศรี 

37 บานพักเดก็และครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 

494 หมู 11 ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.ทิพประพาวีณ เรือนทอง  

โทร 043-706580 

 

1 คน 6205610089 นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทํานา อ.พงศยา  ภูมิพัฒนโยธิน 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อ.นเิทศงานในคณะ 

38 โรงพยาบาลรอยเอ็ด 

111 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 

โทร.043-518200 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

1) นางดวงจัน  ขาขันมะลี ตอ 7197 

2) นายโชติวงศ เสริฐวชิา ตอ 2070 

1 คน 6205681031 นางสาวปรียรัศม  พัฒธนชัยมงคล อ.ดร.สุกัญญา  มีสกุลทอง 

39 มูลนิธิพิทักษสตรี - Alliance Anti Trafic Thailand 

328/1 สํานักงานนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท แขวง

ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.  

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

นส.อารีศรี โฆสาสี  โทร. 02-2145158 

2 คน 6205680124 

6205680017 

นางสาววนัสนันท  สุขม ี 

นางสาวณัชชา  เติมสายทอง 

อ.ปุณิกา  อภิรักษไกรศรี 

40 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

อาคาร 80ป วัดสุทธจินดา วรวิหาร ถ.ราชดาํเนิน 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

น.ส.นันทนภัส แนมขุนทด  โทร 044-246890 

2 คน 6205610410 

6205680892 

นางสาวสุวิชาดา  แสวงผล 

นางสาวสหัทยา  ลาภเกิด 

อ.ปุณิกา  อภิรักษไกรศรี 

41 เทศบาลนครลําปาง 

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

ถ.ฉัตรไชย จ.ลําปาง 

นางณัฐชา  ศรีสุทธะ  โทร 054-237237 ตอ3107 

2 คน 6205615302 

6205700195 

นายวรพงษ  กุสุโมทย 

นางสาวนภสัวรรณ  เจียรวัฒนกุล 

อ.กรุณา  ใจใส 
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ภาคผนวก ก 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
1. บทนํา  

 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ถือเปนหลักความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหยึดถือปฏิบัติ อันนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเชิง

วิชาชีพ ตลอดจนรักษาและสงเสริมเกียรติคณุ ชื่อเสียง และสถานะของวิชาชีพ  

 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 กําหนดใหสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

ในฐานะองคกรนิติบุคคล มีหนาที่ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห ตลอดจนใหความชวยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสังคม

สงเคราะห (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 มาตรา 5) โดยสภาวิชาชีพสังคม

สงเคราะหมีหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห และจัดทํา

ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห

ตองประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามขอบังคับ ทั้งตองดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหดวย (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 มาตรา 32 , 33)

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ .ศ.2556 กําหนดใหสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห ในฐานะ

องคกรนิติบุคคล มีหนาที่ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคม

สงเคราะห ตลอดจนใหความชวยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 มาตรา 5) โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหมี

หนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห และจัดทําขอบังคับวา

ดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหตองประกอบ

วิชาชีพใหเปนไปตามขอบังคับ ทั้งตองดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคม

สงเคราะหดวย (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 มาตรา 32 , 33) จรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหมีความสําคัญในการกําหนดคานิยม หลักการ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาตอสิทธิมนุษยชนและตอศักดิ์ศรีและ

คุณคาของมนุษย และยังแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหที่จะเสริมสรางความ

เปนอยูที่ดีใหแกประชาชน เสริมสรางบูรณภาพแหงวิชาชีพ และเสริมสรางความเปนปกแผนทางสังคม 

และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ยังเปนกรอบทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของผู

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ในการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติงานในสถานการณ

ความขัดแยงและปญหาตางๆ ที่มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
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สังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งจรรยาบรรณนักสังคมสงเคราะหที่มีอยูเดิมจําตองไดรับการพัฒนาให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเปนสากลและสอดคลองกับคานิยม หลักการ และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะหของสมาพันธนักสังคมสงเคราะหนานาชาติ และ

สมาคมการศึกษาวิชาสั งคมสงเคราะหนานาชาติ  ( IFSW & IASSW Statement of Ethical 

Principles, 2001) และ จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะหแหงอาเซียน (ASEAN Social Work 

Code of Ethics, 2015)  

  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหฉบับนี้ ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหทุกคน โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห

รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 

2. วัตถุประสงคของจรรยาบรรณ 

 2.1 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห และ

เปนแนวทางในการพิจารณาแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณตางๆ  

 2.2 เพื่อเปนมาตรฐานและหลักประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห นําไปสู

ความเช่ือมั่นในระบบบริการ 

2.3 เพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิผูใชบริการใหเขาถึงสิทธิและบริการอยางทั่วถึงและเปน

ธรรม 

2.4 เพื่อกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

3. นิยามศัพท 

 3.1 จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห  

 หลักความประพฤติปฏิบัติที่ดี ถูกตอง และเหมาะสม เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห ยึดถือปฏิบัติ อันนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน พัฒนาคุณภาพเชิงวิชาชีพ ตลอดจน

รักษาและสงเสริมเกียรติคณุ ชื่อเสียง และสถานะของวิชาชีพ 

 3.2 วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 วิชาชีพที่ตองใชความรูและทักษะทางสังคมสงเคราะห ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาของบุคคล ครอบครัว กลุมคน หรือชุมชน เพื่อใหกระทําหนาที่ทางสังคมและ

ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 มาตรา 3) 
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 3.3 วิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนุญาต  

 วิชาชีพสังคมสงเคราะหที่ตองขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคม

สงเคราะห (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556 มาตรา 3) 

 3.4 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห  

 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ตองใชความรูและทักษะทางสังคมสงเคราะหในการปฏิบัติ

หนาที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาของบุคคล ครอบครัว กลุมคน หรือชุมชน เพื่อใหกระทํา

หนาที่ทางสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 

มาตรา 3) 

 3.5 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนญุาต  

 บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับ

อนุญาตจากสภาวิชาชีพสงัคมสงเคราะห (พระราชบัญญัตวิิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 มาตรา 3) 

 3.6 แบบแผนพฤติกรรม 

 แนวทางการปฏิบัตงิานหรือพฤตกิรรมที่เหมาะสมตามหลักการและคานิยมของวิชาชีพ   

4. คานิยมและหลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห  

 4.1 สิทธิมนุษยชน  

  4.1.1 คานิยม: สิทธิมนุษยชนเปนหลักการพื้นฐานที่วิชาชีพสังคมสงเคราะห

เชื่อมั่นและยึดถือ โดยเชื่อวามนุษยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่จะตองไดรับการพิทักษคุมครอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิตามพันธกรณรีะหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวของ  

  4.1.2 หลักการ: ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหเคารพสิทธิในการตัดสินใจ

ดวยตนเองของผูใชบริการ สงเสริมโอกาสและสรางการมีสวนรวมของผูใชบริการ ผูประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห ปฏิบัติตอผูใชบริการโดยคํานึงถึงสทิธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน  

 4.2 การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย  

  4.2.1 คานิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะหเชื่อวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและมี

คุ ณ ค า  ใ ห ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม เ ป น ป จ เ จ ก บุ ค ค ล  ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง แ ล ะ 

มีอัตลักษณเฉพาะบุคคล และเชื่อในความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันของทุกคน  

  4.2.2 หลักการ: ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหเคารพในศักดิ์ศรีและ

คุณคาของมนุษย  ทุกคน ยอมรับและเคารพในอัตลักษณที่แตกตางกันของแตละบุคคล กลุม และ

ชุมชน โดยไมเลือกปฏิบัติ ไมมีอคติ ไมตําหนิติเตียน และเสริมสรางหลักประกันในการพิทักษและ

คุมครองศกัดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล 
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 4.3 ความเปนธรรมทางสังคม  

  4.3.1 คานิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะหเชื่อมั่นและสงเสริมใหเกิดความเปน

ธรรมทางสังคม และดําเนินการเพ่ือความเทาเทียมในการเขาถึงโอกาสทางสังคม 

  4.3.2 หลักการ: ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงตระหนักและสงเสริม

ความเปนธรรมทางสังคมในทุกระดับ ทั้งในระดับปจเจกและระดับโครงสราง รวมทั้งคัดคานการเลือก

ปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมทุกรูปแบบ ทั้งดานกฎหมาย นโยบาย มาตรการ 

กลไก การจัดสรร และกระจายทรัพยากร  

 4.4 บูรณภาพทางวิชาชีพ  

  4.4.1 คานิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะหตระหนักถึงความเขมแข็ง ความเปน

หนึ่งเดียว และเกียรติภูมิแหงวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ เคารพใน

ผูใชบริการ องคกร วิชาชีพ และสังคม  

  4.4.2 หลักการ: ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงสงเสริมรักษาไวซึ่งความ

มั่นคงและคุณคาของวิชาชีพ โดยการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและไดรับการยอมรับจาก

ผูใชบริการ เพื่อนรวมงาน องคกร และสังคม  

 4.5 ความเปนอยูที่ดี  

  4.5.1 คานิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะหเชื่อวามนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ

โอกาสและตอบสนองความตองการเพื่อความเปนอยูที่ดีทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิต

วิญญาณ และเชื่อวาภาวะความยากจนและความยากลําบากที่เปนผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมือง เปนสภาวะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได  

  4.5.2 หลักการ: ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหมีบทบาทในฐานะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง และมีหนาที่สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิและพลังอํานาจของตน สรางความ

รวมมือใหเกิดความตระหนักและเฝาระวังทางสังคม เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตความ

เปนอยูใหดีขึ้น 

 4.6 ความหลากหลาย  

  4.6.1 คานิยม: วิชาชีพสังคมสงเคราะหตระหนัก ยอมรับและเคารพ รวมถึงมี

ความละเอียดออนในความแตกตางหลากหลายของมนุษย  

  4.6.2 หลักการ: ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหยอมรับและเคารพในความ

หลากหลายของมนุษย โดยสงเสริมการมีสวนรวมและดําเนินการใหเกิดการเขาถึงบริการโดยเสมอภาค
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และเปนธรรม รวมถึงสามารถจัดบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการเฉพาะของผูใชบริการตาม

บริบทที่เปนจริง  

5. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 5.1 จรรยาบรรณตอตนเอง  

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะนัก

วิชาชีพ และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เสียสละ มีคุณธรรม ประพฤติตนอยูในกรอบ

วัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มพูนความรูและทักษะอยูเสมอ 

  5.1.1 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงประพฤติปฏิบัติตนในกรอบ

วัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม ละเวนความประพฤติที่จะกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเองและ

วิชาชีพ 

  5.1.2 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะ 

ความเช่ียวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

  5.1.3 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ ดวยความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ  

 5.2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดมั่นในหลักวิชาการทางวิชาชีพสังคม

สงเคราะห รักษาเกียรติภูมิ และสงเสริมวิชาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ  

  5.2.1 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงปฏิบัติงานโดยยึดความถูกตองตาม

หลักวิชาการดานสังคมสงเคราะหและศาสตรที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

  5.2.2 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาเกียรติภูมิแหงวิชาชีพ ไมนํา

วิชาชีพไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองโดยมิชอบดวยกฎหมาย และกระทําในลักษณะที่จะกอใหเกิด

ความเส่ือมเสียตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห  

  5.2.3 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีความรูความสามารถในการ

จัดการความรู เพื่อยกระดับไปสูงานวิชาการหรืองานวิจัย ที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ

และความกาวหนาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

  5.2.4 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหความสําคัญตอการสงเสริมการ

สอนงาน การนิเทศงาน และการศกึษาสังคมสงเคราะห 
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 5.3 จรรยาบรรณตอผูใชบริการ (บุคคล กลุม และชุมชน) 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดถือประโยชนสูงสุดของผูใชบริการ โดยเคารพใน

ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย สิทธิความเปนสวนตัว รักษาความลับของผูใชบริการ ยึด

หลักการมีสวนรวมและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ รวมทั้งใหความสําคัญตอผูที่มีความตองการเปน

พิเศษ ทั้งนี้หมายรวมถึงการพิทักษคุมครอง และพัฒนาความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม ชุมชน   

  5.3.1 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาของ

ความเปนมนุษย ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายของปจเจกบุคคล โดยปราศจาก

อคติทั้งปวง  

  5.3.2 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดหลักการทํางานเพื่อเสริมพลัง

อํานาจของผูใชบริการ ใหเกิดความเขมแข็ง เชื่อมั่นและเห็นคุณคาในตนเอง สามารถพัฒนาไปสูการ

เปนผูพิทักษสทิธิของตนเอง กลุม ชุมชน  

  5.3.3 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดหลักการทํางานอยางมีสวนรวม 

เชื่อในศักยภาพ เคารพสิทธิในการตัดสินใจดวยตนเองของผูใชบริการ โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของ

ผูใชบริการเปนสําคัญ  

  5.3.4 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาความลับของผูใชบริการ และ

ไมนําขอมูลไปสื่อสาร หรือเผยแพรตอสาธารณะ โดยไมไดรับการยินยอมจากผูใชบริการและ /หรือ

ผูเกี่ยวของ เวนแตการเปดเผยขอมูลเพื่อประโยชนของผูใชบริการ และการรกัษาไวซึ่งสวัสดิภาพความ

ปลอดภัยของชีวิต ซึ่งตองกระทําอยางระมัดระวัง 

  5.3.5 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ

ตลอดกระบวนการใหบริการกับผูใชบริการ ครอบครัว กลุม ชุมชน  

  5.3.6 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงถือเปนความรับผิดชอบในการ

พิทักษคุมครองและพัฒนาความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม และชุมชน 

 5.4 จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพและผูรวมงานในวิชาชีพอื่น  

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพ ใหเกียรติ สนับสนุนความรวมมือในการ

ทํางานเปนเครือขาย รวมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูใชบริการและวิชาชีพ  

 5.4.1 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหเกียรติ เคารพในสิทธิ หนาที่และขอบเขต

ความรบัผิดชอบของผูรวมวิชาชีพสังคมสงเคราะหและผูรวมงานในวิชาชีพอื่น 

 5.4.2 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ในการปฏิบัตภิารกิจ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ 
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 5.4.3 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหความสําคัญของการทํางานรวมกับผูรวม

วิชาชีพเดียวกันและกับผูรวมงานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในและนอกหนวยงาน  

 5.4.4 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงไมสงเสริม ไมเพิกเฉย หรือปกปองการ

ประพฤติผิดของผูรวมวิชาชีพและผูรวมงานในวิชาชีพอื่น เพื่อผลประโยชนแหงตนหรือผูกระทําการ

นั้นๆ  

 5.4.5 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพในสิทธิการเปนเจาของงานและผลงาน 

โดยไมนํางานและผลงานของผูอื่นไปแอบอางวาเปนของตน  

 5.5 จรรยาบรรณตอองคกรที่สังกัด 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงสงเสริม รักษา และพัฒนาองคกรเพื่อประโยชน

สูงสุดตอผูใชบริการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอองคกรที่ตนสังกัด 

  5.5.1 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีสวนรวมในการสงเสริม ปรับปรุง 

พัฒนาองคกรใหดําเนินนโยบาย /แนวทางปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความเปนธรรม ผลประโยชนสูงสุดและ

การพิทักษสทิธิของผูใชบริการเปนสําค ั

  5.5.2 ผูประกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะหพึงใชทรัพยากรขององคกรดวยความ

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

  5.5.3 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงสงเสริม สรางบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนมิตร  

  5.5.4 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงตระหนักถึงการดํารงรักษาไวซึ่ง

เกียรติภูมิขององคกร 

 5.6 จรรยาบรรณตอสังคม 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะมีผล

ตอการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

  5.6.1 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเขาใจสถานการณ ปญหาและ

ความตองการทางสังคม และมีสวนรวมกับภาคเีครือขายในการปองกัน แกไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในเชิงระบบ นโยบาย มาตรการ และกลไกตางๆ  

  5.6.2 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีสวนรวมในการสื่อสารขอมูลที่

เปนประโยชนตอสาธารณะ เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมทางสังคม ชีวิตความเปนอยูที่ดี ความเปนธรรม

ทางสังคม และสันติสุขของสังคม 
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  5.6.3 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยอมรับและเคารพในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได 

6. ภาคผนวก 

 ที่มาและความสําคัญ 

 ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา สมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ไดกําหนด

จรรยาบรรณนักสังคมสงเคราะหไวแลว แตไมปรากฏวาเคยมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ในระยะที่ผานมาไดมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ                        

ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ผานการดําเนินงานรวมกันระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย สมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะหทาง

การแพทยไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะหจิตเวช และองคกรภาคีเครือขาย ในป 2550 มีการออก

ขอกําหนดวาดวยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห ผานพระราชบัญญัติ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ .ศ. 2546 ซึ่งถือเปนความพยายามใหมีกลไกที่ชัดเจนในระดับชาติ                    

ที่สงเสริมใหผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงาน ที่ใชรวมกันทุกหนวยงาน 

และในป 2554 มีความพยายามผลักดันผานกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ใหมีการ

กําหนดสาขาการประกอบโรคศิลปะ ในสาขาสังคมสงเคราะหทางการแพทย แตเนื่องจากยังไมไดรบั

ความเห็นชอบ จึงไดยุติการดาํเนินการไวกอน 

 วิชาชีพสังคมสงเคราะห เปนวิชาชีพที่มีแนวความคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดมนุษยนิยม 

หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพในศักดิ์ศรแีละคุณคาของความเปนมนุษย และหลักความเปนธรรม

ทางสังคม ซึ่งลวนนําไปสูการสรางคุณคาความเปนมนุษยในตัวของคนทุกคน และใหความสําคัญตอ

ความเทาเทียม การเคารพในความหลากหลายของมนุษยในดานตางๆ เชน ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ เพศ เปนตน โดยจะปรากฏหรือแสดงออกใหเห็นอยางเปน

รูปธรรม ผานทางการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอเพื่อนมนุษย อีกทั้งยังตองใชองคความรู 

ทักษะ และความสามารถเฉพาะ ที่ไดจากการศึกษา ศาสตรและการอบรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

นอกจากนี้การปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห ยังเปนการทํางานรวมกับบุคคล กลุม หรือชุมชน

ที่มีความเปราะบาง หลากหลาย และมีปญหาที่แตกตางกันไปตามแตละบริบทและสถานการณ จึง

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีประมวลจรรยาบรรณ เพื่อใหเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติใหมีมาตรฐาน

สําหรับผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหในบริบทประเทศไทย ซึ่งมีภูมิหลัง ความเปนมา และความรู

ที่หลากหลาย และเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สามารถบรรลุถึงเปาหมายแหงวิชาชีพในการเสริมสรางความเปนอยูที่ดีใหแกประชาชน เสริมสราง

บูรณภาพและความเปนปกแผนทางสังคมได  

 อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะหดําเนินไปทามกลางความซับซอน 

และความหลากหลายของมนุษยและบริบทแวดลอม จนบางคร้ังอาจเกิดสถานการณความขัดแยงทาง

จรรยาบรรณ ที่ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหจะตองตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางใดแนวทาง

หนึ่ง ระหวางความขัดแยงของความเชื่อหรือคานิยมที่ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหยึดถือ อาทิ 

ความขัดแยงระหวางคานิยมสวนตัว กับคานิยมทางวิชาชีพ รวมถึงความขัดแยงท่ีเกิดจากความสัมพนัธ

เชิงระบบอุปถัมภที่ฝงรากอยูในสังคมไทย ซึ่งมีอิทธิพลและสงผลตอความเชื่อหรือคานิยมของปจเจก

บุคคล นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธเชิงอํานาจแฝงอยู เชน ผูประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห อาจตระหนักวาตนอยูในสถานภาพที่เหนือกวาผูใชบริการ เนื่องจากเปนผูที่แข็งแรงกวา                

มีฐานทรัพยากร และมีกลไกเครื่องมือในการทํางาน ทั้งยังอยูในสถานะของผูใหความชวยเหลือ อาจ

ทําใหละเลยการผลักดันใหเจาของปญหาเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของตนเอง ในขณะเดียวกัน 

ผูใชบริการอาจติดอยูในภาวะพึ่งพิง และอยูในสถานะเปนผูรอรับความชวยเหลือ จนไมสามารถแสดง

ศักยภาพของตนออกมาได  

 นอกจากนี้ ดวยลักษณะของสังคมไทยที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

สถานการณปญหาและความตองการของบุคคล กลุม ชุมชน เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเชนกัน สงผล

ใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ตองรับมือกับปญหาและขอทาทายใหมๆ ในการปฏิบัติงาน ที่มี

ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ทําใหความสําคัญของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพจึงมีมากขึ้นตามไปดวย 

อีกทั้งยังจําเปนตองขยายขอบเขตกวางขวางขึ้นดวย โดยแตเดิมจรรยาบรรณวิชาชีพมุงใหความสําคัญ

ตอความรับผิดชอบเฉพาะตัวผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห แตปจจุบันการปฏิบัติงานของผู

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหมีหุนสวนที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการทํางานกับหลาย

ภาคสวน กลุมเปาหมายผูใชบริการก็เปลี่ยนแปลงไปมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น ตองการ

การพิทักษและคุมครองในหลายมิติมากขึ้น ขณะเดียวกันมุมมองตอการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหก็มี

มิติที่รอบดานและกวางขวางยิ่งขึ้น ทําใหจรรยาบรรณวิชาชีพไมเพียงมุงเนนที่ตัวผูประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห แตยังใหความสําคัญแกผูใชบริการ วิชาชีพ เพื่อนรวมวิชาชีพ และสังคมอีกดวย 

ดังนั้นการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหในสถานการณปญหาและขอทาทายใหมๆ

ที่มีความหลากหลายและซับซอนเหลานี้ จําตองกระทําอยางรอบคอบ โดยใชความรูและขอมูลท่ีรอบ

ดาน พิจารณาไตรตรองถึงคานิยม หลักการ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ

สถานการณนั้นๆ รวมถึงการแสวงหาทีมงานสหวิชาชีพและที่ปรึกษาที่สามารถใหคําปรึกษาที่

เหมาะสมแกผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหได 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

ระพีพรรณ คําหอม2 

 

บทนํา 
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมมีความเกี่ยวของกับนโยบายของ

รัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมที่อยูระหวางดําเนินการ กฎหมายที่เก่ียวของ

กับการปฏิบัติการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมมีทั้งหมด 70 กวาฉบับ ซึ่งอาจเปนกฎหมาย

โดยตรงหรือกฎหมายที่คาบเกี่ยวกันทางออม นอกจากนี้ยังพบวา ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและ

สวัสดิการสังคมนิยมใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรอบงานขององคกรเปนหลัก  กฎหมายที่จะกลาวถึง

จึงมักเรียกวา “กฎหมายดานสังคมในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย” เปนหลัก ผูเขียนแบงกฎหมายไว 4 ลักษณะไดแก  

1) กฎหมายวิชาชีพ: พระราชบญัญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556                                        

2) กฎหมายที่เกีย่วของกับบทบาทของนกัสงัคมสงเคราะห                                                 

3) กฎหมายที่เกีย่วของกับกลุมเปาหมาย                                                       

4) พันธกรณีระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  

ปจจุบันการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไดมีความเชื่อมโยงในระดับภูมภิาคและ

นานาชาติมากขึ้นดังจะเห็นไดจากการรวมเปนสมาชิกในองคกรระหวางประเทศในประเด็นตางๆหลาย

เรื่อง  

สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกที่สงผลกระทบกับบทบาทการทํางานของนัก

สังคมสงเคราะหปจจุบัน เชน การคามนุษย การเคลื่อนยายเขาประเทศไทยของโรฮิงญา การต้ังครรภ

ของวัยรุน การอุมบุญฯลฯ สิ่งเหลานี้สงผลใหงานสังคมสงเคราะหเกี่ยวของกับนโยบายสังคมของ

ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได การเขาใจในขอกําหมายจึงมีความจําเปนสําหรับนักศึกษาฝกงานเปน

อยางมาก สิ่งสําคัญที่ตองเรียนรูคือ การศึกษาอนุบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบ กฎกติกาที่ใชเปน

แนวทางปฏิบัติของหนวยงาน ผูเขียนไดรวบรวมเพียงบางสวนที่จําเปนสําหรับนักศึกษาที่จะใช

ประกอบการฝกภาคปฏิบัติ 1 

                                                           
2 ศาสตราจารยสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
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1. ใครคอืกลุมเปาหมายในการปฏบิัตงิาน? 

กฎหมายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของไทยไดออก “ขอกําหนดคณะกรรมการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติวาดวยการกําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมายเปน

ผูรับบรกิารสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555” ไว 13 กลุมเปาหมายดังน้ี 

1. กลุมเด็กและเยาวชน ไดแก เด็ก เด็กเรรอน เด็กกําพรา เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก 

เด็กพิการ เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่ถูกทารุณกรรม เยาวชน                          

2. กลุมผูหญิง ครอบครัวและผูถูกละเมิดทางเพศ ไดแก ผูหญิง ครอบครัว หญิงวัยรุน

ตั้งครรภไมพรอม หญิงที่ตั้งครรภไมพรอม ผูถูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

หญิงหมาย ผูถูกละเมิดทางเพศ ผูคาประเวณี  

3. กลุมผูสูงอายุ  

4. กลุมคนพิการ 

5. กลุมชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเรรอน 

6. กลุมแรงงานขามชาต ิและแรงงานตางดาว 

7. กลุมแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครองและไมมี

หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน 

8. กลุมคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต 

9. กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดสและผูไดรับผลกระทบ 

10. กลุมคนที่มีปญหาสถานะบุคคลและกลุมชาติพันธุ 

11. กลุมคนไทยในตางประเทศ 

12. กลุมผูที่อยูในกระบวนการยุติธรรม ไดแก ผูเสียหายและเหยื่อในคดีอาญา คดีแพง 

คดีปกครอง ผูตองหา พยานระหวางดําเนินคดีของศาล ผูเขาสูกระบวนการยุติธรรมที่ควรไดรับการ

ดูแลเปนพิเศษ ผูพนโทษ ครอบครัวของผูที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมในคดีขางตน รวมทั้งเด็กติด

ผูตองขัง  

13. กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไดแก คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ 

คนขามเพศ คนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาที่ไมชัดเจน คนที่มีลักษณะเพศที่อาจทําใหไดรบัผลกระทบ

ทางสังคม (ราชกิจจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 173 ง ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาติวาดวยการกําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมายเปนผูรับบริการสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555) 

 

 



คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 | 171 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

2. กฎหมายที่เกีย่วของกับการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะหสงัคมสงเคราะห 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะหประกอบดวย 3 ลักษณะไดแก 

2.1 กฎหมายวิชาชีพ: พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 

2.2 กฎหมายที่เก่ียวของกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห 

2.3 กฎหมายที่เก่ียวของกับกลุมเปาหมาย 

2.4 พันธกรณรีะหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

ผูเขียนจะขอกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยมี

รายละเอียดดงัตอไปนี ้

2.1  กฎหมายวิชาชีพ: พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 เหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการปฏิบัติหนาที่ของนักสังคมสงเคราะห มีบทบาทเพิ่มมาก

ขึ้นและครอบคลุมไปหลายดาน ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับไดกําหนดหนาที่ของนักสังคม

สงเคราะห ในการปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาใหกับประชาชน โดยเฉพาะผู

ประสบปญหาใน การดํารงชีวิตใหสามารถกระทําหนาที่ทางสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 

สมควรใหมีองคกรควบคุม การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหในรูปของสภาวิชาชีพ เพื่อควบคุม

มาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบ วิชาชีพสังคมสงเคราะห รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาองค

ความรูและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหมี

คุณภาพและมาตรฐาน และมีความกาวหนาในวิชาชีพ ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สาระสาํคัญของพระราชบัญญัตวิิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 

พระราชบญัญตัิวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห  

พ.ศ.2556 

สาระสําคัญ 

นิยามความหมาย 

“วิชาชีพสังคมสงเคราะห”  

 

 

 

 

หมายความวา วิชาชีพที่ตองใชความรูและทักษะทางสังคม

สงเคราะห ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไข

ปญหาของบุคคล ครอบครัว กลุมคน หรือชุมชน เพื่อใหกระทํา

หนาที่ทางสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสขุ  
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พระราชบญัญตัิวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห  

พ.ศ.2556 

สาระสําคัญ 

“วิชาชีพสังคมสงเคราะหรับ

อนุญาต” 

หมายความวา วิชาชีพสังคมสงเคราะหที่ตองขึ้นทะเบียน และ

ไดรบัใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห (มาตรา 3) 

“ผูประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห” 

 

 

 

“ผูประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะหรับอนุญาต” 

หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ตองใชความรู และ

ทักษะทางสังคมสงเคราะหในการปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาของบุคคล ครอบครัว กลุมคน หรือชุมชน 

เพื่อใหกระทําหนาที่ทางสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข  

หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนุญาตจากสภาวชิาชีพสังคม

สงเคราะห “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนุญาตของ สภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห (มาตรา 3) 

อํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห 

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบ

วิชาชีพสงคมสงเคราะหรับอนุญาต  

(2) กําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห  

(3) จัดทําหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห

ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห หรือสถาบันอื่นที่สภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหมอบหมายใหดําเนินการฝกอบรมในวิชาชีพสังคม

สงเคราะห  

(4) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหรับอนุญาต  

(5) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห รับอนุญาตสาขาตาง ๆ 

(6) ออกคําสั่งตามมาตรา 40 วรรคสาม  
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พระราชบญัญตัิวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห  

พ.ศ.2556 

สาระสําคัญ 

(7) สงเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัย ในการประกอบ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของผู

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหและหนวยงานทางสังคม

สงเคราะห  

(8) รับรองปริญญาของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัคร

เปนสมาชิกตามมาตรา 10 (2)  

(9) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

การศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห ในระดับอุดมศึกษาของ

สถาบันการศึกษา  

(10) ผดุงไวซึ่ งเกียรติ  สิทธิ  ความเปนธรรม และสงเสริม

ความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห ความ

สามัคคี และสวัสดิการใหแกสมาชิก  

(11) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหของประเทศ

ไทย  

(12) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจ

หนาที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห (มาตรา 6) 

วิชาชีพสังคมสงเคราะหรับ

อนุญาต 

(1) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะหหรือพนักงาน

สังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก กฎหมายวาดวยการคุมครอง

ผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยา

เสพติด กฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

กฎหมายวาดวยสุขภาพจิต กฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือตามที่

กฎหมายอื่น กําหนด  
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พระราชบญัญตัิวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห  

พ.ศ.2556 

สาระสําคัญ 

(2) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดาน

สังคมสงเคราะหหรือผูซึ่งเกี่ยวของ กับงานดานสังคมสงเคราะห 

ตามกฎหมายว าดวยการคุ มครองเด็ก  กฎหมายว าดวย

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญา กฎหมายวาดวยสุขภาพจิต กฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการคามนุษย กฎหมายวาดวยการรับเด็กเปน

บุตรบุญธรรม หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 

(3) วิชาชีพสังคมสงเคราะหในหนวยงานของรฐั 

(4) วิชาชีพสังคมสงเคราะหอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา (มาตรา 28) 

จรรยาบรรณแหงวิชาชพี

สังคมสงเคราะห 

ประกอบดวย  

(1) จรรยาบรรณตอตนเอง  

(2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

(3) จรรยาบรรณตอผูรบับริการ  

(4) จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพ  

(5) จรรยาบรรณตอสังคม ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนด

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห

ไวดวยก็ได (มาตรา 33) 
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2.2 กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับบทบาทของนกัสังคมสงเคราะห 

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 ไดกําหนดไวในหมวด 5 การ

ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ในมาตรา 28 “ ใหวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหดังตอไปนี้ เปนวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนุญาตที่เกี่ยวของกับกฎหมายฉบับตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

1. พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน พ.ศ.2553 

2. พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน  

    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3. พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

    (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 

4. พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 

5. พ.ร.บ. สงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม พ.ศ.2546 ตาม พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการสังคม  

    (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 

6. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

7. พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

8. พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 

ซึ่งรายละเอียดในกฎหมายแตละฉบับ มีดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สาระสาํคัญของกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับนักสังคมสงเคราะห 

กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับ 

นักสังคมสงเคราะห 

สาระสําคัญของกฎหมาย 

1. พ.ร.บ.ศาลเยาวชน

และครอบครวัและวธิี

พิจารณาคดีเยาวชน  

พ.ศ.2553 

มาตรา 4 “พนักงานสังคมสงเคราะห” หมายความวา ผูมีอํานาจหนาที่

สืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ควบคุมและสอดสองความ

ประพฤติเด็กและเยาวชน ใหคําแนะนําและสงเคราะหเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนครอบครัวของเด็กและเยาวชน 

มาตรา 36 ใหมีแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤต ิพนกังาน

สังคมสงเคราะห คร ูและพนักงานอื่นตามที่จะไดมีกฎกระทรวงระบุตําแหนง 

ใหพนักงานที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหควบคุม ฝกและอบรมหรือสงเคราะหเด็ก

หรือเยาวชน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับ 

นักสังคมสงเคราะห 

สาระสําคัญของกฎหมาย 

มาตรา 46 ใหพนกังานสังคมสงเคราะหมีอาํนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

นี้และตามกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้                      

(1) สงเคราะหและบําบัดแกไขเด็กและเยาวชนในระหวางที่ถูกควบคุมอยูใน

สถานพินิจหรือที่ไดปลอยไป 

(2) ใหคําแนะนํา 

(3) สอดสองใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไข 

(4) สืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครวัและไกลเกลี่ยประนีประนอมขอ

พิพาทในคดีครอบครัว 

(5) ทํารายงานและความเห็นเพื่อเสนอตอศาลหรือผูอํานวยการสถานพินิจ 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามคําสั่งศาลหรือคําสั่งผูอํานวยการสถานพินิจ 

มาตรา 47 ใหพนักงานสังคมสงเคราะหมีอํานาจอยางพนักงานสอบสวนและ

ใหมีอํานาจ ดงัตอไปนี้ดวย คอื 

(1) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดามารดาหรือผูปกครอง ในเวลาระหวาง

พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยูในที่นั้น 

(2) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดามารดา หรอืผูปกครองผูเยาวศึกษาหรือ

ทําการงานหรือมีความเกี่ยวของดวยหรือเขาไปในสถานที่อยูอาศัยของคูความ

ในคด ี  

(3) เรียกบุคคลซึ่งสามารถใหขอเท็จจริงมาพบและสาบานหรือปฏิญาณตน

และใหถอยคํา 

(4) เรียกคูความเพ่ือไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทในคดีครอบครัวในกรณี

ที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาไปในสถานที่จะกระทําไดตอเมื่อมีคําสั่ง

ศาลหรือคําสั่งผูอํานวยการสถานพินิจ 

2. พ.ร.บ.คุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

แกไขเพิ่มเติม โดย 

มาตรา 150 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือ

วัตถุใดๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง หรือไมอํานวยความ

สะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือ
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กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับ 

นักสังคมสงเคราะห 

สาระสําคัญของกฎหมาย 

พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

ผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรา 142 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 151 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือแพทย นัก

สังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป หรอืปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3. พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 

มาตรา 139 ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยา

หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ  

มาตรา 133 ตรี กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหเด็กอายุไม

เกินสิบแปดปในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยาน ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมี

การชี้ตัว ผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถจะปองกันมิใหผูตองหา

เห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผูตองหาดังกลาวใหมีนักจิตวิทยาหรือนัก

สังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวย  

มาตรา 172 ตรี ในการสืบพยานในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

และจัดใหพยานนั้นอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กแลว ศาลอาจปฏิบัติ

อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

(1) ศาลเปนผูถามพยานเอง หรือถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะหก็ได 

(2) ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห 

4. พ.ร.บ.ตอบแทน

คาเสียหาย และคา

ทดแทนและคาใชจาย

แกจําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ.2544 

มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา” 

เปนกรรมการ ในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย ดานสังคม

สงเคราะห และดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ

อยางนอยดานละหนึ่งคน 

มาตรา 8 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(1) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน  
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(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตร ี

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร  

หลักฐาน 

(4) ปฏิบัติการอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

5. พ.ร.บ.ฟนฟู

สมรรถภาพผูตดิยาเสพ

ติด พ.ศ.2545 

กําหนดบทบาทของนักสังคมสงเคราะหใหมีสวนรวมในคณะอนุกรรมการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ตาง ๆ ในมาตรา 12 และมาตรา 

13 

มาตรา 12 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขต

พื้นที่ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

มาตรา 13 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจแลหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาวินิจฉัยผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรอืติดยาเสพติด 

(2) ติดตามดูแลการควบคุมผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟู 

(3) พิจารณายายตัวผูเขารับการบําบัดการตดิยาเสพติด 

(4) พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผลการฟนฟู 

(5) แจงผลการตรวจพิสูจนหรือผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(6) พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(7) ติดตามดูแลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(8) พิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(9) เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติด 

(10) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

(11) พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

6. พ.ร.บ.สงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ. 

มาตรา 3 “นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานดานสวัสดิการ

สังคมที่สําเรจ็การศกึษาไมต่ํากวาปริญญาตรสีาขาสังคมสงเคราะหศาสตรหรือ

ที่ผานการอบรมดานสังคมสงเคราะหตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
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2546 ตาม พ.ร.บ.การ

จัดสวัสดกิารสังคม  

(ฉบับที่ 2 )  

พ.ศ.2550 

หรือที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจา

นุเบกษา 

มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

 (7) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัด

สวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และ

อาสาสมัคร 

(17) กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห รวมทั้งกําหนด

คุณสมบัติสาํหรับผูซึ่งปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสงัคม 

(18) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและการ

พัฒนาบุคลากร 

มาตรา 15 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(6) ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ 

(7) ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(9) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห 

อาสาสมัคร และผูรับบริการสังคม 

(10) จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร 

มาตรา 20 ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดรับผิดชอบในงาน

ธุรการของ ก.ส.จ. และใหมีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด 

ดังตอไปนี้ 

 (8) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห 

อาสาสมัครและผูรับบริการสวัสดิการสังคม 

7. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 

มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการการคุมครองเด็กแหงชาติเปนกรรมการและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และแตงตั้งจากผูมีประสบการณในการทํางานสังคม
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สงเคราะหไมนอยกวาเจ็ดป โดยตองมีผูแทนจากองคการภาคเอกชนอยาง

นอยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตงตั้งจากผูมีประสบการณ 

มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมี

ประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา 

กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดาน

สวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผู อํ านวยการสํานักสวัสดิการสั งคม 

กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดเปนกรรมการและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมี

ประสบการณในการงานที่ทําใหวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา 

กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากองคกรภาคเอกชน

อยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดาน สวัสดิการ

เด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

มาตรา 29 ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ

คุมครองสวัสดิภาพ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพ

เด็กโดยมิชักชา 

มาตรา 48 การดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติแกเด็ก ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุสมควรแตงตั้งผูคุมครอง

สวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ใหยื่นขอตออธิบดีหรือผูวาราชการ

จังหวัด ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัคร

ใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเดก็ 

มาตรา 50 หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือคุมครองสวัสดิภาพหรือผู

คุมครองสวัสดิภาพเปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือขอมูลใดๆเกี่ยวกับตัวเด็ก 
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กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับ 

นักสังคมสงเคราะห 

สาระสําคัญของกฎหมาย 

ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคณุ หรือสิทธิประโยชน

อยางใดอยางหนึ่งของเด็กผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย 

8. พ.ร.บ. คุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 

มาตรา 3 “นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 6 การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ อาจกระทําโดยวาจา เปนหนังสือ 

ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด เมื่อพนักงาน

เจาหนาที่ไดพบเห็นหรือรับแจง ใหเขาไปในเคหสถานเพื่อสอบถามผูกระทํา

ความรุนแรง ถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดใหพนักงาน

เจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได 

มาตรา 8 ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พนักงานสอบสวนตองจัดใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 

หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอรวมอยูดวย

ในขณะสอบปากคําเพื่อใหคาํปรึกษา 

ในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่ งไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคาํไปกอนโดยไมตองมีบุคคล

ดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลดังกลาวไวในสํานวน

การสอบสวน 

มาตรา 16 เพื่อประโยชนในการยอมความในคดี อาจตั้งผูประนีประนอม 

หรืออาจมอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือ

บุคคลใดชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกันก็ได 

9. พ.ร.บ.สขุภาพจิต 

พ.ศ.2551 

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ  

(5) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ งจากผู เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณและมีผลงานเปนที่ประจักษในสาขาการแพทยจิตเวช จิตวิทยา

คลินิก สังคมสงเคราะหทางการแพทย การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

กิจกรรมบําบัด และกฎหมายสาขาละหนึ่งคนเปนกรรมการ 
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กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับ 

นักสังคมสงเคราะห 

สาระสําคัญของกฎหมาย 

มาตรา 12 ใหมีคณะกรรมการสถาบันบําบัดรักษาซึ่ งอธิบดีแต งตั้ ง 

ประกอบดวยจิตแพทยประจําสถานบําบัดรักษาหนึ่งคน เปนประธาน

กรรมการ แพทยหนึ่งคน พยาบาลจิตเวชหนึ่งคน นักกฎหมายหนึ่งคนและ

นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยหนึ่งคนเปน

กรรมการ 

10. พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามการคา

มนุษย พ.ศ. 2551 

มาตรา 45 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งคณะ กรรมการ

แตงตั้งจํานวนสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสอง

คนซึ่งเกี่ยวของกับงานดานพัฒนาสังคม ดานสังคมสงเคราะห ดานปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยหรือดานการเงิน เปนกรรมการ และใหรอง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวง

มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุนจํานวนหาคนประกอบดวย ซึ่งแตงตั้งจากผูที่มีความรูความสามารถ

และประสบการณดานการเงิน การสังคมสงเคราะห และการประเมินผลดาน

ละหนึ่งคน 
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2.3 กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 

กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมเปาหมายมีทั้งหมด 21 ฉบบั 

ที่นักศึกษาฝกงานควรศึกษาทําความเขาใจ รวมทั้งศึกษาจากอนุบัญญัติที่มีผลบังคับใชในหนวยงาน

ตางๆ ดังนี ้

1. ดานเด็กและเยาวชน มีกฎหมายหลัก 6 ฉบับ ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศที่

เกี่ยวของ จํานวน 29 ฉบับ (ขอมูล ณ พ.ย. 2552) กฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ไดแก  

1) พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546  

2) พ.ร.บ.การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2553 

3) พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558  

4) พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550  

5) พ.ร.บ.จัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ.2479                             

6) พ.ร.บ.ความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดุแลเด็ก 

พ.ศ.2555 

2. ดานสตรีและบุคคลในครอบครัว มีกฎหมายหลัก 4 ฉบับ กฎกระทรวง ประกาศ 

กฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับสตรีและบุคคลในครอบครวั ไดแก  

1) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539  

2) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551  

3) พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  

4) พ.ร.บ.คาํนําหนานามหญิง พ.ศ.2551 

3. ดานคนพิการ มีกฎหมายหลัก 1 ฉบับ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ จํานวน 17 ฉบับ 

(ขอมูล ณ ธ.ค.2552) กฎหมายหลัก ไดแก  

1) พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

4. ดานผูสูงอายุ มีกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ประกาศ หนังสือรับรอง ระเบียบตางๆที่

เกี่ยวของ จํานวน 28 ฉบับ (ขอมูล ณ พ.ย.52) กฎหมายหลัก ไดแก  

1) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546  

2) พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 36) พ.ศ.2548 
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5. ดานผูอยูในภาวะยากลําบากและกลุมเปาหมายอื่นๆ มีกฎหมายหลัก 7 ฉบับ และอนุ

บัญญัติตางๆที่เก่ียวของ 8 ฉบับ กฎหมายหลักไดแก  

1) พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545  

2) พ.ร.บ.จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550  

3) พ.ร.บ.ควบคุมคนขอทาน พ.ศ.2484  

4) พ.ร.บ.การเคหะแหงชาติ พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550  

5) พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551  

6) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) พ.ศ.2543 

7) พ.ร.บ.คุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2558 

 

 6. ดานการจัดสวัสดิการสังคม มีกฎหมายหลัก 1 ฉบับ ไดแก  

1. พ.ร.บ.สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.

2550 และอนุบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 25 ฉบับ (ขอมูล ณ พ.ย.52) กฎหมายใหมที่เพิ่งมีการ

บังคบัใชในรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา มี 3 ฉบับไดแก  

1) พ.ร.บ.การคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.2558  

2) พ.ร.บ.คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย 

พ.ศ. 2558 และ  

3) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ในที่นี้จะกลาวถึง

เพียง 2 ฉบับเทานั้น 

ตารางที่ 3 กฎหมายใหมที่เพิ่งมีการบังคบัใชในป 2558 

กฎหมายใหม  

พ.ศ.2558 
สาระสําคัญ 

1) พระราชบัญญัติการ

คุมครองคนไรที่พึ่ง  

พ.ศ.2558 

 

นิยามความหมาย  

(มาตรา 3) 

 

“คนไรที่พึ่ง” หมายความวา บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายได

เพียงพอแกการยังชีพ และให รวมถึงบุคคลที่อยูในสภาวะยากลําบาก

และไมอาจพึ่งพาบุคคลอื่นไดทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด  

“การคุมครองคนไรที่พึ่ง” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคม การ

เสริมสรางสมรรถภาพ ทางรางกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การ

สงเสริมการศึกษาและอาชีพ การสงเสริมและสนับสนุน การสราง
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กฎหมายใหม  

พ.ศ.2558 
สาระสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งมี

อํานาจหนาที่ในการ

คุมครองคนไรที่พึ่ง  

(มาตรา 14) 

โอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมี

งานทําและมีที่พักอาศัย และการปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปน

ธรรมตอคนไรที่พึ่ง 

“องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่

ไดรับการรับรองใหดําเนินงาน ดานการจัดสวัสดิการสังคมตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  

“องคกรสวัสดิการชุมชน” หมายความวา องคกรภาคประชาชนที่

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชกิใน

ชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขาย องคกร

สวัสดิการชุมชน และไดรบัการรบัรองใหดําเนินงานดานการจัด

สวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวย การสงเสรมิการจัดสวัสดิการ

สังคม“    

(1) สํารวจและติดตามสภาพและปญหาเกี่ยวกบัคนไรที่พึ่งในเขตพื้นที่

ที่รับผิดชอบ                                               

(2) สืบเสาะขอมูลที่เกีย่วกับคนไรที่พึ่งท่ีขอรับการคุมครองหรือที่ถูกสง

ตัวมายังสถานคุมครอง คนไรที่พึ่งตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 และ

ใหการคุมครอง รวมทั้งรับตัวคนไรที่พึ่งไว                                     

(3) จัดใหมีที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมที่เหมาะสมและถูก

สุขลักษณะ จัดใหม ีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝกอบรม

และฝกอาชพี รวมทั้งหาอาชพีใหแกคนไรที่พึ่ง                                      

(4) ประสานงานเพื่อจัดสงคนไรที่พึ่งไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบใน

กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ เพือ่คุมครองคนไรที่พึ่งประเภทนั้น                                                                     

(5) ใหคําปรึกษา แนะนาํ และชวยเหลือคนไรที่พึ่งในดานการดํารงชีวิต 

ดานกฎหมาย หรือ ดานอื่น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางปกติสุข เชนเดียวกบับุคคลทัว่ไป                                    

(6) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุมครองคนไรที่พึ่ง                                                   

(7) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด  
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กฎหมายใหม  

พ.ศ.2558 
สาระสําคัญ 

ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 

(มาตรา 16) 

ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งมีอํานาจหนาที่ดงัตอไปนี้                            

(1) สํารวจและติดตามสภาพและปญหาเกี่ยวกบัคนไรที่พึ่ง                     

(2) สืบเสาะขอมูลที่เกีย่วกับคนไรที่พึ่งท่ีขอรับการคุมครองหรือที่ถูกสง

ตัวมายังศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 และให

การคุมครองในเบื้องตนแกคนไรที่พ่ึง รวมทั้งรับตัวคนไรที่พึ่งไว            

(3) ประสานงานเพื่อจัดสงคนไรที่พึ่งไปยังสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง        

(4) ใหการคุมครองคนไรที่พึ่งตามที่สถานคุมครองคนไรที่พ่ึงมอบหมาย

หรือตามที่ศนูยคุมครองคนไรที่พึ่งเห็นสมควร 

การคุมครองคนไรที่พึ่ง  

(มาตรา 19) 

การชวยเหลือเบื้องตน 

(มาตรา 23) 

 

 

 

 

 

การทําขอตกลง  

(มาตรา 24) 

 

 

2) พระราชบัญญัติ 

คุมครองเด็กที่เกิดโดย

อาศัยเทคโนโลยีชวยการ

เจริญพันธุทางการแพทย 

พ.ศ. 2558 (หนา 2 เลม 

132 ตอนที่ 38 ก ราช

คนไรที่พึ่งมีสิทธิขอรับการคุมครองจากสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหรือ

ศูนยคุมครอง คนไรที่พึ่ง  

- ในกรณีที่ปรากฏวาคนไรที่พึ่งผูใดเปนบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให

การคุมครองอยูแลว สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหรือศูนยคุมครองคนไรที่

พึ่งอาจใหความชวยเหลอืเทาที่จําเปนในเบื้องตน แลวจัดสงคนไรที่พึ่ง

ผูนั้นไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น เวนแตในกรณีที่มี

เหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของคนไรที่พึ่ง สถานคุมครองคน

ไรที่พึ่งจะดําเนินการรบัตัวคนไรที่พึ่งผูนั้นไวในความดแูลตอไปก็ได คน

ไรที่พึ่งซึ่งจะเขาพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุมครองคนไรที่พึ่งจัดให 

ตองจัดทําขอตกลงเขารวมการอบรมเพื่อฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ 

การประกอบอาชีพและทํางาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สถานคุมครอง

คนไรที่พึ่งกําหนด ในกรณีที่เห็นสมควร สถานคุมครองคนไรที่พึ่งอาจ

จัดใหคนไรที่พึง่จัดทําขอตกลงในการขอรับการคุมครองอื่นดวยก็ได  

“เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย” หมายความวา 

กรรมวิธีใดๆ ทางวิทยาศาสตร การแพทยที่นําอสุจิและไขออกจาก

รางกายมนุษย เพื่อใหเกิดการตั้งครรภโดยไมเปนไปตามธรรมชาติ 

รวมทั้งการผสมเทียม 

“การผสมเทียม” หมายความวา การนําอสุจิเขาไปในอวัยวะสืบพันธุ

ของหญิงเพ่ือใหหญิงนั้นตั้งครรภ โดยไมมีการรวมประเวณ ี
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กฎหมายใหม  

พ.ศ.2558 
สาระสําคัญ 

กิจจานุเบกษา 1 

พฤษภาคม 2558) 

“การตั้งครรภแทน” หมายความวา การตั้งครรภโดยอาศัยเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพันธุ ทางการแพทย โดยหญิงที่รับตั้งครรภแทนมี

ขอตกลงเปนหนังสือไวกับสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย กอน

ตั้งครรภวาจะใหทารกในครรภเปนบุตรของสามีและภริยาที่ชอบดวย

กฎหมายนั้น  

“ตัวออน” หมายความวา อสุจิและไขของมนุษยซึ่งรวมกันจนเกิดการ

ปฏิสนธิไปจนถึงแปดสปัดาห  

“ทารก” หมายความวา ตัวออนของมนุษยที่มีอายุเกินกวาแปดสัปดาห 

ไมวาอยูในหรอืนอกมดลกู ของมนุษย  

“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือให เพื่อ

ประโยชนในทางการคา หรือประโยชนอื่นใดที่มิควรไดสําหรับตนเอง

หรือผูอื่น และใหหมายความรวมถึงการเสนอขายดวย 

การตั้งครรภแทน มาตรา 21 ภายใตบังคับมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 การ

ดําเนินการใหมี การตั้งครรภแทนอยางนอยตองเปนไปตามเงื่อนไข 

ดังตอไปนี้  

(1) สามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งภริยาไมอาจตั้งครรภไดที่

ประสงคจะมีบุตรโดยใหหญิงอื่น ตั้งครรภแทน ตองมีสัญชาติไทย ใน

กรณีที่สามีหรือภริยามิไดมีสัญชาติไทย ตองจดทะเบียนสมรสมาแลว 

ไมนอยกวาสามป  

(2) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองมิใชบุพการีหรือผูสืบสันดานของสามี

หรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย  

ตาม (1)  

(3) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือ

ภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย ตาม (1) ในกรณทีี่ไมมีญาติสบืสายโลหิตของ

สามีหรอืภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย ใหหญิงอื่นรับตั้งครรภแทนได ทั้งน้ี 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการ



188 | คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

กฎหมายใหม  

พ.ศ.2558 
สาระสําคัญ 

กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศกํ าหนด โดยคํ าแนะนํ าของ

คณะกรรมการ  

(4) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนหญิงที่เคยมีบุตรมากอนแลวเทานั้น 

ถาหญิงนั้นมีสามี ที่ชอบดวยกฎหมายหรือชายที่อยูกินฉันสามีภริยา 

จะตองไดรับความยินยอมจากสามีที่ชอบดวยกฎหมาย หรือชาย

ดังกลาวดวย  

การดําเนินการใหมกีาร

ตั้งครรภแทน 

มาตรา 22 การดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทนตามพระราชบัญญัตินี้

ใหกระทําไดสองวิธี ดังตอไปนี ้

(1) ใชตัวออนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไขของภริยาที่ชอบดวย

กฎหมายที่ประสงคจะใหมี การตั้งครรภแทน  

(2) ใชตัวออนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไขของภริยาที่ชอบดวย

กฎหมายที่ประสงคจะใหมี การตั้งครรภแทนกับไขหรืออสุจิของผูอื่น 

ทั้งนี้ หามใชไขของหญิงที่รบัตั้งครรภแทน 

ความเปนบิดาและมารดา

ของเด็กและการคุมครอง

เด็กที่เกิดโดยอาศยั

เทคโนโลยี ชวยการเจริญ

พันธุทางการแพทย 

มาตรา 29 เด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข หรือตัวออนของผูบริจาค แลวแต

กรณี โดยใช เทคโนโลยี ชวยการเจริญพันธุทางการแพทยตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําโดยการใหภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย

ของสามีซึ่งประสงคจะมีบุตรเปนผูตั้งครรภ หรือใหมีการตั้งครรภแทน

โดยหญิงอ่ืน ใหเด็กนั้นเปน บุตรชอบดวยกฎหมายของสามีและภรยิาที่

ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงคจะมีบุตร แมวาสามีหรือภริยา ที่ชอบ

ดวยกฎหมายซึ่งประสงคจะมีบุตรถึงแกความตายกอนเด็กเกิด ชาย

หรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไขซึ่งนํามาใชปฏิสนธิเปนตัวออนเพื่อการ

ตั้งครรภหรือผูบริจาคตวัออน และเดก็ที่เกิดจากอสุจิ ไข หรอืตัวออนที่

บริจาคดังกลาว ไมมีสิทธิและหนาที่ระหวางกันตามประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณชิยวาดวยครอบครัวและมรดก 

     

    สําหรับนกัศึกษาที่สนใจในรายละเอยีดสามารถศึกษาเรียนรูจากอนบุัญญัติที่ใชเปน

แนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของได ในที่นี้จะกลาวถึงกฎหมายแตละฉบับโดยสังเขป 



คูมือการฝกภาคปฏิบัติ 1 | 189 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

2.4 พันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

ประกอบดวย 21 เรื่องดังตอไปนี ้

1. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)  

2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -ICESCR) 

3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights –ICCPR) 

4. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination - CERD) 

5. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Woman) 

6. พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติติ่สตรีทุกในรูปแบบ (Optional 

Protocal to the CEDAW) 

7. ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration 

and Platform for Action - BPFA) 

8. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 

9. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความ

ขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธ (Optional Protocal to the CRE on the involvement of children in 

armed conflicts) 

10. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การคาประเวณี และ

สื่ อ ล า ม ก เ กี่ ย ว กั บ เ ด็ ก  ( Optional Protocal to the CRE on the self of children,child 

prostitution and child pornography) 

11. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดตอรองเรียน 

( Optional Protocal to the convention on the Rights of the Child on a Communication 

Procedure) 

12. อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of the Persons 

Disabilites) 
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13. อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการกระทําอื่นๆ ที่โหดรายไรมนุษยธรรม 

หรือที่ย่ํ ายีศักด์ิศรี  (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CAT) 

14. อนสุัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิน่ฐานและสมาชิกในครอบครวั 

(Convention on the Protection of the RihhtS of Migrants Workers and Member of their 

Families - MWC) 

15. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องคกร (United Nations Convention Against Transnational Organizaed Crime) 

16. พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

(Protocal to Prevent, Support and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and 

Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime) 

17. อนุสัญญาวาดวยการปองกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (Convention 

on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance –CED) (อยูระหวางพิจารณา

ดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคี ซึ่งอาจจะตองมีการแกไขหรือตรากฎหมายภายในเพื่ออนุวัติ) (ดารณี นฤ

ดมพงศ, 2556,น.31)  

18. ปฏิญญาวาดวยความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนา (Declaration on Social 

Progress and Development) 

19. ปฏิญญาวาดวยสทิธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) 

20. ปฏิญญาสหประชาชาติแหงสหัสวรรษ (United Nations Millennium Declaration) 

หรือ เปาหมายแหงการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals -  MDGs) ให

ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและการคุมครองสิ่งแวดลอม 

21. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558  
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3. แผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม 

ดานสวัสดิการสังคม 

1) แผนยุทธศาสตรสรางสวัสดิการสังคม 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1  

(พ.ศ.2550-2554) 

2) แผนยุทธศาสตรการจัดสวัสดิการสังคมไทยฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 

3) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ.2545-2564 

4) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ดานผูสูงอายุ 

1) แผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554-2564) 

ดานคนพิการ 

1) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2550-2554) 

ดานผูดอยโอกาส  

1) ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส 5 ป  

(พ.ศ.2551-2555) 

2) ภาพอนาคตการพัฒนาและคุมครองพิทักษสทิธิผูดอยโอกาส (พ.ศ.2551-2555) 

3) ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ                      

18 มกราคม 2548 

ดานสตรีและสถาบันครอบครัว 

1) แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  

(พ.ศ.2550-2554) 

2) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547-2556 

3) แผนปฏิบัติการสงเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ.2551-2556 

ดานการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ป (พ.ศ.2552-2563) (Gateway green good life) 

2) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 

ดานการพัฒนาสังคม 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
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4. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน: เครื่องมือคุณภาพบริการ 

ดานการจัดสวัสดิการสังคม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม (มสก.)

ประกอบดวย 3 มาตรฐานไดแก 1) มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห 2) มาตรฐานอาสาสมัครและ 3) 

มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

(ก.ส.ค.) 

ดานผูสูงอายุ: มาตรฐานการสงเสรมิสวัสดิภาพและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ และมาตรฐานการดูแล

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห 

ดานเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ: สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ (สท.) 

 - มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองสทิธิเด็ก 

- มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองสทิธิเยาวชน 

- มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองสิทธิผูดอยโอกาส ประกอบดวย 6 กลุม

ไดแก 1) คนยากจน 2) ผูที่ไมสถานะทางกฎหมายหรือผูที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือคนไร

สัญชาติ 3) คนเรรอน 4) ผูพนโทษ 5) ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสและครอบครัวผูติดเชื้อเอชไอวี/

ผูปวยเอดส 6) ผูมีอาชีพบริการทางเพศ (ระพีพรรณ คําหอม และคณะ, 2550) 

ดานการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย: ความมั่นคงของมนุษยประเทศไทย ป 2550 

ดานสตรีและสถาบันครอบครัว: มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 

  

5. บทพิสูจนการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

 5.1 การฝกภาคปฏิบัติ 1 การฝกการใหบริการสังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม และการ

พัฒนาสังคมในองคการสวัสดิการสังคมจึงเกี่ยวของกับนโยบายของรฐั  กฎหมายดานสังคมที่เกี่ยวของ

กับบทบาทนักสังคมสงเคราะห  

 5.2 สถานการณการทํากรณีศึกษา หรือ case review ในกระบวนการและขั้นตอนการ

ประเมินระบบผูใชบริการ (Assessment) การวางแผนและการดําเนินงานจัดบริการสวัสดิการสังคม 

(Implementation) การสิ้นสุดการใหบริการ ( Follow up and evaluation) นักสังคมสงเคราะหจะ

พบวา แตละกรณีอาจเกี่ยวของกับกฎหมายมากกวา 1 ฉบับ เชน กฎหมายคุมครองเด็กกับกฎหมาย

คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หรือกฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษยกับ

กฎหมายคุมครองคนไรที่พึ่ง กฎหมายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับกฎหมายวิชาชีพสังคม
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สงเคราะห หรือบางกรณีอาจมีการใชกฎหมายมากกวา 2 ฉบับขึ้นไป การใชกรอบกฎหมายเปน

เคร่ืองมือการทํางานใหถูกตองเพ่ือใหเกิดระบบการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนอยางรอบดาน  

 5.3 การใหขอมูล การแจงสิทธิ การเขาสูกระบวนการยุติธรรม การรองขอการคุมครองจาก

หนวยงานอิสระหรอืหนวยงานรัฐ การพิทักษสิทธิ และการเสริมพลังอํานาจเพื่อใหความเปนธรรมกับ

กลุมเปาหมายไมใหตกเปนผูเสียหาย การทําบทบาทหนาที่มือที่สาม (Third party) เพื่อแทรกแซง

คุมครองตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนจึงเปนแนวทางการทํางานของนักสังคมสงเคราะหมืออาชีพที่พึง

ตระหนักวา กฎหมายจึงถือเปนเครื่องมือการทํางานของนักสังคมสงเคราะหในศตวรรษที่ 21 อยาง

หลีกเลี่ยงไมได 

 5.4 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในยุคกระแสสังคมออนไลนจึงเปนความทาทายของ

วิชาชีพที่นักสังคมสงเคราะหตองพรอมที่จะเปดเผย พิสูจนตอสาธารณะวาการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะหเปนการทํางานรวมกับสหวิชาชีพ ที่หลายวิชาชีพเชื่อวา นักสังคมสงเคราะหเปนหนึ่งใน

วิชาชีพที่หลายภาคสวนตองการในการทํางานที่มีความซับซอน ละเอียดออน ดังจะเห็นไดจาก

กฎหมายสมัยใหมที่ออกใหมจะระบุใหนักสังคมสงเคราะหเปนหนึ่งในทีมงานที่ทํางานบริการมนุษย 

 5.5 การฝกภาคปฏิบัติทามกลางกฎหมายหลายฉบับที่อาจจะยอนแยงการทํางานจึงเปน

ความทาทายใหมๆแหงการเรียนรูในองคการสวัสดิการสังคมของนักศึกษา ตัวอยางจริงจากการใช

กฎหมายในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห เชน การถูกขมขู การถูกคุกคามในรูปแบบตางๆจาก

ผูกระทําความรุนแรงหรือกระบวนการคามนุษย สิ่งเหลานี้เปนเรื่องราวจริงที่ผูเขียนขอใหนักศึกษา

ตองมีความรูและความเขาใจตอการนํากฎหมายไปใชใหถูกตองตามหลักวิชา กฎหมายเปนเรื่องที่ใกล

ตัวในชีวิตประจําวันของทุกคนไมมากก็นอย 
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ภาคผนวก ข 
แบบบันทึกการนิเทศงานในหนวยงานที่ฝก 

หนวยงานที่ฝก         

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม        

อาจารยนิเทศงานของคณะ        

จํานวนนกัศึกษา       คน 

 

 นิเทศฝกคร้ังท่ี 1 นิเทศฝกคร้ังท่ี 2 นิเทศฝกคร้ังท่ี 3 นิเทศฝกคร้ังท่ี 4 

วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี 

อาจารยนิเทศ

ภาคสนาม 

    

อาจารยนิเทศใน

คณะ 

    

นักศึกษา     

    

    

    

    

    

 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของนักศกึษา 

กระบวนการ ตองปรับปรุง เปนไปตามที่

คาดหวัง 

เหนือความ

คาดหวัง 

การปรับตวัเขากับหนวยงาน/ พืน้ที ่    

การทํางานกับกลุมคนที่มีความแตกตาง

หลากหลาย 

   

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น    

ความสามารถในการสะทอนอัตลกัษณของ

วิชาชีพ 

   

ความรูและความสามารถในการประยุกตการ 

และวิธีการสังคมสงเคราะห 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

กระบวนการ ตองปรับปรุง เปนไปตามที่

คาดหวัง 

เหนือความ

คาดหวัง 

การสามารถในการเรียนรู แสดงความเห็นเชิง

วิเคราะห 

   

การมสีวนรวมและรับผิดชอบตอเวลาในการ

นิเทศงาน 

   

สงงานตามเวลาที่กําหนด    

 

ขอเสนอแนะ และ แผนการนิเทศฝกในครั้งตอไป

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ 1                                                 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

1. ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................... เลขทะเบียน..................................... 

2. สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ............................................................................................................... 

3. รูปแบบการฝกภาคปฏิบัติ     ออนไลน         ผสมผสาน          ปฏิบัติในหนวยงาน     

4. ระยะเวลาที่ฝกภาคปฏิบัติ คือ ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นักศึกษา

ขาดการฝกภาคปฏิบัต.ิ.............วัน  ลาปวย............ วัน  ลากิจ............วัน ฝกชดเชย ............. วัน   

รวมเวลาฝกภาคปฏิบัติจริง..........................วัน 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย

ภาคสนาม 

อาจารย

ในคณะ 

รวม

เฉลี่ย 

1. ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามหลักจริยธรรมของ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

เกณฑคะแนน  

5  หมายถึง มีทัศนคติและพฤติกรรมในระดับยอดเย่ียม/ดีเดน 

4 หมายถึง มีทัศนคติและพฤติกรรมในระดับดี 

3 หมายถึง มีทัศนคติและพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีทัศนคติและพฤติกรรมในระดับพอใช 

1 หมายถึง ควรปรับปรุงดานทัศนคติและพฤติกรรมในการ

ฝกปฏิบัติงาน 

20 

   

1.1 มีการวางตัวที่เหมาะสม (การเปนแบบอยางที่ดี แตงกาย

สุภาพเหมาะสม ประพฤติตนในวินัยนักศึกษาและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององคกร)  

5    

1.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง (ใสใจงานที่ไดรับมอบหมาย 

รับผิดชอบสงงานไดตรงตามเวลาที่กําหนด รวมในกิจกรรมของ

หนวยงาน) 

5    

1.3 มีความรับผิดชอบตอผูรวมงาน และองคกร (ยอมรับความ

คิดเห็น ยอมรับความแตกตาง รักษาสัมพันธภาพ มีสวนรวม 

รักษาชื่อเสียงองคกร คํานึงถึงประโยชนสวนรวม)  

5    

1.4 มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการ (ใหคุณคา เขาใจความ

แตกตาง รักษาสัมพันธภาพ รักษาความลับ มีสวนรวม ใหความ

เปนธรรมในการใหบริการ)  

5 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย

ภาคสนาม 

อาจารย

ในคณะ 

รวม

เฉลี่ย 

2. ความรูในการปฏิบัติงาน      

เกณฑคะแนน  

5 หมายถึง สามารถอธิบาย/เขาใจ/ประยุกตใชไดในระดับดีมาก 

4 หมายถึง สามารถอธิบาย/เขาใจ/ประยุกตใชไดในระดับด ี

3 หมายถึง สามารถอธิบาย/เขาใจ/ประยุกตใชไดในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง สามารถอธิบาย/เขาใจ/ประยุกตใชไดในระดับพอใช 

 1 หมายถึง สามารถอธิบาย/เขาใจ/ประยุกตใชไดในระดับนอย 

10 

   

2.1 มีความรูความเขาใจพื้นฐานในการทํางานกับกลุมเปาหมาย
ของหนวยงาน  มีความรูความเขาใจนโยบาย โครงสรางของ
หนวยงาน มีความรูความเขาใจในรูปแบบและการจัดบริการ
ของหนวยงาน และความเขาใจกระบวนการทํางานสังคม

สงเคราะห ของหนวยงาน 

5 

   

2.2 มีความรูและสามารถประยุกตใชหลักการและวิธีการตางๆ 

ไปสูการปฏิบัติงาน และการบูรณาการวิธีการทางสังคม

สงเคราะหมาใชในการปฏิบัติงานที่มีความครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ 

5 

   

3.  ทักษะและความสามารถในการปฏิ บัติ งานสั งคม

สงเคราะห     

เกณฑคะแนน ในแตละหัวขอ จงพิจารณาใหคะแนนผลการฝก

ภาคปฏิบัติ ตามลําดบัเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน รายละเอียด 

5 มทีักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยอดเย่ียมเปนที่

ประจักษและไดยอมรับ 

4 มีมทีักษะ/ความสามารถในการดําเนินงานไดอยางดี  

3 มทีักษะ/ความสามารถในการดําเนินการในระดับปานกลาง 

2 มทีักษะ/ความสามารถในการดําเนินการในระดับนอย 

1 ไมมีทักษะ/ความสามารถไมมีคุณลักษณะสําหรับการทํางาน

ดานสังคมสงเคราะห        

45 

   

3.1 ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพ การแสวงหา

ขอเท็จจริง การซักประวัติ การสัมภาษณ 

5    

3.2 ความสมารถในการประเมินสภาวะกาย จิต สังคม และ

สภาวะครอบครัว ปจจัยเสี่ยง ความตองการ รวมถึงการวินิจฉัย

ปญหา และการประเมินศักยภาพของกลุมเปาหมาย 

5    
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม อาจารย

ภาคสนาม 

อาจารย

ในคณะ 

รวม

เฉลี่ย 

3.3 ความสามารถในการวางแผนบริการที่ครอบคลุมทั้งในดาน

แกไข และ/หรือฟนฟู และ/หรือปองกัน และ/หรือคุมครอง 

และ/หรือพิทักษสิทธิ 

5    

3.4 ความสามารถในการดําเนินงานตามแผน/ความสามารถ

ระดม/ สรรหา/ ปรับใชทรัพยากร ทั้งในและนอกหนวยงาน 

เพื่อใหเกิดผลดีตอการใหบริการ 

5    

3.5 ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดบริการ/ 

ความสามารถในการสงตอ 

5    

3.6 ความสามารถในการทํางานแบบสหวิชาชีพ และการ

ทํางานรวมกับเครือขายทางสังคมสงเคราะห 

5    

3.7 ความสามารถในการใหการปรึกษาในระดบับุคคล กลุม 

ครอบครัวเบื้องตน 

5    

3.8 สามารถปรับตัวและทํางานในหนวยงาน แกไขปญหา

เฉพาะหนาและสถานการณวิกฤติ หรือยากลําบาก 

5    

3.9 ความสามารถในการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และ

รายงานตอหนวยงานตนสังกัด  

5    

4. การเขารวมในกระบวนการนิเทศงาน/การสัมมนา และ

ความสามารถในการนําเสนองาน ผานการนิเทศการฝก

ภาคปฏิบัติ 

5 

   

5. การเขียนและเรียบเรียงบันทึกประจําวัน บันทึกประจํา

สัปดาห และรายงานฉบับสมบูรณ 

20    

5.1 การเขียนบันทึกประจําวัน/สัปดาห (สงตามเวลาที่กําหนด 

สามารถนําเสนอความคิดและสะทอน วิเคราะหและนําเสนอ

ประเดน็การเรียนรู) 

5    

5.2 ความสามารถเขียนรายงานฉบับสมบูรณ (ความถูกตอง

ของขอมูล ความสละสลวยของภาษา การคัดลอกและอางอิง

แหลงขอมูล ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และ

เชื่อมโยงกับหลักทฤษฎี ความเปนเอกภาพของเนื้อเรื่อง การ

จัดลําดับเนื้อหา)  

10    

5.3 ความสามารถวิเคราะหและเขียนเรียบเรียงกรณีศึกษา 

(Case study) 

5    

รวมคะแนน 100    
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อผูประเมิน...........................................     ลงช่ือผูประเมิน................................................                  

(………………..................…………………..)        (........................…………………………………..)     

       อาจารยนิเทศงานภาคสนาม                    อาจารยนิเทศงานของคณะ                 

    ........./..................../............                        .........../..................../...........            

ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการพัฒนานักศึกษา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการพัฒนาการจัดการฝกภาคปฏิบัต ิ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

เกณฑการพิจารณาคะแนนและเกรด ดังนี ้

รอยละ 85-100 80-84.9 75-79.9 70-74.9 65-69.9 60-64.9 55-59.9 0-54.9 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ภาคผนวก ง 
 แนวทางการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัต ิ1 

ชื่อ/สกุลนักศึกษา......................................................เลขทะเบียน………….......................................

สถานที่ฝก............................................................................................................................................... 

ระยะเวลาที่ฝกระหวางวันที่…….….....................................ถึงวันที่……...............................……......…... 

อาจารยนิเทศงานของ

คณะ……………………….........………………….….................................……….…............................……............ 

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม .................................................................................................................. 

1. ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน 

- อธิบายความเปนมาของหนวยงาน นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ 

สายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค ขอบเขต ลักษณะการใหบริการ รวมทั้งลักษณะของผูใชบริการ

โดยทั่วไป 

2. การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 

- นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน จุดมุงหมาย ขอบเขต ลักษณะการใหบริการของหนวยงาน

สังคมสงเคราะห 

- การนําแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบสังคมสงเคราะหไปประยุกตใชในหนวยงาน 

- การนําหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะหไปประยุกตใชในหนวยงาน 

- การนําและประยุกตใชทักษะทางวิชาชีพไปประยุกตใชในหนวยงาน เชน ทักษะพื้นฐาน 

ทักษะจําเปน ทักษะเฉพาะ  

- การใชทรัพยากร การติดตอประสานงาน การใหบริการแกผูใชบริการทั้งในและนอก

หนวยงาน 

3. การวิเคราะหการปฏิบัติงานของหนวยงานและการเสนอแนวคิด 

- วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห หลักการ วิธีการ 

ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมทั้งเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการ

ใหบริการ 

4. สรุป  

- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงวิพากษ 

5. ภาคผนวก 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ภาคผนวก จ 
แนวทางการจดัทาํรายงานการใชวิธีปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะหตอกรณีศกึษา 

รูปแบบรายงานการใชวิธีปฏบิัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณศึีกษารายบุคคล (Social 

Case Work study) 

(1) การรับแจงเบื้องตน/ขั้นตอนแรกรับ  

(2) การแสวงหาขอเท็จจริง/การสบืคนขอเท็จจริง (Fact finding)  

(3) การประเมินสภาวะของผูใชบริการ (Assessment)  

   - การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม (Bio-Psycho-Social assessment)  

- การประเมินสภาวะครอบครัว (Family assessment) 

- การประเมินความเส่ียง (Risk assessment)  

- การประเมินความตองการ (Needs assessment) 

(4) การกําหนดเปาหมายและแผนบริการ (Care plan/planning)  

(5) การดําเนินงาน (Implementation) 

(6) การติดตาม ผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบ (Output/outcome/impact) 

(7) การสงตอ (Referral system)  

(8) การทํางานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT) 

(9) การวิเคราะหรปูแบบงานสังคมสงเคราะหและกระบวนการทํางาน (Model/Process) 

รูปแบบรายงานการใชวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตอกรณีศึกษาแบบกลุม (Social 

Group Work study) 

(1) ปญหาและความจําเปนของการใชวิธีการสงัคมสงเคราะหกลุม  

(2) การจัดตั้งกลุม  

(3) การสรางสัมพันธภาพใหเกิดระบบสนับสนุนและเขาถึงปญหาของสมาชิกกลุม 

(4) การกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับหลักการของกลุม  

(5) การเตรียมการประเมินและวิเคราะหสถานการณปญหาและกําหนดประเด็นในกลุม 

(6) การวางแผนดําเนินการเพื่อรวมแกปญหาในกลุม  

(7) การจัดการสนทนาเพื่อเกิดการตั้งคําถาม การทบทวนตนเอง 

(8) การดําเนินการตามขอตกลง 

(9) การทบทวนผลการดําเนินงานรวมกัน 

(10) การคนหาและประเมินสถานการณใหม 
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(11) การเชื่อมโยงและวิเคราะหสถานการณใหมรวมกัน 

(12) การตัดสินใจวางแผนและดําเนินการตอ 

( 13)  ก า ร วิ เ ค ร า ะห รู ป แบบงานสั ง คมสง เคร า ะห แ ละก ระบวนกา รทํ า ง าน 

(Model/process) 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินการนิเทศงานอาจารยนเิทศงานในคณะ 

และอาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

สําหรับนักศกึษา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

---------------------------------------------------- 

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินการนิเทศงานของอาจารยนิเทศงานของ

คณะและอาจารยภาคสนาม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาภาคปฏิบัติของคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนั้นคณะกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏิบัติขอความ

รวมมือจากนักศึกษาทุกคนตอบแบบประเมินนี้ตามความจริงเพื่อพัฒนาแนวทางการฝกภาคปฏิบัติ

อยางมีสวนรวมของคณะฯ ครั้งตอไป  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

1. นักศึกษาศูนย   1) รังสิต  2) ลําปาง  

2. หนวยฝก...................................................................................... 

3. อาจารยนิเทศงานในคณะ..............................................................  

4. อาจารยผูนิเทศงานภาคสนาม ....................................................... 

 

สวนที่ 2  การนเิทศงานของอาจารยในคณะและอาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

5. การมีสวนรวมในการปฐมนิเทศ มัชฉิมนเิทศ และปจฉิมนิเทศ และอาจารยนิเทศงานในคณะ  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ )  

5.1 การเขารวมปฐมนิเทศ มัชฉิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ  

การปฐมนิเทศในคณะ     เขารวม   ไมเขารวม 
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การมชัฉิมนิเทศ(ในคณะหรอืในหนวยงาน)   เขารวม   ไมเขารวม 

การปจฉิมนิเทศในคณะ     เขารวม   ไมเขารวม 

5.2 การนิเทศงานชวงที่ 1 (สัปดาห 1-2) 

 1.รวมปฐมนิเทศในหนวยงาน    2.วางแผนงาน  

 3.ติดตามการฝกภาคปฏิบัต ิ   4. ไมไดนเิทศงาน 

5.3 การนิเทศงานชวงที่ 2 (สัปดาห 3-5)  

 1.ลงเย่ียมนักศึกษา    2.ใหการแนะนาํปรึกษา    

 3.ติดตามความกาวหนางาน    4.ไมไดนิเทศงาน 

5.4 การนิเทศงานชวงที่ 3 (สัปดาห 6-8)  

 1.รวมปจฉิมนิเทศในหนวยงาน  2.ใหขอเสนอแนะการฝกฯ  

 3.สรุปบทเรียนรู           4.ไมไดนิเทศงาน 

6. การนิเทศงานของอาจารยภาคสนาม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ )  

6.1 การนิเทศงานชวงที่ 1 (สัปดาห 1-2)   

 1.รวมปฐมนิเทศนักศึกษาในหนวยงาน   2.วางแผนงาน  

 3.ติดตามการฝกภาคปฏิบัต ิ     4. ไมไดนเิทศงาน 

6.2 การนิเทศงานชวงที่ 2 (สัปดาห 3-5)  

 1.ใหขอเสนอแนะโครงการ     2.ใหการแนะนาํปรึกษา    

 3.ติดตามความกาวหนางาน    4.ไมไดนิเทศงาน 

6.3 การนิเทศงานชวงที่ 3 (สัปดาห 6-8)  

 1.รวมปจฉิมนิเทศในหนวยงาน    2.ใหขอเสนอแนะการฝกฯ   

 3.สรุปบทเรียนรู         4.ไมไดนิเทศงาน 
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สวนที่ 3 ระดับการปฏิบตัิงานของอาจารยนเิทศงานในคณะตอการนเิทศงานการฝกภาคปฏิบัต ิ 

คําชี้แจง จงกาเครื่องหมาย  หรือ  ในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของอาจารยนิเทศงานในคณะ

ที่กําหนดไว โดย 6 ระดับ คือ 5-มากที่สดุ /4-มาก / 3-ปานกลาง/ 2-นอย / 1-นอยที่สุด / 0 -ไมได

ดําเนินการเลย  

ระยะ 
บทบาทการนิเทศงานของ 

อาจารยนเิทศงานในคณะ 

ระดับการปฏบิัตงิาน 

5 4 3 2 1 0 

ระ
ยะ

เร
ิ่มต

น 

1) เขารวมปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติกับนกัศกึษา

อยางตอเนื่อง  

2) กําหนดแนวทางการเรียนรูรวมกับอาจารยนเิทศ

งานภาคสนามและนักศกึษา  

3) เตรียมความพรอมของนกัศกึษากอนการลง

พื้นที่ฝกภาคปฏิบัต ิ

4) ชี้แจงวัตถุประสงค ทําความเขาใจขอตกลงการ

ฝกภาคปฏิบัติรวมกับหนวยฝกฯและนกัศกึษา 

ระ
ยะ

ดํา
เนิ

นก
าร

 

5) ใหคําแนะนําปรึกษาการจัดทําแผนงานการฝก

ภาคปฏิบัติแกนกัศกึษา  

6) แนะนําเครื่องมอื เทคนิค ทกัษะการทํางานกับ

ชุมชนรวมทั้งการเขียนบันทึก และการจัดทาํ

รายงาน ผานการนเิทศงานในหนวยงานหรอื

การติดตอสือ่สารตางๆ กับนกัศึกษา 

7) สงเสริมใหนักศกึษาเกิดการเรียนรูและเห็นความ

เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีไปสูการฝกภาคปฏิบัติ  

8) จัดมัชฌมินเิทศงานนกัศึกษาในพื้นที่ฝกรวมกับ

อาจารยนิเทศงานภาคสนาม 

9) ลงพ้ืนทีเ่พ่ือนิเทศงานฝกภาคปฏิบัติแกนกัศกึษา

ตามปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ หรือเมื่อมีความ

จําเปน 

10)  จัดการและแกไขปญหาการฝกภาคปฏิบัติกับ

หนวยฝกและหรอืชุมชน  
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ระยะ 
บทบาทการนิเทศงานของ 

อาจารยนเิทศงานในคณะ 

ระดับการปฏบิัตงิาน 

5 4 3 2 1 0 

11) พัฒนากระบวนการการเรียนรูรวมกนัของ

นักศกึษากับเพ่ือนๆ และอาจารยนเิทศงาน

ภาคสนาม 

ระ
ยะ

สิ้น
สุด

 

12) ประสานงานกับอาจารยนิเทศงานภาคสนามใน

การประเมนิผลการฝกภาคปฏิบัติของนกัศึกษา

จากการนิเทศงาน การเขารวมสมัมนา การ

เขียนบันทึก-รายงาน-และถอดบทเรียน  

13) เขารวมปจฉมินเิทศการฝกภาคปฏิบัติกับ

หนวยงานในพ้ืนทีเ่พ่ือสรุปบทเรียนรูในพื้นที ่

14) เขารวมปจฉมินเิทศการฝกภาคปฏิบัติกับทีค่ณะ

จัดใหเพื่อถอดบทเรียนรูที่นกัศึกษาไดจากพืน้ที ่

15)  มีการประเมินผลและสะทอนผลการประเมนิ

รวมกันกับอาจารยนเิทศงานภาคสนามและ

นักศกึษา 

ขอเสนอแนะของนักศกึษาตอการปฏิบตัิงานของอาจารยนเิทศงานในคณะตอการนิเทศงานการฝก

ภาคปฏิบตัิ  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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สวนที่ 4 ระดับการปฏิบตัิงานของอาจารยนิเทศงานภาคสนามตอการนเิทศงานการฝกภาคปฏิบัติ  

คําชี้แจง จงกาเครื่องหมาย û ในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติงานของอาจารยนิเทศงานภาคสนามที่

กําหนดไว โดย 6 ระดับ คือ 5-มากที่สุด / 4-มาก /3-ปานกลาง/ 2-นอย /1-นอยที่สุด / 0 -ไมได

ดําเนินการเลย  

ระยะ 
บทบาทการนิเทศงานของ 

อาจารยนเิทศงานภาคสนาม 

ระดับการปฏบิัตงิาน 

5 4 3 2 1 0 

ระ
ยะ

เริ่
มต

น 

1. ชี้แจงขอมูลของหนวยฝกทั้งดานโครงสราง 
กฎระเบียบ และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ และวิธี
ปฏิบัติงานรวมถึงขอควรระวงั  

      

2. ชี้แจงบทบาทความรับผิดชอบของนักศกึษาระหวาง
การฝกภาคปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติตนทีจ่าํเปนตอ
การเรียนรู การปรับตวั และความปลอดภัยของนักศกึษา 

      

3. มีการปฐมนิเทศงานนักศกึษาเบ้ืองตนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน 

      

4. มีการจัดทําแผนรวมฝกภาคปฏิบัตริวมกับนกัศึกษา       

5. มีเวลาการนิเทศงานสําหรับนกัศึกษาอยางนอย
สัปดาหละ 1-2 ชั่วโมงตอนักศกึษาหนึ่งคน  

      

ระ
ยะ

ดํา
เน

ินก
าร

 

6. ใหขอคิดเห็น คําแนะนํา คําปรึกษา เพ่ือพฒันาการฝก
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

      

7. ในกรณีทีเ่กิดมีขอขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกบัการฝก
ภาคปฏิบัติ อาจารยนิเทศงานภาคสนามสามารถ
ตัดสินใจโดยหารอืและทําขอตกลงรวมกับอาจารย
นิเทศงานของคณะได  

      

8. เขารวมมัชฌิมนิเทศในคณะและ/หรือในหนวยงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตามปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ 

      

9. ดูแลใหนักศกึษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของการฝก
ภาคปฏิบัติ  

      

10. พัฒนากระบวนการการเรียนรูรวมกนัของนกัศึกษา
กับเพ่ือนๆ  

      

11. สงเสริม สนับสนุนแผนงาน/กจิกรรมการดําเนินงาน
ของนกัศกึษา 
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ระยะ 
บทบาทการนิเทศงานของ 

อาจารยนเิทศงานภาคสนาม 

ระดับการปฏบิัตงิาน 

5 4 3 2 1 0 

ระ
ยะ

สิ้น
สุด

 

12. ประสานงานกับอาจารยนิเทศงานของคณะในการ
ประเมนิผลการฝกภาคปฏิบัติของนกัศึกษาตามแนว
ทางการประเมนิผลการฝกภาคปฏิบัติ  

      

13. เขารวมปจฉมินเิทศการฝกภาคปฏิบัติกับหนวยงาน
ในพื้นทีเ่พื่อสรุปบทเรียนรูในพื้นที่ ใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติในปตอไป 

      

14. เขารวมปจฉมินเิทศการฝกภาคปฏิบัติกับคณะที่จดั
ใหเพ่ือถอดบทเรียนรูที่ไดจากพื้นที่รวมกับนกัศึกษา
และอาจารยนเิทศงานในคณะ 

      

15. ใหความเห็นตอรายงานประจําวัน/ สัปดาหของ
นักศกึษา รวมถึงรายงานสรุปผลการฝกภาคปฏิบัติ
และการถอดบทเรียนของนักศกึษา 

      

 

ขอเสนอแนะของนักศกึษาตอการปฏิบตัิงานของอาจารยนเิทศงานในคณะตอการนิเทศงานการฝก

ภาคปฏิบตัิ 1 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะของนักศกึษาตอการพฒันาการฝกภาคปฏิบตัิ 1  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

“ ขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินน้ี “ 

คณะอนุกรรมการฝายการศึกษาภาคปฏบิัติ 1 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ภาคผนวก ช 
ขอมูลการตดิตออาจารยนิเทศงานการฝกภาคปฏบิัติ 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ที่ ชื่อ – สกุล อเีมล 

ศูนยรังสิต 

1.  ศ.ดร.นฤมล นิราทร narumolnira@hotmail.com 

2.  ศ.ดร.พงษเทพ สันติกุล advisor.sw@gmail.com 

3.  รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง psrisengthong@gmail.com 

4.  รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน zafinah@yahoo.com 

5.  รศ.ดร.ธัญญลกัษณ วีระสมบัต ิ thunyalak@yahoo.com 

6.  รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด wannalakm@hotmail.com 

7.  รศ.กมลทิพย แจมกระจาง chamkajang@yahoo.com  

8.  รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานกุรม phenprapha191@yahoo.com 

9.  รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน auschala2521@gmail.com  

10.  ผศ.ปานรัตน นิ่มตลุง panratnim@gmail.com  

11.  ผศ.ดร.ศิรินทรรัตน กาญจนกุญชร poontu@gmail.com  

12.  ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล familypooh@hotmail.com 

13.  ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล iamwhanka@yahoo.com 

14.  ผศ.ดร.ภุชงค เสนานุช psenanuch@yahoo.com 

15.  ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย tanyaruji@yahoo.com 

16.  ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข Arm_Conser@hotmail.com 

17.  ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต narumonpr@yahoo.com 

18.  ผศ.รณรงค จันใด Taktu46@hotmail.com 

19.  ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร Jiraphan@staff.tu.ac.th 

20.  ผศ.ดร.สิริยา รตันชวย siriya.george@gmail.com  

21.  ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด dear_tarn@hotmail.com  

22.  ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล kitmarc@gmail.com 

23.  ผศ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท yun_malee@yahoo.com 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ที่ ชื่อ – สกุล อเีมล 

24.  อ.ชลธิชา พันธุพานิช chontichatu@yahoo.co.th  

25.  อ.ธัญญาภรณ จันทรเวช thanyachantu@gmail.com    

26.  อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร Patcha.jeung@gmail.com 

27.  อ.ดร.กาญจนา รอดแกว Rkanchana1@gmail.com 

28.  อ.ดร.วิไลลกัษณ อยูสาํราญ y_wilailak@yahoo.com 

29.  อ.ดร.สรสิช  สวางศิลป sorasichspd@outlook.com 

30.  ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี wongsalena@hotmail.com 

31.  อ.ชัยพร อุโฆษจันทร Ajarn_tan@hotmail.com 

32.  อ.ปฐมพร สันตเิมธี   pangram_p@hotmail.com 

ศูนยลําปาง 

1.  ผศ.พิมพฉัตร รสสุธรรม pimchart@yahoo.com 

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

3.  ดร.ปุณกิา อภิรกัษไกรศร ี jar_mamit@hotmail.com  

4.  อ.พงศยา ภูมพิัฒนโยธิน  pongsaya@tu.ac.th 

5.  อ.กรุณา ใจใส jkaruna12@gmail.com 

6.  อ.ดร.ปรินดา ตาส ี tparinda@staff.tu.ac.th 

7.  อ.วรลักษณ เจริญศร ีมูลเมือง worraluk@tu.ac.th 

8.  อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร  nanareerat@hotmail.com 

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

10.  ดร.สกุัญญา มีสกุลทอง sukanya_mee@hotmail.com 
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

กรณีมีปญหาเรงดวนในการฝกภาคปฏิบัต ิ

ติดตอคณะอนุกรรมการฝกภาคปฏิบัติ 1 

ตําแหนง ชื่อ – สกุล เบอรติดตอ 

รองคณบดีฝายการศกึษาภาคปฏิบัต ิ รศ.กมลทิพย แจมกระจาง 081-6339619 

อนุกรรมการ  รศ.ดร.พเยาว ศรีแสงทอง 084-6407380 

อนุกรรมการ  รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานกุรม 086-0760231 

อนุกรรมการ  ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย 080-4453651 

อนุกรรมการ (ศนูยลาํปาง) อ.ดร.ปรินดา ตาส ี 086-1760507 

อนุกรรมการ (ศนูยลาํปาง) อ.วรลักษณ เจริญศร ีมูลเมือง 062-4793514 

อนุกรรมการ (ศนูยลาํปาง) อ.อารีรัตน อดิศัยเดชรินทร 089-8357224 

อนุกรรมการ  อ.ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร 096-9145949 

อนุกรรมการและเลขานุการ น.ส.ขวัญกมล เรอืงโรจน 082-420-2313 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร นางยุพาพร ศุกรินทร 084-3642945 

ฝายประกันอุบัติเหตุ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คุณสายรุง พิมพศร ี 02-696-6600 ถึง 1 

จ.ศ. 08.30-16.30 น. 



 

 

 


