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คู่มือการฝึกภาคปฏบิัติ 3 
ปีการศึกษา 2563 

 การฝึกภาคปฏิบัติ เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ 
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์จึงต้องฝึกภาคปฏิบัติเพื่อท่ีจะเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง ส าหรับ
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปี 2559 มีการฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกเชิง
บูรณาการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานโดยนักศึกษาท่ีฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นนักศึกษาชั้นปี
ท่ี 4 ท่ีมีความพร้อมส าหรับการก้าวสู่ความเป็นนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ โดยฝ่ายฝึก
ภาคปฏิบัติได้น ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังคมสงเคราะห์ สมรรถนะทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ คุณลักษณะบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคุณลักษณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นเป้าหมายของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ท่ีมีความเป็นสากล
เช่นเดียวกับการฝึกงานของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในประเทศอื่นๆ คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 
3 ได้รวบรวมกระบวนการและขั้นตอนการฝึกฯ รวมท้ังหลักเกณฑ์การฝึกฯ 3 และ
แบบฟอร์มต่างๆท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานท้ังในคณะ
และอาจารย์นิเทศงานภาคสนามใช้ในการท างานและท าให้การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ด าเนินไปได้
อย่างสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติยินดีรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคู่มือและการฝึกภาคปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ในปีน้ีเป็นการฝึกออนไลน์ หรือผสมผสานระหว่างออนไลน์
กับการฝึกในพื้นท่ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการฝึกรวมท้ังการประเมินผล ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัย
ของนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและชุมชนในพื้นท่ีฝึกฯเป็นส าคัญ  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หวังว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติง าน
สังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาและผู้ท่ีปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และขอขอบคุณ
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติและอาจารย์นิเทศงานท้ังภาคสนามและของคณะท่ีมีบทบาทส าคัญ
ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษาเพื่อให้เติบโตไปสู่
การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่อไป    

                       บรรณาธิการ 
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หมวดที่ 1 ภาพรวมการฝึกภาคปฏิบัติ 

1.1 ภาพรวมหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติ 
   การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือการ
ท างานทางวิชาชีพในการท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติ
ภูมิภาคสากล รวมทั้ งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
ความสามารถพัฒนาวิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   โดยการฝึกภาคปฏิบัตินั้นถือ
เป็นหัวใจของการศึกษาสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากประสบการณ์จากการฝึก
ภาคปฏิบัติเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณสมบัติและศักยภาพทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาที่ก าลังจะก้าวไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต โดยเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการปลูกฝังความรู้ เจตคติ ทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้งเป็น “พื้นที่” ของการฝึกให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการ
สะท้อนความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างความรู้และการปฏบิัติ ซึ่งสามารถจัดการความรู้
ได้จากฐานการปฏิบัติงานจริง  
   แม้หน่วยฝึก/ชุมชน มีความแตกต่างด้านมิติทางสังคม รูปแบบการท างาน 
รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการ แต่ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการ
ฝึกภาคปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิม
นิเทศ รวมทั้งการสัมมนาหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินร่วมกันระหว่าง
อาจารย์นิเทศงานและนักศึกษา จะสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ส าคัญ  
รวมทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ในมิติก้าวทันโลกทันสังคม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง การเป็น
ผู้น าและการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนการมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  
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นอกจากนั้นยังต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  ทั้งในด้านความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Knowledge)        
มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานกับคนและสังคม (Attitude) มีทักษะการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์  (Skills) และสมรรถนะปฏิบัติ งานวิชาชีพ (Competencies)         
ดังตารางต่อไปนี ้

1) มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Knowledge)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
1. มี ความรู้ท างวิชาการด้ านสั งคมสงเคร าะห์ 
สวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม กฎหมายและศาสตร์    
ที่เกี่ยวข้อง 

√ √ √ √ 

2. มีความรู้ที่ทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลก 

√ √ √ √ 

3. มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ระดับจุลภาค (เฉพาะราย/ กลุ่มชน) 

 √   

4. มีความรู้เฉพาะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
องค์กร/ ชุมชน/ การบริหาร/ นโยบายสวัสดิการ
สังคม 

  √ √ 

5. มีความรู้ด้านการวิจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ 

 √ √ √ 

6. มีความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานเชิงสห
วิชาชีพ 

  √ √ 

7. มีการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
สังคม 

  √ √ 

8. มีการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้   √ √ 
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งานในองค์กร 
9. มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

10. มีความรู้ด้ านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษาที่ ใช้
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

√ √ √ √ 

 
2) มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานกับคนและสังคม (Attitude) 

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
11. การเข้าใจคนตามสภาพความเป็นจริง ไม่มีอคติ √ √ √ √ 
12. ก ารยอมรับ  และ เคารพ ในความแตกต่ าง
หลากหลายของวัฒนธธรรม 

√ √ √ √ 

13. คิดบวก มองโลกตามความเป็นจริง √ √ √ √ 
14. คิดเป็นระบบ จัดล าดับความส าคัญของงาน  √ √ √ 
15. คิดแก้ไขปัญหาการท างานสังคมสงเคราะห์  √ √ √ 
16. คิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการท างาน      
สังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

17. คิดบูรณาการเช่ือมโยงการท างานกับองค์กร   √ √ 
18. มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์   √ √ 
19. การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ   √ √ 
20. การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ องค์กร และ   
ไม่น าข้อมูลไปสื่อสารหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

 √ √ √ 
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3) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Skills)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
21. การสร้างสมัพันธภาพทางวิชาชีพ  √ √ √ 
22. การรับแจ้งเบื้องต้น/ แรกรับ  √ √ √ 
23. กรแสวงหาข้อเท็จจริง/ การสบืค้นข้อเท็จจริง  √ √ √ 
24. การศึกษาชุมชนอย่างละเอียดและรอบด้าน  √ √ √ 
25. การประเมินผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชนอย่าง
รอบด้าน 

 √ √ √ 

26. การประเมินปัจจัยเสี่ยง ความต้องการ ศักยภาพ 
ความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย 

 √ √ √ 

27. การใช้เครื่องมือการประเมินบุคคล ครอบครัว 
กลุ่มได้ถูกต้อง 

 √ √ √ 

28. การใช้เครื่องมือท างานกับชุมชน  √ √ √ 
29. การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์  ปัญหาและ
บริบททางสังคม 

 √ √ √ 

30. การวางแผนการจัดการรายกรณี/ กลุ่ม/ ชุมชน/ 
องค์กร 

 √ √ √ 

31. การวางแผนการท างานกับชุมชน   √ √ 
32. การจัดท าโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนงาน 

  √ √ 

33. การด าเนินงานตามแผนการจัดการรายกรณี  √ √ √ 
34. การให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้ ใช้บริการและ
ครอบครัว 
 

 √ √ √ 
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ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
35. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดบริการทางสังคม 

 √ √ √ 

36. การระดมทรัพยากรทางสังคมเพื่อจัดบริการทาง
สังคม 

 √ √ √ 

37. การสั มภาษณ์ ผู้ ใช้บริก าร  ครอบครั วและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 √ √ √ 

38. การเยี่ยมบ้าน  √ √ √ 
39. ก าร เข้ า ร่ วม  Case Conference กั บ ที ม ส ห
วิชาชีพ 

 √ √ √ 

40. การเสริมพลังและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย  √ √ √ 
41. การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองสวัสดิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย/ ชุมชน 

 √ √ √ 

42. การท างานเป็นทีม/ ทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 
43. การจัดการความขัดแย้งในชุมชน  √ √ √ 
44. การเจรจาต่อรอง/ การไกล่เกลี่ย  √ √ √ 
45. การวิจัยเพื่อพัฒนาบริการทางสังคม  √ √ √ 
46. การบันทึก/ การรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ  √ √ √ 
47. การน าเสนองานต่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์  √ √ √ 
48. ก ารผลั กดั น ให้ เกิ ด ม าต รการ/  แนวท าง/ 
ข้อตกลง/ กติกาของการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย/ 
ชุมชน/ พ้ืนท่ี 

 √ √ √ 

49. การส่งต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  √ √ √ 
50. การถอดบทเรียน/ การจัดการความรู้   √ √ 
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4)  ความสามารถการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Competencies)  

ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
51. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  √ √ √ 
52. สามารถจัดการ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา  √ √ √ 
53. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  √ √ √ 
54. สามารถบู รณ าการความรู้  วิ ธีการสั งคม
สงเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติงาน 

  √ √ 

55. ส าม ารถสื่ อส ารและแสดงออก ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

√ √ √ √ 

56. สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานใน
องค์กร 

√ √ √ √ 

57. สามารถท างานเป็นทีม  √ √ √ 
58. สามารถท างานทีมสหวิชาชีพ  √ √ √ 
59. สามารถวางแผนบริการที่ครอบคลุมด้านการ
ป้องกัน/ พิทักษ์สิทธิ/ พัฒนา/ คุ้มครอง/ ฟื้นฟู/ 
แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย 

 √ √ √ 

60. สามารถประสานเครือข่ายทางสังคมในการ
จัดบริการทางสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย 

  √ √ 

61. สามารถจัดการความขัดแย้งในการท างานสังคม
สงเคราะห์ 

  √ √ 

62. สามารถผลักดัน ให้ เกิดแนวทาง/ กติกา/ 
มาตรการทางสังคม 

  √ √ 

63. สามารถใช้งานวิจัยไปพัฒนาการจัดบริการทาง
สังคม 

 √ √ √ 
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ตัวชี้วัด 
ชั้นปีที ่

1 2 3 4 
64. สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   √ √ 
65. สามารถใช้ทักษะและเทคนิคพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

 √ √ √ 

66. สามารถใช้ทักษะและเทคนิคขั้นกลางในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 

67. สามารถใช้ทักษะและเทคนิคขั้นสูงในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

   √ 

68. สามารถสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ 

   √ 

69. สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมมาพัฒนา
ระบบงานสังคมสงเคราะห์ 

  √ √ 

1.2   นโยบายการฝึกภาคปฏิบัติ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนโยบายการฝึกภาคปฏิบัติดังนี้ 

1) มุ่งให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาในหน่วยงานและชุมชน เพื่อการเรียนรู้ 
ฝึกฝนทักษะตามความสนใจของตนเอง และใช้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเชิงวิชาชีพ จากการศึกษาทาง
วิชาการไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

2) มุ่งให้คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานและชุมชนภาคีเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ทักษะ เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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3) ส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนที่รับฝึกภาคปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่จะน าไปสู่การ
เป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานเพื่อสังคม 

1.3   โครงสร้างของการฝึกภาคปฏิบัติ 
 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559 ได้ก าหนดรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติไว้  4 วิชา ได้แก่     
  สค.201 การดูงานและการสัมมนา 3 หน่วยกิต 
  สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1  6 หน่วยกิต 
  สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2  6 หน่วยกิต 
  สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3  6 หน่วยกิต 
 โดยมีรายละเอียดรายวิชาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  วิชาบังคับภาคปฏิบัติ 4 วิชา 
 กระบวนการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเริ่มจากการศึกษาดูงานหน่วยงานทาง

ความเข้าใจเบื้องต้นในสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิด
การให้บริการโดยตรงกับผู้ใช้บริการที่ใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย กลุ่ม
ชน และชุมชน จากน้ันเป็นการฝึกงานบนฐานองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ
ท างานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น และการฝึกงานบนฐานชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานกับชุมชน 
และการด าเนินงานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมในระดับท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละวิชาดังนี้ 

สค. 201 การดูงานและการสัมมนา   3 หน่วยกิต 
SW 201 Field Visits and Seminars 

 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.111 
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 การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ และองค์การสวัสดิการสังคม 
องค์การพัฒนาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กร
ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน
สังคมสงเคราะห์ ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารงาน การปฏิบัติงานขององค์การที่มี
ความหลากหลายของสังคมไทย เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา และ
จริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน) 

สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1   6 หน่วยกิต 
 SW 202 Field Practicum 1 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223 
 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างาน
ผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบและวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย  

สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2   6 หน่วยกิต 
 SW 301 Field Practicum 2 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 202 และ สค. 311 
 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชน
หลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ 
ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติบัติการตาม
แผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการท างานกับชุมชน และการระดม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรม
ทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
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สค. 401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3   6 หน่วยกิต 
           SW 401 Field Practicum 3 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค. 301, สค.313 และ สค. 314 

การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่าง
ผสมผสาน ผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้ง
กลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับ
จุลภาคเช่ือมโยงกับมัชมภาคและระดับมหาภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการท างานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทางสังคม อย่างมี
มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม 570 ช่ัวโมง ตลอดภาค
การศึกษา) 

ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา
ไวรัส 2019 ท าให้ต้องเลื่อนการฝึกภาคปฏิบัติออกไป จึงส่งผลให้นักศึกษาต้องฝึก
ภาคปฏิบัติต่อเนื่องทั้งฝึกภาคปฏิบัติ 2 และฝึกภาคปฏิบัติ 3  

ปฏิทินการฝึกภาคปฏบิัติในภาพรวม 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

1 ศึกษาวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะ เพื่อสร้างฐานความรู ้

2 
การดูงานและสมัมนา 

(สค 201) 
การดูงานและสมัมนา 

(สค 201) 
การฝึกภาคปฏิบตัิ 1 

(สค 202) 

3 
 
 

  

4 
การฝึกภาคปฏิบตัิ 2 

(สค 301) 
การฝึกภาคปฏิบตัิ 3 

(สค 401) 
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ทั้งนี้ตามก าหนดเวลาการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละปี  จะมีรายละเอียดใน
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติประจ าปีนั้น ๆ กล่าวคือ  

 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 และ 2 ใช้เวลาฝึกงานครั้งละ 360 ช่ัวโมง 
ขณะที่การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ใช้เวลา 570  ช่ัวโมง รวมระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ
ตลอดหลักสูตร จ านวน 1,290 ช่ัวโมง  

 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 อยู่ในช่วงภาคฤดูร้อนของการศึกษาช้ันปีท่ี 2 
และการฝึกภาคปฏิบัติ 2 อยู่ในช่วงภาคฤดูร้อนของการศึกษาช้ันปีท่ี 3 ขณะที่การฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 อยู่ในช่วงต้นของภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

 ในการฝึกภาคปฏิบัติแม้รูปแบบการท างานในแต่ละองค์กรและ
ชุมชนจะมีความแตกต่างกัน แต่คณะฯ คาดหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์รายบุคคล รายกลุ่ม และบนฐานชุมชน โดยท างานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งในด้านอายุ ฐานวัฒนธรรม ปัญหาทางสังคม และอื่น ๆ 
ทั้งนี้การฝึกภาคปฏิบัติ 1 และ 2 ทางฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกและส่งตัวนักศึกษาให้กับหน่วยงาน โดยพิจารณาบนฐานความสนใจ 
เป้าหมาย และพื้นที่ที่นักศึกษาแสดงความจ านง ความต้องการของหน่วยฝึก และ
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ แต่ในการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาจะรวมกลุ่ม
และน าเสนอหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมที่สนใจจะไปฝึกงานและ
จัดท าโครงการ แผนการฝึกรวมทั้งแผนการฝึกฯ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
นั้น เพราะในการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 4 ต้องแสดงออกถึงความมี
วุฒิภาวะและพร้อมส าหรับการเป็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตและชีวิตการท างาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดวิชาบังคับภาคทฤษฎีที่นักศึกษาต้องศึกษาและ
สอบได้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 3  ได้แก่  

สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2    6 หน่วยกิต 
SW 301 Field Practicum 2   
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การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ 
หลักการ แนวคิดและทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชน
หลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ  
ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน  การปฏิบัติการตาม
แผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการท างานกับชุมชน และการระดม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรม
ทางวิชาชีพ  (ฝึกภาคสนาม 360 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

  สค. 313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4  3 หน่วยกิต 
SW 313 Social Work Methodology 4 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการบริหารองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารความเสี่ยง ในองค์การสวัสดิการสังคม
และองค์การสังคมสงเคราะห์ กระบวนการบริหารงาน การวางแผนทางสังคมและ
สวัสดิการสังคม การจัดท าโครงการทางสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เครื่องมือและทักษะการบริหารงานองค์การ
สวัสดิการสังคมที่ส าคัญในการบริหาร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพองค์การ
สวัสดิการสังคม และองค์การทางสังคมสงเคราะห์ 

สค.314   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5 3  หน่วยกิต 
SW 314 Social Work Methodology 5 
นโยบายสวัสดิการสังคม องค์ประกอบพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทความส าคัญต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ที่น าไปสู่การพัฒนานโยบาย ปัจจัยที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการก าหนด
นโยบายและการวางแผนในงานสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ ทักษะและเทคนิคใน
การแสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนในงาน
สวัสดิการสังคม และกรณีศึกษาที่ส าคัญ 
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1.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
การฝึกภาคปฏิบัติได้แบ่งโครงสร้างการท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ รับผิดชอบก าหนดนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงาน และก ากับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ 

 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 1 รับผิดชอบดูแลการฝึก
ภาคปฏิบัติ  1 

 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 2 รับผิดชอบดูแลการฝึก
ภาคปฏิบัติ  2 

 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 รับผิดชอบดูแลการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 

  คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติและคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติทุกชุด 
ประกอบด้วยคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มช านาญการ (สาขาวิชาโท) และอาจารย์
จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางร่วมเป็น
คณะกรรมการฯด้วย  เพื่อพัฒนาความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ เป็นตัวแทนของคณะฯ ในการบริหารจัดการ
งานด้านการฝึกภาคปฏิบัติ หน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนามซึ่งเป็น
หลักในการถ่ายทอดความรู้  ทักษะ รวมถึงวิธีคิด  ทัศนคติทางวิชาชีพ และวิธี
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์นิเทศงานของคณะที่ท างานร่วมกับนักศึกษาในการ          
น าองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มเป้าหมายของ
งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และส่วนที่ เป็นศูนย์กลางของการฝึก
ภาคปฏิบัติ ได้แก่  คือนักศึกษาที่ เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ที่คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติและจากกระบวนการนิเทศงาน   
           ทั้งนี้ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแล้ว ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องยังต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย เนื่องจากงาน
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สังคมสงเคราะห์เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพิทักษ์สิทธิ์และการเรียกร้องความเป็น
ธรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ และเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับ
ชุมชน หรือผู้ใช้บริการ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย กอปรกับในการฝึกภาคปฏิบัติ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานและ/ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน หรือพ้ืนท่ีที่อาจจะไม่คุ้นชิน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ก าหนดหน้าท่ีเพื่อการส่งเสริมให้เกดิสุขภาพท่ีดีและความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใน
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติด้วย 

  การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ดังนี ้ 
1.4.1 คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ  
คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ  มีหน้าที่ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ โดย

ครอบคลุมเนื้องานต่อไปนี้  
1)  รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามนโยบายของ

คณะฯ 
2) พิจารณาความสอดคล้องของโครงการด้านสวัสดิการสังคมและ                      

สังคมสงเคราะห์ที่พัฒนาจากความสนใจของนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ  

3)  ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการและแผนการฝึกภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษา 

4)  อนุมัติโครงการและแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
5)  พิจารณาอาจารย์นิเทศงานของคณะฯ และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
6)  จัดให้มีการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับการ        

ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

7)  ประสานงานกับหน่วยงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และ
อาจารย์นิเทศงานของคณะ 
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8)  ก าหนดระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ  
9)  แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีเกิดจากการฝึกภาคปฏิบัติและด าเนินการ

ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์ -
ศาสตร์และระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ ในการก าหนดโทษอันอาจรวมถึง
การยุติการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา การปรับตก การภาคทัณฑ์   
การพักการเรียน และการให้พ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีที่มีความผิด
ร้ายแรง  

10) รวบรวมผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเสนอคณะฯ  
เพื่อส่งต่อส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11) รวบรวมข้อมูลและผลสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการ     
ฝึกภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ด้านความปลอดภัย จัดท านโยบายความปลอดภัยของการฝึกภาคปฏิบัติ 
เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษา หน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
รวมถึงอาจารย์นิเทศงานของคณะ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ
ความปลอดภัยแก่นักศึกษาก่อนท่ีจะเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ 

1.4.2 อาจารย์นิเทศงานของคณะ  
   มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน ากับกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่พื้นที่/
หน่วยงานฝึกที่กลุ่มนักศึกษาสนใจ การพัฒนาประเด็นสนใจ พัฒนาโครงการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการ และแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3 โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีด้านสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม นโยบายและการพัฒนาสังคม และมีบทบาทหลักในการสอบ
สัมภาษณ์โครงการฝึกงานและแผนการฝึกของกลุ่มนักศึกษาในการดูแล โดยเป็นผู้
เสนอช่ืออาจารย์นิเทศงานร่วม 
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หน้าท่ีของอาจารย์นิเทศงานของคณะมีดังนี้ 
1) ร่วมให้ค าแนะน าในการพัฒนาโครงการและแผนการฝึกของกลุ่ม

นักศึกษาในความดูแล พร้อมทั้งประเมินผลในขั้นการเตรียมความ
พร้อมโครงการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ของกลุ่มนักศึกษา (120 คะแนน)  

2) สร้างเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในปัญหาทางสังคม พัฒนาความรู้
และปรับประยุกต์ความรู้ที่เรียนจากห้องเรียน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เกิดการเรียนรู้และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์
ในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ด้วยการมีส่วนร่วมในการอบรมเสริมความรู้ให้แก่
นักศึกษาตามที่คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติก าหนด  

3) ร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสังเคราะห์ความรู้และสร้างสรรค์พื้นที่แห่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา อันหมายถึง 
การเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศการฝึก
ภาคปฏิบัติ  

4) นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาทั้งร ายหน่วยงานและแบบ
รวมกลุ่มตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติหรือเมื่อมีความจ าเป็น พร้อม
บันทึกในแบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานของคณะ 
(ภาคผนวก 5) รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนบันทึกและการ
จัดท ารายงาน การนิเทศงานในหน่วยงานหรือช่องทางการสื่อสารอื่น 
ได้แก่ ทางโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ 

5) ประสานงานกับหน่วยฝึก และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการ และการจัดการต่างๆของกลุ่มนักศึกษา 
รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ความสามารถในแก้ ไขและจัดการปัญหาต่างๆ ที่พบในการฝึก
ภาคปฏิบัติอย่างมีวุฒิภาวะ  



24 
 

6)  ในกรณีที่ เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
อาจารย์นิเทศงานของคณะ สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม 
โดยผ่านการหารือและท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
และแจ้งต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ  

7) ประสานงานกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาจากการนิเทศงาน การเข้าร่วมสัมมนา การ
เขียนบันทึก-รายงาน-และถอดบทเรียน โดยมีการสะท้อนผลการ
ประเมินร่วมกับนักศึกษา และส่งผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติตามก าหนดเวลาในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

8) ประสานกับหน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม เพื่อปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิด
พื้นที่ฝึกในครั้งต่อๆ ไป 

9) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกฝ่ายต่อไป 

ด้านความปลอดภัย ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ขอให้อาจารย์
นิเทศงานของคณะประสานกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามเพื่อร่วมกันประเมินความ
เสี่ยง โดยสามารถแจ้งให้นักศึกษางดฝึกในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง และหารูปแบบ/
แนวทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการฝึกงานได้ 

ทั้งนี้หากสถานการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะรุนแรง หรือต่อเนื่องยาวนาน 
ขอให้อาจารย์นิเทศงานของคณะประสานกับฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อร่วมกันหา
แนวทางการด าเนินงานเพื่อลด/ก าจัดความเสี่ยงดังกล่าว 
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1.4.3 หน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 คือ มุ่งให้นักศึกษาได้มี

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ ผ่านโครงการรวมถึงการ
บริหารจัดการโครงการ การออกแบบการท างานอย่างมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องใช้เวลา 570 ช่ัวโมงในการใช้องค์ความรู้  ฝึกการใช้ทักษะ                    
การปฏิบัติงานด้วยการบริหารงานผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม
ที่พัฒนาและออกมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  

ดังนั้นหน่วยฝึกและอาจารย์ภาคสนามจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการมีบทบาท
ในการฝึกงานของนักศึกษา โดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ซึ่งนักศึกษาต้อง
ด าเนินการเตรียมการฝึกงานด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การหาประเด็นความสนใจ 
หน่วยงานที่ตอบโจทย์ตามประเด็นความสนใจ และการพัฒนาโครงการฝึกงานตาม
ประเด็นความสนใจนั้นและออกแบบแผนการฝึก ซึ่งขั้นตอนการเตรียมการเหล่านั้น
ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงานฝึกและอาจารย์ภาคสนามที่จะเข้ามามี
บทบาทในการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา เมื่อพัฒนา
โครงการฝึกฯและแผนการฝึกเรียบร้อยแล้ว ยังมีบทบาทในการร่วมพิจารณาสอบ
สัมภาษณ์เพื่อดูความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการและแผนการฝึกให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 หลังจากโครงการฝึกและ
แผนการฝึกได้รับอนุมัติแล้ว บทบาทของอาจารย์นิเทศงานภาคสนามจะมีมากยิ่งขึ้ น
เมื่อกลุ่มนักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยฝึกจนสิ้นสุดการฝึกงาน โดยหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยฝึกและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม มีดังนี้ 

1) ช่วงเตรียมพัฒนาประเด็นและโครงการฝึกฯ ขอความกรุณาอาจารย์
นิเทศงานภาคสนามให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่นักศึกษาในระหว่างการ
พัฒนาโครงการและแผนการฝกึ รวมทั้งเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์โครงการ
และแผนการฝึกของกลุ่มนักศึกษาในความดูแล พร้อมทั้ งร่วม
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ประเมินผลในขั้นการเตรียมความพร้อมโครงการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ของ
กลุ่มนักศึกษา (120 คะแนน) 

2) ในช่วงการเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานภาคสนามอาจจัดการ
ปฐมนิเทศ/แนะน าข้อมูลของหน่วยฝึก ทั้งด้านการบริหารองค์กร 
นโยบายการด าเนินงาน กฎระเบียบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ วิธีปฏิบัติงานรวมถึงข้อควรระวัง  และบทบาท
ความรับผิดชอบของนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติและแนวทาง
ปฏิบัติตนที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การปรับตัว และความปลอดภัยของ
นักศึกษา ทั้งในหน่วยงานหรือพื้นที่การปฏิบัติงาน  

3) บริหารจัดการแผนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากโครงการของนักศึกษา
ตามแผนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาออกแบบภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์นิเทศในคณะและอาจารย์นิเทศภาคสนาม ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเทคนิคการท างานภายในกรอบ
วัตถุประสงค์ของการฝึก 

4) ให้เวลาในการนิเทศงานส าหรับกลุ่มนักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  2 - 
3 ช่ัวโมง เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมให้
ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางลบต่อ
ผู้ใช้บริการ ชุมชน หรือหน่วยงาน   

5) ประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และการฝึกใช้ทักษะต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในการฝึกภาคปฏิบัติ 
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6) ในกรณีที่ เกิดมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม 
โดยอาจหารือและท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์นิเทศงานของคณะแล้ว
แจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติ 3 

7) เข้าร่วม/จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จากการฝึก
ภาคปฏิบัติกับนักศึกษา ตามปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

8) ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน และกฎระเบียบ
ของการฝึกภาคปฏิบัติ   

9) ประสานกับอาจารย์นิเทศงานของคณะ ในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ตามแนวทางการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติ หรือแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมทั้ง
พฤติกรรมของนักศึกษารายบุคคลที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะ ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย โดยการประเมินร่วมกับนักศึกษา 
(เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
นิเทศงาน) และส่งผลการประเมินต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติตามก าหนดเวลาในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 

10) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยตรง และ/หรือผ่านทางอาจารย์นิเทศงาน
ของคณะ เพื่อพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติต่อไป 

11) ให้ความเห็นต่อรายงานประจ าวัน/ สัปดาห์ของนักศึกษา รวมถึง
รายงานสรุปผลการฝึกภาคปฏิบัติ และรายงานส่วนบุคคล (อาจมีเพื่อ
วัดผลความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน) 
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**อาจารย์นิเทศงานภาคสนามสามารถน าผลการรับนักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัติไปนับหน่วยคะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ 1 คนต่อ 1 หน่วยฝึกฯ เท่ากับ 5 
คะแนนแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คะแนน โดยหน่วยงานควรมี
ค าสั่งแต่งต้ังมอบหมายงานนักสังคมสงเคราะห์ในการดูแลด้านการ
ฝึกภาคปฏิบัติ การสอนงาน การนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง**  

ด้านความปลอดภัย 
 หน่วยฝึกที่มีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ควรพิจารณาจัดท านโยบาย
และแผนความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย และก าหนดข้อ
ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง 

 การสร้างพื้นที่ท างานและวัฒนธรรมการท างานที่มีความปลอดภัย  
โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 2019 หน่วยงาน
ต้องมีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งการแจ้งให้นักศึกษา
วางแผนป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็นต้องลงปฏิบัติงานใน
พื้นที่หรือหน่วยงานในบางครั้ง  

 ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ขอให้
ทางหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนามประสาน
กับอาจารย์นิเทศงานของคณะโดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันประเมิน
ความเสี่ยง โดยสามารถแจ้งให้นักศึกษางดฝึกในช่วงเวลาที่มี
ความเสี่ยง และท าการฝึกชดเชยในช่วงเวลาอื่นๆ ทดแทนได้ 

     ทั้งนี้หากสถานการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะรุนแรง หรือต่อเนื่องยาวนาน 
ขอให้อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะฯประสานกับฝ่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อลด/ก าจัดความเสี่ยง
ดังกล่าว 
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1.4.4 นักศึกษา 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกงานที่เน้นนักศึกษาเป็นฐาน (Student 
centered) เพราะนักศึกษาผ่านการฝึกงานมา ๒ ครั้ง (ฝึกภาคปฏิบัติ 1 – 2) มีความ
เป็นผู้ใหญ่ และมีวุฒิภาวะเพียงพอส าหรับความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ดังนั้น
กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 จึงถูกออกแบบและวางแนวทางการฝึกฯ เพื่อมุ่งเน้น
การเรียนรู้ของนักศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ท้ังฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงาน
ของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการ  องค์การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมและชุมชน โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) นักศึกษารวมกลุ่มกัน 1-8 คน ต่อโครงการ เพื่อคุยประเด็นท่ีจะพัฒนา
เป็นโครงการและสถานที่ฝึกงานที่สนใจฝึก ทั้งพื้นที่ฝึกภาคปฎิบัติ 1 , 
2 ที่นักศึกษาเคยฝึกภาคปฏิบัติมาแล้วโดยการศึกษาต่อยอด, พื้นที่ฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 ของนักศึกษารุ่นที่แล้วโดยศึกษาต่อยอด หรือพื้นที่ฝึก
ภาคปฏิบัติใหม่ จากหน่วยงาน/องค์กรที่นักศึกษาประสานงานไว้แล้ว 
หรือจากเครือข่าย ฯลฯ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที ่

2) นักศึกษาติดต่อประสานงานกับพื้นที่/สถานที่ฝึกงานเบื้องต้น รวมทั้ง
การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการฝึกงานร่วมกับอาจารย์ที่กลุ่ม
นักศึกษาสนใจให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) นักศึกษาแจ้งฝ่ายฝึกฯ ให้ทราบถึงประเด็นที่สนใจ/พื้นที่/หน่วยงานที่
จะลงฝึกงาน เพื่อฝ่ายฝึกฯ จะได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท า
เอกสารให้นักศึกษาน าไปประสานงานเบื้องต้นกับพื้นที่/หน่วยงานที่
สนใจ  

4) กลุ่มนักศึกษาได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน/พื้นที่ฝึกงาน อาจารย์ที่
ปรึกษา และพัฒนาโครงการและแผนการฝึกงานร่วมกับอาจารย์ที่
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ปรึกษาในคณะและภายนอกคณะ และส่งเค้าโครงและแผนการฝึกฯ ๓ 
ใหฝ้่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 

5) การเข้าร่วมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ ๓ 
ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย และการประสบอุบัติเหตุร้ายแรง นักศึกษาต้อง
ยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยฉุกเฉินและการรักษาของ
แพทย์ประกอบการลาต่อคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 พิจารณา   

6) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคผนวก 2 ) รวมถึงระเบียบของหน่วย
ฝึกและระเบียบของการฝึกภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

7) การเก็บรักษาความลับ นักศึกษาต้องร่วมรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ความลับของบันทึกทางสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงาน/ชุมชน ต้องไม่มี
การน าบันทึกของหน่วยงาน/ชุมชนออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ในกรณีที่นักศึกษาจัดท าบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน/ชุมชน และมีหน้าที่ต้อง
เก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการในรูปแบบใดๆ จะต้องปกปิดในส่วนของช่ือ-สกุล วันที่ ที่อยู่ 
หรือรายละเอียดใดๆ ที่จะส่งผลให้ผู้รับข้อมูลระบุตัวผู้ใช้บริการได้ 
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องระวังการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และสื่ออ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ เช่น การโพสต์ภาพ การเขียนข้อความที่อาจก่อความ
เสียหายต่อหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านทาง Facebook, Line, 
Instagram ฯลฯ  ซึ่ ง เป็ น ก ารผิ ด จ ริ ย ธรรม และจรรย าบ รรณ               
นักสังคมสงเคราะห์  

8) เข้าร่วมเป็นผู้เรียนรู้ และเป็นผู้ริเริ่มในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และใช้เวลาในการอบรม
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เตรียมความพร้อม และในการนิเทศงานทั้งรายหน่วยงาน และแบบ
กลุ่มในการตั้งค าถาม และศึกษาการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หรือกิจกรรมต่างๆ         
กับกลุ่มเป้าหมาย หรือกับหน่วยงานตามที่หน่วยงานก าหนด 

10) น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา การนิเทศงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากอาจารย์นิเทศงาน (ทั้งภาคสนามและในคณะ) และการเข้า
ร่วมสัมมนาเพื่ อสั งเคราะห์องค์ความรู้  มาใช้ ในการวิ เคราะห์
สถานการณ์และการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

11) จัดท ารายงาน ประกอบด้วย  
- บันทึกการท างาน (ระหว่างการฝึก) เป็นการบันทึกรายบุคคล      
ที่ต้องมีการระบุว่า ผลการด าเนินงานนั้นบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้
ไหมและอย่างไร โดยบันทึกอาจเป็นรายวัน/รายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานนั้นๆ และบันทึกแต่ละครั้งต้องมี ลายเซ็นของอาจารย์
ภาคสนาม รวมทั้งมีคะแนนการบันทึกการท างานด้วย (75 คะแนน) 
- การถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ (รายบุคคล) (100 คะแนน) 
- รายงานการฝึกภาคปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ (งานกลุ่ม) เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 (100 คะแนน)  
- การน าเสนอผลการฝึกภาคปฏิบัติในวันปัจฉิมนิเทศ ซึ่งนักศึกษา
สามารถออกแบบตามความเหมาะสมและน่าสนใจ ได้แก่  จัดท าใน
รูปแบบวิดี โอคลิป , การท าเป็น Infographic, การน าเสนอเป็น 
Powerpoint หรือรูปแบบอ่ืนๆ เป็นต้น  

การจัดท าผลงานทุกช้ินต้องพร้อมน าเสนอและส่งอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม อาจารย์นิ เทศงานของคณะและฝ่ายการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ตามเวลาที่ก าหนดร่วมกับอาจารย์นิเทศงานซึ่งสอดคล้อง
กับปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ รายงานเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
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นักศึกษาได้สะท้อนตัวเอง และช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงาน (รายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
อยู่ในส่วนแนวทางการจัดท ารายงาน) 

12) มีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินตนเอง และการประเมิน
ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ การเข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน
จากอาจารย์นิเทศงาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สะท้อนความสามารถและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

13) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติต่อไป 

ด้านความปลอดภัย 
การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2563 ยึดความปลอดภัยของนักศึกษา 

(ลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – 100 %) ดังนั้นฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและ
หน่วยงานฝึกฯ ค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และการดูแลรักษาสุขภาพและ
ความปลอดภัยของตนเองในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้นโยบายและแผนความปลอดภัยของหน่วยฝึก/
ชุมชนที่เป็นพื้นที่ฝึก และในกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเอง ให้ปรึกษาอาจารย์นิเทศงานของคณะ หรือฝ่ายการศึ กษา
ภาคปฏิบัติโดยเร็วเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาระหว่างการฝึก
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ต้องท างานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 
และบางครั้งส่งผลให้มีความเสี่ยงบางประการต่อสุขภาพ ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษา
ข้อมูล/ศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพในหน่วยฝึก/ชุมชนของตน เพื่อเตรียมการป้องกัน
และรองรับตามเหมาะสม เช่น การฉีดวัคซีน การจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น เช่น 
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หน้ากากอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้หากนักศึกษามีความกังวลในประเด็นด้านใดเป็นพิ เศษ 
ให้ปรึกษาอาจารย์นิเทศงานและฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

การดูแลทรัพย์สินส่วนตัว 
ในกรณีที่นักศึกษาอาจต้องลงพื้นที่ฝึก/หน่วยงานฝึกในบางครั้งที่มีความ

จ าเป็น ไม่ควรน าทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไป และในส่วนของอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น 
เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระเป๋าสตางค์ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ
ดูแลทรัพย์สินของตนเอง ทั้งนี้ ให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในระหว่างเวลาการฝึกภาคปฏิบัติใน
หน่วยงานด้วย 

ความปลอดภัยในการท างานกับผู้ใช้บริการ 
ในการท างานกับผู้ที่มีความเปราะบาง ผู้ใช้บริการบางส่วนอาจอยู่ในสภาวะ

สูญเสีย และได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือมีข้อจ ากัดในการควบคุม
อารมณ์ โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้สารเสพติด ดังนั้น หากนักศึกษาต้องมีการติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มว่าอาจจะควบคุมอารมณไ์ม่ได้ และอาจมีการใช้ความรุนแรงต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่นนั้น นักศึกษาจะต้องน าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเหล่านั้นไป
ปรึกษากับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามทุกครั้ง 

ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
ในการท างานที่ต้องมีการพบปะกับผู้ใช้บริการเป็นส่วนตัวนั้น นักศึกษาต้อง

ใช้ทักษะในการสังเกตพื้นที่ท างาน โดยพิจารณาถึงต าแหน่งการนั่ง ผังทางออก 
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ป้องกันตัว ฯลฯ ทั้งนี้หากต้องท างานกับผู้ใช้บริการที่นักศึกษา
เห็นว่ามีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง อาจไม่ควรพบกันตามล าพัง แต่ให้นัดพบใน
เวลาที่มีผู้คนพลุกพล่าน รวมถึงจัดการแต่งกายที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยในการเดินทาง/การเย่ียมบ้าน 
   งานของนักสังคมสงเคราะห์บางครั้งเกี่ยวเนื่องกับการน าผู้ใช้บริการเดินทาง
เพื่อไปรับบริการที่จ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเข้าไปในพื้นที่/เยี่ยมบ้าน 
ซึ่งบางครั้งท าให้ต้องมีการเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่มีความคุ้นชิน นักศึกษาไม่ ควร
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เดินทาง/ไปเยี่ยมบ้านตามล าพัง และก่อนการเดินทาง/เยี่ยมบ้านควรมีการศึกษา
เส้นทาง และควรใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะเดินทาง 

กรณีการเยี่ยมบ้าน ควรมีการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้บริการก่อนการเยี่ยมบ้าน 
หากเห็นว่าการเยี่ยมบ้านไม่ปลอดภัย อาจนัดเจอผู้ใช้บริการในพื้นที่สาธารณะก่อน 
ทั้งนี้เมื่ออยู่ในบ้านแล้วนักศึกษาควรที่จะตื่นตัว ศึกษาต าแหน่งของสิ่งต่างๆ รวมถึง
ทางออก หากนักศึกษารู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัยให้รีบออกจากพื้นที่ (อย่ างสุภาพ) 
หรือหากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้เข้าไปบ้านในบ้าน นักศึกษาก็ไม่ควรฝืน 

 
 

 

 

1.5 แนวการให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อนักศกึษามีปัญหาทางสขุภาพจิต  
ปัญหาทางสุขภาพจิตนั้น อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาเมื่ออยู่ในระยะของการ

ฝึกภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ซึ่งหาก
เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระดับรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการท าร้ายตนเอง  
สูญเสียหน้าที่ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือด้ านสังคม เมื่อพบว่า
นักศึกษาประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ดังน้ี   

1.5.1 นักศกึษา  
ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ หากนักศึกษาพบว่าตนเองมีความเครียด วิตก

กังวล หรือมีภาวะซึมเศร้า ให้ประเมินตนเองว่าตนเองมีภาวะซึมเศร้าในระดับใดอยู่ใน
ระดับที่ เสี่ยงหรือไม่ และให้ เล่าถึงเรื่องราวความรู้สึกไม่สบายใจเพื่อนที่สนิท 
ครอบครัว หรือคนที่ไว้ใจรับฟัง ให้รู้จักที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีต่างๆ ที่
ตนเองสนใจ รวมถึงสามารถขอรับการปรึกษาจากอาจารย์นิเทศภาคสนามและ
อาจารย์นิเทศในคณะเพื่อวางแผนแนวทางการดูแลช่วยเหลือตนเอง และในกรณี

กรณีเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในหน่วยฝึกหรือชุมชน เช่น  
ถูกข่มขู่  ถูกคุกคามหรือได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศงาน
ของคณะหรือฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติโดยทันที 
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นักศึกษาเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคประจ าตัวอื่นใดและอยู่ในระหว่างการรักษาขอให้
แจ้ง อาจารย์นิเทศภาคสนามและอาจารย์นิเทศในคณะทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือ/
สนับสนุนท่ีเหมาะสม 

ในกรณีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นเพื่อนร่วมฝึกภาคฯ เพื่อนต้องแสดงออกถึง
ความพร้อมในการเป็นผู้รับฟังถึงเรื่องราวที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ คอยให้
ความห่วงใยและดูแล และในกรณีที่สงสัยว่ามีภาะวะซึมเศร้าควรรายงานให้กับ
อาจารย์นิเทศภาคสนามและอาจารย์นิเทศในคณะให้ทราบเพื่อวางแผนการดูแล
ช่วยเหลือต่อไป   

1.5.2 อาจารย์นิเทศภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานในคณะ  
ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ หากพบว่านักศึกษามีภาวะเครียด วิตกกังวล 

ซึมเศร้า ในเบื้องต้นควรให้การปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อท าความเข้าใจ
ถึงให้เข้าใจสาเหตุของปัญหา และสภาพแวดล้อมของปัญหา ด้วยการสร้างบรรยากาศ
ที่ปลอดภัย ผ่อนคลาย ให้นักศึกษาสามารถระบายเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิด
ของตน  เพื่อน าไปสู่การเข้าใจตนเอง รวมถึงศึกษาศักยภาพในตัวนักศึกษา การคิด
ใหม่ แต่หากประเมินแล้วพบว่านักศึกษามีภาวะความซึมเศร้าขั้นปานกลางถึงรุนแรง 
เช่น ควบคุมอารมณ์เศร้าหรือหงุดหงิดของตนไม่ได้ เก็บตัว หนีสังคม หรือมีอาการ
ทางจิตเวช เช่น หูแว่ว ระแวง พยายามท าร้ายหรือมีแผนท าร้ายตนเอง ควรให้แจ้ง
ผู้ปกครองให้ทราบและส่งต่อนักศึกษาไปพบจิตแพทย์ 

ทั้งนีว้ิธีการจัดการจ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหน่วยงานและผู้ใช้บริการ และประเด็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพประกอบด้วย 

 
1.6 ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ส าหรับนักศึกษา 

1.6.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ  
1)  นักศึกษารวมกลุ่มกัน 1-8 คน ต่อโครงการ โดยก าหนดประเด็นความ

สนใจและน าเสนอโครงการ/โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่
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สะท้อนการน าหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ไปใช้ในการท างาน ทั้งนี้หากเป็น
โครงการวิจัยต้องมีการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติด้วย (มิใช่มีเพียงการวิจัย
อย่างเดียว) เช่น การจัดการเผยแพร่คืนข้อมูลให้หน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมาย การน า
งานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนการท างาน การระดมทุน ทรัพยากร เป็นต้น  

2)  นักศึกษาเลือกหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่สนใจฝึกภาคปฏิบัติและ
ประสานการท างานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (ทั้งในคณะและภาคสนาม) 
และแจ้งต่อฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเพื่อท าการแต่งตั้ง  

3) นักศึกษาน าเสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ในคณะและหน่วยงานฝึกฯ ทางออนไลน์ 

4) นักศึกษาส่งโครงการและแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วต่อฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อท าการประกาศรายช่ือ
นักศึกษาและหน่วยงานฝึกฯ  

1.6.2 ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
1)  ด าเนินการตามกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
2)  นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ตกลงร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานของคณะและนักศึกษา 
3)  จัดท าบันทึกการท างาน และรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้ตกลง

ร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานในคณะ  
4) ประชุมและปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศงาน 
5) เข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกภาคปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.6.3 ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัต ิ
นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานกรณีศึกษาจากการฝึก

ภาคปฏิบัติ 3  ให้กับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นิเทศงานของคณะทั้ง
อาจารย์นิเทศงานหลักและนิเทศงานร่วมหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติตาม
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าวิดีโอคลิป (งานกลุ่ม) ความยาว
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ไม่เกิน 5 นาที ส าหรับน าเสนอในวันปัจฉิมนิเทศ โดยต้องส่งให้อาจารย์นิเทศงาน
พิจารณาจรรยาบรรณ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดในปฏิทิน 

1.7 ระเบยีบการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต 2559 ทางคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงต้องมีการ
ก าหนดระเบียบส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การลงทะเบียนศึกษาและการประเมินผล 

 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 1 จะต้องมีพื้นความรู้ คือ สอบได้
วิชาการดูงานและสัมมนา (สค.201) และ วิชาหลักและวิธีการ
สังคมสงเคราะห์ 1 (สค.222)  

 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 2 จะต้องมีพื้นความรู้  คือสอบได้
วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 1 (สค.202) และวิชาหลักและวิธีการสังคม
สงเคราะห์ 3 (สค.311)  

 นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ 3 จะต้องมีพื้นความรู้ คือ สอบได้
วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 2 (สค.301) วิชาหลักและวิธีการสังคม
สงเคราะห์ 4 (สค.313) และวิชาหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
5 (สค.314) 

 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2 และ
เป็นการฝึกงานเต็มเวลา (570 ช่ัวโมง) ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ร่วมกับวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 3 
(สค.401)  และวิชาสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ (สค. 411) 

 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติด าเนินการโดย 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย
การศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ อาจารย์นิเทศงานของคณะและอาจารย์
นิเทศงานภาคสนาม 
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2) จ านวนชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติ 

 นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวต่อหน่วยฝึก/ชุมชน และอาจารย์
นิเทศงานภาคสนาม ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการฝึก
ภาคปฏิบัติ  โดยในการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาต้องฝึกงานให้
ครบ ในระยะเวลา 72 วัน  (570 ช่ัวโมง) และเป็นไปตาม
ก าหนดการฝึกภาคปฏิบัติ  โดยหากนักศึกษามี เหตุจ าเป็น       
ต้องหยุด สามารถฝึกชดเชยได้ตามที่อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
เห็นเหมาะสม 

3) กรณีการขาด-ลา-หยุด (ทั้งออนไลน์และลงพ้ืนที่) 
การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2563 เป็นการฝึกงานในรูปแบบ

ออนไลน์ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอน) แต่ทั้งนี้หาก
มีความจ าเป็นต้องให้นักศึกษาลงพื้นที่/เข้าหน่วยงาน ให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
หน่วยงาน ความพร้อมของนักศึกษา โดยมีการสื่อสารและการวางแผนการลงพื้นที่ใน
แต่ละครั้งให้ชัดเจน โดยค านึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงานและชุมชนเป็นส าคัญด้วย  

ดังนั้นการก าหนดวันหยุดระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ จึงเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานของ
คณะ (การฝึกงานในบางหน่วยงาน/ชุมชน นักศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่นส าหรับ
เวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน/พื้นที่) การลาหยุด นักศึกษา
สามารถลาหยุดได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง และนักศึกษาจะต้อง
ฝึกงานชดเชยเท่ากับวันลาป่วยจริง หากไม่มีใบรับรองแพทย
นักศึกษาจะต้องฝึกชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่าของจ านวนวันท่ีขาดไป 
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 การลากิจจะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นในดุลยพินิจของ
อาจารย์นิเทศงานของคณะเท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบ การ
ฝึกชดเชยคิดเช่นเดียวกับการลาป่วย 

 การลาเพื่อคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร หรือลาเพื่อแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องขออนุญาตต่ออาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม และรายงานให้อาจารย์นิเทศงานของคณะฯ ทราบโดย
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 5 วัน และนักศึกษาจะต้องฝึกชดเชย
เท่ากับจ านวนวันลาที่ได้รับอนุญาต 

 กรณีที่นักศึกษาหยุดการฝึก การไม่ส่งผลงาน/ช้ินงานที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากอาจารย์
นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะ ซึ่งสามารถ
พิจารณาให้นักศึกษายุติการฝึกภาคปฏิบัติ และ/หรือ ไม่ผ่านการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 

 การขาด การลา การไม่เข้าร่วมบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลความ
จ าเป็น รวมถึงการขาดลาโดยไม่มีการแจ้งให้อาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม/อาจารย์นิเทศงานของคณะทราบ ทางอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะสามารถพิจารณาให้
นักศึกษายุติการฝึกภาคสนามและ/หรือไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ 
 

4) พฤติกรรมระหว่างการฝึกภาคปฏิบัต ิ
 เนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคม -
สงเคราะห์ และระเบียบวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคม-
สงเคราะห์และระเบียบวินัยนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาจารย์นิเทศงานและ
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติสามารถให้นักศึกษายุติการฝึกภาคปฏิบัติ และ/หรือไม่ผ่าน
การฝึกภาคปฏิบัติ 

1.8 ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกภาคปฏิบัติ 
1.8.1 เคารพต่อวัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น  

 ให้เคารพต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งสมาชิกของหน่วยฝึก/ชุมชนใน
ฐานะ “ครู” ผู้ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ 

 ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นพิธีกรรม ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 

 แนะน าให้ผู้ปกครอง ญาติ มิตรที่มาเยี่ยมเยียน มีความเข้าใจและ
เคารพต่อบุคคล วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น 

1.8.2 แต่งกายสุภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนกัศึกษาสังคมสงเคราะห์-
ศาสตร์ (กรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องเข้าหน่วยงาน/ลงพ้ืนที่) 

 แต่งเครื่องแบบนักศึกษาในการรายงานตัว และ/หรือในการ
น าเสนองานระหว่างการมัชฌิมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบการฝึก (ตามสถานการณ์และความเหมาะสม) 

 แต่งกายสุภาพในขณะอยู่ในชุมชน ควรเตรียมเสื้อเชียร์ของ
มหาวิทยาลัยหรือเสื้อคณะเพื่อใส่ในวาระโอกาสที่เหมาะสม 

 ไม่ใส่เสื้อรัดรูป เอวลอย ไม่ใช้เสื้อผ้าบางเกินไป ไม่สวมกระโปรง
สั้น ไม่ใส่กางเกงขาสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว 

 ห า ก มี ข้ อ ส งสั ย  ข อ ให้ ใ ช้ ร ะ เบี ย บ ก า ร แ ต่ ง ก า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.8.3 วางตัวเหมาะสมให้สมกับความเป็นนักวิชาชีพ  

 ตรงต่อเวลา  

 ไม่ปฏิ บั ติ กิ จธุ ระส่ วนตั วในระหว่างเวลาปฏิ บั ติ งาน  เช่น              
คุยโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว เล่นเกมหรือสื่อออนไลน์ 

 ให้ ความ เคารพต่ออาจารย์ / เจ้ าหน้ าที่ หน่ วยงาน/ผู้น า/
กลุ่มเป้าหมาย ไปลามาไหว้ ไปไหนบอกกล่าว 

 ใช้วาจาสุภาพเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน 

 ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

 ไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติด 

 ไม่ทะเลาะวิวาท 

 ไม่มีพฤติกรรมทางชู้สาว 

 สร้างความยินดีและความสบายใจให้หน่วยงาน/พื้นท่ีที่อาจมีความ
จ าเป็นต้องลงไปในบางครั้ง 

1.8.4 มีความรับผิดชอบและมนษุย์สัมพันธ ์

 รับผิดชอบต่อการฝึกภาคปฏิบัติและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงการจัดท ารายงานตามที่ก าหนดไว้ โดยกรณีที่มีการคัดลอก
จากรายงานอ่ืน จะต้องมีการอ้างอิงให้ครบถ้วนทุกครั้ง 

 เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น   

 มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานและคนในหน่วยฝึก/
ชุมชน 

 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ 

ระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ทาง
คณะฯ จะการด าเนินการตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยในการก าหนดโทษ 
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(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547) ตามที่
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเห็นเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง การลดคะแนน 
การปรับตก การภาคทัณฑ์ การพักการเรียน และการให้พ้นสภาพนักศึกษา (ในกรณีที่
มีความรุนแรงโดยเฉพาะการกระท าท่ีผิดจริยธรรมทางวิชาชีพ) 
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หมวดที่ 2 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 

ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตที่ว่า 
“การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
มนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสงัคม การยอมรับความหลากหลายใน
มิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  
และการสร้างส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี”  

2.1 ค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

วิชา สค. 401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ
เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ในช้ันปีที่ 4 ซึ่งต้องสอบผ่านวิชาบังคับ 3 วิชาก่อน 
คือ วิชา สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 , สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4  
และ สค. 314 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5  

เนื้อหาวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 คือ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ 
วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่างผสมผสาน ผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับจุลภาคเช่ือมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับมหภาคใน
องค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการท างานสังคม
สงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทางสังคมอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรทางวิชาชีพ 
(ฝึกภาคสนาม 570 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

วัตถปุระสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  3 คือ  
1) มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม มีความรู้และ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ และมีทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือ
การท างานในองค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้ 

การฝึกภาคปฏิบัติ 3 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
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2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถ
พัฒนากลวิธีการท างานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการท างานทาง
วิชาชีพในการท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะและสามารถเป็นผู้น า
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

ส าหรับความเช่ือมโยงของการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง 
กล่าวคือ  

 ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ฝึกในองค์กร หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม นักศึกษาต้องเรียนรู้ เรียนรู้ วิธีวิทยาทางสังคม
สงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับผู้ ใช้บริการเฉพาะราย ราย
ครอบครัว และรายกลุ่ม และมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เป็น
อาจารย์นิเทศงาน 

 ฝึกภาคปฏิบัติ 2 ฝึกในชุมชน หน่วยงานท่ีรับฝึกมีพื้นท่ีการท างาน
กับชุมชน เน้นการสังคมสงเคราะห์ชุมชน พัฒนาชุมชน นักศึกษา
เรียนรู้วิธีการสังคมสงเคระห์ชุมชน  เป็นการท างานที่เน้นชุมชน
เป็นฐานและหลักมีส่วนร่วม 

 ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ฝึกในพ้ืนที่/ประเด็นที่นักศึกษาสนใจเน้นการ
ท างานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน บูรณาการวิธีวิทยาทาง
สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
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สังคม ผ่านการบริหารจัดการโครงการฝึกภาคปฏิบัติ และ การ
ออกแบบการท างานอย่างมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ 

2.2 ฐานคิดในการก าหนดแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3  
หลักคิดส าคัญในการฝึกภาคปฏบิตัิ 3 มาจากหลักคดิ 3 ประการ คอื  

1) นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student centered) เพราะนักศึกษาสังคม -
สงเคราะห์ศาสตร์ทุกคนต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติมาแล้ว (ฝึกฯ 1 และ    
ฝึกฯ 2) ประกอบกับผ่านการเรียนรู้หลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติมาทั้ง
องค์ความรู้  ทักษะต่างๆของงานสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสัง คม        
รวมถึงนโยบายและหลักการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ ความรู้และทักษะ
รวมทั้งวุฒิภาวะจึงมีเพียงพอส าหรับความรับผิดชอบและการตัดสินใจใน
การจัดท าโครงการและวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติตามประเด็นความสนใจ
ของตนเองได้  

2) การท างานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมในปั จจุบัน          
มีความหลากหลายและความแตกต่างมากมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายและ     
องค์ความรู้ใหม่ๆ การฝึกภาคปฏิบัติ 3 จึงต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขา 
ดังนั้นการนิเทศงานนักศึกษาจึงต้องใช้การนิเทสงานแบบกลุ่มที่มีอาจารย์
นิเทศงานของคณะมากกว่า 1 คน (Group supervision) 

3) การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Constructive) ผลจากการฝึกภาคปฏิบัติ 3     
ซึ่งเป็นการฝึกท างานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ผ่านการด าเนินงาน
โครงการ (Project based) ที่นักศึกษาพัฒนาและออกแบบการฝึกงานตาม
ประเด็นสนใจ ดังนั้นผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 จึงควรเกิดการเปลี่ยนแปลง/
นวัตกรรมทางสังคมขึ้น ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของการฝึกงาน    
ในฐานะนักศึกษาเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ระลอกใหม่ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนเป็นออนไลน์ตลอดเทอม 2 ปีการศึกษา 2563 หรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติก าหนดแนวทางและ
รูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ใน
เบื้องต้นเป็นการฝึกภาคปฏิบัติออนไลน์ตลอดระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ 
3 แต่ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องให้นักศึกษาลงพื้นที่/เข้าหน่วยงาน ให้
ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงาน และความพร้อมของนักศึกษา โดยมีการ
สื่อสารและการวางแผนการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งให้ ชัดเจน โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยทั้งต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและชุมชนเป็น
ส าคัญด้วย (ลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – 100 %) 

ด้วยฐานคิดข้างต้น จึงก าหนดรูปแบบการฝึก 3 ดังนี ้

  การฝึ กภ าคปฏิ บั ติ  3  ปี ก ารศึ กษ า 2563 นั กศึ กษารวมกลุ่ ม กั น 
1 - 8 คนต่อโครงการ 

  ฝึกตามประเด็นความสนใจและน าเสนอโครงการ/โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research) ที่สะท้อนการน าหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ไปใช้
ในการท างาน โดยนักศึกษาเลือกหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่สนใจฝึกภาคปฏิบัติ
และประสานการท างานพัฒนาโครงการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และ
น าเสนอ  
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  ในขั้นตอนการเขียนโครงการและวางแผนการด าเนินงาน จะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาท้ังในคณะและภาคสนาม ท่ีทางคณะอนุกรรมการฝึกฯ 3 แต่งตั้ง  

  ลักษณะโครงการที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 สามารถ
เป็นโครงการวิจัย (ซึ่งสามารถกระบวนการวิจัยออนไลน์ได้ ) หรือการสร้างระบบ
บริการออนไลน์ การระดมทรัพยากรออนไลน์ การพัฒนาฐานข้อมูล การทดลองสร้าง
นวัตกรรมบริการ การจัดสวัสดิการกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานออนไลน์ ฯลฯ 

  หากนักศึกษาท าโครงการวิจัย จะต้องน าผลจากงานวิจัยนั้นไปขับเคลื่อน/มี
กิจกรรมอื่นเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้เห็นความสามารถในการด าเนินการ/จัดการด้วย  

  นักศึกษาน าเสนอโครงการและแผนการฝึกงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากใน
คณะและอาจารย์นิเทศงานจากหน่วยงานทางออนไลน์  

  หลังจากไดร้ับการอนุมัติโครงการและแผนการฝึกฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วจึงส่งโครงการพร้อมแผนการฝึกฯให้ฝา่ยการศึกษาฝึกภาคปฏิบตัิ  

  ขณะฝึกงานจะมีทีมอาจารย์นิเทศงาน (Group supervision) ดูแลและให้
ค าแนะน าการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด 

  นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2563 ท าการฝึกภาคปฏิบัติใน 
รูปแบบออนไลน์ หรือผสมผสานระหว่างฝึกออนไลน์และการลงหน่วยงาน/พื้นที่เป็น
ครั้งคราว (ตามนโยบายของหน่วยฝึกฯ และความพร้อมของนักศึกษา โดยมีแผนการ
ลงพื้นที่ที่ ชัดเจน ด้วยความค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และ
กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่ เกี่ยวข้องเป็นหลัก) เป็นระยะเวลาการฝึก 570 ช่ัวโมง
ประมาณ 72 วันท าการ 

2.3 ผังกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
จากรูปแบบแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้น ามาสู่กระบวนการฝึก

ภาคปฏิบัติ 3 ตามผังกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี ้
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6. นั กศึ กษาเริ่ ม
ฝึกงานออนไลน์/
ผสมผสาน  (570 
ชม ./72 วัน ) 18 
กพ – 30 เมย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นั ก ศึ ก ษ า
รวมกลุ่มกัน 1-8 
คนต่อโครงการ 
ติ ด ต่ อ ส ถ าน ที่
ฝึ ก ง า น  แ ล ะ
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
และประ เด็นที่
สนใจ 

ช่วงเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงการและวางแผนการฝึกฯ  

2. เสนอสถานที่
ฝึ ก งาน  เพื่ อ ให้
คณ ะท าหนั งสือ
ข อ ค ว า ม
อ นุ เค ร า ะ ห์ รั บ
ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า
ฝึ ก ง า น ไ ป ยั ง
ห น่ ว ย ง า น ที่
นักศึกษาสนใจ 

5.  ฝ่ า ย ฝึ ก ฯ 
ประกาศรายชือ่
กลุ่มนักศึกษา
และพื้นที่ฝึก 3 

3.  นั ก ศึ ก ษ า
พัฒนาโครงการ
และแผนการฝึก
ภ า ย ใ ต้ ก า ร
แ น ะ น า ข อ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ ท างฝ่ ายฝึกฯ 
แต่งต้ัง 

ช่วงการด าเนินการฝึกปฏิบตัิ 3  

4. โครงการฝึกฯ 
และแผนการฝึก
ได้รับการอนุมัติ
จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่
ป รึ ก ษ า  แ ล ะ
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ง
โครงการฝึกฯและ
แ ผ น ก า รฝึ ก ให้
ฝ่ายฝึก ฯ       

7. การนิเทศงาน 

ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผล 

8. สิ้นสุดการฝึก

ภาคปฏิบัต ิ

 แบบประเมินผล

ขั้นตอนการ

เตรียมการฝึก 

 แบบ checklist  

แบบบันทึกการท างาน 

 -แบบบันทกึการนเิทศงาน 

-แบบประเมนิตนเอง 

-แบบประเมนิผลการฝกึฯ 

 - รายงานการฝกึภาคปฏิบัต ิ
- การถอดบทเรียน 
- Clip น าเสนอผลการฝึกฯ 
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2.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3  
 แนวทางประเมินฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการประเมินภายใต้หลักคิดส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของการฝึก คือ การให้ความส าคัญกับนักศึกษาเป็นหลัก การยึด
หลักการนิเทศงานและการฝึกงานแบบกลุ่ม และการสร้าง/การเปลี่ยนแปลงจากการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ตามโครงการ/แผนการฝึกงานที่นักศึกษาออกแบบ โดยพิจารณา
สมรรถนะตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (มคอ 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ
นักสังคมสงเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (GREATS) และคุณลักษณะบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ (EMPOWER) โดยค านึงถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก 
มาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ก าหนดให้นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ต้องมีการ
ฝึกภาคปฏิบัติที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าที่พร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะตามที่ก าหนดส าหรับความเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่พร้อมทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การลงพื้นที่ฝึก
ภาคปฏิบัติในหน่วยงาน และหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติที่จัดส่งรายงานการฝึก
ภาคปฏิบัติแล้ว โดยในการประเมินผลจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 คือ กลุ่มอาจารย์ผู้นิเทศงานของคณะฯ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม มี
คะแนนรวมทั้งสิ้น 800 คะแนน ประกอบด้วย 
 2.4.1 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ (525 คะแนน)  

 2.4.2 การบันทึกการท างานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล 
               (75 คะแนน) 

 2.4.3 การถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล (100 คะแนน) 
 2.4.4 รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ รายกลุ่ม (100 คะแนน) 
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2.4.1 การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ (525 คะแนน) 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ประกอบด้วยการประเมินผลใน 3 ระยะดังนี ้

1) การประเมินผลในข้ันตอนพัฒนาโครงการและแผนการฝึกฯ รายบุคคล/

รายกลุ่ม1 (120 คะแนน) เป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา
โครงการและแผนการฝึกงานของกลุ่มนักศึกษา โดยมีอาจารย์นิเทศงานในคณะและ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนามจากหน่วยงานฝึกฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา
โครงการและแผนการฝกึฯ  ซึ่งประเมินผลในขั้นตอนพัฒนาโครงการและแผนการฝกึฯ
ประกอบด้วย 4 หมวด คือ (ภาคผนวก 4.1) 

(1) พฤติกรรมการท างานของนักศึกษา/กลุ่มนักศึกษา (25 คะแนน) 
(2) ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา/กลุ่ม

นักศึกษา (25 คะแนน) 
(3) ความครบถ้วนของโครงการที่ น า เสนอฝึกภาคปฏิ บั ติ  3             

(35 คะแนน) 
(4) แผนการฝึกภาคปฏิบัติ (35 คะแนน) 

โดยเกณฑ์การประเมินมี 5 ระดับ คือ  
5  หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ด ี
3 หมายถึง  ปานกลาง/พอใช้ได้ 
2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  ใช้ไม่ได้/ไม่ปฏิบัติ 

                                                           
 

1 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2563 เป็นการฝึกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด - 2019 ระลอกใหม่ ได้ก าหนดจ านวนนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่ 1-8 คนต่อโครงการ 
จึงมีบางโครงการที่นักศึกษาฝึกงานคนเดียว แบบประเมินผลจึงออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้ง
นักศึกษาท่ีฝึกคนเดียว และนักศึกษาท่ีฝึกเป็นกลุ่ม 
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2) การประเมินตนเองของนักศึกษา (Self-assessment) (50 คะแนน) 
เป็นการประเมินรายบุคคลตนเองหลังการฝึกปฏิบัติเสร็จสิ้นลง โดยมี 10 ค าถามที่ให้
พิจารณาตนเอง ในประเด็นดังนี้ (ภาคผนวก 4.2)  

(1) การใช้ความรู้สังคมสงเคราะห์ 
(2) การใช้ทักษะในการฝึกงานครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 5 ทักษะ 
(3) การมีส่วนร่วมและช่วยท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
(4) ความกระตือรือร้นในการฝึกงาน 
(5) การปรับตัวและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
(6) การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานสังคมสงเคราะห์จากการ

ฝึกงาน 
(7) การได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ การ

บริหารจัดการงานสังคมสงเคราะห์มากข้ึน 
(8) การได้ฝึกฝนและค้นหาความรู้ใหม่ๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
(9) ความรับผิดชอบและสามารถท างานที่กลุ่มมอบหมายให้ท าจน

เสร็จทันเวลา 
(10)  ความพึงพอใจกับผลงานกลุ่มของตนเอง 

โดยเกณฑ์การประเมิน มี 5 ระดับคือ  
5    หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ด ี
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ 

 3) การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (355 คะแนน) เป็นการประเมินผล
นักศึกษารายบุคคลหลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้น โดยประเมินการปฏิบัติงานของ
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นักศึกษารายบุคคลในความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดย
พิจารณาสมรรถนะตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บัณฑิต (มคอ. 2) 
จรรยาบรรณวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (GREATS) 
และคุณลักษณะบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ (EMPOWER) โดยค านึงถึงการเรียนรู้
ของนักศึกษาเป็นหลัก มาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ก าหนดให้นักศึกษา
สังคมสงเคราะห์ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าที่พร้อมไป
ด้วยความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ก าหนดส าหรับความเป็นนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพ และแบบประเมินผลนี้จะตอ้งรับรองโดยทีมอาจารย์ผู้นิเทศงานท้ังภายในคณะ
และอาจารย์ผู้นิเทศงานภาคสนาม โดยส่งคืนมายังคณะสังคมสงเคราะห์หลังจากฝึก
ภาคปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

แนวทางการประเมินผลสมรรถนะทางวิชาชีพการฝึกภาคปฏิบัติ มี  9 
หมวด ได้แก่  

(1) สมรรถนะด้านจริยธรรมและความเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 
(2) สมรรถนะด้านการจัดการบูรณาการกับความหลากหลาย ความ

แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม 
(3) สมรรถนะด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) สมรรถนะด้านการบูรณาการและการใช้วิจัยสู่การฝึกปฏิบัติ  และการ

ฝึกปฏิบัติไปสู่การวิจัย 
(5) สมรรถนะด้านการบูรณาการการฝึกภาคปฏิบัติสู่นโยบายสังคม  
(6)  สมรรถนะด้านการบูรณาการงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
(7) สมรรถนะด้านการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
(8) สมรรถนะด้านการด าเนินงาน (Intervention) ทั้งกับบุคคล ครอบครัว 

กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
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(9) สมรรถนะด้านการประเมินผลการด าเนินงานทั้ ง ระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การฝึกภาคปฏิบัติ 3 มี  5 ระดับ คือ   
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียด 

5 สามารถน าผลงานการฝกึภาคปฏบิัติเชิงประจักษ์และได้ยอมรับไปสู่การ
เป็นต้นแบบการท างานทางสังคมสงเคราะห์  ผลงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

4 สามารถท าตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามแผนการฝึกฯ 
มีผลงานเชิงรูปธรรมอยู่ในระดับดีเด่น  

3 สามารถด าเนินการได้ตามความคาดหวังของการฝึกฯ และในประเด็นที่
ฝึกฯ ผลงานยังไม่ชัดเจนอยู่ในระดับดี 

2 ยังไม่สามารถด าเนินการตามความคาดหวังในแผนที่ก าหนดไว้ แต่มี
แนวโน้มว่าอาจจะด าเนินการได้  ยังต้องรอผลการด าเนินการอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

1 ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด และไม่มีความสามารถในการ
ท างานสังคมสงเคราะห์ได้ในอนาคต  ยังต้องรอผล ผลการด าเนินการ
อยู่ในระดับปรับปรุง 

 

2.4.2 การบันทึกการท างานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล       
(75 คะแนน) 

 การฝึกภาคปฏิบัติ เป็นการท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
นิเทศงานทั้งการแนะน า การให้ค าปรึกษาและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง บันทึก
การท างานนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่สะท้อนถึงทักษะในการใช้เครื่องมือของ
นักศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่
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แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่ท างานอย่างเป็นมืออาชีพ โดย
แบบบันทึกการท างานเป็นบันทึกรายบุคคล (ที่นักศึกษาฝึกงานทุกคนต้องท า) โดยใน
การบันทึกการท างานนี้เป็นการตกลงระหว่างนักศึกษาว่าจะบันทึกเป็นรายวัน/ราย
สัปดาห์ และนักศึกษาต้องส่งให้อาจารย์นิเทศงานตรวจและลงนามทุกครั้ง 
 บันทึกการท างานเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
เพราะช่วยในการทบทวนและตรวจสอบก่อนการด าเนินงานต่อไป นักศึกษาสังคม
สงเคราะห์ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ต้องสามารถท าบันทึกการท างานได้ โดยบันทึกการท างาน
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1) แบบ checklist การด าเนินงานของนักศึกษา (รายกลุ่ม/รายบุคคล) 
เป็นแบบบันทึกการท าความเข้าใจร่วมกันในการเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่าง
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม/หน่วยงาน และนักศึกษา โดยนักศึกษา อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานของคณะฯ ลงนาม วันเวลา ร่วมกันในแบบ 
checklist การด าเนินงานที่มีความครอบคลุมในทุกกิจกรรมการฝึกงาน ส าหรับแบบ 
Checklist การด าเนินงานของนักศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ (ภาคผนวก 
3.1.1) 

(1) ทบทวนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีฝึกฯ 
(2) ทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
(3) บทบาทอาจารย์ภาคสนามและความรับผิดชอบต่อนักศึกษา 

2) แบบบันทึกการท างานของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 3 (รายบุคคล) 
แบ่งเป็น 3 แบบ นักศึกษาเลือกใช้ตามลักษณะของโครงการที่ด าเนินการ โดยสามารถ
ปรับและประยุกต์ใช้ได้ในการฝึกภาคปฏิบัติออนไลน์หรือผสมผสาน 

(1) แบบบันทึกการท างานกับบุคคลและครอบครัว เป็นแบบบันทึกการ
ท างานที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจดบันทึกในการท างานกับบุคคลและ
ครอบครัว โดยมีประเด็น ดังน้ี (ภาคผนวก 3.2.1)  
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 เป้าหมายของการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 แผนการด าเนินงาน (อธิบายสิ่งที่วางแผนและผลส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์) ประกอบด้วย 
- รายละเอียดการด าเนินการ  
- ข้อสังเกตุของนักศึกษาต่อผู้ใช้บริการและตัวนักศึกษาเอง 
- ความรู้สึกของนักศึกษาและปฏิกริยาที่แสดงออกไป  
- สมรรถนะที่แสดงออกไป (ความรู้ ทักษะ เทคนิค เครื่องมือ

ฯลฯ)  
- ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศงาน 

 การประเมินผลต่อปฏิสัมพันธ์ (บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไหม  ได้ ผลอย่ างไร  มี อะ ไรเกิ ดขึ้ นบ้ าง การ
เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ เป้าหมายและแผนงานที่จะ
ด าเนินการมีความเหมาะสมกับเป้าหมายของผู้ใช้บริการ
หรือไม่ ฯลฯ) 

(2) แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) เป็นแบบบันทึก
ที่ใช้กับการท างานร่วมกับกลุ่มต่างๆหรือมีการใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท างาน โดยการบันทึกการท างานกับกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม 
มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ (ภาคผนวก 3.2.2)  

 หัวข้อ/ประเด็นที่เตรียมมาการแลกเปลี่ยน/พูดคุยกับกลุ่ม 

 อธิบายกระบวนการกลุ่ มและขั้นตอนการด าเนินงาน
โดยสังเขป 

 บรรยายบรรยากาศของกลุ่ม 

 อธิบายความ เช่ือมโยง/ความสัมพันธ์ของผู้ ม าร่วม ใน
กระบวนการกลุ่ ม  (ระหว่ างใครกับ ใคร เป็ น รูป แบบ
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ความสัมพันธ์แบบใด เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพา/ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันไหม) 

 ประเด็น/ปัญหาใหม่/อะไรที่น ามาสู่การท ากลุ่มครั้งนี้ (พลวัต 
กลุ่มเป็นอย่างไร และในฐานะผู้ท ากระบวนการกลุ่มท า
อย่างไร) 

 อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม (เช่น เงียบ 
ควบคุมการพูดคุย ตลก เป็นกลาง ฯลฯ) แล้วในระหว่าง
กระบวนการกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 นักศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของการท ากระบวนการกลุ่มนี้
อย่างไร 

 ส รุ ป ผ ล ก ารท าก ระ บ วน ก า รก ลุ่ ม  ทั้ ง ร าย ล ะ เอี ย ด                
การด าเนินการ ข้อสังเกตุของนักศึกษา/ความประทับใจ 
ความรู้สึกของนักศึกษา/ข้อคิดเห็น และความคิดเห็น         
ของอาจารย์นิเทศงาน 

(3) แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค  เป็นแบบบันทึก
การท างานที่ใช้ในกรณีการท างานกับผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมาก/การฝึกปฏิบัติงานใน
ชุมชน ระดับนโยบาย และงานพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
ที่น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ แบบบันทึกนี้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้นิเทศงานที่จะใช้ตอบเป้าหมายของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของบันทึก
การท างานระดับมหภาคเพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนการติดต่อ รายละเอียด
รายงาน ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรม การทบทวนงานที่ท าเสร็จและแผนการด าเนินงานใน
อนาคต ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้นิเทศงานครอบคลุมทั้งรายละเอียดการด าเนินงาน
ของนักศึกษา การแทรกแซงด าเนินงาน ( Intervention) และทักษะการติดตาม 
ประเมินผล และการวิพากษ์การท างาน โดยประเด็นส าคัญในการบันทึกการท างาน
กับชุมชน/ระดับมหภาค ประกอบด้วย 
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 วันท่ีท าการสัมภาษณ์/จัดประชุม/จัดกิจกรรม/การด าเนินงาน
โครงการ ฯลฯ 

 วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์  /การประชุม/การจัด
กิจกรรม/การด าเนินงานโครงการ 

 ล าดับ/ขั้นตอนของกิจกรรม 

 รายละเอียดเฉพาะของปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นจากการท า
กิจกรรม (พลวัต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เทคนิคและกล
ยุทธ์ การสนทนาบางประโยคที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (ทั้งแง่ดี/แง่ลบ) รวมทั้งการสังเกตุ ความรู้สึกและการ
วิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ เกิดขึ้น ความท้าทายและ
ข้อจ ากัด ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท างาน
ของกลุ่มนักศึกษา 

 การประเมินการท างานของตนเอง (รวมถึงค าถาม ความไม่
แน่นอน การประเมินการปฏิบัติงานและการที่งานอาจเสร็จ
สิ้นลงแต่ได้ผลงานท่ีแตกต่างออกไป) 

 แผนการด าเนินงานต่อไป (ข้อเสนอต่อความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินงานต่อไป การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน แนว
ทางการด าเนินงานโครงการในอนาคต) 

ส าหรับแบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค จะมีประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อแนะน าของอาจารย์นิเทศงานภาคสนามต่อการท างานของนักศึกษา 
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. การจัดการสนทนาแลกเปลี่ยน/ประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่
นักศึกษาไปท างานด้วยเป็นอย่างไร (เช่น คณะกรรมการชุมชน ทีมงานของหน่วยงาน
ที่นักศึกษาฝึกงาน ฯลฯ) 

2. การพิจารณาแผนงานต่อไปของกลุ่มนักศึกษา 
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3. การพิจารณาแบบแผนและความเหมาะสมของกิจกรรม (ใช้ 
Logic Model) 

4. การผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของนักศึกษา 

2.4.3 การถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 งานรายบุคคล (100 คะแนน) 
 การถอดบทเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 3 ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติของ
ตนเองส่งพร้อมกับรายงานการฝึกภาคปฏิบัติ  3 หลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ 
(ภาคผนวก 5)  

2.4.4 รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 3 งานกลุ่ม (100 คะแนน) 
 รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นรายงานกลุ่มที่นักศึกษาทุกคนในกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบัติต้องร่วมกันจัดท าขึ้น โดยรายงานต้องสะท้อนการใช้องค์ความรู้ การพัฒนา
ทักษะ เทคนิคในงานสังคมสงเคราะห์ มาประยุกต์/ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ 3 จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา/อาจเกิด
นวัตกรรมทางสังคมในเชิงประจักษ์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะท้อนความสามารถ
ของทีมในการท างานร่วมกันอย่างมีวุฒิภาวะ ความสามารถในการประมวล 
สังเคราะห์ วิเคราะห์และการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกภาคปฏิบัติของกลุ่ม
นักศึกษา เพื่อน าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการส่ง
ต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อไป 

แนวทางการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 อาจารย์นิ เทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิ เทศงานของคณะเป็น
ผู้รับผิดชอบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา โดยประเมินตามแบบประเมิน
การฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ซึ่งพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ 3
โดยประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นระยะตามขั้นตอนของการฝึก
ภาคปฏิบัติ   
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ภาพรวมคะแนนการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (คะแนนรวม 800 คะแนน) 
การประเมิน รายละเอียด คะแนน 

ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ภาคปฏิบัติ (525 คะแนน) 

1. การประเมินผลในขั้นตอน
พัฒนาโครงการและแผนการ
ฝึกฯ รายกลุ่ม  

120  

2. การประเมินตนเองของ
นักศึกษา (Self-assessment) 

50  

3.ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารฝึ ก
ภาคปฏิบัติ 3  

355  

รวมคะแนนประเมนิผล 525 
การบันทึกการท างานระหว่าง
การฝึกภาคปฏิบัติ รายบุคคล                 

 75  

การถอด บ ท เรี ย น ก ารฝึ ก
ภาคปฏิบัติ รายบุคคล 

 100  

รายงานการฝึกภาคปฏิบั ติ 
รายกลุ่ม 

 100  

คะแนนรวมท้ังหมด 800 
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บทสรุปหลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3   

ส าหรับคะแนนรวมของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 คือ 800 คะแนน จัดสรรตาม
หัวข้อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ  ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถจ าแนกได้เป็นค่าระดับต่าง ๆ คือ  A, B+, B, C+, C , D+, D และ F 
ตามเกณฑ์การพิจารณาคะแนนและเกรด ดังต่อไปนี้  

คะแนน 72- 800 680-719 640 - 679  600 - 639 560 - 599 520 - 559 480 - 519 0 - 479 

ร้อยละ 90 - 100 85 - 89 80 - 84 75-79 70 -74 65 - 69 60 - 64 0 - 59 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

ส าหรับขั้นตอนการประเมินผล เมื่ออาจารย์นิเทศงานได้ท าการประเมินผล
แล้วให้สะท้อนผลการประเมินร่วมกับนักศึกษา ทั้งนี้ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้
จัดให้นักศึกษาประเมินผลตนเอง (แบบประเมินตนเอง –Self assessment ใน
ภาคผนวกที่ 4.2) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและน าไปสูผ่ลการ
ประเมินผลทีพ่ึงพอใจของทุกฝ่าย นอกจากน้ันอาจจัดให้มีการประเมินระหว่างการ
ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสปรบัการเรยีนรู้บางอย่าง ทั้งนีใ้นการประเมินผล
อาจารย์นิเทศงานต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีการเรยีนรู้ ความ
สนใจ และประสบการณ์ทีผ่่านมาของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อท าการประเมินโดยไม่
เปรียบเทยีบกันระหว่างบุคคล แต่เน้นการประเมินความสามารถของนักศึกษาในการ
เรียนรู ้ ในการค้นคว้าและฝึกฝน และในการปรับใช้สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึก
ภาคปฏิบตัิ โดยอาจพิจารณาจากระดับของพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในระหว่างช่วงเวลาฝึก
ภาค ทั้งนี้ก าหนดเวลาการประเมินเป็นไปตามที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบตัิ 
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กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
 
 

3     
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หมวดที่ 3 กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
3.1.1 การรวมกลุ่ม การพัฒนาประเด็นการฝึก และการหาสถานทีฝึ่กฯ 
การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นการฝึกงานที่มี

นักศึกษารวมกลุ่มกันตั้งแต่ 1 – 8 คนต่อโครงการ/ผลงาน โดยฝึกตามประเด็นความ
สนใจและน าเสนอโครงการ/โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่
สะท้อนการน าหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ไปใช้ในการท างาน ประเด็นและ
หน่วยงานในการฝึกนั้น เริ่มต้นจาก  

 นักศึกษาสนใจในพื้นที่การท างานที่อาจต่อเนื่องจากการฝึกงานที่
ผ่ านมาแล้วทั้ ง ฝึก 1และฝึก 2  และเสนอมายังฝ่ ายฝึกฯ 
พิจารณา  

 นักศึกษาสนใจศึกษาต่อยอดในพื้ นที่ฝึกภาคปฏิบัติ  3 ของ
นักศึกษารุ่นที่แล้ว  

 นักศึกษาสนใจศึกษาในพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติใหม่ จากหน่วยงาน/
องค์กรที่นักศึกษาประสานงานไว้แล้ว หรือจากเครือข่าย ฯล 

ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที ่
ส าหรับการหาประเด็นส าคัญในการฝึกฯ 3 นั้น คณะอนุกรรมการฝึกฯ 3    

ได้เสนอแนวทางการค้นหาประเด็นในการฝึกฯ 3 โดยนักศึกษาต้องตอบค าถาม     ใน 
3 ประเด็นให้ได้ว่า  

(1) ประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม พัฒนา
สังคม นโยบายสังคม พัฒนาชุมชน อย่างไร? 

(2) ประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็น “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต” 
อย่างไร 

(3) ประเด็น/งานที่สนใจฝึกนั้น สามารถน า หลักสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม นโยบายสังคม พัฒนาชุมชน ไปใช้เพื่อ
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สร้าง/ เปลี่ยนแปลงพัฒนางาน/ประเด็น/ขับเคลื่ อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร? 

(4) นักศึกษาต้องการฝึกอะไร และต้องการหาค าตอบเกี่ย วกับอะไร 
เชื่อมโยงในเรื่องใดบ้าง โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน
จะเลือกท าโครงการ/ออกแบบการฝึกงาน 

(5) ในการฝึก 3 ต้องมีการใช้ทักษะและเครื่องมือการท างานสังคม
สงเคราะห์ในการฝึก อย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป  

3.1.2 การพัฒนาโครงการและแผนการฝึกฯ ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา  
นักศึกษาต้องพัฒนาโครงการฝึกงาน พร้อมทั้งแผนการฝึกฯ โดยฝ่ายฝึกฯได้

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและปรับแก้ไขโครงการ (อาจารย์ 1 คน 
สามารถเป็นที่ปรึกษานักศึกษา 7 - 8 คน และเมื่อรวมแล้วไม่เกิน 3 โครงการ)  โดยมี
แนวทางการเขียนโครงการฝึกงานในประเด็น  ดังนี้  

1) ช่ือโครงการฝึก  
2) รายช่ือนักศึกษาในกลุ่ม (1 - 8 คน) พร้อมเบอร์ติดต่อนักศึกษา          

ผู้ประสานงาน 
3) หลักการและเหตุผลที่สนใจในประเด็นการฝึกฯ (ควรมีข้อมูลเบื้องต้น

ที่ผ่านการค้นคว้ามาพอสมควร) 
4) วัตถุประสงค์ในการฝึกฯ (ควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ที่ เป็น

รูปธรรม) 
5) ขอบเขตในการฝึก (เนื้อหาการฝึกที่ละเอียด ชัดเจน , พื้นที่การฝึก     

ที่คาดหมายไว้) กระบวนการ ขั้นตอนการฝึก ในแต่ละช่วง  
6) ความรู้ - ด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักๆ ท่ีจะใช้ในการฝึกงาน  
7) ทั ก ษ ะที่ จ ะน า ไป ใช้ ใน ก ารฝึ ก  3 (ร วม ทั้ ง เค รื่ อ งมื อ ใน งาน                

สังคมสงเคราะห์ต่างๆ อย่างน้อย 2 ประการ) 
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8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (กลุ่มนักศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า การไปฝึก 3 
มาแล้วจะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง อะไรได้บ้างในระบบ/       
การท างานขององค์กรที่ไปฝึกนั้น) 

9) แผนการฝึกที่แสดงให้ เห็นว่าในระยะเวลา 72 วัน (570 ช่ัวโมง)         
จะท าอะไร เมื่อไหร่ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ด าเนินการฝึก และสิ้นสุด
การฝึก โดยแผนการฝึกจะสะท้อนเนื้อหาการท างาน / การใช้เวลา 
และความรับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่ม 

3.1.3 การส่ งเค้ าโครงและแผนการฝึกฯ 3 ให้ ฝ่ายฝึกฯ และการ
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

 นักศึกษาต้องน าโครงการและแผนการศึกษาน าเสนอเพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทั้งในคณะและภาคสนามร่วมกันพิจารณา พร้อมปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
หลังจากนั้นเมื่อได้รับการตรวจสอบและลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะและ
อาจารย์ภาคสนามแล้ว นักศึกษาต้องจั้ดส่งโครงการที่สมบูรณแ์ล้วและแผนการฝกึงาน
ให้ฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเพื่ออนุมัติโครงการต่อไป   

ทั้งนี้ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการและแผนการฝึกงาน เป็นไปเพื่อให้
นักศึกษามีความชัดเจนและมั่นใจในโครงการและแผนการฝึกงาน โดยมีการ
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 โดยใช้แบบประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (120 คะแนน) เป็นการประเมินรายบุคคล
ก รณี ที่ ฝึ ก งาน ค น เดี ย ว  แล ะป ระ เมิ น ร าย ก ลุ่ ม ก รณี ที่ ฝึ ก งาน เป็ น ก ลุ่ ม                  
กลุ่มนักศึกษา โดยอาจารย์นิที่ปรึกษาในคณะและอาจารย์ภาคสนามร่วมกันในการ
ประเมินผลในขั้นตอนนี้ 

 
3.1.4 การประกาศรายชื่อกลุ่มและสถานที่ฝึกฯ 
หลังการส่งโครงการและแผนการฝึกที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติจะประกาศรายชื่อกลุ่มนักศึกษาฝึก
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ภาคปฏิบัติ พร้อมสถานที่ฝึก และอาจารย์นิเทศงานของคณะ อาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม  

 3.2 ขั้นตอนการลงฝึกภาคปฏิบติั 
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติและคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ได้มีแนว

ทางการด าเนินงานในช่วงก่อนการลงฝึกภาคปฏิบัติ ดังน้ี 

3.2.1 การปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบติั 3 ออนไลน์ 
 ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 2019 ระลอกใหม่ ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง
การฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ทั้งการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศด้วยระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด โดยเป็นการช้ีแจงรูปแบบการฝึกงานแบบออนไลน์และแบบ
ผสมผสาน (Online & Onsite) หลักเกณฑ์การประเมินผลต่างๆ และผลลัพธ์จากการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาท าความเข้าใจและเสริมพลัง
เพื่อเข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติ โดยทีมอาจารย์นิเทศงานของคณะและอาจารย์ภาคสนาม
สนามจากหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการฝึกงาน การนิเทศงาน 
รวมทั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น 
 

1) การปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 3  
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

เวลา ก าหนดการ 
ช่วงเช้า 
08.30  - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00  - 09.30 น. พิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ  

“ฝึกภาคปฏิบัติ 3 กับความเป็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต” 
โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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เวลา ก าหนดการ 
09.30 – 10.30 น. รูปแบบและแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 
10.30 – 11.30 น. Online / offline: จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก   
ช่วงบ่าย  
13.00 – 14.00 น. หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

(แบบบันทึกและแบบประเมินฯ) 
โดย คณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

14.00 - 15.00 น. ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

3.2.2 การนิเทศงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นการฝึกภาคในระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 และเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัตินี้ 
ดังนั้นเพื่อสร้างความมีวุฒิภาวะของนักศึกษาจึงไม่ได้ก าหนดให้มีการมัชฌิมนิเทศ
เหมือนฝึกฯ 1 และฝึกฯ 2 เพื่อที่จะท าให้นักศึกษาใช้เวลาในการฝึกภาคปฏิบัติอย่าง
เต็มที่ และอาจารย์นิเทศงานทั้งในคณะและอาจารย์ภาคสนามสามารถนัดหมายกับ
นักศึกษาเพื่อติดตามการฝึกงานได้ตามสะดวก โดยอาจนัดหมาย/ประชุมทางออนไลน์ 
/ให้นักศึกษามาพบที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการนัดหมาย และแจ้งวัน เวลา 
กับทางฝ่ายฝึกฯ เพื่อจัดเตรียมห้องประชุมการนิเทศงาน  

3.2.3 การปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3  
 หลังสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ กลุ่มนักศึกษาได้จัดการคืนข้อมูลและ         
ส่งผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานในพื้นที่/ชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาต้องเข้าร่วม
การปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ออนไลน์ (วันที่ 30 เมษายน 2564) โดยการ
ปัจฉิมนิเทศออนไลน์จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกงานที่ทุกกลุ่มจะน าเสนอ
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ด้วยวาจาพร้อมจัดท าวิดีโอคลิปที่สะท้อนภาพการด าเนินงานฝึกภาคปฏิบัติตั้งแต่ต้น
จนจบ รวมทั้งสังเคราะห์การเรียนรู้จากการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ด้วยการท างานสังคม
สงเคราะห์ในหน่วยงานและการบริหารจัดการโครงการทางสังคมดังกล่าว  
 

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 

 

3.2.4 การจัดท ารายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (จากแผนการฝึกสู่
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
แนวทางการจัดท ารายงานฝึกภาคปฏิบัติ 3 ประกอบด้วย ส่วนส าคัญต่างๆ 

ดังนี้ (ดูข้อมูลจากแบบบันทึก Checklist ในภาคผนวก 3.1.1 ประกอบด้วย) 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ฝึก เป็นการทบทวนการด าเนินงานของ

องค์กร/หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ภารกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ปรัชญาของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แหล่ง
ทุนสนับสนุน งบประมาณ และแบบแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน บทบาทของหน่วยงานและความสัมพันธ์ต่อชุมชนและ

เวลา ก าหนดการ 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. ชี้แจงการปัจฉิมนิเทศ 
09.30 - 12.30 น. ระดมความคิดและน าเสนอวิดีโอคลิป  

“บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ 3 : ความคาดหวังและสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง”  
(แบ่งตามห้องย่อย) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมห้องรวม :  น าเสนอสรุปบทเรียน 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แหล่งทรัพยากรอื่นๆกิจกรรม/รูปแบบบริการ ท่ีนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อที่จะ
เข้าใจถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆของหน่วยงานภายใต้กรอบ
นโยบายและระเบียบต่างๆ ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานและวิธีการ
ด าเนินงาน นโยบายการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร วิธีการด าเนินงานในส านักงาน ทรัพยากรใน
หน่วยงาน และข้อห้ามต่างๆ ตารางการปฏิบัติงาน ฝ่ายต่างๆใน
หน่วยงาน และโครงการ/กิจกรรม/การประชุมต่างๆ กระบวนการใน
การท างาน เช่น การรับเรื่อง (In take) การรับเข้า (Admission) การ
ลงทะเบียน และการแจ้งถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติตามจริยธรรมในคน 
นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม และค่านิยมในงานสังคมสงเคราะห์ 
รวมถึงกฏหมายที่ยกเว้นข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการ ฯลฯ  

3) ความเช่ือมโยงและการบูรณาการของโครงการทางสังคมและแผนการ
ฝึกกับหน่วยงาน รวมทั้งขอบเขตการด าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งเป็น
การอธิบายถึงความเช่ือมโยงของโครงการทางสังคมที่ทางกลุ่ม
นักศึกษาน าเสนอว่าเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับหน่วยงานอย่างไร และ
วิเคราะห์การบูรณาการกับหน่วยงานได้อย่างไร รวมทั้งแผนการ
ด าเนินงานต่างๆอย่างละเอียด 

4) วิเคราะห์กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานที่สะท้อนถึงองค์
ความรู้และทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ที่น าไปใช้ในฝึกปฏิบัติ ทั้งการ
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและการขับเคลื่อนโครงการ
ที่กลุ่มก าหนดขึ้น 
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5) วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น (output) และผลลัพธ์จากการฝึกภาคปฏิบัติ 
(outcomes) ที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการและผลจากการฝึกงาน
ในหน่วยงานนั้น 

6) แนวทางการบูรณาการ/การขับเคลื่อนโครงการทางสังคมของกลุ่ม
นักศึกษาสู่หน่วยงาน/ชุมชน/สังคม  

7) การสังเคราะห์บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ กระบวนการคืนข้อมูล/
การจัดการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา 

อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดท ารายงานฝึกภาคปฏิบัตินี้ เป็นเพียงประเด็น
ที่ฝ่ายฝึกฯน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายงานของนักศึกษา ทั้งนี้อาจมี
ประเด็นส าคัญอื่นๆที่อาจารย์ผู้นิเทศงานเห้นสมควรให้เพิ่มเติมได้ เพราะบริบทและ
หน่วยงานท่ีฝึกงานมีความแตกต่างกันไป  

 
3.2.5 การจัดท ารายงานและงานที่ต้องน าส่ง 
1) รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่ต้องมีการจัดท าเป็น

รูปเล่ม แต่ให้ส่งให้อาจารย์นิเทศงานและอาจารย์ภาคสนามพิจารณาตามช่วงเวลาที่
ตกลงกัน 

2) บันทึกการท างาน รายบุคคล ส่ง file ให้อาจารย์นิเทศงานในคณะและ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนามระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติเป็นระยะ พิจารณาตาม
ช่วงเวลาที่ตกลงกัน 

3) ถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 รายบุคคล ส่งพร้อมรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ (เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 
1.5 นิ้ว โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 16 พอยน์) ให้ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติและ
อาจารย์นิเทศงานในคณะ ส่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ file PDF ทาง QR 
code หรือlink : https://forms.gle/swBBT2c8HLRj6oAh7 

 

https://forms.gle/swBBT2c8HLRj6oAh7
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วิธีการส่งไฟล์ รายงานฝึกภาคปฏิบัติ 3 (ศูนย์รังสิต) 
1.จ าเป็นต้องมี Email ของ Gmail ในการส่งไฟล์ 
2.หากนักศึกษาไม่มี Gmail ขอความร่วมมือให้นักศึกษาสมัคร 
หรือลงทะเบียนใช้งานก่อนใช้งาน 
3.ขั้นตอนการใช้งาน ให้ปฏิบัติตามความแนะน าของระบบ  
4.การตั้งชื่อไฟล์ควรใช้ชื่องาน + ชื่อนามสกุล + รหัสนักศึกษา   
(เฉพาะตัวแทนกลุ่ม) 
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ตัวแทนงานกลุ่มเป็นผู้ส่ง เพียงท่านเดี่ยวเท่าน้ัน  
** หากนักศึกษามีหลายไฟล์ให้ท าการรวมให้เป็นไฟล์เดี่ยวเพื่อสะดวกในการค้นหา 
6. ไฟล์รายงานที่ต้องการส่ง ให้แปลงไฟล์เป็น PDF ก่อนส่งเพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารและ 
ฟอนต์ไม่ถูกต้อง  
*** หากนักศึกษามีข้อสงสัยฝากค าถาม inbox ในเพจคณะฯ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4)  การน าเสนอผลการฝึกภาคปฏิบัติในวันปัจฉิมนิเทศ ซึ่งอาจน าเสนอด้วย

รูปแบบต่างๆที่นักศึกษาออกแบบให้มีความน่าสนใจ ได้แก่ วีดีโอคลิป, Infographic, 
Powerpoint เป็นต้น  

5) ก าหนดการส่งรายงานเป็นไปตามที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 
** กรณีที่มีการผิดจริยธรรมทางวิชาการ เช่น คัดลอกรายงาน การน าผลงานของคน
อื่นมาเป็นของตนเอง การ ไม่อ้างอิง อาจารย์นิเทศงานและฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
สามารถให้นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติได้ 
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 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 

4     

      
      
      

การฝึกภาคปฏิบัติ 3 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
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หมวดที ่4  
ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 3 และรายช่ือคณาจารย์นิเทศงาน นักศึกษา และหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 3  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

4.1 ปฏิทินการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2/2563 
ช่วงเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติได้ก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1.  ประชุมนักศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทางการฝึกฯ   15 กันยายน 2563 
2.  ประชุมนักศึกษาเพ่ือชี้แจงกระบวนการพัฒนาโครงการและแผนการฝึก ๓ 15 ตุลาคม 2563 
3.  ประชุมคณาจารย์ ท าความเข้าใจในรูปแบบ แนวทาง กระบวนการ และ

ขั้นตอนการฝึก ๓ 
6 มกราคม 2564 

4.  ประกาศแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 3 หลังระบาดระลอกใหม่ 7 มกราคม 2564 
5.  ประชุมนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงานออนไลน์ 12 มกราคม 2564 
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ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
6.  การเลือกหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่สนใจฝึกภาคปฏิบัติและการจัด

อาจารย์ที่ปรึกษา  
a. นักศึกษาเลือกหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่สนใจฝึกภาคปฏิบัติ 
b. ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาติดต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา หรือติดต่อฝ่ายฝึกฯ เพื่อจัด
อาจารย์ที่ปรึกษา 

11 - 30 มกราคม 2564 

7.  นักศึกษาพัฒนาโครงการและแผนการฝึกงาน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคสนามและอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

15 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 

8.  นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวให้คณะฯ   ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
9.  นักศึกษาน าเสนอโครงการฝึกภาคปฏิบัติ และแผนการฝึกฯ ในรูปแบบ

ออนไลน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม 
(พร้อมส่งโครงการฯ ให้ฝ่ายฝึกฯ) 

5 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 

10.  ประกาศรายชื่อกลุ่มนักศึกษาและพ้ืนที่ฝึกฯ 3  12 กุมภาพันธ์ 2564 
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ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
11.  ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (ออนไลน์) 16 กุมภาพันธ์ 2564 
12.  นักศึกษาเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 18 กุมภาพันธ์ 2564 
13.  นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 18 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม2564 
14.  นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 20 มีนาคม – 28 เมษายน 2564 
15.  ปัจฉิมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ที่คณะฯ/ออนไลน์ 30 เมษายน 2564 
16.  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 10 พฤษภาคม 2564 

17.  ส่งเกรดวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ให้คณะฯ 11 – 20 พฤษภาคม 2564 
18.  คณะฯ ส่งเกรดให้มหาวิทยาลัย 21 พฤษภาคม 2564 

***หมายเหตุ ปฏิทินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 * ฝึกฯ จ านวน 570 ชั่วโมง 
 * รุ่นภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 * เร่ิมเรียนวิชาสัมมนาวันที่ 3 พฤษภาคม – ต้นมิถนุายน 
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รายชื่อคณาจารย์นิเทศงาน รายชื่อนักศกึษา และหน่วยงานส าหรับฝึกภาคปฏิบัติ 3  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ศูนย์รังสิต 
1.กลุ่มสังคมสงเคราะหท์างการแพทย ์
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 โรงพยาบาลราชวถิี (สค ผูป่วยโรคไต) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายอธิป สัตยาอภธิาน  
085-5784059 f 02-354-8081 
tum_ats@hotmail.com 

4 1. นางสาวศรญัญา แจม่จิตต ์ 6005610750 ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 
089-008-1305 

kitinonta@gmail.com 
2. นางสาวธญัญลกัษณ์ บุญชว่ย  6005680241 
3. นายกรวิชญ์ พิพฒันกุลชัย  6005490039 
4. นางสาวลลดา ทองจ านงค์  6005680720 

2 ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาววไลทิพย์  หงษ์ไทย 
02-271-2162 f:022712159 
087-044-2074 
victim_bma@hotmail.com 

6 1. ณัฏฐ์ เมธยานรุักษ์  6005680878 
2. นางสาวอนันา แวนฟทั 6005610016 
3. นายรัชนาท ชืน่เพ็ชร  6005610230 
4. นายพันธนาถ หงษ์ขจร  6005680951 
5. นายคณิน กิจปกรณ์สนัติ  6005611170 
6. นางสาวพิชชากร ศรมณี  6005610032 



77 
 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
3 สถาบันราชานกุูล  

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวศิโรรัตน์  นาคทองแก้ว 
086-881-1653/02-2488900 
F02-248-2944 

3 1. นางสาว ขวัญเนตร สีดาจิตร ์ 6005680639 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน 
089-990-3189 

Zafinah@yahoo.com 
2. นางสาว ปาณิศา มีสุข 6005681181 
3. นางสาวนสุบา มาเย็น  6005680233 

4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
(อายุรกรรม)  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวจนัทร์ทิพย์ ปานประยูร 
02-2564220 086-7704172 

3 1. นางสาวบัณพร มีศร ี 6005680902 
2. นางสาวอรทัย นานนัท ์ 6005680787 
3. นายสุรศักดิ ์ไกรศร  6005680928 

5 สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพกิาร 
บ้านกึ่งวถิี (ชาย) ปทุมธาน ี
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางปทิดา  หิรัญวงษ ์ 
085-505-6055 
pathida58@gmail.com 
นางสาวสุธาสนิี  อิ่มสมบัต ิ  
081-453-6074 
sutasinee818@gmail.com  

2 1.นางสาวธนิษศาศ์ อัครพันธุ์ทว ี
2.นางสาวสุพัตรา ส าอางค์ศร ี

6005610198 
6005680910 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 
081-932-0779 

kaewilai@hotmail.com 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
t:02-577-1864 f:02-577-2254 

6 ศูนย์บริการให้ค าปรกึษา viva 
(Viva City : TUCounseling) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
อ.อธชิาติ โรจนะหัสดนิ 
081-458-4626 

4 1. นางสาวริศรา แย้มปั้น 6005610339 
2. นายกฤติบุญ คุณประทุม  6005680613 
3. นายโชติพัฒน ์ทรงประกอบ  6005610024 
4. นางสาวพัชรพร นิ่มเจรญิ  6005610990 

7 สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
คุณปารีณา ประยกุต์วงศ์  
เบอร์โทรหน่วยงาน  02 – 2455542    
มือถอื   081 - 6573520 

6 1. นายกันตพงศ์ ภู่พันธ์ศรี  6005620080 อาจารย์ธญัญาภรณ์  จันทรเวช 
089-1158524 

 thanyachantu@gmail.com 
2. นางสาวอภิชญา ทองเรอืง  6005610933 
3. นางสาวฐิติภา คงสุขไทย  6005610958 
4. นางสาวจริัชญา เทพจินดา  6005680407 
5. นางสาวชมพนูทุ สนานสงคราม  6005681074 
6. นางสาวญาณดา สเุทพากร  6005681173 

 
2.กลุ่มสังคมสงเคราะหใ์นกระบวนการยุติธรรม 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพกิารคนพกิารบ้าน
เฟือ่งฟ้า จังหวัดนนทบุร ี
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวอรทัย  หอมหวล  

6 1. นางสาวนชิาภา ค้าของ  6005610966 รองศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ ศรแีสงทอง 
084-6407380 

 psrisengthong@gmail.com 
2. นางสาวสุพิชชา ประมวลทรงพันธุ ์ 6005680548 
3. นางสาว สุพิชญา เจรญิวงษ์  6005680654 
4. นางสาว ปาณิศา ไมตรีจติต์  6005610974 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
087-7466494 
mail:ohom.7103@gmail.com 

5. นางสาว นลินี วิบูลย์ทรัพย์ทว ี 6005610669 
6. นางสาว อรอนงค์ พระวจิิตร ์ 6005681017 

2 สถานพินจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวัด
ปทุมธาน ี
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาววรรณกานต์  แพทย์สิทธิ ์
092-241-1551 
02-0265259 /F-02-0265259 
plapa48@gmail.com 

5 1. นายศุภฤกษ์ พฤกษภกัดีวงศ ์ 6005610206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริินทรร์ัตน์  กาญจนกญุชร 
081-6407669  

poontu@gmail.com,  
poonsirinrat@hotmail.co.th 

2. นางสาวสริินทรท์ิพย์ ปิยะเสถียร  6005620072 
3. นายปุณยวรรษ บุณยรัตนสุนทร  6005680266 
4. นางสาวญาณิศา ลือลั่น  6005680381 
5. นายฉัตรชารี คงบัวษร  6005680506 

3 บึงย่ีโถ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
หมู่บ้านสถาพร 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณเรวดี ชูแก้ว 
เบอร์โทรหน่วยงาน : 086-5404155  
rewadee.ae2517@gmail.com 
ongsa-o3@hotmail.com  

6 1. นางสาววนิดา สรุะเสียง  6005680472 
2. นางสาวสริินาถ อายุวัฒน์  6005680522 
3. นางสาวปรางค์ทิพย์ เสอืสกุล  6005681223 
4. นางสาวธญัญกร มีสุวรรณ  6005610362 
5. นางสาวรวิวรรณ สรุพันธ์ไพโรจน์  6005680480 
6. นางสาวฐาปนีย์ เพ็งสูงเนนิ  6005680597 

4 ส านักงานคมุประพฤตจิังหวัดปทมุธาน ี 
สาขาธัญบุร ี
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  

6 1. นายนัทพงษ์ หน้านวล  6005680712 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมน รัตนะรัต 
0897727822 

narumonpr@yahoo.com 
2. นางสาว เบญญภา อรรคฉายศร ี 6005610628 
3. นางสาว กมลชนก สุขอนนัต์  6005610610 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
นายอธิปพัฒน ์สุวรรณธนภาคย์  
02 577 38345  
06-5524-2650  
thunyaburi.dop@probation.mail.go.th 

4. นายปวริศ เหลอืงประพฤทธิ์  6005610735 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
0897926002 

 naruepatr.j@gmail.com, 
5. นางสาวนิศาชล วงศ์สวัสดิ์  6005620056 
6. นางสาวจนัทนา เนียมนอ้ย  6005620023 

5 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 1  
จังหวัดระยอง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นายธิติบด ี รมัเนตร 
038-612-224 /083-073-9122 

3 1.นายสัญชัย นริะมล  6005680308 อาจารย์ ดร.เสาวธาร  โพธิ์กลัด 
082-442-3541 

dear_tarn@hotmail.com 
2.นางสาวศุภนชุ จนัทร์อ าไพ  6005450017 
3.นางสาวพิชญา ศรีสจัจัง  6005490013 

6 ส านักงานพัฒนาชุมชน  
(ที่ว่าการอ าเภอคลองหลวง) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวศศิวมิล  ผลไม้  
0834159605  

3 1.นางสาวศิริพร ตวิสรอ้ย  6005680126 
2.นางสาวพชิชาพร นิมิบุตร  6005680167 
3.นางสาวอรัชพร ทองเพิม่  6005680100 

7 ศึกษา project based  2 1.นายพลวัต เหมหาญ  6005530016 
2.นายธนพล พวงนอ้ย  6005610065 

8 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี   
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  

8 1. นายธรรมศาสตร ์คงเนตร  6005610271 อาจารย์ ชลธิชา พนัธุ์พานิช 
089-1453300 

chontichatu@yahoo.co.th 
2. นางสาวเบญญาภา บุญวงศ์  6005610883 
3. นายศักดินนท ์จงภกัดี  6005680209 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
นางสาวณฐักานต์  สยามรฐั  
081-755-2627 
fishcdd20@gmail.com 

4. ฐาปกรณ์ บุญค ามูล 6005680860 
5. นายจินตภาณฐัฏ์ วะราโพธิ์  6005680399 
6. นายพัทธพล สงวนโรจน์  6005680423 
7. นางสาวอญัญารัตน์ ปัจฉมิเพชร  6005680605 
8. นางสาวปณิตา กลางสวสัดิ์  6005680811 

 
3.การพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครวั 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 มูลนิธิดวงประทีป 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางนิตยา พร้อมพอชืน่บุญ 
0267140458  0620463535  

4 1. นางสาวชุตนิันท์ พุ่มไม ้ 6005680050 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป่ินหทัย หนนูวล  
081-5539286  

zenpin@hotmail.com 
2. นางสาวพิมพช์นก วัฒนวงศ์  6005680290 
3. นางสาวกนกพร ดวงสว่าง  6005680738 
4. นางสาวญาศมุินต ์คิ้ววงศ์งาม  6005680753 

2 ศูนย์ปฏิบัติการณ์สังคมสงเคราะห์ คลองจั่น 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวขนิษฐา  จ านงค์อาสา  
โทร 02-377-5513/086-558-6201 
tung_7822@hotmail.com 

8 1. นางสาวณฐันิชา อ่วมกระทุ่ม  6005611097 
2. นางสาวนภัสสร เลิศหิรญัธาราชัย  6005611162 
3. นางสาวกรกนก บุญมี  6005680159 
4. นางสาวประภัสสร ป้ันสุข  6005610305 
5. นางสาววธิิดา ปรีชา  6005680969 
6. นางสาวเชษฐ์ธิดา ปานทอง  6005610842 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
7. นางสาวพิชญาภา เขียนนิลศริ ิ 6005680464 
8. นางสาวญาตาวี เซ็นเชาวนิช  6005680746 

3 มูลนิธเิด็กอ่อนในสลมั ในพระอุปถัมภ์ฯ  
ชุมชนอ่อนนุช 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาววศนิี  แสงสาย  
092-449-1678 / F 02-249-2956 
 info@fscc.or.th 

2 1.นางสาวเมลิลิน รัตนวงศท์อง  6005520041 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิม่สกุล 
 089-1073458 

 iamwhanka@yahoo.com 
2.นางสาวรติมา ห่อหุ้มดี  6005520058 

4 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางจิราภรณ์  บุญประเสรญิ 
094-593-2828  

5 1. นางสาวอุบลวรรณ สุขสุวรรณ  6005680621 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรพัย์ 
0804453651 

 tanyaruji@yahoo.com 
2. นางสาววรมาศ ส่งแสง  6005680647 
3. นางสาวศรนิธร วชริวทิยากุล  6005680837 
4. นางสาวณฐัธิดา วิชิตยุทธภูม ิ 6005680829 
5. นางสาวสุดารัตน ์ระเบียบเลิศ  6005681157 

5 มูลนิธิศนูย์พิทกัษ์สิทธเิด็ก 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวนชุนาฏ  สุขเกตุ  
081-623-0870 
nudnad@hotmail.com 

3 1. นางสาวธนิษฐา ลโีคตร  6005610453 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานรตัน์  นิ่มตลงุ 
089-2326161 

panratnim@gmail.com 
2. นางสาวสุภสนิี ประเสรฐิศร ี 6005610719 
3. นางสาวพรรณิตา รูปเหมาะ  6005680019 

6 ศึกษา project based  7 1. นายภาคภูมิ สมปัญญา 6005610040 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
โครงการ การป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กจากผู้ป่วยโรคใคร่เดก็ (Pedophilia) ใน
โรงเรียน 

2. นายอภิธาน จิตรเกาะ  6005610677 
3. นางสาวสุชาดา เกตุนิม่ 6005680431 
4. นางสาวสุภาวดี วรรณวิล 6005680704 
5. นางสาวจริกานต์ อ๋องสกุล  6005681165 
6. นางสาวดุสิตา นาคสีห์  6005680449 
7. นางสาวสกุัญญา นาบ ารุง  6005681025 

7 ส านักงานเขตประเวศ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
คุณสกุลทิพย์  วิวัฒน์ศร ี 
084-5192464 

2 1.นางสาวอรศิภา ชัยฤทธิ์  6005610156 อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ 
081-454-3361 

 y_wilailak@yahoo.com 
2.นางสาวปิยากร จุลเจือ  6005610248 

8 บริษัท ท ามาปัน จ ากัด  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
คุณจันทิมา  ตรีเลิศ 
093-6044604  
jaanjao@gmail.com 

4 1. นางสาว จารุวรรณ ชัยช านิ  6005610412 
2. นางสาว วชัราพร แก้วงาม  6005610420 
3. นางสาว กีรนันท์ แก้วเขียว  6005610602 
4. นางสาวพิมพว์ิภา ดีตลอด 6005681009 

9 เครือข่ายมูลนธิิเพื่อนกะเทยไทย (TGA) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
คุณเอกรนิทร์  เกิดสูง 
084-635-4464  

7 1. นายกรวิชญ์ ค าสมัย  6005680282 อาจารย์ เคท ครั้งพิบูลย์ 
089-519-3229 

kathkpb@tu.ac.th 
2. นายสุขวิช ลีตกิุล  6005610503 
3. นางสาวศศิอาภา จนัทมาตร  6005610180 
4. นายชนิดาภา บุญจีน  6005610776 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
akekrincocokredsoong@gmail.com 
thaitga@gmail.com 

5. นางสาวรจนา ปินตาเครือ  6005680589 
6. นางสาวชนานนัท์ สุดเสน่ห์  6005680324 
7. นางสาวเฌอณิณทร์ บุบผาเฮ้า  6005610891 

10 ส านักงานเขตลาดกระบัง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
1.นายแสวง จันทพันธ ์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม  
2.นายยุทธจกัร  มณีแดง  
นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
02-326-9149/089-127-9600/086-7056351 
ladkrabang2district@gmail.com 

4 1. นางสาวอทิตยา วนังามวิเศษ  6005610446 อาจารย์ พัชชา  เจิงกลิ่นจนัทร ์
094-2398177  

Patcha.jeung@gmail.com 
2. นางสาวนภัสวรรณ อินสม  6005610479 
3. นางสาวปาณิสรา ศรีปลอ้ง  6005680985 
4. นางสาวศศิญดา คูณกลาง  6005681256 

11 องค์กร Youth For Next Step: 
เครือข่ายเยาวชนพฒันาศกัยภาพ (องค์กร
สาธารณะประโยชน์) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นางสาวศศิธร  ศกัดิ์เทวนิทร์ 082-
7059082/0659127212 
prachansmile@gmail.com 
 

3 1. นางสาวมทันนั ภูม ิ 6005681041 
2. นางสาวปภาวรินทร์ มะราชลี  6005610925 
3. นางสาวหทัยชนก วัฒนสินธุ ์ 6005490021 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
12 Inskru – พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน  

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย 
080-0889443   
Sudarat2106@gmail.com 

2 1.นางสาวชลิตา เดชสกุล  6005680761 
2.นางสาวปารฉิัตร นวมนาม  6005680183 

13 ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
02-141-3856 f:02-143-5963 
info@nhrc.or.th ,pennapa.pk@gmail.com 

3 1. นางสาวมิ่งขวัญ ชีกรรแสง  6005680142 อาจารย์ ดร. อรุณ ี ลิ้มมณ ี
083-019-4265 

wongsalena@hotmail.com 
2. นางสาวกรวณี์ ชัยศักดา  6005681033 
3. นางสาวพิมพ์ลภสั บุญธรรม  6005681249 

14 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นายพิทยา  ศรโีกตะเพ็ชร 
086-3314546 F 02-2459846  
pittaya918@gmail.com 

4 1. นางสาวกมลชนก บญุเกตุวัฒนากลุ  6105530015 
2. นางสาวณฐัธมน ธนไตรสทิธิ์  6005530024 
3. นางสาวอรวรรณ เปรมปริก  6005560040 
4. นางสาวสโรชา ผดุงกิจ  6005530065 

 
4.สวัสดิการแรงงาน 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโคก 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายณัฐพัชธ ์ ลัทธิธนธรรม  

5 1. นางสาวณฐัวดี ธวัชประกอบลาภ  6005610404 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นริาทร 
081-702-3500 

narumolnira@hotmail.com 
2. นางสาวจนิต์ศุจ ีขวญัโพก  6005610057 
3. นางสาวกนกวรรณ อิ่มใจพงษ์  6005681215 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
089-136-0990 4. นางสาวชลธิชา ขนัตีน ู 6005620064 

5. นางสาวณฐัพร ชมจิตต์  5905620109 
2 สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร มรกต ไมยเออร์  
082-800-2323   
morakot.mey@mahidol.edu 

1 1.นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์วิวฒัน์  6005610164 

3 มูลนิธเิครอืข่ายส่งเสริมคุณภาพชวีิตแรงงาน 
(LPN) ชุมชนแรงงานลาดหลุมแกว้ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณสมพงษ์  สระแก้ว 
085-534-1595 
somponglpn@gmail.com  

1 1.นางสาวอญัมณ ีเหล่าด ารงกูล   5905610605 

4 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านคลอง 
24 ฝั่งใต ้ต าบลศีรษะกระบือ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางนงลกัษณ์  แสงสว่าง 
081-8614553  

5 1. นางสาวกชกร แซ่เตี้ยว  6005680456 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลกัษณ์  วีระสมบัติ  
080-5928989 

thunyalak@yahoo.com 
2. นางสาวชุตกิาญจน์ บุญทววีัฒน ์ 6005681116 
3. นางสาวกุลภัทร ใสสว่าง  6005681082 
4. นางสาวธิตกิาญจน ์รัตนะมงคลกุล  6005540015 
5. นางสาวปิญชาน์ ยุบลโกศล  6005680571 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
nonhluk_noi@yahoo.com 

5 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณวิชัย  นราไพบูลย์  
0-2551- 3173 086-342-2339 E-mail: 
tlm.thailabourmesuem@gmail.com 

4 1. นางสาวรุง่ทิวา เวชเพิ่ม  6005610115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต  ย้ิมสุข 
081-9346910  

Arm_Conser@hotmail.com 
2. นางสาววาสติา บุญเกิด  6005610487 
3. นางสาวธญัลักษณ ์ฐิตวิัชรธ์นากุล  6005610214 
4. นางสาวพรสิร คมัภีร์  6005681066 

6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) 
02-589-0100 
 

3 1. นางสาวจุฑาทิพย์ ตั้งสิริสกุล  6005680845 
2. นางสาวนภสร สรุิยัน  6005680043 
3. นางสาวพิชยา โพธิ์อภิชาต  6005610560 

7 บริษัท กนัยง อเีล็คทริค จ ากัด (มหาชน) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณพิษณุ จันทรศร 
เบอร์โทรหน่วยงาน 023372900 ต่อ 1503   
มือถอื 0897862101 
 E-mail: pitsanu@kye.meap.com  

5 1. นางสาวธญัญลกัษณ์ บุญกลาง  6005610289 อาจารย์ธญัญลกัษณ์ รุ้งแสงจันทร ์
085-943-8434 

r.tunyaluk@gmail.com 
2. นางสาวจณิณพัต จันทรศร  6005610313 
3. นางสาวศตพร เกตุสุวงษ์  6005611121 
4. นาวสาวศริิกาญจนา สุขเกษม  6005611147 
5. นางสาวนนทิชา จรตพืช  6005681108 

8 ส านักงานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
จ.ปทุมธาน ี
นางสาววัชรี  เสมด า 081-753-1427 
pathumthani@labour.mail.go.th 

2 1. นางสาวอภิสรา ร่มรื่น  6005610222 
2. นางสาวดาวจรัส เมอืงสุวรรณ ์ 6005681264 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
9 สหกรณก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นายทวีศกัดิ์  พรนเุคราะห์ 
0872077032 
ja_ts6@hotmail.com 

3 1. นางสาวทิฆัมพร ทองสวัสดิ ์
2. นางสาวชนิกานต์ ประเสริฐน ู
3. นางสาวธนพร พรนเุคราะห์ 
 

6005680274 
6005680365 
6005680175 

10 องค์การบริหารสว่นต าบลคูบางหลวง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายธวัชชัย  ชุม่ปลั่ง 
025983437 ,063-935-2444 
Porpengzar18@hotmail.com 

3 1. นายณฐกร วรนติิเยาวภา  
2. นางสาวพิจติรา เพียรพิทกัษ์  
3. นายธีระทัศน์ จิรปฐมสทิธิ ์

6005610073 
6005680068 
6005611055 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภทัรานุกรม 
086-076-0231 

phenprapha191@yahoo.com 

11 มูลนิธิสถาบันเพือ่การวจิัยและนวัตกรรมด้าน
เอชไอวี (IHRI) 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวพีรญา แก้วเกษ / 
คุณรีน่า  จันทร์อ านวยสุข 
098-516-4562  
rena.j@ihri.org/communications@ihri.org 

6 1. นางสาวพีรญา แก้วเกษ 6005610859 
2. นายสุชัยวัฒน์ มั่นใจ  6005680886 
3. นางสาวสรณ์ศิริ มณกีุล  6005611030 
4. นางสาวพิมพ์ลภสั นุน่สุวรรณ  6005680696 
5. นางสาวมณฑณัฐ กาญจะโน  6005680977 
6. นางสาววราภรณ์ ปัญญาสะ  6005680662 
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5.กลุ่มพัฒนาชมุชน 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 มูลนิธเิจรญิโภคภัณฑ์พัฒนาชีวติชนบท 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณสุปรี  เบ้าสิงห์สวย 
090-402-5909/081-733-2967 
supree@cpf.co.th 

2 1. นางสาวศุภาพิชญ์ ยลถวิล  6005610578 รองศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 
081-633-9619 

chamkajang2@gmail.com 
2. นางสาวลภัส ประศรีหาคลัง  6005610321 

2 บริษัท บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากัด 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายธนาธร วรรธนะอมร 
02-242-4814  
มือถอื 082-2902149  
tornwin2011@gmail.com 

5 1. นางสาวกนกกร ศรดีาวฤกษ์  6005680084 
2. นางสาวจฬุาลักษณ์ รัตนสุภา  6005680217 
3. นางสาว วมิลสิร ิอูอ่รุณ  6005520017 
4. นางสาวศิรลิักษณ์ อัคพิน 6005520025 
5. นางสาวกรกนก เสาร์แดน  6005520033 

3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 2  4 1. นางสาวมธุรส กาญจนอารรีัตน ์ 6005610594 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวนิ 
087-5571111 

 auschala2521@gmail.com 
2. นางสาวศรนิรตัน์ ลอ้ทองพานิชย์ 6005680258 
3. นางสาวชุตกิาญจน์ วิเศษพรลกัษณ ์ 6005610297 
4. นางสาวยุพัชรนิภรณ์ ประสานสืบ 6005610552 

4 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสมร  จ าปาทิพย์  

1 1. นายอัษฎาวุฒิ สิงห์ยะบุศย์  6005680514 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค ์ จันใด 
089-4214440  

Taktu46@hotmail.com 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
089-5695246 
samon_jum@hotmail.com 

5 บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จ ากดั 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นาย คมสันต ์ผันส าโรง 
 02 278 1566 / 090-828-5922  
 hr@findfolk.com 
 air@findfolk.com 

2 1. นายคณัสพิสิษฐ์ ย้ินซ้อน  6005680779 
2. นายธีร์ พรหมบุตร  6005681132 

6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธาน ี
บ้านต้นโพธิ ์
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย 
เบอร์โทรหน่วยงาน  02-581-1464  
มือถอื  096-465-6165 

5 1. นางสาวณภทัร จันทรน์าค  6005610529 
2. นางสาวกรชนก จันทรเ์พชร  6005610768 
3. นางสาวตวงพร สขุก าเนิด  6005610826 
4. นางสาวภีรล์ภัสดา แช่ทอง  6005680803 
5. นางสาวเวธกา เวชกรโกศล  6005681090 

7 องค์การบริหารสว่นต าบลคลองขนาน  
อ.คลองเหนอื จ.กระบี ่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นางจินตนา เกกินะ 
075-652310 / 085-781-7902  

1 1. นางสาวอทิพตยา พริ้มทอง  6005680993 อาจารย์ ดร.สริิยา รัตนช่วย 
081-448-6781 

siriya.george@gmail.com 



91 
 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 
8 การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานเพลินจติ 

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นางนนัทวนั  ล่ าสันต์  
 065-615-9974 / 085-132-4009 
nantawan.lam@mea.or.th 

4 1. นายจตุรพิธ ถิรเนตร  6005620049 
2. นางสาวอภิญญา วิชาสวสัดิ์  6005680225 
3. นางสาววิชญาดา เรอืงศร ี 6005680332 
4. นางสาวกุลณัฐ สุขสเุมฆ  6005610636 

9 มูลนิธอิาสาเพือ่นพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก  
สภากาชาดไทย 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
ดร.ชวด ีโกศล  
 02 0546546 หรือ 084 9048785 
 มือถอื 091 8396863  

3 1. นางสาวประภาวัณ โรจน์รตันชัย  6005610511 
2. นายอนาวลิ เชษฐ์ชุตธิร  6005680105 
3. นางสาวธารกนก จนัทรางศุ  6005681231 

10 ศึกษา project based  
โครงการ การพัฒนาชมุชนตามโครงการโคก
หนองนา 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
อาจารย์ประภา  ปานนิตยกุล 
081-7007531 

3 1. นายณัฐวุฒ ิขาวงาม  6005681199 อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแกว้ 
089-692-7416 

Rkanchana1@gmail.com 
2. นางสาวการุณย์วิไล สวุรรณรกัษา  6005680530 
3. นางสาวนภัสวรรณ ผอ่งใส  6005680563 
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6.กลุ่มสวสัดิการผู้สูงอายุ  
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 เทศบาลเมืองท่าโขลง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางนงนุช เครือเอม 
02-529-5148-55 ต่อ 123 062-594-6387 
Nhahaha01@gmail.com 

3 1. นางสาวพิมพพ์รรณ มณรีัตน ์ 6005610727 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภชุงค์ เสนานุช  
084-1345354  

psenanuch@yahoo.com 
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม 

062-189-5351 
swrapeepan@yahoo.com 

2. นางสาวชนาภา ออ่นจันทร ์ 6005680191 
3. นายวสิต สวัสดโิอ 6005680555 

2 บริษัท Vulcan Coalition จ ากัด 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณ เมธาวี ทัศน าเสถียรกิจ 
เบอร์โทรหน่วยงาน : 085-493-8888  
มือถอื : 0988300343 
that.methawee@gmail.com 

8 1. นางสาวณิชาภทัร อุน่จิตร์  6005680118 
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ปากบารา  6005680316 
3. นางสาวธฤษณัช พนัธ์สวัสดิ ์ 6005680498 
4. นางสาวสลนิี คงเพชรศร ี 6005680936 
5. นายจารุวฒัน์ เลไธสง  6005530057 
6. นางสาวชาสิณ ีนวลฉวี  6005680894 
7. นางสาวบุณฑรกิ จ าปาพนัธ์  6005530032 
8. นางสาวศุภกานต์ เอี่ยมพิพธิภักดี  6005610784 

3 เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ ศนูย์พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต เทศบาลเมอืงบึงย่ีโถ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
คุณเรวดี ชูแก้ว 

5 1. นายคูณทรัพย์ สรุินทร ์ 6005680357 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกดิ 
089-665-7282  

wannalakm@hotmail.com 
2. นางสาวลัลนา ค าแพง  6005610834 
3. นางสาวสุธิดา เรืองเกษม  6005610685 
4. นางสาวธรีาภรณ์ ค่อยประเสรฐิ  6005681207 
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086-5404155  
ongsa-o3@hotmail.com 

5. นางสาวนชิาปรินทร ์กุลนิต ิ 5905610514 

4 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
นางสาวสรุางคณา  คงเพชร 
 099-4695391/02-2564-951  
f 022564911 
surangkana.kongphet@gmail.com 

5 1. นายปัณณ์นวัช พิริยะภกัดีชลธร  6005680340 อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์
 085-4865855 

achamaiporn@gmail.com 
2. นายกิตตกิร อร่ามรุ่งทรัพย์  6005610172 
3. นางสาวปวนัรัตน์ สัจจะเดชาชัย  6005680092 
4. นางสาวเมธาว ีวงศ์สุวัฒน์  6005610693 
5. นางสาวกมลนนัท์ ไตรธรรมานนท ์ 6005680134 

 

7.กลุ่มนโยบายสังคมและการพัฒนา 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนักศึกษา เลขทะเบียน อาจารย์ทีป่รึกษาในคณะ 

1 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางสหวทิยาการด้านรัฐ
สวัสดิการและความเป็นธรรมศกึษา 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร ์
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม   
รศ.ดร.ษัษฐรัมย์  ธรรมบัษดี  
02-613-2845/080-303-4979 

5 1. นายพีรกิตติ์ ศรกีุล  6005680415 อาจารย์ ดร.สรสิช  สว่างศิลป์ 
089-519-3229 

sorasichspd@outlook.com 
2. นางสาวมาณีรัตน์ จนัเทพา  6005610438 
3. นางสาวธนัยมัย ชูอฐิจนี 6005680027 
4. นายพศวัต เขียวเหมอืน  6005680035 
5. นายไชยวัฒน์ วรรณโคตร  6005680795 
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ศูนย์ล าปาง 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน รายชื่อนกัศกึษา เลขทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา 
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวกุสุมา  โปหาสุ  
โทรศัพท์ 088-2592694       
นางดรรชนี  ค าตา  
โทรศัพท์ 083-5764491 
  

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายวรพงษ์ ศิริรัตนประภาพร  6005616005 อาจารย์ปุณกิา อภริกัษ์ไกรศร ี
083-1995605 

jar_mamit@hotmail.com 
 
 
 
 

2.นางสาวกุญฤดี แก้วกาวี 5905700133 
3.นางสาวดุสิตา สายมิตร 6005615023 
4.นางสาวธัญมน ขุนเงิน  6005700155 
5.นายปิยชัช ประดับมุข  6005615338 
6.นายปิยังกูร หล าเคลา  6005615890 
7.นางสาวพิมพ์ทิพย์ ธนบูรณีกุล  6005615197 
8.นางสาวปิยะวัลย์ โตแย้ม  6005615247 
9.นางสาวชฎาพร ฉัตรทอง  6005616013 

2 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 จ.เชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
น.ส.บุญศิริ ศรียอด 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

6 
 

1.นายกรกนก อินลวง  
2.นางสาวทิพาพรรณ์ มิ่งโสภา  
3.นางสาวสุดาพร ใจช้อน  
4.นางสาวชลิดา ชัยมณี  
5.นางสาวสุจิตรา ศรีธรรมา  
6.นางสาวชนัดดา ใจแก้วแดง 

6005615049 
6005615080 
6005615353 
6005700023 
6005615973 
6005615783 

อาจารย์ ดร.ปรนิดา  ตาส ี
086-1760507 

tparinda@staff.tu.ac.th 

3 
 

LIFT international จังหวัด เชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

3 
 

1.นางสาวปัญจมา บุญป้อง  
2.นายประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์  

6005615221 
6005615569 

อาจารย์อารรีัตน์  อดิศัยเดชรนิทร ์
089-835-7224 
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 นางสาวชุติเนตร อาษากิจ  3.นางสาวขนิษฐา บุญสุภา  6005615932 nanareerat@hotmail.com 
4 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินด า  
(โรงพยาบาลสวนปรุง) จ.เชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
น.ส.ปิดาพร  อยู่เย็น   
pidaponyuyen@gamil.com 
โทรศัพท์ 089-1059589 
053-908500 ต่อ 60113  
โทรสาร 053-908595 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางสาวธาราทิพย์ อินคง 
2.นางสาวเบญจพร ไชยวุฒิ    
  
  
  
  
 

6005615734 
6005700064 
  
  
  
  
 

อาจารย์ ดร.ปรนิดา  ตาส ี
086-1760507 

tparinda@staff.tu.ac.th  
 
 
 
 

5 
 
 
 

เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา   อ.แม่แตง  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางราณี  เนตรน้อย 
  

6 
 

1.นายธีรนาถ ก่ าโน  
2.นายสุพรรณนคร สีนวล  
3.นางสาวสุพิชฌาย์ พระพันเพชร  
4.นางสาวแม้นวาด วิบูลย์จักร์  
5.นางสาวศศิธร ตุ้ยแปง  
6.นางสาวพรรณทิพา ชูสกุล 

6005615031 
6005615403 
6005615635 
6005700106 
6005700114 
6005615411 

อาจารย์ปุณกิา อภริกัษ์ไกรศร ี
083-1995605 

jar_mamit@hotmail.com 
 
 
 

6 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 
จ.เชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาวกรพินธุ์ วงษ์พานิช  
โทรศัพท์ 087-842-1704 

7 
 
 
 

1.นางสาวนิตยา จะฟะ  
2.นางสาวศิริรัตน์ ยาท้วม  
3.นางสาวณัชชา หงษ์โต  
4.นางสาวณัฐณิชา พอใจ  
5.นางสาวกฤติยา สุวรรณเรือง  

6005615130 
6005615254 
6005615270 
6005615320 
6005615478 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
099-919-6419 

pimchart@yahoo.com 
 

mailto:pidaponyuyen@gamil.com
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6.นางสาวกัลย์สุดา พรมนิล  
7.นางสาวรุ่งนภา  ทองดี 

6005615742 
6005615759 

7 
 
 

The HUG Project Thailand จ.เชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายวิมล  นุดี 
โทรศัพท์ 053-277478 ,099-1352020 
โทรสาร 053-277477 

4 
 
 

1.นางสาวอรวี  ยะฟู  
2.นางสาวกนิษฐา ตาหลวง  
3.นางสาววนาพร คุณยศย่ิง  
4.นางสาวธัญญารัตน์ แสงจ้อย  
  

6005615908 
6005700072 
6005700098 
6005700049 
 

อาจารย์อารรีัตน์  อดิศัยเดชรนิทร ์
089-835-7224 

nanareerat@hotmail.com 

8 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดิบ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางระวีวรรณ  เทพน้อย 
   

8 
 
 
 

1.นางสาวชัญญา จันทร์อินทร์  
2.นางสาวศิรดา ศรีสวัสดิ์  
3.นางสาวสกาวรัตน์ สุทธิกุลสมบัติ  
4.นางสาวภาสิริ ชอบฉิมพาลี  
5.นางสาวปรารถนา มณีอ่อน 
6.นางสาววรันธร ธีรวิทยาอาจ 
7.นายพงศกร สารีรูป  
8.นางสาวนิศารัตน์ สัตยการกุล 

5905700091 
6005615643 
6005615940 
6005700163 
6005615676 
6005616062 
6005616039 
6005525024 

อาจารย์พงศยา  ภมูิพัฒนโ์ยธิน 
089-4896333 

Princessko13@gmail.com 
 
 

9 
 

โรงพยาบาลล าปาง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายพลกฤษณ์ เพ็ชรหาญ  
โทรศัพท์ 089-5567791 
 

3 
 
 

1.นางสาวณัฐชา มาตรง 
2.นางสาวอัจฉรา ใจใหญ่  
3.นางสาวอรยา คงดี  
 

6005700130 
6005615874 
6005615437  
  

อาจารย์สกุัญญา  มีสกุลทอง 
085-198-9249 

sukanya_mee@hotmail.com 
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10 
 
 
 

ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
น.ส.คนึงนิจ วงค์ใย  
080-7691657 
น.ส.ศิริมาศ ไชยบุญเรือง 
084-8054667 

6 
 
 
 
 

1.นางสาวปัฐมาพร กาญจนรัตน์  
2.นภาภิรมย์ สุระมาตย์  
3.นายทัตพงศ์ ทัดทอง  
4.นางสาวกาญจนาพร มงคลชินโชติ  
5.นางสาววิลาสิณ ีเผือกผู้  
6.นางสาวอริสรา วงษ์อ่อน  

6005615577 
6005615205 
6005615296 
6005615627 
6005615791 
6005615189 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
099-919-6419 

pimchart@yahoo.com 
 
 

11 
 
 
 
 
 

Hug Green แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นายเปรมศักดิ์ สุริวงศ์ใย 
  
  

8 
 
 
 
 
 
 

1.นางสาวณัฐกรปภา มะโนสม  
2.นางสาวคัทลียา เหรา  
3.นางสาวชญานิศ อินใจ  
4.ชุนางสาวติสรา กาใจ  
5.นางสาวธมนวรรณ เข็มทอง  
6.นายกิตติศักดิ์ ชาญอุดม 
7.นางสาวรมย์สมร แสงยวง 
8.นางสาวกิตติวรา เครือหงษ์   

6005700031 
6005615379 
6005615288 
6005615064 
6005616096 
6005700122 
6005615213 
6005615163 

อาจารย์กรุณา  ใจใส 
085-1970501 

jkaruna12@gmail.com 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดล าปาง 
   
  
  

4 
 
 
 

1.นางสาวฐิตินันท์  ถาวรศักดิ์   
2. นางสาวภัทราภรณ์ ประจิมทิศ  
3.นางสาวสโรชา ธิติพงศ์กร  
4.นายราเชนทร์ รากแก้ว   

6005615684 
6005615460 
6005615171 
6005615551  

อาจารย์กรุณา  ใจใส 
085-1970501 

jkaruna12@gmail.com 

13 เทศบาลต าบลเกาะคา 5 1.นางสาวณิรัญชนา ศรีบุญเรือง  6005700080 อาจารย์พงศยา  ภมูิพัฒนโ์ยธิน 
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 อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางภาณุกุล ฉัตรแก้ว 
  
  

 
 

2.นางสาวกมลทิพย์ ห้าวหาญ  
3.นางสาวอมาวสี วาจาใจ 
4.นางสาวสุชานาฎ เซ่งเอ้า 
5.นางสาวณัชญาภรณ์ จงนอก  

6005615536 
6005615239 
6005615106 
6005700189  

089-4896333 
Princessko13@gmail.com 

 

14 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลวังหิน จ.ศรีสะเกษ 
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
นางสาว สุภาพ  ศรีบาล 
นักพัฒนาชุมชน 
เบอร์โทร 087-8057911 
supap_sriban@hatmail.com 

1 
 
 
 
 

1.นางสาวศิริณี ทวีการณ์ 
  
  
  
  
  
  

5905615166 
  
  
  
  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สขุุมา  อรุณจิต 
083-2542811 

akee_ky@hotmail.com 
 
 
 

15 
 
 
 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร 
  
  
  
 

6 
 
 
 

1.นางสาวธณิกา มาเฟือง  
2.นางสาวนิยตา อรชร  
3.นางสาวชนิสรา หอมนาน  
4.นายภูธิป พรหมปาน  
5.นางสาวสุชาวดี  ศรีสุข  
6.นางสาวสุทธิดา แข่งขัน  

6005525016 
6005615692 
6005700056 
6005615726 
6005615304 
6005615312 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สขุุมา  อรุณจิต 
083-2542811 

akee_ky@hotmail.com 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  

1. เป้าหมายของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 การก าหนดเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของคณะ
สังคมสงเคราะห์นั้นประกอบด้วย เกณฑ์ต่างๆ ดังนี ้

 1.1 มคอ. 2 ของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ปี 2559 ซึ่งได้
ระบุถึงบริบทส าคัญที่ต้องค านึงถึงและนักศึกษาต้องตระหนัก คือ 

บริบท รายละเอียด 
นโยบายการพัฒนาประเทศมีการ
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี   

วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ท า งสั งคม  ( Inclusive Growth) ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  7 
แนวทาง ได้แก่  

 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย   

 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  

 การพัฒนาระบบสุขภาพ   

 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคม
สูงวัย   

 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและ    
ทุนวัฒนธรรม 

ผลจากการสัมมนาพัฒนาการเรียน
การสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์บัณฑิต ในปี 2557-2558 

ผู้เรียนยังมีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไม่เพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้  เช่น  
1. ทักษะการประเมินวินิจฉัยปัญหาและวางแผนการ
ท างานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน   
2. ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟู  ป้องกัน  คุ้มครอง  พัฒนา
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บริบท รายละเอียด 
และติดตามผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย   
3. ทักษะการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลมีน้อย เป็นต้น  
ข้อเสนอ  

 ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้กระบวนการ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ (ทั้งในและนอกชั้นเรียน)   

 ควรลดรายวิชาที่มกีารเรียนการสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว  

 ควรเน้นวิธีวิทยาทางสังคมเคราะห์ให้มีความชัดเจนขึ้น   

 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาก
ขึ้นและให้อาจารย์ที่สนใจหน่วยงานต่างๆเข้าดูงาน
และฝึกภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษา   

การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556   

ท าให้เกิด “สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” ท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้มี
มาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ จึงควรมุ่งเป้าหมายที่การผลิตบัณฑิตให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ซ่ึง
การศึกษาภาคปฏิบัติจะเป็นหัวใจส าคัญยิ่งในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่ม
ชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม
จ านวนการฝึกภาคปฏิบัติจาก 2  ฝึกภาคปฏิบัติเป็น  3 
ฝึกภาคปฏิบัติ   และให้ชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติใน
ภาพรวมให้มากขึ้น 

การเกิดองค์กรวิชาชีพเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ มี
มาตรฐาน   

การจัดตั้ง “สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมไทย” ได้มีการจัดท า (ร่าง) มาตรฐาน
หลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อเป็นกรอบ
การจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในทุกระดับ   
เพื่อให้เกิดมาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอน
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บริบท รายละเอียด 
กับผู้ เรียน  ซ่ึ งได้ รับ การสนั บสนุน จากส านั ก งาน
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานที่เน้นการ
เรียนรู้จากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับหลักสูตรการศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. 2558 ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน เป็ นที ม  ทั กษะการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และทักษะการสื่อสารฯลฯ ที่เอื้อให้ผู้เรียน
สามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  ดังนั้นการปรับปรุง
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จึง
จะมุ่งเน้นศูนย์กลางและให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับผู้เรียนและเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มีความ
ซับซ้อน ใช้องค์ความรู้สหศาสตร์ และ
ท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการท างาน
อย่างเป็นมืออาชีพ  มีเครื่องมือทางวิชาชีพท างานอย่าง 
คิดเป็นระบบ  มีความแม่นย าในหลักวิ ชาการและ
ประยุกต์ใช้สหศาสตร์อย่างเป็นบูรณาการ   มีความรู้ใน
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  และการมีความรู้และ
ความเข้าใจในการคุ้มครองสวัสดิภาพของ 

 จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ คณะสังคมสงเคราะห์จึงได้ก าหนดภารกิจท้ังการ
เป็นผู้น าทางวิชาการ  การช้ีน าสังคม  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม รวมทั้งการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนานโยบายและกลไกทางสังคมให้
สามารถตอบสนองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกและประเทศโดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประชานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์
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 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คุณลักษณะ 
GREATS) 

  GREATS Spirit TU ประกอบด้วย  
 G - Global Mindset ทันโลกทันสังคม 
 R - Responsibility ส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน 
 E - Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทรงพลัง 
 A - Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ 
 T - Team leader เป็ นผู้น าท างานเป็นทีม 
  S - Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
 คุณลักษณะ GREATS หมายถึงคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าที่
ประสบความส าเร็จ ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ 

แนวคิด คุณลักษณะ 
G: Global Mindset ทันโลก ทันสังคม 
เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกใน มิติ
ต่างๆ 

นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องเปิด
โล ก ทั ศน์ ให้ ก ว้ า งข ว า งยิ่ งขึ้ น  สน ใจ  แ ล ะติ ด ต าม
ปรากฏการณ์ที่ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมที่ก าลังเป็น กระแสทั้งในระดับประเทศระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกเพื่อให้ทันโลกและสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากความทันโลกในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

R: Responsibility มีส านึกรับผิดชอบ
อย่าง ยั่ งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบ ข้าง
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาเข้าใจหลักการความยั่งยืนและตระหนักในคุณค่า
ของความยั่งยืน เข้าใจธรรมชาติ ของสรรพสิ่งที่เชื่อมโยง
และเป็นพลวัตรสามารถน าความเข้าใจทั้ งสองเรื่องมา
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันในเรื่องการบริโภค การใช้
ทรัพยากร เช่น น้ํา พลังงาน ฯลฯ อย่างมีส านึก รับผิดชอบ
ต่อตนเองคนรอบข้างสังคม และสิ่งแวดล้อม 

E: Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา 

นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิง
วิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ สามารถจัดการเนื้อหาที่
ตนเองคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับในระดับ
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แนวคิด คุณลักษณะ 
ต่างๆ คือ ระดับบุคคลองค์กรและสังคม ได้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีบริบทที่ต่างกัน ในด้านสังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ต้องการอย่างเป็นรูปธรรม 

A:Aesthetic Appreciation ซาบซ้ึงใน
ความงามคุณค่าของ ศิลปะดนตรีและส
ถาปตยกรรม  

นักศึกษามีความรู้ในการดูแลตนเองแบบองค์รวม (ร่างกาย
อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ) ในด้านการบริโภคอาหาร
การออกก าลังกายการป้องกันโรคการจัดการความเครียด
การสร้าง ความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับปัญหา รับรู้
และซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะใน แขนงต่างๆ ทั้ง
ทัศนศิลป์ดนตรีศิลปะการแสดงและสถาปัตยกรรม 

T:Team Leader ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ทั้ง บทบาทผู้น าและบทบาททีม 

นักศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทพื้นฐานใน
การฟัง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการตรงเวลา 
เคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อื่น  ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง มีความ รับผิดชอบ มีกิริยาและวาจาที่สุภาพ
แสดงออกถึงมิตรไมตรีเมื่อต้องท างานร่วมกัน สามารถ ปรับ
พฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งบทบาทผู้น าและ
บทบาททีมงาน เพื่อให้งาน โดยรวมส าเร็จตามที่ต้องการ 

S: Spirit of Thammasat จิตวิญญาณ
ความเป็น ธรรมศาสตร์เชื่อมั่นในระบอบ 
ประชาธปไตย สิทธิ เสรีภาพ ยอมรับใน
ความเห็นที่แตกต่าง และต่อสู้เพื่อความ
เป็นธรรม 

นักศึกษามีความรู้ในเร่ืองระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างแนวคิดทางการเมือง สังคม เชื้อ
ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างผสมผสาน เสียสละ
แรงกายและ อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลและสังคมโดยมิต้อง
ได้รับค าร้องขอ ประพฤติปฏิบัติในวิถี ประชาธิปไตยไม่
เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมต่อสังคม โดย
เข้าไปช่วยเหลือ อย่างเหมาะสม 
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1.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (GREATS) & 
คุณลักษณะบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (EMPOWER) 

GREATS EMPOWER 
G: Global Mindset ทันโลก ทันสังคม เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกใน มิติต่างๆ 

E – Academic Excellence:   มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ    

R: Responsibility มีส านกึรับผิดชอบอย่าง 
ยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบ ข้างสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

M – Moral:   ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

E: Eloquence สื่อสารอยา่งสร้างสรรค์และ
ทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา 

P – Professional:   มีความเป็นวิชาชีพและมือ
อาชีพ 

A: Aesthetic Appreciation ซาบซึ้งใน
ความงามคุณค่าของ ศิลปะดนตรีและสถาปต
ยกรรม  

O – Open-minded:   เปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

T: Team Leader ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้ง 
บทบาทผู้น าและบทบาททีม 

W – Wisdom:   มีความตระหนักในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเท่าทันต่อสังคมโลก 

S: Spirit of Thammasat จิตวิญญาณความ
เป็น ธรรมศาสตร์เช่ือมั่นในระบอบ ประชาธป
ไตย สิทธิ เสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่
แตกต่าง และตอ่สู้เพื่อความเป็นธรรม 

E – Enterprising:   มีความสามารถในด้านบริหาร
จัดการและพึ่งพาตนเองได้ 

 R – Respect and Responsibility:    ย อ ม รั บ
ความแตกต่างหลากหลายและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม   

 
2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห แบงเปน 6 องคประกอบ ดังนี้  

 จรรยาบรรณตอตนเอง  

 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
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 จรรยาบรรณตอผูใชบริการ (บุคคล กลุม ชุมชน)  

 จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพและผูรวมงานใน วิชาชีพอ่ืน  

 จรรยาบรรณตอองคกรที่สังกัด  

 จรรยาบรรณตอสังคม 
จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง 

ตระหนักในบทบาท หนาที่ของตนเองในฐานะนักวิชาชีพ และปฏิบัติ                 
หนาที่ ดวยความ ซ่ือสัตย  เสียสละ มี คุณธรรม ประพฤติ ตนอยู ใน                     
กรอบวัฒนธรรมและ บริบทที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มพูนความรูและทักษะ
อยูเสมอ  

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงประพฤติปฏิบัติตน ในกรอบ
วัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม ละเวนความประพฤติที่จะ กอใหเกิด
ความเส่ือมเสียตอตนเองและวิชาชีพ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงพัฒนาตนเองใหมี ความรู ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงปฏิบัติงานในหนาที่ อยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 

จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 

ยึดมั่นในหลักวิชาการ ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห รักษาเกียรติภูมิ และ     
สงเสริมวิชาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงปฏิบัติงานโดยยึดความถูกตองตาม
หลักวิชาการดานสังคมสงเคราะหและศาสตรที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาเกียรติภูมิแหงวิชาชีพ         
ไมน าวิชาชีพไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองโดยมิชอบดวย กฎหมาย 
และกระท าในลักษณะที่ จะกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอวิชาชีพ                      
สังคมสงเคราะห 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีความรู ความสามารถในการ
จัดการความรู เพื่อยกระดับไปสูงานวิชาการหรือ งานวิจัย ที่กอใหเกิด
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จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

ประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการและความก้าวหน้าในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหความส าคัญตอ การส่งเสริมการ
สอนงาน การนิเทศงาน และการศึกษาสังคมสงเคราะห์ 

จรรยาบรรณตอ   
ผูใชบริการ (บุคคล 
กลุม ชุมชน) 

ยึดถือประโยชนสูงสุด ของผูใชบริการ โดยเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาของ
ความเปนมนุษย สิทธิความเปนสวนตัว รักษาความลับของผูใชบริการ ยึด
หลักการมี สวนรวมและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ รวมทั้งใหความ
ส าคัญตอ ผูที่มีความตองการเปนพิเศษ ทั้งนี้หมายรวมถึงการพิทักษคุ
มครอง และพัฒนาความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม ชุมชน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของ
ความเปนมนุษย ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกตาง หลากหลายของ  
ปจเจกบุคคล โดยปราศจากอคติทั้งปวง 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดหลักการท างาน เพื่อเสริมพลัง
อ านาจของผูใชบริการ ใหเกิดความเขมแข็ง เชื่อมั่นและเห็นคุณคาใน
ตนเอง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผพูิทักษสิทธิของตนเอง กลุ่ม ชุมชน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงยึดหลักการท างาน อยางมีสวนรวม 
เช่ือในศักยภาพ เคารพสิทธิในการตัดสินใจดวยตนเอง ของผูใชบริการ 
โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของผใูชบริการเปนส าคัญ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาความลับของ ผูใชบริการ 
และไมน าขอมูลไปสื่อสาร หรือเผยแพรตอสาธารณะ โดย ไมไดรับการ
ยินยอมจากผูใชบริการและ/หรือผูเกี่ยวของ เวนแตการ เปดเผยขอมูล
เพื่อประโยชนของผูใชบริการ และการรักษาไวซ่ึง สวัสดิภาพความ
ปลอดภัยของชีวิต ซึ่งตองกระท าอยางระมัดระวัง 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรักษาสัมพันธภาพ ทางวิชาชีพ
ตลอดกระบวนการใหบริการกับผูใชบริการ ครอบครัว กลุม ชุมชน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงถือเปนความ รับผิดชอบในการ   
พิทักษคุมครองและพัฒนาความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม และชุมชน 
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จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

จรรยาบรรณตอ    
ผูรวมวิชาชีพและ   
ผู ร ว ม ง า น ใ น 
วิชาชีพอื่น 

เคารพ ใหเกียรติ สนับสนุนความรวมมือในการท างานเปนเครือขาย รวม
ขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูใชบริการและวิชาชีพ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหเกียรติ เคารพใน สิทธิ หนาที่
และขอบเขตความรับผิดชอบของผูรวมวิชาชีพสังคม สงเคราะหและ    
ผูรวมงานในวิชาชีพอื่น 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให เกิดประโยชน สูงสุดตอ                
ผูใชบริการ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใหความส าคัญของ การท างานรวม
กับผูรวมวิชาชีพเดียวกันและกับผูรวมงานในสาขาวิชาชีพ อื่นๆ ทั้งใน
และนอกหนวยงาน 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงไมสงเสริม ไมเพิกเฉย หรือปกปอง
การประพฤติผิดของผูรวมวิชาชีพและผูรวมงานใน วิชาชีพอื่น เพื่อ               
ผลประโยชนแหงตนหรือผกูระท าการนั้นๆ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงเคารพในสิทธิการเป็นเจ้าของงานและ
ผลงาน โดยไมน างานและผลงานของผูอื่นไปแอบอาง เปนของตน 

จรรยาบรรณต่อ
องคกรที่สังกัด 

สงเสริม รักษา และ พัฒนาองคกรเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ รวมทั้ง
มีความ รับผิดชอบตอองคกรที่ตนสังกัด 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงมีสวนรวมในการ ส่งเสริม ปรับปรุง 
พัฒนาองคกรใหด าเนินนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความ     
เปนธรรม ผลประโยชนสูงสุดและการพิทักษสิทธิของ ผูใชบริการ          
เปนส าคัญ 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงใชทรัพยากรของ องคกรดวยความ
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงสงเสริม สราง บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในการท างานที่เปนมิตร 

ผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหพึงตระหนักถึงการด ารงรักษาไว ซ่ึง
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จรรยาบรรณนัก
สังคมสงเคราะห ์

รายละเอียด 

เกียรติภูมิขององคกร 

3. เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

3.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มนกัศึกษาและอาจารย์
นิเทศงาน ได้แก่  
3.1.1 แบบ Checklist การด าเนินงานของนักศึกษา (รายบุคคล/รายกลุ่ม) 

 แบบ checklist การด าเนินงานของนักศึกษา (รายบุคคล/รายกลุ่ม) เป็น
การท าความเข้าใจร่วมกันในการเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม/หน่วยงาน และนักศึกษา โดยนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานภาคสนามและ
อาจารย์นิ เทศงานของคณะฯ ลงนาม วันเวลา ร่วมกันในแบบ  checklist การ
ด าเนินงานที่มีความครอบคลุมในทุกกิจกรรมการฝึกงาน  
 

ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

1.ท บ ท ว น ก า ร
ด า เนิ น งาน ข อง
หน่วย งานที่ฝึกฯ 

 1.1 ภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปรัชญา
ของหน่วยงาน 

 1.2 โครงสร้างของหน่วยงาน 
 1.3 แหล่งทุนสนับสนุน งบประมาณ และ

แบบแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 1.4 บทบาทของหน่วยงานและความสัมพันธ์
ต่อชุมชนและแหล่งทรัพยากรอื่นๆ 

 1.5 ระบุกิจกรรม/รูปแบบบริการ ที่นักศึกษา
ลงฝึกปฏิบัติ 

  

2.  ท บ ท ว น
น โ ย บ า ย แ ล ะ

 2.1 น โยบายของหน่ วย งานและวิ ธี ก าร
ด าเนินงาน 

  



110 
 

ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

ระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงาน 

 2.2 นโยบายการสื่อสาร การติดต่อ การใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ รวมถึงช่อง
ทางการติดต่ออื่นๆ และemail address 
เป็นต้น 

 2.3 การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 2.4 วิธีการด าเนินงานในส านักงาน ทรัพยากร

ในหน่วยงาน และข้อห้ามต่างๆ 
 2.5 การเดินทาง การใช้พาหนะของหน่วยงาน 
 2.6 ตารางการปฏิบัติงาน การเข้างาน การมา

สาย ระยะเวลาการพัก การหยุดงาน การ
ลางาน ฯลฯ 

 2.7 ฝ่ายต่างๆในหน่วยงาน และโครงการ/
กิจกรรม/การประชุมต่างๆ 

 2.8 ก า ร รั บ เรื่ อ ง  ( Intake)  ก า ร รั บ เข้ า 
(Admission) การลงทะเบียน และการ
แจ้ งถึ งน โย บ าย และ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมในคน 

 2.9 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสารและการส่ง
ต่อ 

 2.10 ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ 
 2.11 แบบฟอร์มเอกสาร การเปิดเผยข้อมูล 

ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ 
 2.12 การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและข้อมูล

ประวัติของผู้ใช้บริการ 
 2.13 กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จริยธรรม และ

ค่านิยมในงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึง
กฏหมายที่ยกเว้นข้อมูลความลับของ
ผู้ใช้บริการ 
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ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

 2.14 พระราชบัญญัติและระเบียบปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก การทอดทิ้ง 
การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

 2.15 กฎหมายเกี่ยวกับความเสี่ยง/อันตราย
ต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการฆ่าตัวตาย ภาวะ
ซึมเศรา้ 

 2.16 ระเบียบปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

 2.17 นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความ
มั่นคงและปลอดภัย รวมถึงภาวะภัยพิบัติ 
ทั้ งขั้ น ก าร เต รียม รับ มื อ  เช่ น  ความ
ปลอดภัยของบุคคล ความปลอดภัยของ
หน่วยงาน ความปลอดภัยของชุมชน ฯลฯ 

 2.18 นโยบายจัดการความเสี่ยงและแผนด้าน
ความปลอดภัยของหน่วยงาน 

 2.19 นโยบายด้านการป้องกันการล่วงละเมิด
ทางเพศและการกีดกันทางสังคมของ
หน่วยงาน 

 2.20 นโยบายของหน่วยงานต่อคนพิการ ผู้
หลากหลายทางแพศ ฯลฯ  

3.  อ า จ า ร ย์
ภ า ค ส น าม แ ล ะ
ความรับ ผิดชอบ
ต่อนักศึกษา 

3.1 การร่วมปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อม 
และความคาดหวังต่อการนิเทศงาน และ
ตารางการนิเทศงาน 

 3.2 การให้ค าปรึกษาฉุกเฉินแก่นักศึกษา 
 3.3 การจัดตารางเพื่อการให้ความรู้ต่อการ

ฝึกงานของนักศึกษา 
 3.4 การจัดปฐมนิ เทศในหน่วยงาน การ

สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบถึง
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ประเด็น รายละเอียด  วัน เวลา การ
ด าเนินงาน 

checklist 

บทบาทของนักศึกษาฝึกงาน  
 3.5 แผนงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความ

ห ลาก ห ล ายแ ละป ระสบ ก ารณ์ พ หุ
วัฒนธรรม 

 3.6 แผนการติดตามการฝึกงานของนักศึกษา 
 3.7 การแสดงออกของนักศึกษาในฐานะนัก

สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ การระบุตัวตนใน
ฐานะนั กสังคมสงเคราะห์ ฝึกงานกับ
ผู้ใช้บริการ และวิชาชีพอื่นๆ  

 3.8 ขอบเขตการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานและ
ความเป็นนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 

 3.9 การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพใน
ความ สัม พั น ธ์ ระห ว่ า งนั ก ศึ กษ ากั บ
ผู้ ใช้ บ ริก าร รวมทั้ งผู้ ใช้ บ ริก ารอื่ น ๆ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3.10 การจัดให้มีการคืนข้อมูล การจัดการถอด
บทเรียนร่วมกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้องและนักศึกษา 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 

ลงชื่อ ...................................................... อาจารยภ์าคสนาม 

(...................................................................) 

วันที่ ................................................................. 

ลงชื่อ ...................................................... อาจารย์นิเทศงานจากคณะ 

   (...................................................................) 

วันที่ ............................................................... 
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3.2 แบบบันทึกการท างานของนกัศึกษา (รายบุคคล)  
ค าอธิบาย 
การฝึกภาคปฏิบัติออนไลน์/ผสมผสาน นักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานต้อง

ท างานร่วมกันทั้งการแนะน า การให้ค าปรึกษาและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 
บันทึกการท างานนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่สะท้อนถึงทักษะในการใช้เครื่องมือ
ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่ท างานอย่างเป็นมืออาชีพ 
โดยแบบบันทึกการท างานเป็นบันทึกรายบุคคล (ท่ีนักศึกษาฝึกงานทุกคนต้องท า) โดย
ในการบันทึกการท างานนี้เป็นการตกลงระหว่างนักศึกษาว่าจะบันทึกเป็นรายวัน/ราย
สปัดาห์ และนักศึกษาต้องส่งให้อาจารย์นิเทศงานตรวจและลงนามทุกครั้ง 

บันทึกการท างานเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
เพราะช่วยในการทบทวนและตรวจสอบก่อนการด าเนินงานต่อไป  

แบบบันทึกการท างาน แบ่งเป็น 3 แบบ นักศึกษาเลือกใช้ตามลักษณะของ
โครงการที่ด าเนินการ  
 3.2.1 แบบบันทึกการท างานกับบุคคลและครอบครัว 
 3.2.2 แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) 
 3.2.3 แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค 
3.2.1 แบบบันทึกการท างาน 

1. ชื่อ-สกุล นกัศึกษา………………………………………………………………………………………… 
2. วันที่ …………………………………………………………………………………………………………… 
3. เป้าหมายของการด าเนินการ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. แผนการด าเนินงาน (อธิบายสิ่งที่วางแผนและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายละเอียด 
การด าเนนิการ 

ข้ อ สั ง เก ตุ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
ผู้ ใช้บริการ และ
ตัวนักศึกษาเอง 

ค ว าม รู้ สึ ก ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ปฏิกริยาที่แสดง
ออกไป 

สมรรถนะที่แสดง
ออกไป (ความรู้ 
ทั ก ษ ะ  เท ค นิ ค 
เครื่องมือ ฯลฯ) 

ข้ อ คิ ด เห็ น ข อ ง
อาจารย์นิเทศงาน 

 
 
 
 

    

5. การประเมินผลต่อปฏิสัมพันธ์ (บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไหม ได้ผลอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ เป้าหมายและแผนงานที่จะด าเนินการมีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายของผู้ใช้บริการหรือไม่ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 

ลงชื่อ ...................................................... อาจารยภ์าคสนาม 

   (...................................................................) 

วันที่ ................................................................. 
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 3.2.2 แบบบันทึกการท างานกับกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) 
1.ชือ่-สกุล นักศึกษา………………………………………………………………………………………..... 
2. วันที่ …………………………………………………………………………………………………………... 
3.หัวข้อ/ประเด็นที่เตรียมมาการแลกเปลี่ยน/พูดคุยกับกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. อธิบายกระบวนการกลุ่มและขั้นตอนการด าเนินงานโดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
5. บรรยายบรรยากาศของกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. อธิบายความเช่ือมโยง/ความสัมพันธ์ของผู้มาร่วมในกระบวนการกลุ่ม (ระหว่างใครกับใคร เป็น
รูปแบบความสัมพันธ์แบบใด เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพา/ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหม) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ประเด็น/ปัญหาใหม่/อะไรที่น ามาสู่การท ากลุ่มครั้งนี้ (พลวัตกลุ่มเป็นอย่างไร และในฐานะผู้ท า
กระบวนการกลุ่มท าอย่างไร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
8. อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม (เช่น เงียบ ควบคุมการพูดคุย ตลก เป็นกลาง 
ฯลฯ) แล้วในระหว่างกระบวนการกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
9.นักศึกษาวิเคราะหภ์าพรวมของการท ากระบวนการกลุ่มนี้อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. สรปุผลการท ากระบวนการกลุ่ม  
ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร
ด าเนินการ 

ข้ อ สั ง เ ก ตุ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า / ค ว า ม
ประทับใจ 

ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
นักศึกษา/ข้อคิดเห็น 

คว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
อาจารย์นิเทศงาน 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 

ลงชื่อ ...................................................... อาจารยภ์าคสนาม 

   (...................................................................) 

วันที่ ................................................................. 
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3.2.3 แบบบันทึกการท างานกับชุมชน/ระดับมหภาค 

 ค าอธิบาย 
 แบบบันทึกการท างานระดับมหภาคนี้ ใช้ส าหรับการท างานกับผู้ใช้บริการที่มีจ านวน
มาก/การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ระดับนโยบาย และงานที่พิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย ที่แสดงให้
เห็นถึงขั้นตอนที่น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ แบบบันทึกนี้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้นิเทศงานที่จะใช้ตอบเป้าหมายของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของบันทึกการท างาน
ระดับมหภาคเพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนการติดต่อ รายละเอียดรายงาน ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรม 
การทบทวนงานที่ท าเสร็จและแผนการด าเนินงานในอนาคต ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้นิเทศงาน
ครอบคลุมทั้งรายละเอียดการด าเนินงานของนักศึกษา การแทรกแซงด าเนินงาน (Intervention) 
และทักษะการติดตาม ประเมินผล และการวิพากษ์การท างาน 
 ส าหรับสมรรถนะส าคัญในการด าเนินงานระดับมหภาค ได้แก่ 
1. ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………………………………………………………………... 
2. วันที่ท าการสัมภาษณ์/จัดประชุม/จัดกิจกรรม/การด าเนินงานโครงการ ฯลฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ /การประชุม/การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ล าดับ/ขั้นตอนของกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. รายละเอียดเฉพาะของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม (พลวัต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เทคนิคและกลยุทธ์ การสนทนาบางประโยคที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ทั้งแง่ดี/แง่ลบ) 
รวมทั้งการสังเกตุ ความรู้สึกและการวิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความท้าทายและ
ข้อจ ากัด ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท างานของกลุ่มนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. การประเมินการท างานของตนเอง (รวมถึงค าถาม ความไม่แน่นอน การประเมินการปฏิบัติงาน
และการที่งานอาจเสร็จสิ้นลงแต่ได้ผลงานที่แตกต่างออกไป) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
7. แผนการด าเนินงานต่อไป (ข้อเสนอต่อความเป็นไปได้ของการด าเนินงานต่อไป การปรับเปลี่น
แผนการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงานโครงการในอนาคต) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษา 

(...................................................................) 
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8. ประเด็นของอาจารยน์ิเทศงานต่อบันทึกการท างานระดับมหภาค 
 1) จัดการสนทนาแลกเปลี่ยน/ประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาไปท างานด้วย 
(เช่น คณะกรรมการชุมชน ทีมงานของหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงาน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) พิจารณาแผนงานต่อไปของกลุ่มนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 3) พิจารณาแบบแผนและความเหมาะสมของกิจกรรม (ใช้ Logic Model) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 4) ผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ ...................................................... อาจารย์นิเทศงานหลัก 

   (...................................................................) 

วันที่ ................................................................. 

ลงชื่อ ...................................................... อาจารย์นิเทศงานร่วม 

   (...................................................................) 

วันที่ ................................................................. 
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4.เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
4.1 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (120 
คะแนน) (ประเมินกลุ่ม/ประเมินนักศึกษาในกรณีท่ีฝึกคนเดียว)  
ค าชี้แจง 
แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ เป็นการประเมินการ

เตรียมตัวของกลุ่มนักศึกษาท่ีจะลงฝึกภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมการท างานของ
กลุ่ม ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ความครบถ้วนของโครงการท่ีน าเสนอ
ฝึกภาคปฏิบัติ ๓ และแผนการฝึกภาคปฏิบัติ (ตั้งแต่ขั้นเตรียมจัดท าโครงการฝึกฯ การลง
พื้นท่ีฝึกปฏิบัติ จนถึงการสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ  

การประเมินแต่ละองค์ประกอบแบ่งออกเป็น  5 ระดับ คือ 
5  หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ดี 
3 หมายถึง  ปานกลาง/พอใชไ้ด ้
2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  ใช้ไม่ได้/ไม่ปฏิบัติ  

 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน/คะแนนที่ได ้
คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

1.พฤติกรรมการท างานของนักศึกษา (25 คะแนน) 
1.1 มีการวางแผนการท างาน    

1.2 มีความรับผิดชอบต่อการท างาน /มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และมีการท างานเป็นทีม    

1.3 นักศึกษา/สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการฝึกภาคปฏิบัติ 3     

1.4 นักศึกษามีการรับฟังความคิดเห็นคนอื่น /สมาชิกใน    
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน/คะแนนที่ได ้
คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

กลุ่มมีการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

1.5 มีระเบียบวินัยในการท างาน (การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความมุ่งมั่นฯลฯ)    

2. ประเมินความสามารถในการเตรียมความพร้อม (25 คะแนน) 
2.1 มีการค้นคว้าข้อมูลอย่างเพียงพอในการจัดท า

โครงการฝึกฯ    

2.2 มีความรู้ และความเข้าใจในระเบียบขององค์กร/

หน่วยงานท่ีฝึก    

2.3 มีการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการ

ฝึกฯอย่างสม่ าเสมอ    

2.4 มีความพยายามการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงาน/

องค์กรท่ีฝึกงาน    

2.5 น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไปปรับปรุง 

แก้ไขโครงการฝึกฯอย่างรวดเร็ว    

3. ความครบถ้วนของโครงการที่น าเสนอฝึกภาคปฏิบัติ 3 (35 คะแนน) 
3.1 เน้ือหาโครงการฝึกฯมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับนโยบายแผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 

   

3.2 โครงการฝึกฯ มีเหตุผลและเหมาะสมในการฝึก
ภาคปฏิบัติ ๓ ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต 

   

3.3 โครงการฝึกฯ ได้แสดงถึงการใช้แนวคิด ทฤษฎีในการ    
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน/คะแนนที่ได ้
คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

วิเคราะห์และอธิบายประเด็นและกลุ่มเป้าหมายในการ
ฝึกงาน 
3.4 โครงการท่ีเสนอสะท้อนการใช้ทักษะในงานสังคม
สงเคราะห์เพื่อท างานกับกลุ่มเป้าหมายได้ 

   

3.5 โครงการฝึกฯมีความชัดเจนท้ังวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

   

3.6 มีการน าเสนอโครงการฝึกฯได้อย่างน่าสนใจ    
3.7 มีความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการฝึกฯได้ 

   

4. แผนการฝึกภาคปฏิบัติ (35 คะแนน) 
4.1 มีแผนการฝึกงานท่ีมีขั้นตอน กระบวนการวิธีการ
ด าเนินงาน ระยะเวลา  

   

4.2 แผนการฝึกงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษา 
/เห็นการท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

   

4.3 โครงการและแผนการฝึกงาน แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทันสมัยและเป็นไปได้ 

   

4.4 แผนการฝึกงาน มีขั้นตอนและกระบวนการท างานท่ี
ชัดเจน 

   

4.5 แผนการฝึกงานฯ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีไว้อย่าง
ชัดเจน 

   

4.6 แผนการฝึกงานฯ มีการน าหลักการ หลักคิด และ
หลักปฏิบัติในงานสังคมสงเคราะห์ไปใช้อย่างเหมาะสม 

   

4.7 แผนการฝึกฯ มีการก าหนดแนวทางการประเมินผล
ลัพธ์และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน/คะแนนที่ได ้
คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

รวมคะแนน    

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  .………………………………วันท่ี ………………………………… 
อาจารย์นิเทศงานในคณะ .……………………………………วันท่ี ……………………………… 
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4.2 แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (Self- assessment) 
ของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 3 (50 คะแนน) 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตรงกับค าตอบใด แล้วเขียนเครื่องหมาย  
/  ลงในช่องน้ัน 
เกณฑ์การประเมิน  มี  ระดับ ดังน้ี 
 5 หมายถึง  ดีมาก   

4  หมายถึง  ดี 
 3 หมายถึง  ปานกลาง   

2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 1 หมายถึง     ไม่ปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ท่ีเรียนมาในการฝึกงานครั้งน้ี 

      

2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการฝึกงานครั้งน้ีไม่น้อยกว่า ๕ 
ทักษะ 

      

3. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและช่วยท างานอย่างสม่ าเสมอใน
การท างานกับกลุ่ม 

      

4. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกงานครั้งน้ีอย่าง
มาก 

      

5. นักศึกษาปรับตัวและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ
หลากหลายได้  

      

6. นั ก ศึกษามี ทัศนคติ เชิ งบวกต่อการท างานสั งคม
สงเคราะห์จากการฝึกงานครั้งน้ี 

      

7. การฝึกงานครั้งนี้ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ การบริหารจัดการงานสังคม
สงเคราะห์มากขึ้น 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

8.การฝึกงานครั้งน้ีท าให้นักศึกษา ได้ฝึกฝนและค้นหา
ความรู้ใหม่ๆด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

      

9. นักศึกษามีความรับผิดชอบและสามารถท างานท่ีกลุ่ม
มอบหมายให้ท าจนเสร็จทันเวลา 

      

10. นักศึกษาพึงพอใจกับผลงานของตนเอง/กลุ่มของ
ตนเอง 

      

รวม       
 

ลงชื่อ............................................... นักศึกษาผู้ประเมิน 
       (............................................................................) 

วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
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4.3 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 3 น้ีใช้ส าหรับประเมินนักศึกษารายบุคคลใน
ความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาสมรรถนะตาม
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (มคอ 2) จรรยาบรรณวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (GREATS) และคุณลักษณะบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ 
(EMPOWER) โดยค านึงถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก มาตรฐานทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ท่ีก าหนดให้นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติท่ีมีการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าท่ีพร้อมไปด้วยความรู้  ทักษะ และสมรรถนะตามท่ีก าหนดส าหรับความเป็น
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ  

แบบประเมินผลน้ีรับรองโดยอาจารย์ผู้นิเทศงานท้ังภายในคณะและอาจารย์ผู้
นิเทศงานภาคสนาม โดยส่งคืนมายังคณะสังคมสงเคราะห์หลังจากฝึกภาคปฏิบัติเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว 
ข้อมูลท่ัวไป  

1. ช่ือ-สกุล นักศึกษา …………………………………………………………………………… 
2. อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผู้นิเทศงานในคณะฯ 

………………………………………………………………………………………………………. 
3. หน่วยงานท่ีฝึกฯ และอาจารย์ผู้นิเทศงานภาคสนาม 

………………………………………………………………………………………………………. 
4. ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ 3 

………………………………………………………………………………………………………. 
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เกณฑ์คะแนน ในแต่ละหัวข้อ จงพิจารณาให้คะแนนผลการฝึกภาคปฏิบัติ ตามล าดับเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน รายละเอียด 

5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ียอดเยี่ยม เป็นท่ีประจักษ์ และได้รับการ
ยอมรับ 

4 การด าเนินงานได้อย่างโดดเด่น ได้ผลมากกว่าแผนการฝึกที่วางไว้ 
3 ด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนการฝึกที่วางไว้ 
2 ยังไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายในแผนท่ีก าหนดไว้ ได้อย่างสมบูรณ์ 

แต่มีแนวโน้มว่าอาจจะด าเนินการได้ (ระบุเหตุผลประกอบ) 
1 ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด และไม่มีความสามารถในการ

ท างานสังคมสงเคราะห์ได้ในอนาคต  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

หมวดที่ 1 สมรรถนะด้านจริยธรรมและความเป็นนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ (75 คะแนน) 
(ประเมินการแสดงออกทางจริยธรรมและพฤติกรรมทางวิชาชีพ) 
1. มีความแม่นย าในหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ และเพ่ิมพูน
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

   

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ แนวคิดด้านสังคม
สงเคราะห์และแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆมาเป็นกรอบคิดในการ
วิ เคราะห์ข้อมูลผู้ ใช้บ ริการ การช่วยเหลือผู้ ใช้บ ริการและ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

   

3. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถใช้
ประโยชน์จากสถานการณ์โลกในการพัฒนาศักยภาพตนเองและ
งานได้  

   

4. มีการใช้หลักการท างานเสริมพลังอ านาจและการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้บริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

5. มี การตั ดสิน ใจโด ยยึดหลั กจ ริยธรรมทางวิช าชีพและ
จรรยาบรรณนักสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่าง
มีจริยธรรมต่อหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ  

   

6. มีการรักษาความลับ ไม่น าข้อมูลไปสื่ อสาร เผยแพร่ต่อ
สาธารณะโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

   

7.มีความสามารถในการรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพตลอด
กระบวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน 

   

8.มีความสามารถในการท างานรวมกับผูรวมวิชาชีพเดียวกัน และ
กับผูรวมงานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในและนอกหนวยงาน 

   

9.มีความรับผิดชอบในการพิทักษ คมุครองและพัฒนาความเปนอ
ยูที่ดีของบุคคล กลุม และชุมชน 

   

10.สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออกทางวาจา การเขียนและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ 

   

11.มีการใช้ค าแนะน าและค าปรึกษาจากอาจารย์นิเทศงานเป็น
แนวทางในการฝึกปฏิบัติ 

   

12.มีความสามารถในการบริหารจัดการ พ่ึงพาตนเองได้ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและต่อสังคม 

   

13.มีความซื่อสัตย์ สุจริต โอบอ้อมอารี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว     
14 มีความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูลข่าวสาร และวิธีการ
ท างานของหน่วยงาน  

   

15. มีความรู้เพียงพอในการท างาน และสามารถพัฒนาตนเองให้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

   

สมรรถนะด้านการจัดการบูรณาการกับความหลากหลาย ความแตกต่าง (75 คะแนน)  
(ความสามารถในการบูรณาการกับความหลากหลาย ความแตกต่าง  
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

หมายเหตุ การสื่อสาร ในที่นี้หมายถึง การติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน การน าเสนอ ฯลฯ) 
1. มีความตระหนัก ใส่ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับ
และเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมใน
สังคมที่แตกต่างได้ 

   

2. เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับอคติ
ส่วนตัว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีค่านิยมที่ดีต่อการท างาน
ร่วมกับผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายได้ 

   

3. มีความสนใจเรียนรู้กฏระเบียบและนโยบายต่างๆขององค์กร 
และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ เช่น การเข้างาน การลางาน 
ฯลฯ  

   

4. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการท างาน สามารถเสนอ
ตัวเขา้มาช่วยท างาน 

   

5. มีความใส่ใจต่อการเรียนรู้ ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ 
ไม่แสดงความไม่พอใจ และสามารถปรับตัวตามค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะได้ 

   

6. . ให้เกียรติ เคารพใน สิทธิ หนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผูรวมวิชาชีพสังคมสงเคราะหและผูรวมงานในวิชาชีพอื่น 

   

7. มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ เหมาะสม เช่น การแต่งกาย 
ทัศนคติ วุฒิภาวะ กิริยาวาจา และความอ่อนน้อมถ่อมตน  

   

8. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี     
9. ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทในการฟัง มีกิริยาและวาจาที่
สุภาพ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 

   

10. มีส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงต่อ
เวลา เคารพกติกาและเคารพสิทธิผู้อื่น  

   

11. มีความสามารถในสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับความ    
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

แตกต่าง และความหลากหลายในประสบการณ์ชีวิต ทั้งระดับ 
micro, meso ,macro  รู้ จั ก ส อ บ ถ าม  แล ะชี้ แ จ งผ ล การ
ปฏิบัติงานและปัญหาข้อจ ากัดให้อาจารย์ภาคสนามได้ทราบ 
12. มีความคิดเป็นระบบเพ่ือสื่อสารไปยังผู้รับในระดับต่างๆทั้ง 
ระดับบุคคล องค์กรและสังคม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
เหมาะสมถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความ
สับสน   

   

13. มีความสามารถในการกระตุ้นความร่วมมือของผู้ใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

14. มีการยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม เชื่อในศักยภาพ สิทธิ
ในการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 

   

15. มีการใช้หลักการเสริมพลังอ านาจของผู้ใช้บริการ พิทักษ์และ
คุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย 

   

หมวดที่  3 สมรรถนะในการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความ
ยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม (35 คะแนน)  
(การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม) 

   

1. มีความเข้าใจในความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม และมีทัศนคติต่อการพิทักษ์สิทธิทั้งในระบบและ
ระดับบุคคล 

   

2. มีความพยายามในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็น การเข้าถึง
บริการ ทรัพยากร  

   

3. มีความสามารถในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางโอกาส และ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนทุกคน 

   

4. มีมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชน การพิทักษ์สิทธิ    
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

ความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็น
ในการฝึกปฏิบัติ 
5. มีความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาความ
ยากจน การเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการ และความไม่เป็นธรรมใน
สังคม 

   

6. มีความเคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยการรักษาข้อมูล
ความลับของผู้ใช้บริการ  

   

7. มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาและความต้องการทางสังคม     
หมวดที่ 4 สมรรถนะการบูรณาการการวิจัยสู่การฝึกปฏิบัติ 
และการฝึกปฏิบัติสู่การวิจัยได้ (35 คะแนน)  
(ความสามารถในการบูรณาการการวิจัยสู่การฝึกปฏิบัติ และการ
ฝึกปฏิบัติสู่การวิจัยได้) 

   

1. มีความสามารถในการใช้ทักษะการวิจัย (ค าถามวิจัย ออกแบบ
และสร้างเคร่ืองมือ การติดตาม ประเมินผล) มาใช้ในการฝึก
ปฏิบัติ 

   

2. มี ก ารวางแผนและการจั ดก ารใน การท างานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

   

3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจ ท าให้ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้  

   

4. มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการบูรณาการทั้งการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัยและข้อ
ค้นพบในการวิจัย 

   

5. สามารถน าประสบการณ์ปฏิบัติจริง และทฤษฎีมาอธิบายอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลและน่าเชื่อถือ 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

6. มีความสามารถในการจัดการความรู ที่จะน าไปสูงานวิชาการ
หรือ งานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการและ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

   

7.มีการอภิปรายผลการวิจัย/ข้อค้นพบ เพ่ือน าเสนอสู่การ
ปรับเปลี่ยนการก าหนดแนวนโยบาย และการบริการที่ดีขึ้น 

   

หมวดที่ 5 สมรรถนะด้านการบูรณาการการฝึกปฏิบัติกับนโยบาย (25 คะแนน) 
(ความสามารถด้านการบูรณาการการฝึกปฏิบัติกับนโยบาย) 
1.สามารถระบุนโยบายสังคมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี การบริการที่ทั่วถึง และการเข้าถึง
บริการทางสังคมของผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

   

2. มีสวนรวมกับภาคี เครือขายในการปองกัน  แกไข หรือ
ขับเคลื่อนทางสังคม เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นในเชิง
ระบบ นโยบาย มาตรการ และกลไก ตางๆ 

   

3. มีสวนรวมในการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 
เพ่ือสงเสริมสภาพแวดลอม ทางสังคม ชีวิตความเปนอยทูี่ดี ความ
เปนธรรมทางสังคม และสันติสุข ของสังคม 

   

4.สามารถประเมินถึงระบบสวัสดิการสังคมและนโยบายเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการและการเข้าถึงบริการสังคม 

   

5.มีระบบคิดในการวิเคราะห์ การก าหนด และการผลักดัน
นโยบายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

   

หมวดที่ 6 สมรรถนะด้านการบูรณาการในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน (25 
คะแนน) (ความสามารถด้านการบูรณาการในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน) 
1. มีความสามารถใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการฝึกภาคปฏิบัติ 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

2. มี ก รอบ คิ ดที่ น าม า ใช้ ใน ก ารท า ง าน กั บ ผู้ ใช้ บ ริก าร/
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างและหลากหลาย 

   

3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมายและสังคม
โดยรวม   

   

4. มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม 

   

5. มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนเพ่ือที่จะสนับสนุนส่งเสริม รักษา เพ่ิมพูนความเป็นอยู่ที่ดี
ของปัจเจกชน ครอบครัว กลุ่มและชุมชน   

   

หมวดที่ 7 สมรรถนะด้านประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน (25 คะแนน) 
(ความสามารถในการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน) 
1. มีความสามารถในการใช้ทักษะการประเมินวินิจฉัยปัญหาและ
วางแผนการท างานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน   

   

2. มีความสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูล และใช้ความคิด
วิเคราะห์ที่ เป็นระบบในการอภิปรายข้อมูลของผู้ใช้บริการ/
กลุ่มเป้าหมายได้ 

   

3. มีความสามารถน าความรู้และแนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์และ
แนวคิดอื่นๆที่ เกี่ยวข้องอื่นๆมาเป็นกรอบคิดในการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

   

4. มีความสามารถพัฒนาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย
ในการช่วยเหลือ (intervention) และวัตถุประสงค์ ที่ผ่านการ
ประเมินจุดแข็ง ความต้องการ และความท้าทายต่อปัญหาและ
ผลกระทบที่ผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมายเผชิญอยู่ 

   

5. มีความสามารถในการเลือกแนวทางช่วยเหลือที่มาจากการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ความรู้ในการวิจัย และค่านิยม รวมทั้ง

   



134 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 
หมวดที่ 8 สมรรถนะด้านการช่วยเหลือ (Intervention) บุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน 
(35 คะแนน) (ความสามารถด้านการช่วยเหลือ (Intervention) บุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน) 
1. สามารถใช้ทักษะด้านการแก้ไขฟ้ืนฟู  ป้องกัน  คุ้มครอง  
พัฒนาและติดตามผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย   

   

2.สามารถวิเคราะห์ทางเลือกในการช่วยเหลือตามลักษณะของ
ผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

   

3.สามารถใช้ความรู้และแนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์และแนวคิด
อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบคิดในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย 

   

4.สามารถใช้วิชาชีพในการสร้างความร่วมมือที่สามารถน าไปสู่
ผลส าเร็จและเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

   

5.สามารถในการต่อรอง พิทักษ์สิทธิด้วยความเคารพในความ
ต้องการ ความแตกต่างและหลากหลายของผู้ ใช้บ ริการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

   

6.ส ามารถเอื้ ออ านวยให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและได้ข้อยุติที่เกิดจากข้อตกลงของทุกฝ่าย  

   

7.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรมต่อหน่วยงานที่ฝึกภาคปฏิบัติ  

   

หมวดที่ 9 สมรรถนะด้านการฝึกประเมินผลบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน (25 คะแนน) 
(ความสามารถในการฝึกประเมินบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน) 
1.สามารถคัดเลือกและใช้วิธีการมาประยุกต์ในการประเมินผล
ลัพธ์ 

   

2.สามารถใช้ความรู้ และแนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์และแนวคิด
อื่นๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆมาเป็นกรอบคิดในการประเมินผลลัพธ์ 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน/คะแนนที่ได้ 

คะแนน
รวม 

อาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

อาจารย์นิเทศ
งานในคณะ 

3.มีระบบการคิดวิเคราะห์ การติดตาม และการประเมินผลความ
ช่วยเหลือและโครงการ กระบวนการและผลลัพธ์ 

   

4.มีผลการประเมินที่เกิดข้อค้นพบในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิผลทั้งในระดับ micro, meso, macro  

   

5.มีสวนรวมในการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาองคกรที่ฝึกปฏิบัติให
ด าเนินนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความเปนธรรม ผล
ประโยชนสูงสุดและการพิทักษสิทธิของผูใชบริการเปนส าคัญ 

   

รวม    
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.ข้อคิดเห็นต่อความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษา  
(บูรณาการความรู้ การเข้าถึง การแทรกแซงช่วยเหลือ และการประเมินผล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....................... 

11.จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
จุดเด่นของนักศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  
  
 
12. ถ้ามีโอกาสเลือก หากนักศึกษาผู้นี้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานใน
หน่วยงานของท่านหรือไม่  

 รับ                          ไม่แน่ใจ                    ไม่รับ 
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13. ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น  
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  
.…………………………………………………...…วันท่ี ………………………………… 
อาจารย์นิเทศงานในคณะ  
.…………………………………………………...…วันท่ี ………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

5. แนวทางการถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ  
 การถอดบทเรียน เป็นรูปแบบหน่ึ งของการจัดการความรู้  โดย ในการ             
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องถอดบทเรียนการฝึกภาคปฏิบัติของตนเองส่ง
หลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ โดยสาระส าคัญของการถอดบทเรียน               มีดังนี ้

ความหมายและความส าคัญของการถอดบทเรียน  
การถอดบทเรียน เป็นการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาใน

แง่มุมต่างๆเพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีก่อให้เกิดผล
การด าเนินงานขึ้นอาจเป็นท้ังผลส าเร็จหรือความล้มเหลว การถอดบทเรียนจึงเป็นการสืบค้น
ความรู้จากการปฏิบัติงานโดยการสกัดความรู้และประสบการณ์ท้ังจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 
ทีมงาน รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ร่วมการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อ
เผยแพร่ความรู้จากการด าเนินงานน้ัน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้ดี
ขึ้นต่อไป 

ประโยชน์ของการถอดบทเรียน คือ  
1) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการงานให้บรรลุเป้าหมาย 
2) สรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่างๆ ให้เห็นรายละเอียดของเหตุผล

และปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลต่อความส าเร็จ/ล้มเหลวของการ
ท างาน 

3) ค้นหาความรู้จากการท างานสกัดความรู้ ประสบการณ์ของคนท างาน 
รวมท้ังความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างท างาน 

4) บทเรียนท่ีถอดจะเป็นความรู้ใหม่ท่ีเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ต่อไป 
ลักษณะการถอดบทเรียน สามารถถอดบทเรียนได้ 2 แบบ คือ  
1) ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เน้นเฉพาะกิจกรรมส าคัญของโครงการ และน า

ผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมน้ันไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้
ประสบความส าเร็จในอนาคต 
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2) ถอดบทเรียนท้ังโครงการ เป็นการถอดบทเรียนท้ังระบบ และเริ่มตั้งแต่ความ
เป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

เทคนิคและแนวทางการถอดบทเรียน มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการน าไปใช้ ซ่ึงเทคนิคการถอดบทเรียนท่ีนิยมใช้กันได้แก่  
1) การทบทวนระหว่างการปฏิบัติงาน (After Action Review technique = 

AAR) เป็นการถอดบทเรียนระหว่างด าเนินงาน มีความง่ายและเหมาะกับ
การเริ่มต้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบุคคล/องค์กร โดยสามารถท าการ AAR 
ได้บ่อยๆ เพราะใช้เวลาไม่นาน อีกท้ังยังสามารถเลือกได้ว่าจะถอดบทเรียน
เป็นประเด็นหรือรายกิจกรรม 

2) แผนท่ีผลลัพธ์  (Outcome mapping = OM) เป็นการ ถอดบทเรียน
ระหว่างด าเนินงาน เน้นคุณภาพการท างานและการพัฒนาการของ
พฤติกรรม การถอดบทเรียนแบบแผนท่ีผลลัพธ์ต้องใช้กับงานใช้ระบบ การ
ติดตามประเมินผลท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต้องการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรโดยต้องมีการเก็บ
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

3) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (Retrospective technique) เป็นเทคนิค
การถอดบทเรียนหลังจบโครงการ โดยถอดบทเรียนตั้งแต่การเกิดขึ้นของ
โครงการ กระบวนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น เทคนิคการถอดเรียนน้ี
เหมาะกับการถอดบทเรียนโครงการท่ีท าเสร็จสิ้นและต้องการท าในลักษณะ
เดียวกันต่อเนื่องไปอีก 

4) การประเมินประสิทธิผลการท างาน (Performance Measurement = 
PM)  เป็ น เท ค นิ ค ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น ห ลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น โ ค ร ง ก า ร                  
เหมาะส าหรับงานท่ีมีระบบการติดตาม ประเมินผลและมีการเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนแล้ว โดยถอดบทเรียนตามกรอบตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จของ
โครงการ เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างานต้องใช้เวลา และขึ้นอยู่
กับความซับซ้อน ความชัดเจนของตัวชี้วัด 
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5) การเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist = PA) เป็นเทคนิคการถอดบทเรียนท่ีท า
หลังเริ่มด าเนินการมาสักระยะ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ท่ีท างานร่วมกันและมีลักษณะงานคล้ายกัน 

6) การเรียนรู้จากตัวอย่างท่ีดี  (Good/Best Practice = GP/BP) เป็นเทคนิค
ท่ีต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของตัวอย่างดีๆน้ันร่วมกัน มีการบันทึกผล 
การเชิญผู้ ท่ี เห็นร่วมกันว่าท าให้เกิดตัวอย่างดีๆน้ันมาเล่าสู่กันฟังและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซ่ึงความยากของเทคนิคน้ีคือ การ  นิยามว่า
ตัวอย่างที่เลือกมาน้ัน ดีอย่างไร และเพราะอะไร 

ประเด็นการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นค าถามส าคัญ ดังน้ี 
 1) การทบทวน (การจูนภาพ) ท่ีมาท่ีไปของโครงการ กิจกรรม กรณีศึกษา และ
ตัวเอง รวมท้ังสิ่งท่ีท าลงไป ผลท่ีเกิดในทุกด้าน เพื่อให้เห็นภาพ ซ่ึงค าถามเพื่อจูนภาพน้ี 
ได้แก่  

 ท าไมท่านถึงเข้ามาร่วมในการด าเนินงานโครงการน้ี  

 โครงการน้ีมุ่งหวังให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง (สภาพความส าเร็จท่ีคาดหวัง)  

 โครงการน้ีมีโครงสร้างการท างาน บทบาทหน้าท่ีกันอย่างไร ใครรับผิด
ชองอะไรบ้าง  

  โครงการน้ีด าเนินกิจกรรมอะไรไปบ้าง และได้ผลอะไรบ้าง 
2) การค้นหา (ชุด scan) เป็นการวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นความส าเร็จท่ีเกิดขึ้น

จริง ท้ังในด้านการบริหาร การจัดการต่างๆ ซ่ึงค าถามเพ่ือค้นหา/scan ได้แก่  

 ความส าเร็จอะไรที่ได้ตามความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จน้ันเป็น
อย่างไร  

 ความส าเร็จอะไรที่ได้ มากกว่า ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จท่ี
ได้มากกว่าความคาดหวัง เป็นอย่างไร  

 ความส าเร็จอะไรท่ีได้ น้อยกว่า ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จ
ท่ีน้อยกว่าความคาดหวัง เป็น อย่างไร 

3) ปัจจัย และอุปสรรค (ชุดท าไม) เป็นการวิเคราะห์ว่า ท าไม ผลการด าเนินงาน
จึงได้มากกว่า น้อยกว่าท่ีคาดหวัง โดยให้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง โครงสร้างการท างาน 
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กระบวนการท างาน กิจกรรม วิธีการท างาน ทีมงาน กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยแวดล้อม
อื่นๆว่า อะไรเป็นสาเหตุให้ผลการด าเนินงานเป็นเช่นน้ัน ซ่ึงค าถามเพื่อหาเหตุผล ปัจจัย 
และอุปสรรค ได้แก่  

 อะไรที่ท าให้เราท างานได้ผล ตาม ความคาดหวัง ท าไม จึงเป็นเช่นน้ัน  

 อะไร ท่ีท าให้เราท างานได้ผล มากกว่า ความคาดหวัง ท าไม จึงเป็น
เช่นน้ัน  

 อะไร ท่ีท าให้เราท างานได้ผล น้อยกว่า ความคาดหวัง ท าไม จึงเป็น
เช่นน้ัน 

4) การค้นหาบทเรียน (ชุดสรุป) เป็นค าถามท่ีได้เรียนรู้ว่า บทเรียนอะไรจากการ
ท างาน รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการท างาน เพื่อพัฒนากระบวนการ 
วิธีการท างาน การบริหารจัดการโครงการให้ดีขึ้น ซ่ึงค าถามเพ่ือค้นหาบทเรียน ได้แก่ 

 อะไรที่คิดว่า ดี ท าแล้วได้ผล ควรท าต่อไป ท าไม  

 อะไร ท่ีคิดว่ายังสามารถท าได้ แต่ต้องปรับปรุง และจะปรับปรุง
อย่างไร  

 อะไร ท่ีคิดว่าท าแล้ว ยังไม่ดี ไม่ควรท าต่อ ท าไม  

 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการต่อไป  
บทเรียนและข้อเสนอต้องชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้เห็นแนวปฏิบัติท่ีจะไปใช้ได้

ต่อไป 
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6. แบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะ 

แบบบันทึกการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศงานในคณะ 

การนิเทศงานครั้งที ่  

ชื่อนักศึกษา  

หน่วยงาน/ ชุมชนที่ฝึก  

อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม  

อาจารย์นิเทศงานของคณะ  

 
วัตถุประสงคข์องการนิเทศงานครั้งนี ้
 
 
 
ผลการจัดท า/ ตดิตามแผนการฝึก 

 
 
 
กระบวนการเรียนรู้ของนักศกึษา 

กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ต้องปรับปรุง 
เป็นไปตาม 

ความ
คาดหวัง 

เหนือความ
คาดหวัง 

1) การปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน/ พื้นที    
2) การสามารถในการเรียนรู้    
3) การใช้ประโยชน์จากการนิเทศงาน    
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กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ต้องปรับปรุง 
เป็นไปตาม 

ความ
คาดหวัง 

เหนือความ
คาดหวัง 

4) การท างานกับกลุ่มคนท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลาย 

   

5) ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

   

6) ความสามารถในการสะท้อนอัต
ลักษณ์ของวิชาชีพ 
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7.แบบประเมินการนิเทศงานอาจารย์นิเทศงานในคณะ และอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม (ส าหรับนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบประเมินผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการนิเทศงานของอาจารย์
นิเทศงานของคณะและอาจารย์ภาคสนาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
ภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ดังนั้น
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนตอบแบบ
ประเมินนี้ตามความจริงเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของ
คณะฯ ครั้งต่อไป  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

1. นักศึกษาศูนย์    1) รังสิต   2) ล าปาง  
2. หน่วยฝึก................. .......................................................................................  
3. ช่ืออาจารย์นิเทศงานใน................................................................................ 

ส่วนที่ 2 ภาพรวมของการนิเทศงานอาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์นิเทศ
งานภาคสนาม 

ค าชี้แจง กรุณาเลือกเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
(5-มากที่สุด / 4-มาก / 3-ปานกลาง / 2-น้อย / 1-น้อยท่ีสุด/ 0 –ไม่ได้ด าเนินการเลย)  

ภาพรวมของการนิเทศงาน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ของอาจารย์นิเทศงาน  
ด้านการบริหารจดัการ (Administrative) 

1. มีการก าหนดและวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับนกัศึกษา      
2. มีการประชุมหารือร่วมกันกับนักศึกษา      
3. มีการก าหนดขั้นตอนและออกแบบการฝึกภาคปฏิบัติงานร่วมกบั

นักศึกษา 
     

4. มีการชี้แจงวัตถปุระสงค์  ท าความเข้าใจข้อตกลงการฝึกภาคปฏิบัติ
ร่วมกับหนว่ยฝึกฯและนักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 สมรรถนะการนิเทศงาน 

ค าชี้แจง กรุณาเลือกเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ โดย 5 ระดับ คือ  

5-มากที่สุด / 4-มาก / 3-ปานกลาง / 2-น้อย / 1-น้อยที่สุด / 0 -ไม่ได้
ด าเนินการเลย  

ด้านการเรยีนรู้และจดัการศึกษา (Learning & Education) 
5. มีการก าหนดแนวทางการเรียนรู้ร่วมกบัอาจารย์นิเทศงาน

ภาคสนามและนกัศึกษา 
     

6. มีการแนะน าการใช้เครื่องมือ เทคนิค  ทักษะการท างานกับชุมชน      
7. มีการจัดกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเห็น

ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการฝกึภาคปฏิบัติ   
     

ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา (Supportive) 
8. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับนักศึกษา      
9. มีการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธภิาพ      
10. มีการสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน      
11. มีการติดต่อสื่อสารกับนกัศึกษาอยา่งต่อเนื่อง      

ภาพรวมของการนิเทศงาน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ของอาจารย์นิเทศงาน 
ด้านขอบเขตของเน้ือหาวิชา (Scope) 

12. มีความเข้าใจเนื้อหาวิชาการฝึกภาคปฏบิัติ       
13. มีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ        
14. มีความเข้าใจในเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติงาน          

สังคมสงเคราะห์ 
     

ด้านการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะหเ์ฉพาะราย/กลุม่ชน/ชุมชน/การบริหาร/การวิจัย 
(Methodologies) 

15. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์แบบบูรณาการ      
16. มีการอธบิายการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้นงานสังคมสงเคราะห์ทุก      
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ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการนิเทศงานของอาจารย์   
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................... 

ระดับ 
17. มีการยกตวัอย่างและน าเสนอประสบการณ์การท างานสังคม

สงเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม    
     

ด้านการท างานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ หรือ การท างานเป็นทีมกบัชมุชน (Team work) 
18. มีการประสานงานการฝึกภาคปฏบิัติร่วมกันกับอาจารย์นิเทศงาน

ในคณะและภาคสนาม 
     

19. มีการท างานร่วมกับองค์กรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีพ่บในการ     
ฝึกภาคปฏิบัต ิ

     

20. มีการจัดกระบวนการให้เกิดการท างานเป็นทีม      
ด้านการตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

21. มีการติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

22. มีการสะท้อนปัญหาในการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
23. มีการประเมินผลระหวา่งและหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติ      
24. มีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกภาคปฏบิัติ      



คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 3 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2563


