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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต 

 (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนยร์งัสติ และศูนยล์ าปาง  
   คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
 

หมวดท่ี 1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
      รหสัหลกัสูตร :   25400051100202 
  ชื่อหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ    
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Social Work  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเตม็ สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ 
   ชื่อย่อ สส.บ. 
 ภาษาองักฤษ  ชื่อเตม็ Bachelor of Social Work 
   ชื่อย่อ B.S.W. 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  - ไม่ม ี- 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   138  หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รปูแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี ระยะเวลาศกึษา 4  ปี   
 5.2 ประเภทของหลกัสูตร 
  ปรญิญาตรทีางวชิาชพี  
 5.3 ภาษาท่ีใช้   
  หลกัสูตรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรบัเข้าศึกษา 
  รบัทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถพูด ฟัง อ่าน เขยีน และเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็น
อย่างด ี
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 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ   

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว   
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงจากหลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ พ.ศ. 2559 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2563 

  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที ่…………..… 
                   เมื่อวนัที ่ …....  เดอืน ........................  พ.ศ.  …… 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที ่…………………. 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2552 ในปีการศกึษา  2565   

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
  8.1  นักสงัคมสงเคราะหว์ชิาชพี 
  8.2  นักจดัการรายกรณี  
  8.3  นักพฒันาสงัคม 
  8.4  นักสวสัดกิารสงัคม 
  8.5  นักพฒันาชุมชน 
  8.6  นักทณัฑวทิยา 
  8.7  พนักงานคุมประพฤต ิ
  8.8  พนักงานไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 
  8.9  พนักงานคุม้ครองสทิธ ิ
  8.10  เจา้หน้าทีพ่ฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
  8.11  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
  8.12  นักวชิาการ 
  8.13  นักวจิยั 
  8.14  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
  8.15  ผูป้ระสานงานโครงการ 
  8.16  ผูป้ระกอบการทางสงัคม 
  8.17 นักจดัการความรู ้
  8.18  อื่นๆ 
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9. เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  ช่ือ  นามสกลุ  และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนยร์งัสิต 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1. 110140053XXXX อาจารย์ ดร. เสาวธาร  โพธิก์ลดั Ph.D. (Social Work) 
Widener University, U.S.A., 2562 

ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุตธิรรม) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2553 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2551 

2 319990027XXXX ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วไิลภรณ์  โคตรบึงแก Ph.D. (Rehabilitation Counselor Education) 
Michigan State University, U.S.A.,2552 

M.S., (Rehabilitation Psychology)  
University of Wisconsin Madison, 
U.S.A., 2549 

สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกยีรตนิิยม
อนัดบั หนึ่ง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2544 

3. 1350500005XXX ผูข้่วยศาสตราจารย์ รณรงค์  จนัใด พช.ม. (การพฒันาชุมชน)
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555 
สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549 

4 310060296XXXX อาจารย ์ ธญัญลกัษณ์   
รุง้แสงจนัทร์   

รส.ม. (พฒันาแรงงานและสวสัดกิาร)      
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2556 

นบ.  (นิตศิาสตร์)  ม.สุโขทยัธรรมาธริาช, 2552 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกยีรตนิิยมอนัดบั 

หนึ่ง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 
5. 319990021xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สิริพรรณ ศรีมีชัย สส.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537 

รป.บ. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ,2537 
สส.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2530 
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2)  ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร  เปิดการเรียนการสอน ณ ศนูยล์ าปาง  

ล าดบั 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1 365990075XXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ พมิพ์ฉัตร  รสสุธรรม สส.ม. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 

สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541 

2 352020025XXXX อาจารย ์ กรุณา ใจใส ศศ.ม. (สตรีศกึษา)                    
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกยีรตนิิยม
อนัดบัหนึ่ง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2545 

3 3589900003XXX อาจารย์ ดร. ปรนิดา  ตาส ี ปร.ด. (การวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย์) 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2560 

วท.บ.(การวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์) 
มหาวทิยาลยั     
        ศรนีครนิทรวโิรฒ, 2551 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกยีรติ

นิยม     
  อนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,    
  2546 

4. 3809900220XXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

สุขุมา  อรุณจติ สส.ด. (การบรหิารงสงัคม)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557 

ศศ.ม. (พฒันามนุษย์และสงัคม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2549 

ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2547 

สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 

5 352120015XXXX อาจารย ์ ปุณิกา  อภริกัษ์ไกรศรี สส.ม. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ และศูนยล์ าปาง 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
  1) เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยง เนื่องมาจากความผันผวนและ
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไม่ ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความขดัแย้ง
ระหว่างอหิร่านกบัสหรฐัอเมริกา และความขดัแย้งในพื้นที่อื่นๆ  ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกยงัอยู่ในช่วงการ
ปรบัตวัเขา้สู่สมดุลใหม่ ตลาดเงนิ ตลาดทุน ยงัมคีวามเสี่ยงทีจ่ะผนัผวนตลอดช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แม้ว่าการเปิดเสรภีายใต้ขอ้ตกลงเขตเศรษฐกจิอาเซยีน
ในปี 2558 จะท าให้ไทยมีโอกาสการยกระดบัศกัยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทย โอกาสการใช้
ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และโลจิสติกส์ในส าหรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและใน
ภูมภิาคในระยะต่อไปได ้องค์การสหประชาชาติได้ประเมนิสถานการณ์ในช่วงปี 2544-2563 ว่าจะเป็น
ศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ การก้าวเขา้สู่สงัคมสูงวยัของโลกจะส่งผลใหม้กีารขาดแคลนแรงงานในประเทศ วยั
ท างานต้องรบัภาระการดูแลผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรโลกทีส่ าคญัอกีประการ
คือประชากรวยัเด็กมจี านวนลดลง กอปรกับมีการปรบัเปลี่ยนด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่รวดเร็ว  
ภาคการผลิตต้องมีการปรบัตวัตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยใีห้ทนั โดยต้องเพิ่มการลงทุนด้าน
การวิจยัและพัฒนานวตักรรม จึงจะท าให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัได้ ในปี 2556 คนไทยจ านวน 
26.1 ล้านคนหรือมากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทัง้ประเทศสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้ทุกที่  ทุกเวลา  ซึ่ง
เป็นความท้าทายของการปรบัตวัให้ทนัต่อการแข่งขนัที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกส่งผลให้เกิดวาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
โดยมกีารจดัท าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals 
[SDGs])  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวางแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคตทีเ่น้นขจดัความยากจนให้
หมดไป  ประชาชนมสุีขภาพดี มรีะบบการศึกษาทีไ่ดคุ้ณภาพอย่างเท่าเทียมและทัว่ถงึ  ลดความเหลื่อม
ล ้าภายในและระหว่างประเทศ ส่งเสรมิการพฒันาการเมอืงและเศรษฐกจิ ส่งเสรมิใหส้งัคมมคีวามสุข  มี
ความยุตธิรรม  และส่งเสรมิความเป็นหุน้ส่วนเพื่อการพฒันาในระดบัโลกร่วมกนั 
  2) ผลการพฒันาประเทศไทยจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1- ฉบบัท่ี 
12 (2504-2564) ในช่วง 5 ทศวรรษทีผ่่านมาพบว่า  เศรษฐกิจไทยขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 6.1 ส่งผลใหร้ายได้
ประชาชาติต่อหวัของประชาชน (GNI per capita)   ในปี 2553 เพิม่ขึ้นเป็น 156,643 บาท (4,937 ดอลล่าร์
สหรฐั) ซึ่งท าให้ธนาคารโลกขยบัฐานะประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีายไดป้านกลางตอนบน (Upper middle- 
income countries) และในปี 2557 รายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั (GNI per capita) ของประเทศไทยเพิม่ขึ้นเป็น 
185,414 บาท  (5,707 ดอลล่ารส์หรฐั) ในขณะทีผ่ลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GNI per capita) อยู่ที ่
202,795 บาท         (6,108 ดอลล่าร์สหรฐั) และมีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม เมื่อสิ้น
แผนพฒันาฯฉบบัที ่12 ในปี 2564  รายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั (GNI per capita) เป็น 464,052 บาท (13,649 
ดอลล่าร์สหรฐั)  และ 440,849 บาท  (12,966 ดอลล่าร์สหรฐั) เมื่อสิ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 13 ในปี 2569 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2558, น.1-15) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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             3) ดัชนี ช้ี วัดและรายงานเชิงสถานการณ์ ระดับ โลก  ดัชนี ความก้ าวหน้ าของคน 
(Human  Achievement  Index [HAI]) )  ปี 2561 ประเทศไทยมีดชันีการพัฒนามนุษย์ที่มอีงค์ประกอบ 3 
ดา้นไดแ้ก่ ความยนืยาวของชีวติและสุขภาพด ีการศึกษา และมาตรฐานคุณภาพชีวติ พบว่าไทยอยู่ล าดบัที ่
83  ในจ านวน 187 ประเทศ ประเทศไทยถูกจดัอยู่ในกลุ่มประเทศทีม่กีารพฒันามนุษยใ์นระดบั "สูง" ซึ่งสถติิ
คะแนนย้อนหลัง (ส าหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2561) รายงานความสุขของประชากรโลก (World 
Happiness Report) ของสหประชาชาติ ปี 2558  ประเทศไทยอยู่ล าดบัที่ 34 ขณะที่สงิคโปร์อยู่ล าดบัที ่24  
และในปี 2562 ประเทศไทยถูกจดัเป็นประเทศทีม่คีวามสุขโลกอยู่ในอนัดบัที ่52 ตกจากอนัดบั 46 ในปี 2561 
( องคก์ารสหประชาชาต,ิ 2562) 

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 
สาขา (ในปี 2558) ประกอบด้วย สนิค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงนิทุน โดยในการเปิดเสรี
ด้านสนิค้าและบริการ ไทยจะเสยีเปรียบในสนิค้าเกษตรและสนิค้าอุตสาหกรรมบางรายการ แต่ได้รับ
ผลประโยชน์จากบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายต ่ากว่า การเปิดเสรีด้านการ
ลงทุนอาจจะท าให้ไทยสูญเสยีการเป็นฐานผลติใหป้ระเทศเพื่อนบา้นทีย่งัมทีรพัยากรธรรมชาติทีย่งัอุดม
สมบูรณ์และแรงงานราคาถูกกว่า แต่มเีสถียรภาพทางการเมอืงที่สูงกว่า รวมถึงการเปิดเสรีด้านการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอื จะท าใหแ้รงงานระดบัล่าง (แรงงานไรฝี้มอื) หลัง่ไหลเขา้สู่ไทย เพื่อมารบัค่าแรง
ขัน้ต ่าที่สูงกว่าประเทศต้นทาง นอกจากนี้ การอพยพแรงงานจะท าให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่าง
วฒันธรรม ทีผู่้ประกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ต้องมศีกัยภาพทางวฒันธรรมมากขึ้นไปดว้ย อย่างไรก็
ตาม ปฏเิสธไม่ไดว่้าในอกีดา้นของการเคลื่อนยา้ยแรงงานนี้กจ็ะมปัีญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพ
ตดิ อาชญากรรม และการคา้มนุษยท์ีจ่ะขยายตวัตามไปดว้ย  
  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบตัิทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่มแีนวโน้มว่าจะเพิ่มจ านวนและความ
รุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะการอพยพย้ายถิน่ของประชากร รวมถึงภยัที่เกดิขึน้จากการก่อการรา้ย
ของมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ  ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีม่ต่ีอบุคคล ครอบครวั ชุมชน และประเทศ ไม่
เฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพ การตกอยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก แต่ยังรวมไปถึงผลกระทบเชิงสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการเข้าไม่ถึงระบบการ
คุม้ครองทางสงัคม 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
  ความก้าวหน้าในมติิสงัคมของประเทศไทย สะท้อนได้จากผลการส ารวจดชันีความก้าวหน้า
ทางสังคมประจ าปี 2560 หรือ 2017 Social Progress Index [SPI]) ซึ่งท าการส ารวจโดยองค์กรที่ไม่
แสวงหาก าไรในประเทศสหรฐัอเมริกา ที่ชื่อว่า Social Progress Imperative โดยได้ด าเนินการเป็นปี
แรกในการเปรยีบเทยีบขอ้มูลยอ้นหลงัของช่วงปี 2557-2560 พบว่าประเทศไทยซึ่งมกีารพฒันาทีด่ขีึน้ใน
หลายด้าน ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 62 จากการส ารวจ 128 ประเทศ โดยมีความโดดเด่นในด้านความ
ปลอดภยัส่วนตวั ความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์และพืน้ฐานของการอยู่ดมีสุีข 
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  อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาด้านสงัคมที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ครอบคลุมกรอบด้าน
กฎหมายและปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์ไดแ้ก่ 
  1) ทิศทางการพฒันาของประชาคมโลกตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals [SDGs]) ในระยะ 15 ปี ตัง้แต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสงิหาคม 2573 
ก าหนดเป้าหมายการพฒันา 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยอาศยักรอบแนวคิด
ที่มองการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ความมัน่คงปลอดภยั การเขา้ถึงทรพัยากร และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
ยัง่ยนื เป็นต้น 
  2) กรอบพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัต่ออนุสญัญาด้านสทิธิ
มนุษยชนจ านวนหลายฉบับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child [CRC]) 
อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women [CEDAW]) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities [CRPD]) และอนุสัญญาอื่นๆ ซึ่งเป็นกรอบพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่มคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบตัิงานด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคม
ของประเทศไทย 
  3) การประชุมภาคีความร่วมมือด้านสงัคมสงเคราะห์อาเซียน (ASEAN Social Work 
Consortium) ภาคเีครอืข่ายนักการศกึษาและผู้ปฏิบตัิงานด้านสงัคมสงเคราะห ์ไดร้่วมกนัก าหนดแผน
ความร่วมมอื (Action plan) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
ระหว่างประเทศในอาเซียน รวมทัง้การจัดตัง้สถาบันการฝึกอบรมด้านสงัคมสงเคราะห์อาเซียน  การ
จัดท าหลักสูตรกลางส าหรับการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน และการจัดท า
จรรยาบรรณกลางส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์อาเซียน ทัง้นี้เพื่อพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ
สงัคมสงเคราะหใ์นระดบัภูมภิาคใหเ้ป็นมาตรฐานสากลมากขึน้ 
  4) ทิศทางการพฒันาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ภายใต้วิสยัทศัน์ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย 7 แนวทางไดแ้ก่ (1) การสรา้งความอยู่ดีมี
สุขของครอบครวัไทย  (2) การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั  (3) การสรา้งความมัน่คงและการลดความ
เหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  (4) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ให้มคีุณภาพ
เท่าเทียมและทัว่ถึง (5) การพัฒนาระบบสุขภาพ  (6) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมที่เอื้อต่อ
สงัคมสูงวยั และ (7) การสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคมและทุนวฒันธรรม 
  5) การบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 
2556 ส่งผลให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้รับรับรองทางกฎหมาย  มีการก าหนดว่าวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครวั กลุ่มคน หรอืชุมชน เพื่อให้กระท าหน้าที่ทางสงัคมและ
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ด ารงชีวิตได้อย่างปกตสุิข อีกทัง้มกีารก าหนดให้มสีภาวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสรมิ และพฒันาวชิาชีพสงัคมสงเคราะห ์ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
หรอืบรกิารทางสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชีพสงัคมสงเคราะห์ และมกีารก าหนดการควบคุมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบ
วชิาชพีใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  6) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มคอ.1) จดัท าโดยความร่วมมอืของ
สถาบนัการศึกษาที่จดัการเรียนการสอนด้านสงัคมสงเคราะห์ศาสตรจ์ านวน 9 สถาบนั ในนามสมาคม
สภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย โดยก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ของผู้สอน ผู้นิเทศงาน ก าหนดให้หลักสูตรมีการฝึกภาคปฏิบตัิไม่น้อยกว่า 800 ชัว่โมง 
โดยให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในองค์กร (Agency-based)  ชุมชน (Community-based) และการจัดท า
โครงการฝึกปฏิบตัเิชงิลกึตามความสนใจ (Project-based) อกีทัง้เน้นใหผู้้เรยีนมปีระสบการณ์ในการฝึก
ทักษะหรือฝึกปฏิบัติทัง้ในและนอกชัน้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ
นอกเหนือจากการเรยีนภาคทฤษฎ ี(Active Learning and Hands-On Experiences) 
  7) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรม์ุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ GREATS  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตโดยมุ่งผลิต
บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ GREATS   

1) คุณลกัษณะบัณฑติที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  

GREATS 
  G-Global Mindset   : ทนัโลกทนัสงัคม 
  R-Responsibility   : ส านึกรบัผดิชอบอย่างยัง่ยนื 
  E-Eloquence    : สื่อสารอย่างสรา้งสรรคท์รงพลงั 
  A-Aesthetic appreciation  : มสุีนทรยีะในหวัใจ 
  T-Team leader   : เป็นผูน้ า ท างานเป็นทมี 
   S-Spirit of Thammasat  : มจีติวญิญาณธรรมศาสตร ์  

2) คุณลกัษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สร้างบณัฑิตให้มี
คุณลกัษณะ EMPOWER & GREATS มทีักษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทาง Active Learning ตามแผนยุทธศาสตร์คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบบัที่  12 ( พ.ศ.2560-
2564) 

 
EMPOWER 

  E – Academic Excellence  :  มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ  
  M – Moral   :  ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณ    

P – Professional   :  มคีวามเป็นวชิาชพีและมอือาชพี    
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  O – Open-minded   :  เปิดใจเรยีนรูส้ิง่ใหม ่  
W – Wisdom               :  มคีวามตระหนักในภูมปัิญญาทอ้งถิน่และเท่าทนัต่อ  

             สงัคมโลก   
E – Enterprising            :  มคีวามสามารถในดา้นบรหิารจดัการและพึง่พา 
      ตนเองได้ 
R – Respect and Responsibility: ยอมรบัความแตกต่างหลากหลายและมคีวาม

รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 
8) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และการ

พฒันาหลกัสูตรพื้นฐานที่เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรม์กีารปรบั
หลกัสูตรการศกึษาทัว่ไป พ.ศ. 2558 ที่เน้นการพฒันาทกัษะชีวติ  ทกัษะการท างานเป็นทมี  ทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และทักษะการสื่อสารฯลฯ ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัโลก  ระดบัภูมภิาค และระดบัชาต ิ ดงันัน้การปรบัปรุงหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์
ศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตร ีจงึมุ่งเน้นความเป็นศูนยก์ลางและจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน
และเอื้อต่อกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพของผูเ้รยีนเป็นหลกั 

11.3  ผลการประเมินหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
1) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี

การศกึษา 2561 มคี่าเฉลีย่ 3.47 (คะแนนเตม็ 5) อยู่ในระดบัด ี  
2) ผลการสมัมนาพฒันาการเรยีนการสอนหลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบ์ณัฑติ  

ผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
2.1) ผลการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิต 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่
ประเมนิโดยผู้ใช้บณัฑติ จ าแนกตามคุณสมบัติของบณัฑติ จ าแนกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ ด้าน
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49 ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ พบว่า มคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 ดา้นความรู้ พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.09 ด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 ดา้นทกัษะการ
ปฏบิตัิทางวชิาชีพสงัคมสงเคราะห ์ พบว่ามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 และดา้น
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีพบว่ามคีวามพงึพอใจน้อยกว่าทุกดา้น 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 โดยผูใ้ชบ้ณัฑติไดใ้หค้วามเหน็ ดงัต่อไปนี้ 

1)  ด้านการเรียนการสอน/การเพ่ิมเติมความรู้ 
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•   การพฒันาด้านภาษาต่างประเทศ: ควรจดัหรือเพิม่การเรียนภาษาองักฤษ 
และภาษาที่จ าเป็นอื่นๆ ให้มใีนหลกัสูตร  ทัง้นี้ เพื่อให้บณัฑติสามารถท างานได้อย่างหลากหลาย และมี
คุณภาพที่ดียิง่ขึ้น โดยการบูรณาการภาษาต่างประเทศเข้ากบัหลกัสูตรการศึกษาพื้นฐาน เช่น การให้
ความส าคญักบัค าศพัท์เฉพาะที่ผู้เรียนต้องรู้ในวิชาพื้นฐานต่างๆ การปรบัเนื้อหาในหนังสอืเรียนด้าน
ภาษาใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาของวชิาพืน้ฐานหลกั เป็นต้น 

•   การบูรณาการร่วมกันระหว่างหลักสูตร องค์กร ชุมชน : ควรมีการ
ด าเนินการดงันี้ (1) เพิม่เนื้อหา ความสมัพนัธ์ขององคก์รกบัชุมชนในหลกัสูตร (2) เนื้อหาการเรยีนสงัคม
สงเคราะห์ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมหรอืสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากสงัคมเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว (3) 
ควรเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียนให้มากขึ้น  เพื่อที่จะได้เข้าใจและเห็นภาพการ
ท างานด้านสงัคมที่ชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเมื่อต้องปฏิบตังิานจรงิ (4) ออกแบบการเรยีนการสอน
แบบลงมอืปฏบิตัจิรงิกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เพื่อบณัฑติส าเรจ็ออกมาแลว้จะเป็นผู้ทีม่คีวามเชี่ยวชาญ 
มปีระสบการณ์ทีม่ากขึน้ พรอ้มทีจ่ะท างานกบักลุ่มเป้าหมายไดท้นัทแีละมปีระสทิธภิาพ 

•   ความสามารถในการเขียนโครงการ แผนงาน : ผู้เรียนควรมีความรู้
ความสามารถในการเขยีนโครงการ เพื่อขออนุมตังิบประมาณ และการตดิต่อประสานงานการด าเนินการ
ต่างๆ 

•   การเรียนรู้ด้วยตนเอง: ควรมกีารเรียนการสอนที่ฝึกผู้เรียนให้คิดวิเคราะห ์
วจิารณ์ ไดล้งมอืปฏบิตัจินเกดิการเรยีนรูแ้ละคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง อนัจะน าไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีิต 
Long Life Education เพื่อน าไปสู่การที่ผู้เรียนจะได้สามารถเลือกอาชีพได้ตามความถนัดและสนใจ 
รวมถงึมคีวามสุขในการประกอบอาชพีทีต่นเลอืกนัน้ๆดว้ย 

•   ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน : ผู้เรียนควรมีความรู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้  (1) 
ความรูใ้นศาสตรข์องกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ความรู้เรื่องสทิธเิด็ก การคุม้ครองเด็ก และอื่นๆ (2) 
การมคีวามรูแ้ละทกัษะในการใช้คอมพวิเตอร์และโปรแกรมต่าง เช่น power point วธิีน าเสนออย่างไรให้
คนสนใจ การใช้โปรแกรม Excel ในการค านวณต่างๆ ที่จะท าให้การท างานง่ายขึ้น (3) พฒันาความรู้
และทกัษะที่ส าคญัในการใชช้ีวติและท างาน เช่น ความรูด้้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ีเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถงึทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทนัสื่อ รวมถึงทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม เพื่อให้มคีวามคดิสร้างสรรค ์
มวีจิารณญาณในการแก้ปัญหา มทีกัษะชวีิตและแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อใหรู้้จกัปรบัตวั รูจ้กัเข้า
สงัคม และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ 

2)   ด้านทศันคติของนักศึกษา 

• บณัฑิตมีทศันคติเชิงบวกต่อการท างาน: มกีารจดัการการเรยีนการสอน
เพื่อใหบ้ณัฑติมทีศันคตแิละวธิคีดิต่อไปนี้ (1) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี ผูป่้วยหรอืผูใ้ชบ้รกิาร นอกจากนี้มี
ความมุ่งมัน่ รบัผดิชอบต่อการปฏิบตัิงานทีย่ดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (2) ควรมคีวามเข้าใจ ทศันคติเรื่อง
ความเป็นมนุษย์คุณค่าและศกัดิศ์รขีองมนุษย์อย่างถูกต้อง รวมถงึการเขา้ใจสทิธ ิการท าบทบาทหน้าที ่
และการตระหนักต่อศีลธรรมจรรยาอนัดงีาม (3) การคดิเชงิบวกทัง้ต่อคนรอบขา้งและตนเอง รวมถงึการ
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มองสงัคมในภาพทีก่วา้งขึน้ เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้ใจสภาพปัญหาของสงัคมในเชิงลกึ (4) มคีวามกลา้แสดงออก
ในเชงิความคิดสร้างสรรค์ มคีวามเป็นผู้น า มคีวามมุ่งมัน่ วริิยะอุตสาหะในการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์ 

• การท างานบนความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย : การยอมรับในช่วงวัย 
(Generation) ที่มคีวามแตกต่างหลากหลายในองค์กรที่ปฏิบตังิาน ทัง้เพื่อนร่วมงานและกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถงึมคีวามเป็นกลางในการแสดงทศันคตแิละการตดัสนิใจ 

• การพัฒนาด้านทัศนคติ: มีการพัฒนาทัศนคติในรูปแบบต่อไปนี้  (1) 
นักศึกษามวีิธีการปรบัปรุงทศันคติที่มต่ีอชีวติและตนเอง สามารถตรวจสอบและรบัผดิชอบต่อทศันคติ
ของตวัเอง (2) สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต ตัง้เป้าหมายที่สมเหตุสมผล และ
สามารถจดัการกบัเรื่องใหญ่ ๆ ในชีวิตได้ เช่น การให้อภัยต่อความผดิพลาดของผู้อื่น เป็นจิตอาสา
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น เป็นต้น 

3)   ด้านการฝึกทกัษะ/การปฏิบติัให้นักศึกษา 

• การมีจิตสาธารณะ การเป็นผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลง: ควรมีการฝึก
ทกัษะและการปฏิบัติในประเด็นต่อไปนี้ (1) การปลูกฝังงานจิตอาสาเพิ่มเติม โดยมวีิธีการ พื้นที่และ
กจิกรรมให้นักศึกษาได้ฝึก (2) สอนหรอืส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้น าให้กบันักศึกษาผ่านการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ และ (3) การเรียนการสอนที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคญัของวิธีการท างานสังคม
สงเคราะห์ เช่น การท างานรายกรณี (case work) ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนมาก จงึต้องมกีารฝึกทกัษะดา้น
นี้ใหม้าก เพื่อจะไดเ้กดิความเขา้ใจและเหน็ความส าคญัในแง่การท างานกบัผูใ้ชบ้รกิารเป็นรายบุคคล  

• ควรเพ่ิมหน่วยงานด้านการฝึกภาคปฏิบติัและดงูานท่ีหลากหลาย: ควร
มแีนวทางการจดัการเรียนการสอน ดงันี้ (1) เนื่องจากในปัจจุบนัมหีน่วยงานจ านวนมากที่มกีารท างาน
เกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห์ ทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรการกุศล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ลกัษณะการด าเนินงาน วฒันธรรมองคก์ร และความหลากหลายเหล่านี้ ดงันัน้ จงึควรส่งนักศกึษา ศกึษา
ดูงานหรือฝึกงานให้หลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย (2) ควรมรีะยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น 
เพื่อเป็นบณัฑติทีส่ามารถท างานได้ทนัทีและมปีระสทิธิภาพภายหลงัจบการศึกษา และ (3) เปิดโอกาส
ใหน้ักศกึษาเลอืกพืน้ทีฝึ่กทีส่อดคลอ้งกบัการท างานในอนาคต  

2.2 ผลการประเมินบณัฑิตสงัคมสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 
การประเมนิผลความพงึพอใจหลกัสูตรทีป่ระเมนิโดยบณัฑติสงัคมสงเคราะห์ปี 2561 

จ าแนกตามคุณสมบัติของบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  รองลงมาคือ  ด้านทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.36 ด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 ด้านความรู ้
พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ดา้นทกัษะการปฏิบตัิทางวชิาชพี มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.17 และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีพบว่ามคีวามพงึ
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พอใจน้อยกว่าทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดยบัณฑิตได้ให้ความเห็นในแต่ละด้าน ด้านเนื้อหา
รายวชิา ดงัต่อไปนี้   

• เนื้อหาของบางรายวชิาไม่เป็นปัจจุบนั ไม่ทนักบัการเปลีย่นแปลงของกระแส
โลก ควรจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการปฏบิตังิานจริงมากยิง่ขึน้ และ  สอดแทรกเทคนิคทีส่ามารถปรบัใช้
ในกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีห่ลากหลาย 

• ควรจดัรายวชิาใหค้รอบคลุมกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร และควรเพิม่ปัจจยัทางสงัคม
ทีเ่กี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยทีี่ท าให้เกดิความเปราะบางต่อผู้ใช้บรกิาร ควรน าความรูด้้านเทคโนโลยมีา
เชื่อมกบัการเรยีนรูใ้ห้เพิม่ขึน้ ส่งเสรมิดา้นนวตักรรมใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อทีจ่บไปจะไดท้นัยุคสมยั และมีจุด
แขง็ในตวัเองต่อการท างาน สงัคมสงเคราะหส์มยัใหม่ 

• หลกัสูตรควรประสานร่วมกบักบัสภาวชิาชพีว่า นักศกึษาจะส าเรจ็การศึกษา
แลว้ จะต้องสอบและไดใ้บประกอบวชิาชพีสงัคมสงเคราะหใ์หเ้รยีบรอ้ยเพื่อไม่ต้องรอเวลาในการสอบ 

2.3  ผลการประเมินจากนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  
การประเมนิผลความพงึพอใจหลกัสูตรทีป่ระเมนิโดยนักศกึษาสงัคมสงเคราะหปี์ 2561 

จ าแนกตามคุณสมบัติของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์  จ าแนกในแต่ ละด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 รองลงมาคือ  ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.14 ดา้นทกัษะการปฏบิตัิทางวิชาชพี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า มคีวามพงึ
พอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.37 ด้านความรู้ พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.84 และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีพบว่ามคีวามพงึ
พอใจน้อยกว่าทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 โดยบัณฑิตได้ให้ความเห็นในแต่ละด้าน ด้านเนื้อหา
รายวชิา ดงัต่อไปนี้  

2.3.1 ด้านการพฒันาความรู้ 

• ทกัษะเรื่องความรู้และการปฏิบตัิโดยส่วนใหญ่สอนแต่ทฤษฎีเดิมๆอยากให้
น าหลกัการและทฤษฎีใหม่ๆมาสอนเพิม่เติมบ้างรวมไปถึงหลักการการท ากลุ่มที่มีประสทิธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น อยากให้สอนทกัษะหรือเทคนิคในการท างานสงัคมสงเคราะห์เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การฝึกภาคปฏบิตัแิละการท างาน รวมถงึการการวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษาในวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์  

• เพิม่การน าทกัษะต่าง ๆ มาปฏบิตัใิหม้ากขึ้น อีกทัง้ควรน าวิชาพฒันาชุมชน
มาเป็นวิชาบังคับมากกว่าวิชาเลือกเพราะเนื่องจากมีความส าคัญและความจ าเป็นต้องใช้ในการฝึก
ภาคปฏบิตั ิ2 และฝึกภาคปฏบิตั ิ3  

• เนื้อหาที่ในหลกัสูตรมคีวามซ ้าซ้อนควรบูรณาการเป็นวชิาเดียวกนั และเน้น
เรื่อง Active learning เพิม่มากขึน้ 

• การสรา้งวชิาโทควรมคีวามเฉพาะมากกว่านี้ มเิช่นนัน้จะเหมอืนกบัการเรยีน
วนไปมาเพราะเนื้อหาคลา้ยๆ กนั  
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• เพิ่มวิชาเลือกเกี่ยวกับแรงงานและการอพยพย้ายถิ่น  (Cross-border 
migration) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาโทแรงงาน และน าประโยชน์ไปใช้ในการ
พฒันาการท างานเกี่ยวกบัแรงงานได ้ 

• ควรสร้างทางเลือกโดยการเพิม่ศกัยภาพด้านต่างๆ เช่น ภาษา ทกัษะที่ได้
จากการท างานของสหวชิาชพี เพื่อสร้างทางเลอืกใหก้บันักศกึษาในการทีจ่ะจบไปเป็นบณัฑติที่สามารถ
ตอบโจทยแ์รงงานทีอ่ยู่ในภาวะเศรษฐกจิน าในการพฒันาประเทศ  

• แก่นของการศกึษาด้านสงัคมสงเคราะห์ควรปรบัเขา้กบับรบิทสงัคม ไม่ขวา
จดัหรอืซ้ายจดัไปทางใดทางหนึ่ง หรือยดึติดเกนิไป เพราะทุกคนไม่ไดจ้บไปเป็นนักสงัคมสงเคราะห์ แต่
คณะสามารถสรา้งบณัฑติทีม่ศีกัยภาพท างานไดท้ัง้ภาครฐัเอกชนและองคก์รอสิระในและนอก  

2.3.2 ด้านการฝึกภาคปฏิบติั  

• การฝึกภาคปฏิบตัไิม่จูงใจเพราะบงัคบัฝึก ฝึกแต่ทอ้งถิ่น ไม่สามารถเลอืกได ้
เพราะนักศกึษาทุกคนไม่ไดอ้ยากเป็นนักสงัคมสงเคราะห ์ 

• นักศึกษาที่สนใจเรียนนอกคณะมมีากขึ้นดงันัน้หน่วยฝึกภาคปฏิบตัิที่คณะ
ก าหนดควรขยายหน่วยงานการฝึกทีไ่ม่เฉพาะหน่วยงานทางสงัคมสงเคราะหเ์ท่านัน้  

• หลักสูตรควรทบทวนวตัถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ความต้องการรบันักศกึษาฝึกภาคปฏบิตัขิองแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากอาจไม่ไดร้บัการพฒันาทกัษะทาง
สงัคมสงเคราะหต์ามทีก่ าหนด 

3)   ผลการสมัมนารบัฟังความคิดเหน็จากผู้ทรงคณุวฒิุ  
 ที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เสนอให้หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร

บณัฑติควรมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรดงันี้ 
1. ปรบัเป็นหลกัสูตรประเภทวิชาชพีไม่ใช่ประเภทวิชาการ  เนื่องจากมกีารบงัคบัใช้กฎหมาย

วชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์พ.ศ.2556 การสอบใบรบัอนุญาตวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์ นักสงัคมสงเคราะห์มี
การปฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายอย่างน้อย 8 ฉบบั ไดแ้ก่  

1) พ.ร.บ.แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2542   
2) พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 
3) พ.ร.บ. คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 
4) พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่เติม โดย พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2551 
5) พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ.2545  
6) พ.ร.บ. ส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. 2546 ตาม พ.ร.บ.การจดัสวสัดกิารสงัคม (ฉบบั

ที ่2) พ.ศ.2550 
7) พ.ร.บ.สุขภาพจติ พ.ศ.2551 
8) พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 
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การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองสวสัดิภาพผู้เสยีหายให้ได้รบัความเป็นธรรม
ทางสงัคม ซึ่งจะต้องมกีารก าหนดสมรรถนะทางวชิาชพีการท างานสงัคมสงเคราะห์ในแต่ละระดบัให้ชดัเจน  
เพื่อใหเ้กดิความก้าวหน้าทางวชิาชพี  

2.  โครงสรา้งหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตร ควรเพิม่วชิาใหม่ใหม้คีวามทนัสมยั เช่น การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data)  การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ การน าเสนองาน การ
วิจยัเพื่อพัฒนาบริการสงัคมสงเคราะห์ เพิม่ทกัษะการปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะห์ใหม่กบันักศึกษา ควร
ทบทวนรายวชิาทัง้ระบบ คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของหลกัสูตร ควรบูรณาการรายวชิาที่ใกล้เคียง
กนัเขา้ดว้ยกนั เนื่องจากมรีายวชิาจ านวนมาก สาระการเรยีนรูซ้ ้ากนัหลายวชิา    

3. การพฒันาการเรยีนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ลดการบรรยายในชัน้เรยีน ส่งเสริมให้ผูเ้รยีน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจรงิ การใช้สถานการณ์จ าลอง การเสริมสร้างทกัษะในกระบวนการปฏิบตังิาน
สงัคมสงเคราะห ์

4. การฝึกภาคปฏิบตัิ ควรส่งเสริมจริยธรรมทางวิชาชีพ  สร้างความตระหนักต่อผู้เรียนให้มี
ความรบัผดิชอบในการฝึกภาคปฏบิตั ิ   

สถานการณ์ภายนอกหรือทิศทางการพฒันาที่กล่าวข้างต้น หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
บณัฑติซึ่งเป็นหลกัสูตรทีมุ่่งผลตินักสงัคมสงเคราะห์วชิาชพี รวมทัง้ผลติผูท้ี่มคีวามรู ้ทกัษะ และทศันคติที่
เหมาะสมในการท างานกับมนุษย์ (Human services) ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย จะต้องปรบัตัวให้ก้าว
ทนักบับรบิททางเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวทนัต่อความต้องการทางวิชาชีพและ
การพัฒนาวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศและสากล บณัฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มอีตัลกัษณ์ชดัเจนและเป็นผูน้ า
ทางวชิาชพีและ/หรอืวชิาการต่อไป 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

  ผลของการพฒันาที่ไม่สมดุลได้ก่อผลกระทบและปัญหาทางสงัคมตามมามากมาย ส่งผลต่อวิถี
ชวีติของผูค้นทัง้ในระดบัปัจเจก กลุ่ม ครอบครวัอกีมากมาย รวมถงึกระทบต่อชุมชน และสงัคมโดยรวม 
ท าใหม้คีวามจ าเป็นต้องมกีารจดัสวสัดกิารทางสงัคมทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ในกระแสทีเ่ปลีย่นแปลง 
รวมทัง้พฒันาระบบคุม้ครองและป้องกนัปัญหาในระยะยาวเพื่อใหม้นุษยม์หีลกัประกนัในความมัน่คงของ
ชวีติและมคีุณภาพชีวติทีด่ี  ซึ่งต้องอาศยัการท างานทัง้การให้บริการโดยตรง ทัง้ระดบับุคคล ครอบครวั 
กลุ่ม และชุมชน  รวมทัง้การศกึษาวจิยัซึ่งน าไปสู่การขบัเคลื่อนเชงินโยบาย    

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงึเหน็ความจ าเป็นที่ต้องมกีารปรบัปรุง
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ตอบสนองความจ าเป็นในการปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะหท์ี่พรอ้มดว้ยความรู ้ความช านาญในการบรกิาร 
ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนานักวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการสังคมมากขึ้น โดย
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หลกัสูตรปรบัปรุงให้มกีารฝึกภาคปฏิบตัิทีเ่ขม้ขน้มากยิง่ขึ้น เน้นการฝึกทกัษะในและนอกชัน้เรยีน และ
การเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตังิานโดยใชว้ิธกีารทางสงัคมสงเคราะห์ทีจ่ะสามารถประยุกต์ใชไ้ดใ้น
บริบทการท างานจริง โดยหลักสูตรจะให้ปริญญาสาขาเดียว คือวิชาเอกสาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
และวิชาโทใน 7 สาขาวิชา อนัประกอบด้วย 1)  สาขาการพัฒนาชุมชน  2)  สาขาสงัคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม  3)  สาขาสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 4)  สาขาการพัฒนาเด็กเยาวชนและ
ครอบครวั 5) สาขาการบริหารแรงงานและสวสัดิการ และ 6) สาขาสวสัดิการผูสู้งอายุ ส าหรบันักศึกษา
นอกคณะ 
 12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และภาควิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มี
ภารกิจหลกั 5 ด้าน คือ การผลิตบณัฑติ การวิจยั การบริการสงัคม การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ
การบรหิารจดัการ ซึ่งการปรบัปรุงหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ จะส่งเสริมให้ภารกิจดา้นการ
ผลิตบัณฑิต รวมทัง้ภารกิจด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อ
ออกไปรบัใช้สงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการ แก้ไขปัญหาสังคมทัง้ในระดบับุคคล กลุ่ม ชุมชน และ
สงัคม ในฐานะนักสงัคมสงเคราะหว์ชิาชพี ซึ่งสอดรบักบัวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
13.  ความสมัพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชา

ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชาอื่น) 

 13.1 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 
การเรียนการสอนในหลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  ได้ก าหนดให้นักศึกษา ได้

ศกึษาในหลกัสูตรอื่น คอื หมวดวชิาบงัคบันอกสาขา  15 หน่วยกติ  ม ี5 วชิา คอื 

รหสัวิชา  ช่ือวิชา         หน่วยกิต  
                            (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
AN201 Introduction to Anthropology  
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ร.211   ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร์      3 (3-0-6) 
PO211   Introduction to Political Science  
ศ.210 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น      3 (3-0-6) 
EC210 Introductory Economic 
สว.201 สงัคมวทิยาเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
SO201 Introduction to Sociology  
สษ.256 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 1             3 (3-0-6) 
EL256 English for Social Workers 1 
 

นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหน้ักศกึษา/เลือกศึกษาในหลกัสูตรอื่นในหมวดวชิาโท หรือวิชาเลือก 15 
หน่วยกิต และหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกติ ซึ่งนักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดท้ัง้รายวชิาในหลกัสูตร
นี้ และรายวิชาในหลกัสูตรอื่นซึ่งการก าหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาในหลกัสูตรอื่นดงักล่าว เป็นไป
ตามโครงสรา้งหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 13.2 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้วิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  รายวิชาในหลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ /ภาควิชา/
หลกัสูตรอื่นต้องมาเรยีนตามความสนใจมหีลายวชิา/หมวด ซึ่งนักศกึษาคณะ/หลกัสูตรอื่น สามารถเลอืก
เรยีนเป็นรายวิชาในลกัษณะวิชาเลอืก หรอืวิชาเลอืกเสร ีหรอืเรียนเป็นวชิาโท คอื  1) วชิาเลือกในสาขา 
แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (Social Work Enhancement) และกลุ่มวิชาสห
ศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ประยุกต์ (Interdisciplinary and Applied Social Work Methodology)  และ 
2) วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 15 หน่วยกิต ซึ่งมรีายวิชาบงัคบัตามที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสูตร 
 13.3 การบริหารจดัการ 
  การบริหารจดัการในกรณีทีน่ักศกึษาหลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ ประสงคจ์ะเรยีน
รายวิชาในหลักสูตรอื่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะเป็นผู้
พจิารณารายวชิานัน้ๆ ว่ามคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสาขาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรห์รอืไม่ จากนัน้ จะ
ประสานไปที่คณะต้นสงักดัของหลกัสูตร/รายวชิานัน้ๆ ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  เช่น วิชาศกึษาทัว่ไปส่วน
ที่ 2 และวิชาบงัคบันอกคณะ เป็นต้น ส่วนการลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษา จะลงทะเบียนผ่านระบบ
อนิเตอร์เน็ต โดยการบริหารจดัการของส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในส่วน
ของวิชาโทหรือวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี จะเป็นระบบเปิด ให้นักศึกษาใน/นอกหลักสูตร สามารถ
วางแผนการศึกษา และลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเช่นกัน  ยกเว้นวิ ชาบังคับในคณะ หาก
นักศกึษาหลกัสูตรอื่นต้องการมาเรยีน ต้องไดร้บัอนุมตัจิากอาจารยป์ระจ าวชิาและไดร้บัอนุมตัจิากคณะฯ 
เป็นรายกรณีไป  
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรชัญา  ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรชัญา  
  การสงัคมสงเคราะห์ เป็นวิชาชีพและวิชาการที่ใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบตัิกบับุคคล 
ครอบครวั กลุ่ม ชุมชน องค์กร และสงัคม ที่จะน าไปสู่การศึกษาเพื่อการสร้างหลกัประกนัความมัน่คง
ของมนุษย์ ลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมทางสงัคมและการพัฒนาสงัคม การยอมรบัความ
หลากหลายในมติิต่างๆ การสรา้งสงัคมที่ไม่กีดกนัและเลือกปฏบิตัิ เคารพคุณค่าและศกัดิศ์รีความเป็น
มนุษย์  สทิธมินุษยชน และสทิธิการเขา้ถงึบริการของทุกภาคส่วน การรบัใช้สงัคม  และการสรา้งส านึก
ในการรบัผดิชอบต่อหน้าที ่
 
 1.2 ความส าคญั 

จากสภาวการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในมิติต่างๆ อันประกอบไปด้วยมิติทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อมทั้งประเทศและนอกประเทศ ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชน ดังนั้น การกำหนดและดำเนินนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับโลก
ต่างให้ความสนใจ กับการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและความเท่าเทียมแก่
ประชาชนในประเทศของตน ดังนั้นการจัดการศึกษาดังเช่นหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระ ของรายวิชาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีเป้าประสงค์ไม่เพียงแต่จะสร้างบัณฑิต 
ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสและสวัสดิการ  อันพึง  
ได้รับเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งเน้น กระบวนการการบูรณาการทรัพยากรและศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงและสร้างให้เกิดการพัฒนา คุณภาพขีวิตของประชาชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

นักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงของหลักสูตรฯ จะสามารถช่วยเหลือและปฏิบัติงานกับกลุ่ม 
เป้าหมายในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับรายบุคคล ชุมชน และสังคม ภายใต้แนวปฏิบัติของนักสังคมสงเคราะห์ 
วิชาชีพ และการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  

1.3    วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
    เพื่อใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสูตรมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 

1)  มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม มีความรู้และความสามารถในการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ 
ใชว้ธิวีิทยาในการปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะห ์และมทีกัษะวชิาชพี สามารถประยุกต์และพฒันาเครื่องมอืการ
ท างานในองคก์ร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครวัได้ 



มคอ.2 
 

19 

 

2)   สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทศันคติ และทักษะทางวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยง
การปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ มคีวามสามารถพฒันากลวิธกีารท างานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมอืการ
ท างานทางวิชาชีพในการท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ทัง้ในระดับชาติ ภูมิภาค สากล 
รวมทัง้สามารถท างานแบบสหวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม 

3)   มคีุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มจีิตสาธารณะ และสามารถเป็นผู้น าการขบัเคลื่อนการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เพื่อสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ    คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ครบถ้วน ภายใน 5 ปี 

การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 
1)  การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์สงัคมปัจจุบนั และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร 

2)  ตดิตามการเปลีย่นแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในดา้นสงัคมทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อหลกัสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษา 

3)  การตดิตามผลการน าหลกัสูตรไป
ใช ้ 

1)   ทบทวนหลกัสูตร การเรยีนการ
สอน รวมทัง้การศกึษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร และเนื้อหา
หลกัสูตรทีใ่กลเ้คยีง  

2)   จดัสมัมนา/กจิกรรมเพื่อพฒันา
หลกัสูตรและการเรยีนการสอน 
และการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร 

3)   การประเมนิผลหลกัสูตร และ
สรา้งช่องทางในการรบัฟัง
ความคดิเหน็จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้ง  

1)   ภาวะการมงีานท าของ
บณัฑติ 

2)   ความพงึพอใจของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพของบณัฑติ 

3)   ผลการจดัสมัมนา/กจิกรรม
เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการ
เรยีนการสอน และผลการ
ประเมนิคุณภาพหลกัสูตร 

4)   ด าเนินการทบทวนและ
ปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นระยะๆ 
ทุก 5 ปี 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1      
ภาคการศึกษาปกติ มรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห์ แต่ให้เพิม่ชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากบัภาคปกติ หรือ
ตามทีร่ายวชิานัน้ๆ ก าหนด    
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  มกีารจดัการศกึษาภาคฤดูรอ้น  ในการเรยีนชัน้ปีที่ 2 และชัน้ปีที ่3 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี  
2.   การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศกึษาที ่1  เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
   ภาคการศกึษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูรอ้น เดอืนมถุินายน – กรกฏาคม 
    2.2    คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษา
ชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 ขอ้ 14 ดงันี้ 

(1) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
(2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาใน

มหาวทิยาลยัเปิด หรอืการศกึษาหลกัสูตรทางไกล (Online) ทีไ่ดร้บัปรญิญา 
(3) ไม่เป็นผูป่้วยหรอือยู่ในสภาวะทีเ่ป็นอุปสรรครา้ยแรงต่อการศกึษา 
(4) ไม่เป็นผูป้ระพฤตผิดิศลีธรรมอนัดหีรอืมพีฤตกิรรมเสีย่มเสยีอย่างรา้ยแรง 
การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 

   การคดัเลอืกผูเ้ขา้ศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบคดัเลอืกเพื่อเข้าศกึษาในสถาบนัการศึกษาขัน้
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลยัหรอืตาม
ขอ้ตกลง หรอื การคดัเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลยัก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
และออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1)   การปรบัตวักบัระบบการเรยีนการสอนและการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั 
 2)   ขาดความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์ของมหาวทิยาลยั/คณะฯ 
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3)   หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต จะเปิดรบัผู้ที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือ
เทยีบเท่า ซึ่งอาจจะยงัมคีวามไม่เขา้ใจในบทบาทวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1)  กลยุทธ์ประชาสมัพนัธ์เชงิรุกสู่สงัคม โดยผ่านโรงเรยีน/สถานศกึษา และสื่อสงัคมออนไลน์ 
ฝ่ายการนักศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา จดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะฯ 
ตามโรงเรยีนต่างๆ ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย และจดัท าสื่อเพื่อเผยแพร่ความเขา้ใจในการเรยีน
การสอนและเผยแพร่การด าเนินงานของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้เรียน  
และส่งผลใหจ้ านวนผูส้มคัรสอบแข่งขนัเขา้เรยีนในคณะฯ มจี านวนสูงขึน้  

2)  กลยุทธ์การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ การจดักิจกรรมพบปะผูป้กครองในวนัปฐมนิเทศนักศกึษา 
เพื่อสร้างความเข้าใจและตอบข้อซักถามของผู้ปกครองกับคณาจารย์ของคณะฯ  และจัดให้มีบริการ
หลายรูปแบบ เช่น อาจารยท์ี่ปรึกษาพบนักศึกษาเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ จดัให้มรีะบบให้การปรึกษา
โดยใชห้อ้งปฏบิตักิารการใหป้รกึษา ทัง้นี้ปัจจุบนั มนีักศกึษาทัง้ในและนอกคณะมาใชบ้รกิาร   

3)  กลยุทธ์การผลกัดนัความก้าวหน้าทางวชิาชีพ  คณะฯ ร่วมกบัเครือข่ายทางวิชาชีพต่างๆ 
เช่น สมาคมนักสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ และกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์รณรงค์ผลกัดนั พ.ร.บ.วชิาชีพสงัคมสงเคราะห์ รวมทัง้มบีทบาทการจดัตัง้
สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.) เพื่อร่วมกันจัดท า
มาตรฐานหลกัสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้มมีาตรฐาน
เดยีวกนั   

4)  กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในระดับสากล  ระดับ
ภูมภิาค และระดบัอาเซียน  เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์  การจดัอบรมหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ให้กบัประเทศลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย  
ญี่ปุ่น อนิเดีย เกาหลี และประเทศเพื่อนบา้นเป็นต้น รวมถงึการแลกเปลีย่นนักศกึษาฝึกงานกบัประเทศ
ญี่ปุ่น 
 
แผนการรบันักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศกึษาจะรบันักศึกษาปีละ 375 คน ประกอบด้วย ศูนยร์งัสติ ปีละ 250 คน และ
ศูนยล์ าปาง ปีละ 125 คน 

จ านวนนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาแต่ละปีการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชัน้ปีที ่1 375 375 375 375 375 
ชัน้ปีที ่2  375 375 375 375 
ชัน้ปีที ่3   375 375 375 
ชัน้ปีที ่4    375 375 
รวม 375 750 1,125 1,500 1,500 
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จ านวนทีค่าดว่าจะส าเรจ็
การศกึษา 

   375 375 

  2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใชง้บประมาณจากงบคลงั และงบประมาณจากรายได้ของคณะ เป็นงบประมาณในภาพรวมที่
ใช้ร่วมกนัทุกหลกัสูตร แต่เมื่อค านวณเฉพาะหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ เฉลีย่ตามจ านวน
นักศกึษาแลว้ จะมงีบประมาณ (ค านวณจากงบประมาณทัง้หมด - 45,945,400.00 และจ านวนนักศกึษา
ทัง้หมดตามค่า FTES 1,333.38 โดยนักศกึษาปรญิญาตรมีคี่า FTES = 764.33) ดงันี้  
 

1) งบประมาณแผ่นดนิ   
 - แผนงานการขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา   19,709,866.80 บาท 
2) งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน   
 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : การจดัการศึกษา   
 - แผนงานจดัการศกึษา       934,745.61 บาท 
 - แผนงานพฒันาคุณภาพการศกึษา       638,929.41  บาท 
 - แผนงานกจิการนักศกึษา  128,177.69  บาท 
 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : วิจยั   
 - แผนงานวจิยั 195,904.77   บาท 
 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : การให้บริการวิชาการ   
 - แผนงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 262,904.20   บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การสร้างมาตรฐานการ

ท างาน 
  

 - แผนงานบรหิาร 2,964,263.04   บาท 
 - แผนงานประกนัคุณภาพการศกึษา 83,959.19   บาท 
 - แผนงานทรพัยากรมนุษย ์ 736,042.20   บาท 
 - เงนิส ารองจ่าย 22,389.12   บาท 
 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 6 : ท านุบ ารศิุลปวฒันธรรม   
 - แผนงานส่งเสรมิศลิปะ วฒันธรรม และกฬีา 39,740.68   บาท 
 รวมทัง้หมด 25,716,922.71   บาท 
ค่าใชจ้่ายต่อหวันักศกึษา  (25,716,922.71 / 764.33 =) 34,457.84  บาทต่อปี 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
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   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  1)  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา ใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ย
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 ขอ้ 25 และขอ้ 31-33 
      2)  หลัก เกณฑ์ก ารลงทะเบี ยน เรียนข้ามมหาวิทยาลัย  ให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และประกาศ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2560 
 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 138 หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศกึษาตลอดหลกัสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศกึษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 16 ภาคการศกึษาปกต ิ 
 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบยีนศึกษารายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ โดยศึกษา
รายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงันี้ 
   1) วิชาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ       102 หน่วยกิต 
    2.1)  วชิาเอกสงัคมสงเคราะหส์าสตร์    87
 หน่วยกติ 
     2.1.1) วชิาบงัคบัในสาขา   63 หน่วยกติ 

2.1.1.1) กลุ่มวชิาปรชัญาและแนวคดิ 
           พืน้ฐาน        12 หน่วยกติ 

      2.1.1.2) กลุ่มวชิาพฤตกิรรมมนุษย ์สงัคม  
                                                    และการพฒันา       9 หน่วยกติ 
      2.1.1.3 กลุ่มวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์
                                                      42 หน่วยกติ 
     2.1.2)  วชิาเลอืกในและนอกสาขา   9 หน่วยกติ 
     2.1.3)  วชิาบงัคบันอกสาขา    15 หน่วยกติ 
       2.2) วชิาโท/วชิาเลอืก      15 หน่วยกติ 
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   3) วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
          รวม           138 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร     

  3.1.3.1 รหสัวิชา 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ ประกอบด้วยอกัษรย่อ  2  

ต าแหน่ง และตวัเลข  3  ต าแหน่ง  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
อกัษรย่อน าหน้าตวัเลข  2 ต าแหน่ง  คอื  
สค./SW  หมายถงึ รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ 
พช./CD   หมายถงึ     รายวิชาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรวชิาโททางการพฒันาชุมชน  
ยธ./JA    หมายถงึ    รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรวชิาโทสงัคมสงเคราะห์ใน

กระบวนการยุตธิรรม  
สพ./MW  หมายถงึ    รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรวชิาสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและ

การแพทย์    
ดค./CF   หมายถงึ    รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรวชิาโทการพฒันาเดก็ เยาวชนและ

ครอบครวั 
พร./LW   หมายถงึ    รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรวชิาโทการบรหิารแรงงานและ

สวสัดกิาร 
สผ./WO  หมายถงึ   รายวชิาที่เปิดสอนในหลกัสูตรวชิาโทสวสัดกิารผูสู้งอายุ 
 
ตวัเลข 3 ต าแหน่ง    รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติมี

ความหมายดงันี้ 
เลขหลกัหน่วย หมายถงึ วชิาบงัคบั หรอืวชิาเลอืก คอื 

 1-4 หมายถงึ วชิาบงัคบั 
 5-9 หมายถงึ วชิาเลอืก 

เลขหลกัสิบ หมายถงึ หมวดวชิา คือ 
 0 หมายถงึ วชิาภาคปฏบิตัิ 
 1-2 หมายถงึ วชิาบงัคบัภาคทฤษฎ ี
 3-5 หมายถงึ วชิาในกลุ่มวชิาเสรมิแนวคดิและวธิกีารสงัคมสงเคราะห ์
 6-9 หมายถงึ วชิาในกลุ่มสหศาสตรแ์ละสงัคมสงเคราะหศ์าสตรป์ระยุกต์ 

เลขหลกัร้อย หมายถงึ  รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตรแต่ละชัน้ปี คอื 
 1 หมายถงึ รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตร ชัน้ปีที่ 1 
 2 หมายถงึ รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตร ชัน้ปีที ่2 
 3 หมายถงึ รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตร ชัน้ปีที ่3 
 4 หมายถงึ รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตร ชัน้ปีที ่4 
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  3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วิชาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวิชาศกึษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศกึษาทัว่ไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  ส่วนท่ี 1 :  เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลยัที่ก าหนดให้นักศกึษาทุกคนต้องเรยีนจ านวน 
21   หน่วยกติ ดงัต่อไปนี้     

 
รหสัวิชา     ช่ือวิชา               หน่วยกิต  

ส่วนท่ี 1.1 บงัคบัเรียน 3 วิชา 9 หน่วยกิต           
หมวดสงัคมศาสตร ์ บงัคบัเรยีน 1 วชิา 3 หน่วยกติ 

มธ.100 พลเมอืงกบัการลงมอืแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement  

หมวดภาษา  บงัคบั 2 วชิา 6 หน่วยกิต 
มธ.104 การคดิ อ่านและเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ     3 

(3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 
TU050  English Skill Development      ไม่นับหน่วย
กติ  
มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ      3 

(3-0-6) 
TU105  Communication Skills in English  

 
ส่วนท่ี 1.2  บงัคบัเลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

หมวดมนุษยศ์าสตร ์ บงัคบัเลอืกอย่างน้อย 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม       3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง      3 (3-0-6) 
TU108 Self-development and Management 
หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์   บงัคบัเลอืกอย่างน้อย 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
มธ.103 ชวีติกบัความยัง่ยนื       3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability 
มธ.107 ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU107 Digital Skill and Problem Solving 
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หมวดรายวิชาอื่นๆ บงัคบัเลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
หมวดสงัคมศาสตร ์
มธ.101 โลก อาเซยีน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, Asean, and the World 
มธ.109 นวตักรรมกบักระบวนการคดิผูป้ระกอบการ     3 

(3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
 หมวดภาษา 
มธ.106 ความคดิสรา้งสรรค ์และการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
TU106  Creativity and Communication 

 
  ส่วนท่ี 2 : นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาตามที่คณะฯ ก าหนด 3 วิชา 9 หน่วยกิต ในรายวิชา
ดงัต่อไปนี้ 

ท.201 การพฒันาสมรรถภาพการเขยีน      3 (3-0-6) 
TH201  Writing Proficiency Development    
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั       3 

(3-0-6) 
TU122 Law in Everyday Life 
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ       3 (3-0-6) 
TU124 Society and Economy  

 
2. วิชาเฉพาะ      จ านวน 102  หน่วยกิต  คอื 

2.1) วิชาเอกสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์    87 หน่วยกติ ประกอบด้วย 
2.1.1) วชิาบงัคบัในสาขา เป็นรายวชิาทีน่ักศกึษาต้องศกึษาวชิาบงัคบัในสาขารวม  63 หน่วยกิต 

ดงัต่อไปนี้   
2.1.1.1) กลุ่มวชิาปรชัญาและแนวคดิพืน้ฐาน  (Philosophy and Basic Concepts) 4 

วชิา 12 หน่วยกติ คอื 
สค.111 ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) 
SW111 Social Work Philosophy and Concepts  
สค.211  จรยิธรรมทางวชิาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 3 (3-0-6) 
SW211 Professional Ethics and Human Dignity  
สค.225  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) 
SW225 Inovation and Information Technology in Social Work  
สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-1-6) 
SW411 Social Work Seminar  
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2.1.1.2) กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพัฒนา  (Human Behavior 

Society and Development)  3 วชิา 9 หน่วยกติ คอื 
สค.212 พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 3 (3-0-6) 
SW212 Dynamics of Human Behavior in Changing Society  
สค.213 พลวตัการพฒันาและการเปลีย่นรูปสงัคม 3 (3-0-6) 
SW213 Dynamics of Development and Social Transformation  
สค.214 ระบบสวสัดกิารสงัคมกบัการคุม้ครองทางสงัคม 3 (3-0-6) 
SW214 Social Welfare  System and Social Protection  
 

2.1.1.3)  กลุ่มวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์ (Social Work Profession)  11 วชิา 21 หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวชิาทฤษฎ ีแนวคิด ทกัษะการปฏบิตังิาน (Theories Concepts and 

Practical Skills)  7 วชิา 21 หน่วยกติ  คอื 
สค.222 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบับุคคลและครอบครวั 3 (2-1-6) 
SW222 Social Work Methodology in Individual and Family  
สค.223 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มชน  3 (2-1-6) 
SW223  Social Work Methodology in Group Work  
สค.224 การวจิยัเชงิปรมิาณในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-2-5) 
SW224 Quantitative Research in Social Work  
สค.311 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ชุมชน  3 (2-1-6) 
SW311 Methodology of Community Social Work  
สค312 การวจิยัเชงิคุณภาพในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-2-5) 
SW312 Qualitative Research in Social Work  
สค.313 หลกัและวธิกีารบรหิารองค์กรและนโยบายสวสัดกิารสงัคม 3 (2-1-6) 
SW313 Social Work Methodology in Ogarnization Administration and  

Social Welfare Policy 
 

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

(2) กลุ่มวชิาฝึกภาคปฏบิตั ิ (Field Practicum) 4 วชิา 21 หน่วยกติ    คอื 
สค.201 การดูงานและสมัมนา 3 (2-1-6) 
SW201 Field Visits and Seminars  
สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ1 6 (0-36-0) 
SW202 Field Practicum 1  
สค.301 การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 (0-36-0) 
SW301 Field Practicum 2  
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สค.401 การฝึกภาคปฏบิตั ิ3 6 (0-36-0) 
SW401 Field Practicum 3  

 
2.1.2) วิชาเลอืกในและนอกสาขา  นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลอืกใน 

และนอกสาขา 3 วชิา 9 หน่วยกติ โดยเลอืกศกึษาวชิาดงัต่อไปนี้ 
2.1.2.1) กลุ่ ม วิชาเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  (Social Work Enhancement 

Courses) (บงัคบัเลอืก  2 วชิา  6 หน่วยกติ) 
สค.235  สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
SW235 Medical Social Work and Health Systems  
สค.236 การปฏบิตักิารสงัคมสงเคราะห์ในชุมชนและทอ้งถิน่  3 (2-1-6) 
SW236 Social Work Practice with Local Communities  
สค.237 การสงัคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวสัดกิารแรงงาน 3 (3-0-6) 
SW237  Industrial Social Work and Labor Welfare  
สค.238  การสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุตธิรรม 3 (2-1-6) 
SW238  Social Work in the Criminal Justice  
สค.239  มุมมองและสถานการณ์ผูสู้งอายุในสงัคม 3 (2-1-6) 
SW239  Perspective and Situation on Aging in Society  
สค.245  สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 3 (2-1-6) 
SW245  Child and Family Welfare  

      
2.1.2.2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาเลือกนอก

สาขา  (Interdisciplinary and Applied Social Work Methodology) (เลอืก  1 วชิา  3 หน่วยกติ)   
1) กลุ่มวชิาสหศาสตรแ์ละสงัคมสงเคราะหศ์าสตรป์ระยุกต์ 

สค.365 ชวีติครอบครวัศกึษา เพศวถิศีกึษาและจรยิธรรมทางเพศ     3 (3-0-6) 
SW365 Family Life Education, Sexuality Education and Sexual Ethic  
สค.375 นวตักรรมทางสงัคมและการจดัการโครงการบรกิารสงัคม 3 (2-1-6) 
SW375  Social Innovation and Social Service Project  Management  
สค.376 สงัคมสงเคราะห์โลก  3 (3-0-6) 
SW376  Global Social Work  
สค.377 นโยบายและสวสัดกิารการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ 3 (3-0-6) 
SW377  Policy and Educational Welfare for Children with special needs  
สค.378  การป้องกนัอาชญากรรม  3 (3-0-6) 
SW378  Crime Prevention  
สค.379 สวสัดกิารชุมชน 3 (3-0-6) 
SW379 Community Welfare  
สค.389 แนวคดิและทฤษฎีในการท างานดา้นคนพกิาร  3 (3-0-6) 
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SW389 Disability Theories and Concepts  
สค.395 การวจิยัและการจดัการความรูท้างสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ 3 (1-2-6) 
SW395 Research and Knowledge Management on Medical Social Work  
สค.465  การศกึษากบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6) 
SW465 Education and Social Development  
สค.466 การจดัการความขดัแยง้ในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-1-6) 
SW466  Conflict Resolution in Social Work  
สค.469  กฎหมายในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) 
SW469 Social Work Laws  
สค.475  การคน้ควา้โดยอสิระ 3 (0-6-3) 
SW475  Independent Study  
สค.477  กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-1-6) 
SW477  Social Enterprise and Social Work  
สค.478  เพศสภาพและความเท่าเทยีมในงานสงัคมสงเคราะห์      3 (3-0-6) 
SW478  Gender and Equality in Social Work  
สค.479  การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนในงานสงัคมสงเคราะห์         3 (3-0-6) 
SW479 Human Rights Strengthening in Social Work  
สค.486  การระดมทุนทางสงัคมในงานสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม      3 (2-1-6) 
SW486 Mobilization of Social Capital in Social Work and Social Welfare  
สค.489 ความพกิาร สทิธ ิและสวสัดกิารสงัคม 3 (2-1-6) 
SW489  Disability, Rights, and Social Welfare  
สค.496 การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ส าหรบัผูเ้สพและผูต้ดิยาและสารเสพตดิ   3 (2-1-6) 
SW496  Social Work Practice with Drug and Substance Abusers and Addicts  
สค.497 การจดัการภยัพบิตั ิ                                      3 (2-1-6) 
SW497  Disaster Management  

 
2) วชิานอกสาขา 

สษ.356  ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 2  3 (3-0-6) 
EL356 English for Social Workers 2  

  
2.1.3) วชิาบงัคบันอกสาขา  15 หน่วยกติ  ม ี5 วชิา คอื 

ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
AN201   Introduction to Anthropology  
ร.211 ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร์ 3 (3-0-6) 
PO211  Introduction to Political Science  
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
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EC210  Introductory Economic  
สว.201  สงัคมวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
SO201   Introduction to Sociology  
สษ.256           ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 1  3 (3-0-6) 
EL256 English for Social Workers 1  

2.2) วิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หน่วยกติ  นักศกึษาอาจเลือกศกึษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดงันี้ 
2.2.1) วิชาโท  15 หน่วยกติ 

นั ก ศึ ก ษ า อ า จ เลื อ ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ใด วิ ช า ห นึ่ ง  ที่ เ ปิ ด ส อ น ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวชิาโท โดยศกึษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานัน้ๆ 
และหากมจี านวนหน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นักศกึษาจะต้องเลอืกศกึษาวชิาจากสาขาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทัง้นี้ นับรวมวิชาศึกษาทัว่ไป
หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย 

2.2.2) วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิช าของสาขาวิช าใดก็ ได้  ที่ เปิ ดสอน ใน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รวมไม่เกนิ 4 สาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
2.3) หลักสูตรวิชาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรวิชาโท จ านวน 6 

หลักสูตรวิชาโท ซึ่งนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะอื่นๆ สามารถเลือกศึกษาวิชาโท
หลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง ดงันี้ 

2.3.1) หลัก สู ตรวิ ชาโททางการพัฒ น าชุมชน  (Minor Program in Community 
Development)   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ 
วธิกีาร กลวธิใีนการพฒันาชุมชน และมทีกัษะในการปฏบิตังิาน รวมทัง้มทีศันคติและท่าททีีเ่หมาะสมในการ
ปฏบิตังิานกบัประชาชนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบับรบิทของทุกๆ สงัคม   

นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะศกึษาวชิาโทการพฒันาชุมชน จะต้องศกึษารายวชิาต่างๆ รวม 
5 วชิา  15 หน่วยกติ ดงันี้  
พช.311 แนวคดิและกระบวนการพฒันาชุมชน 3 (2-1-6) 
CD311  Concepts and Process of Community Development  
พช.312 การวจิยัชุมชน  3 (2-1-6) 
CD312 Community research  
พช.313  การวางแผนและการบรหิารงานพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่               3 (2-1-6) 
CD313 Planning and Administration in Community and Local Development  
พช.314  กระบวนการจดัการความรูแ้ละฝึกอบรมในงานพฒันาชุมชน 3 (2-1-6) 
CD314 Knowledge Management and Training in Community Development  
พช.418  การพฒันาชุมชนเมอืงและสิง่แวดลอ้มเมอืง 3 (2-1-6) 
CD418 Urban Community Development and Urban Environment  
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2.3.2) หลกัสูตรวิชาโทสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม (Minor Program in 
Criminal Justice Social Work) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  ทฤษฎี
เกี่ยวกบัระบบและการบริหารงานยุติธรรม และงานสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม มทีกัษะและ
พื้นฐานที่จ าเป็นและทัศนคติที่เหมาะสมต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม  และความมัน่คง
ปลอดภยัในสงัคม และเพื่อสรา้งบณัฑติทีม่คีุณภาพ และเขา้ใจงานสงัคมสงเคราะหใ์นกระบวนการยุติธรรม
ทัง้ระบบ เขา้ไปท างานใหก้บัภาค รฐับาล และเอกชน ทีย่งัขาดแคลนบุคลากรดา้นนี้อยู่มาก ตามการพฒันา
ของสงัคมปัจจุบนั  

นักศกึษาที่ประสงคจ์ะศึกษาวชิาโทสงัคมสงเคราะหใ์นกระบวนการยุติธรรม จะต้อง
ศกึษารายวชิาต่างๆ รวม 5 วชิา  15 หน่วยกติ ดงันี้ 
ยธ.311 ความยุตธิรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา                 3 (3-0-6) 
JA311 Justice and Criminal Justice  
ยธ.312  ทฤษฎีอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา            3 (3-0-6) 
JA312 Criminology and Penology Theory  
ยธ.313  การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน    3 (3-0-6) 
JA313  Community-Based Corrections  
ยธ.314  กระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน  3 (2-1-6) 
JA314 Juvenile Justice    
ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครวั     3 (2-1-6) 
JA315 Crime Victims and Family Violence  

 
2.3.3)  หลกัสูตรวิชาโทสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย์  (Minor Program in 

Health and Medical Social Work) มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู้ในเรื่องปรชัญา แนวความคิด 
ทฤษฎี หลกัการ วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ในงานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์ มทีศันคติที่ด ี
สอดคล้องกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์ และมีทักษะในการท างานสังคม
สงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์  ตลอดจนมพีื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อในด้านสังคม
สงเคราะหสุ์ขภาพ/ทางการแพทย ์หรอืวชิาชพีใกลเ้คยีง 

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย์ จะต้อง
ศกึษารายวชิาต่างๆ รวม 5 วชิา  15 หน่วยกติ ดงันี้ 
สพ.310 การประเมนิและวนิิจฉัยทางชวีะจติสงัคมและการปฏบิตักิารทางสหวชิาชพี 3 (2-1-6) 
MW310 Biopsychosocial Assessment and Diagnosis with Interdisciplinary Practice  
สพ.311  บูรณาการสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กายและจติ  3 (3-0-6) 
MW311 Integration of Medical and Mental Health Social Work  
สพ.312  การจดัการรายกรณีในการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย์ 3 (2-1-6) 
MW312 Case Management for Health and Medical Social Work Practice  
สพ.313  จติสงัคมบ าบดั 3 (2-1-6) 



มคอ.2 
 

32 

 

MW313 Psychosocial Therapy  
สพ.314 นิเวศวทิยาและสุขภาวะชุมชน 3 (2-1-6) 
MW314 Ecology and Community Health  

 
2.3.4)  หลกัสูตรวิชาโทการพฒันาเดก็ เยาวชนและครอบครวั (Minor Program in 

Child, Youth, and Family Development) มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้น
แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ แนวทางและวิธีการด าเนินงานในการพฒันาเด็ก เยาวชน และครอบครวั มี
ความเขา้ใจถงึบรกิารของงานสวสัดกิารเดก็ เยาวชนและครอบครวั และสงัคมสงเคราะหท์างการศกึษาใน
รูปแบบต่างๆ  บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ที่จะปฏิบัติงานในฐานะเป็นวิชาชีพที่เกี่ ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายตลอดจนมจีรยิธรรมและทศันคตทิางวชิาชพีทีด่ีในการท างานและมทีกัษะในการท างานกบั
กลุ่มเป้าหมายและทีมงานสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จนสามารถมพีื้นฐานที่ดีในการน าความรู้ไปประกอบ
อาชพีหรอืศกึษาต่อ เพื่อพฒันาตนเองไปสู่การพฒันาสงัคมไดต่้อไป 

นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะศกึษาวชิาโทการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั จะต้อง
ศกึษารายวชิาต่างๆ รวม 5 วชิา  15 หน่วยกติ  ดงันี้ 
ดค.361 แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็ 3 (3-0-6) 
CF361 Theory and Concept of Child Welfare  
ดค.364 ครอบครวัและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม                                3 (2-1-6) 
CF364  Family and Social Change  
ดค.366  ทกัษะการท างานกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวั 3 (3-0-6) 
CF366 Skill  in working with child, youth and family  
ดค.368 สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 3 (3-0-6) 
CF368  Social work in Education  
ดค.369  ประเดน็ศกึษาในงานดา้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั                  3 (2-1-6) 
CF369 Issues on Child, Youth, and Family  

 
2.3.5) หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Program  in 

Labor and Welfare Administration) มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิ 
ทฤษฎี และหลกัการท างานดา้นการบรหิารแรงงานและสวสัดกิารในเชงิพหุวทิยาการ เพื่อสร้างบณัฑติที่
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน และสวัสดิการในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  มีพื้น
ฐานความรู้  ส าหรบัการท างานด้านการบริหารแรงงานและสวสัดิการ ในองค์กรภาครฐั  ธุรกิจ  และ
องค์กรพฒันาเอกชน  เพื่อเสริมสรา้งบทบาททางแรงงานต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
และเพื่อสรา้งบณัฑติทีม่คีวามตระหนักต่อประเดน็จรยิธรรมและความเป็นธรรมทางสงัคม 

นักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาวชิาโทการบรหิารแรงงานและสวสัดิการ จะต้องศึกษา
รายวชิาต่างๆ รวม 5 วชิา  15 หน่วยกติ ดงันี้ 
พร.321  ทฤษฎีสงัคมเศรษฐกจิกบัแรงงานและสถานการณ์แรงงาน     3 (3-0-6) 
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LW321 Social and Economic Theories and Labour Situations   
พร.322 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีติการท างาน          3 (3-0-6) 
LW322 Human Resource Management and Quality of Work Life  
พร.323 มาตรการทางกฎหมายกบัการจดัการปัญหาแรงงานและสวสัดกิาร   3 (2-1-6) 
LW323 Legal Measures Related to Labor Problems and Welfare  
พร.334  สงัคมวทิยาและจติวทิยาการท างาน                              3 (2-1-6) 
LW334  Sociology and Psychology of Work  
พร.335 การบรหิารความขดัแยง้ในประเดน็แรงงาน               3 (2-1-6) 
LW335 Management in Labor Conflict  

 
2.3.6) หลกัสูตรวิชาโทสวสัดิการผู้สูงอายุ (Minor Program in Social Welfare for 

Older Persons)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดด้านสวัสดิการ

ผูสู้งอายุ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัชราภาพศาสตร ์ เพื่อใหน้ักศึกษาพฒันาความสามารถและสร้างทกัษะการจดั
สวสัดกิารแก่ผูสู้งอายุทัง้ระดบับุคคล กลุ่มและชุมชน และมคีวามสามารถวเิคราะห ์และผลกัดนันโยบาย
ดา้นผู้สูงอายุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นนักสงัคมสงเคราะหท์ี่มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นผูสู้งอายุ 
รวมทัง้เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานดา้นผูสู้งอายุทีต่อบสนองต่อปัญหาของประเทศใน
สงัคมผูสู้งอายุไดอ้ย่างเหมาะสม 

นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะศึกษาวิชาโทสวสัดิการผู้สูงอายุ จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ 
รวม 5 วชิา  15 หน่วยกติ ดงันี้ 
สผ.311 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา 3 (2-1-6) 
WO311 Introduction to Social Gerontology  
สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ  3 (1-2-6) 
WO312 Social Welfare for Older Persons  
สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและการเกษียณอายุ            3 (1-2-6) 
WO313  Planning for Aging and Retirement  
สผ.314  ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุ  3 (1-2-6) 
WO314  Long term care for older persons  
สผ.315 การบูรณาการทกัษะการท างานกบัผูสู้งอายุ 3 (1-2-6) 
WO315 Comprehensive Skill for the Older Person   

  
3. วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 นักศกึษาอาจเลอืกศกึษาวชิาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นวชิาเลอืกเสรี
จ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกติ ทัง้นี้ ใหห้มายรวมถงึวชิาศกึษาทัว่ไปหมวดภาษาต่างประเทศดว้ย 
 นักศกึษาจะน าวชิาเหล่านี้มานับรวมเป็นวชิาเลอืกเสรไีม่ได้ 
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 วชิาในหลกัสูตรวชิาศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหสัย่อ “มธ.” ระดบั 100 คือ มธ.100 
– มธ.156 
 
4. การศึกษาสาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรเ์ป็นวิชาโท   

นักศึกษานอกคณะที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษา
รายวชิาเฉพาะดา้นของสาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ โดยศกึษาดงัต่อไปนี้  
สค.111 ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) 
SW111   Social Work Philosophy and Concepts  
สค.212 พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 3 (3-0-6) 
SW212 Dynamics of Human Behavior in Changing Society  
สค.214 สวสัดกิารสงัคมกบัระบบการคุม้ครองทางสงัคม 3 (3-0-6) 
SW214 Social Welfare and Human Security  
สค.222  หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบับุคคลและครอบครวั  3 (2-1-6) 
SW222 Social Work Methodology in Individual and Family   
สค.223 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มชน  3 (2-1-6) 
SW223 Social Work Methodology in Group Work  
 
5. การศึกษาเพ่ือรบัอนุปริญญาในสาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์  

นักศึกษาผู้ใดไดศ้กึษารายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรในสาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 123 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มสีทิธไิดร้บัอนุปรญิญา 

5.1 ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
5.2  ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษามาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศกึษา 
5.3  ไดศ้กึษาวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ครบตามหลกัสูตร รวม 30 หน่วยกติ 
5.4  ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  87  หน่วยกิต ตาม

เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1)  วชิาบงัคบัในสาขา  63   หน่วยกติ คอื 

1.1) วชิาบงัคบัภาคทฤษฎ ี   21 หน่วยกติ 
1.2) วชิาบงัคบัภาคปฏบิตั ิ   42  หน่วยกติ 

2) วชิาเลอืกในและนอกสาขา   9  หน่วยกติ 
3)  วชิาบงัคบันอกสาขา         15  หน่วยกติ 

5.5  ไดศ้กึษาวชิาเลอืกเสร ีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ  
 

3.1.4 ตารางแสดงแผนการศึกษา  
ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติ 
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มธ.100  พลเมอืงกบัการลงมอืแก้ปัญหา 3 
มธ.101  โลก อาเซยีน และไทย / มธ.109 นวตักรรมกบักระบวนการคดิผูป้ระกอบการ  
มธ.106  ความคดิสรา้งสรรค์ และการสื่อสาร 

3 
3 

มธ.102  ทกัษะชวีติทางสงัคม / มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง 3 
มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกิจ 3 
สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์   3 

รวม 18 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติ 
มธ.103  ชวีติกบัความยัง่ยนื  /  มธ.107 ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปัญหา 3 
มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ 3 
มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ 3 
ท.201  การพฒันาสมรรถภาพการเขยีน 3 
มธ.122  กฎหมายในชวีติประจ าวนั 3 
สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติ 
สค.201  การดูงานและสมัมนา 3 
สค.211  จรยิธรรมทางวชิาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 3 
สค.213  พลวตัการพฒันาและการเปลีย่นรูปสงัคม 3 
สค.214  สวสัดกิารสงัคมกบัระบบการคุม้ครองทางสงัคม 3 
สค.222  หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบับุคคลและครอบครวั 3 
สว.201 สงัคมวทิยาเบื้องต้น 3 

รวม 18 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติ 
สค.223  หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มชน 3 
สค.224  การวจิยัเชงิปรมิาณในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 
สค.225  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 
สค.315 การใหก้ารปรกึษาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 
ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องต้น  
ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

3 
3 

รวม 18 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาท่ี 2 

สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ1 6 
รวม 6 
ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติ 
สค.311  หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ชุมชน 3 
สค.312  การวจิยัเชงิคุณภาพในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 
ร.211 ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร ์ 3 
วชิาโท 1 วชิา 
วชิาเลอืกในนอกสาขา  1 วชิา 

3 
3 

รวม 15 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติ 
สค.313  หลกัและวธิกีารบรหิารองค์กรและนโยบายสวสัดกิารสงัคม 3 
สษ.256 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 1 3 
วชิาโท  2 วชิา 6 
วชิาเลอืกในนอกสาขา  1 วชิา 3 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาท่ี 3 
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สค.301  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 
รวม 6 
ปีการศึกษาท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกติ 
วชิาโท   2 วชิา 6 
วชิาเลอืกในนอกสาขา  1 วชิา  3 
วชิาเลอืกเสร ี  2 วชิา 6 

รวม 15 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกติ 
สค.401  การฝึกภาคปฏบิตั ิ3 6 
สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 

รวม 9 
หมายเหตุ  นักศกึษาต้องตรวจสอบกบัส านักงานทะเบยีนนักศกึษาและวางแผนการศกึษากบัอาจารยท์ี่

ปรกึษาก่อนลงทะเบยีน 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
   3.1.5.1 วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 
หมวดสงัคมศาสตร ์ 
มธ.100  พลเมอืงกบัการลงมอืแก้ปัญหา 3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement   

ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรบัผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดขีองสงัคมในฐานะพลเมือง
โลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวธิี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศกึษา
จะต้องจดัท าโครงการรณรงค์ เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้หรอืเกดิการเปลีย่นแปลง ในประเดน็ทีส่นใจ  

Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 
citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case 
studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or 
bring about change in an area of their interest.  
 
มธ.101  โลก อาเซยีน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World  

ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รบัความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่
สมัพันธ์กันทัง้โลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลก
ทศัน์ใหม่ใหก้วา้งขวางขึน้ 
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Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in 
terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, 
theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or 
people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the 
complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old 
paradigms and open up a new, broader worldview. 

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

การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตดัสนิใจและการพฒันาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมปีระสิทธภิาพ การสรา้งคุณค่า
ร่วมเพื่อสงัคม 

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

องค์ประกอบพื้นฐาน คุณค่า และความหมายของงานศิลปะและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง การ
วเิคราะห์ วพิากษ์ ดนตร ีภาพยนตร์ ศลิปะการแสดง และละคร ทศันศลิป์ วรรณกรรม และสภาพแวดลอ้มสรรค์
สรา้ง และการเชื่อมโยงงานศลิปะและสภาพแวดลอ้มสรรค์สรา้งกบัชวีติตนเองและบรบิททางสงัคม 

The course investigates fundamental elements, values and meanings of art and built 
environment. These include analyses and criticisms of music, film, performance, drama, visual ar t, 
literature and the built environment. Connecting these works of art and environment to lives and social 
contexts is also another focus for the course. 
 
มธ.108  การพฒันาและจดัการตนเอง 3 (3-0-6) 
TU108  Self-development and Management  
 การจดัการและการปรบัเข้ากบัชีวิตในรัว้มหาวทิยาลยัท่ามกลางความหลากหลายและเสรภีาพ การ
พฒันาทกัษะทางสงัคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพฒันาการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ และการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกนัและกนั 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional 
intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning 
to live harmoniously and respectful with others and the society. 
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หมวดภาษา  
มธ.104  การคดิ อ่านและเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing  

พฒันาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตัง้ค าถาม การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการ
ประเมนิค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อจบัสาระส าคญั  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทศันคต ิสมมติฐาน หลกัฐานสนับสนุน 
การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ขอ้สรุปของงานเขยีน พฒันาทกัษะการเขยีนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
เขยีนเชิงวชิาการ รูจ้กัถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากบัมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลกัฐานและขอ้มูลมาใชใ้นการสรา้งสรรค์งานเขยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

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

 
มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU050  English Skill Development   ไม่นับหน่วย

กติ 
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขยีน เชิงบูรณาการ 

เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 

integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 

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

พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และการอ่าน เพื่อท าความเขา้ใจเนื้อหาวชิาการในศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาชีพ
ของนักศกึษา 

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

 
มธ.106  ความคดิสรา้งสรรค์และการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
TU106  Creativity and Communication  
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กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคญั  และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเหมาะสมตามบริบทสงัคม  วฒันธรรม สภาพแวดล้อม ทัง้ในระดับ
บุคคล องค์กร และสงัคม 

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

 
หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์    
มธ.103  ชวีติกบัความยัง่ยนื 3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability  

การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวตั ของ
ธรรมชาต ิมนุษย์ และสรรพสิง่ ทัง้สิง่แวดลอ้มสรรสรา้ง การใชพ้ลงังาน เศรษฐกจิ สงัคมในความขดัแยง้และการ
แปรเปลีย่น  ตลอดจนองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม ทีน่ าไปสู่การปรบัเปลีย่นวถิชีวีติสู่ความยัง่ยนื    

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

 
มธ.107 ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving  

ทักษะการคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถอืของ
สารสนเทศ การกลัน่กรองและจดัการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใชแ้ละจรรยาบรรณด้านดจิิทลั การสื่อสาร
ออนไลน์อย่างมอือาชพี 

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

 
3.1.5.2  วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2   

ท.201 การพฒันาสมรรถภาพการเขยีน 3 (3-0-6) 
TH201 Writing Proficiency Development  
 ความรูเ้กี่ยวกบัการเขยีน การจดัล าดบัความคิด การถ่ายทอดความคิด และการฝึกทกัษะการเขยีน
เบื้องต้น 
 Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; and 
practice of basic writing skills. 
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มธ.122  กฎหมายในชวีติประจ าวนั 3 (3-0-6) 
TU122  Law in Everyday Life  

ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสงัคม หลกัการ
พืน้ฐานของนิติรฐั (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะทีเ่ชื่อมโยงกบัหลกัคุณธรรมของประชาชน ความรู้
พืน้ฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนทีพ่ลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยควรต้องรูท้ ัง้ในด้านของ
สทิธ ิและในดา้นของหน้าที ่การระงบัข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลกัการใช้สิทธิ หลกัการใช้
และการตคีวามกฎหมาย โดยเน้นการศกึษาจากกรณีตวัอย่างทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจ าวนั 

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

 
มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU124 Society and Economy  
 แนวทางการศกึษาและวเิคราะห์สงัคม และเศรษฐกจิในฐานะที่วชิานี้เป็นการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 
แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวฒันาการของสงัคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย 
โดยเน้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของวฒันธรรมและสถาบนัทีม่ตี่อระบบเศรษฐกจิ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social 
and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and 
institutions on the social and economic system. 
 

3.1.5.3 กลุ่มวิชาปรชัญาและแนวคิดพ้ืนฐาน (Philosophy and Basic Concepts) 
สค.111 ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) 
SW111 Social Work Philosophy and Concepts  

ปรชัญา ทฤษฎี แนวคดิ พฒันาการของสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลกัสทิธิมนุษยชน สิทธปิระชาชน
และสิทธสิวสัดิการ แนวคดิมนุษย์นิยม คุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ อนัเป็นหลกัคดิพื้นฐานของวิชาชีพ
สงัคมสงเคราะห์ ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างปรชัญาแนวคดิและการปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะห์ทีเ่กิดขึน้จริง 
ทัง้ในบรบิทไทยและสากล 

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

 
สค.211 จรยิธรรมทางวชิาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์                  3 (3-0-6) 
SW211 Professional Ethics and Human Dignity  
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หลกัการทางจริยธรรม หลกัการทางศาสนา และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง สิทธิมนุษยชน 
ค่านิยมทางวิชาชีพ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทัง้ด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิ ในทศันะของนักทฤษฎีที่ส าคญั 
และประสบการณ์การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมของนักสงัคมสงเคราะห์วชิาชพี 

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

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

แนวคิดนวัตกรรมและนวัตกรรมทางสังคม  ปัญหาและสถานการณ์ทางสังคมใหม่ๆ  ที่ต้องการ
นวตักรรมในการสื่อสารแก้ไขหรือจดัการ แนวทางการประยุกต์นวตักรรมในองค์กรและการปฏิบตัิงานสงัคม
สงเคราะห์  สงัคมสงเคราะห์ในยุคดิจทิลั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรมและการจดัการข้อมูลเพื่อการ
วางแผนการปฏิบตัิงานพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่มเป้าหมายและงานสงัคมสงเคราะห์ การรู้เท่าทนัการใช้สื่อและ
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม 

Concepts of innovation and social innovation;  emerging social issues and situations that 
require innovation to solve or manage; Communication; an innovative approach applicable to 
enterprise and social welfare practices in the digital age; use of information technology, innovation 
and data management for promoting quality of life of target polulairon and social work; media and 
technology lieteracy. 
 
สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-1-6) 
SW411 Social Work Seminar  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรอืก าลงัศกึษา สค.401  
Prerequisite:   Have earned credit of or currently taking SW401 
วเิคราะห์สถานการณ์การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ภายใต้การเปลีย่นแปลงในสงัคมพหุวฒันธรรมที่

มคีวามหลากหลายทางสงัคมเพิม่ขึน้ทัง้ในระดบัโลก  ภูมภิาคและทอ้งถิน่   สมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยบูรณา
การทฤษฏีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับทักษะวิชาชีพในระดับการปฏิบัติงาน ระดับจุลภาค (บุคคล 
ครอบครวั  กลุ่ม)  ระดบัมชัฌิมภาค (องค์กรและชุมชน)  ระดบัมหภาค (การบรหิารและนโยบายสงัคม)  เพื่อ
สงัเคราะห์และประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะในการท างานจรงิในองค์กรต่างๆ ภายใต้จรยิธรรมทางวชิาชพี 
  

Analyze current social work professional practice amid rapid social change where multi-
culture and increasing diversity arise globally, regionally and locally. Seminar focusing on discussing 
and exchanging ideas that integrate social work theories and professional skills in micro, mezzo and 
macro levels in order to synthesize and apply these knowledge and skills into real working landscape 
with professional ethics.    
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3.1.5.4 กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพัฒนา (Human Behavior, Society and 
Development) 
สค.212 พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 3 (3-0-6) 
SW212  Dynamics of Human Behavior in Changing Society  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัพลวตัพฤติกรรมมนุษย์  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ใน
ดา้นต่างๆ ตัง้แต่ปฏิสนธิถึงวยัสูงอายุ  ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวยั โดย
เชื่อมโยงความ สัมพันธ์กับพลวตัการเปลี่ยนแปลงสังคม  อิทธิพล และสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีผลต่อ
พฤตกิรรม ความคาดหวงั และความต้องการของมนุษย์  

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

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

หลกัการและทฤษฎีการพฒันาจากส านักคดิต่างๆ ยุทธศาสตร์การพฒันาในระดบัระดบัโลก ภูมภิาค 
และ ประเทศ  การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ประเดน็ทางสงัคมอนัเป็นผลจากพฒันาและการบรรจบกนัของปัจจยั
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่มีพลวตั  การเปลี่ยนรูปสงัคม (Social Transformation) ทัง้ในฐานะ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง และ ปฏบิตักิารเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงทีส่นับสนุนการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

Principles and development theories from various schools of thought; global, regional, and 
national development strategies; social change; Social Issues as a result of the development and 
convergence of dynamics economic, social, political, environmental factors ; social transformation as 
consequences of changes and actions to create changes that lead to  sustainable development. 

 
สค.214  สวสัดกิารสงัคมกบัระบบการคุม้ครองทางสงัคม     3 (3-0-6) 
SW214 Social Welfare and Social Protection  

แนวคิด หลกัการ พฒันาการของสวสัดกิารสงัคม ความมัน่คงของมนุษย์ สทิธมินุษยชน ความเป็น
ธรรมทางสงัคม สิทธิขัน้พื้นฐานตามรฐัธรรมนูญ ระบบความมัน่คงทางสงัคม ระบบการคุ้มครองทางสังคม 
โครงข่ายการคุ้มครองทางสงัคม การจดัการความเสี่ยงทางสงัคมจากวิกฤติเศรษฐกิจ สงัคม และภยัพิบตัิ รฐั
สวสัดกิาร ปัจจยัในระดบัสากล ภูมภิาค และทอ้งถิน่ ทีส่่งผลต่อระบบสวสัดกิารสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
องค์ประกอบ หลกัการ กลไก และบทบาทและความส าคญัของระบบสวสัดกิารสงัคมในระดบัต่างๆ ทีม่ีต่อความ
มัน่คงของมนุษย์และการพฒันามนุษย์ 

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

-  ทฤษฎีแนวคิดและทกัษะการปฏิบติังาน (Theories Concepts and Practical Skills) 
สค.222 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบับุคคลและครอบครวั 3 (2-1-6) 
SW222 Social Work Methodology in Individaul and Family  

แนวคดิ ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตัิงานสงัคมสงเคราะห์เฉพาะราย หลกัการ  รูปแบบ 
กระบวนการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการท างานกบัระดบับุคคล ครอบครวั การประเมินบุคคล (กาย
จติสงัคม)  การประเมินความเสี่ยง การประเมินครอบครวั การประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
บรบิทแวดลอ้มอย่างรอบด้าน การวางแผนและการจดัการรายกรณี การจดับริการทางสงัคมสงเคราะห์  การ
ตดิตามและการประเมินผลการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์ระดบับุคคลและครอบครวั การพฒันาสมัพนัธภาพ
ทางวชิาชพีและความเป็นสหวชิาชพีบนฐานการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเหมาะสมและเป็นธรรม เครื่องมอืและ
ทกัษะการท างานสงัคมสงเคราะห์ระดบับุคคล ครอบครวั 

Concepts, theories and aspects of social work individual practice regarding; principles, 
models, and process of social work intervention with individual and family; Individual, family, Risk and 
Necd ecological and risk assessment; social work planning and case management; social service 
provision; follow up and evaluation of  social work practice with case and family; professional 
relationship development and multidisciplinary approach on basis of mutual participation and justice; 
tools and skills for social work practice with individuals and families.   

 
สค.223 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มชน 3 (2-1-6) 
SW223 Social Work Methogology in Group Work  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้สค.222 
Perquisite: Have earned credit of SW222 
แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน แนวคิดสงัคมมิต ิ

แนวคิดพลวตักลุ่ม หลกัการสงัคมสงเคราะห์กลุ่มชน กระบวนการกลุ่ม คุณลกัษณะกลุ่ม การปฏิบตัิงานกลุ่ม
ประเภทต่างๆ  รูปแบบ กระบวน การการปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะห์กลุ่มชน  การประเมินกลุ่ม การวางแผน
กลุ่ม การด าเนินงานของกลุ่ม การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับกลุ่ม 
เครื่องมือและทักษะการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ระดับกลุ่มชน  และกรณีศึกษาเชิงการปฏิบตัิงานสังคม
สงเคราะห์กลุ่มชนทีน่่าสนใจ 

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

 
 
 
 

สค.224 การวจิยัเชงิปรมิาณในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-2-5) 
SW224 Quantitative Research in Social Work  
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กระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้ตามวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ความหมาย ข้อพิจารณาเชิง
จริยธรรมในการท าวิจัยกับมนุษย์ กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมการก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจยั การออกแบบการวิจยั ประชากรและตวัอย่าง การ
สรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิพืน้ฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ การเขยีนและการน าเสนอผลการวิจยั รวมถึงการฝึกทกัษะปฏิบตัิการวิจยั เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อ
สถานการณ์ทางสงัคม ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการให้บริการทางด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการ
สงัคม ทัง้ในระดบับุคคล กลุ่ม ชุมชนและสงัคม 

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

สค.311 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ชุมชน      3 (2-1-6) 
SW311 Methodology of Community Social work  

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

สงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ  การผนึกพลังเพื่อการจดัองค์กรชุมชน เช่น ชุมชนบ้าน
จดัสรร/ชุมชนอาคารชุดและองค์กรประชาชน  การจดัระเบียบชุมชนภายใต้กระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและวฒันธรรมชุมชน การพฒันาระบบสวสัดิการชุมชนและสวสัดิการพื้นถิ่นเพื่อสร้างหลกัประกัน
ความมัน่คงของชุมชน  เครื่องมอืการปฏบิตัิงานสงัคมสงเคราะห์ชุมชน การจดัการความรูโ้ดยชุมชน  บทบาท
ของนักสงัคมสงเคราะห์ในฐานะผูร้่วมสรา้งการเปลีย่นแปลงทางสงัคมสู่ความเป็นธรรม 

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

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

กระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้ตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ความหมาย ข้อพิจารณาเชิง
จริยธรรมในการท าวิจยักับมนุษย์ การก าหนดแนวคิดของปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม หลกัการ
ออกแบบแผนการวิจยั การเขา้สู่สนามการวจิยั การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล การเขยีนและการน าเสนอผล
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การศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการฝึกทกัษะปฏิบตัิการวจิยั เพื่อท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม
ตามความจรงิในทุกมิติ ซึ่งจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้บริการทางด้านสงัคม
สงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม ทัง้ในระดบับุคคล กลุ่ม ชุมชนและสงัคม 

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

Policy 
 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้สค.311 
Perquisite: Have earned credit of SW311 
แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วิธกีารในการบรหิารองค์การสวสัดกิารสงัคมและองค์การทางสงัคมสงเคราะห์ 

กระบวนการบรหิารงาน การบรหิารเชงิกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การวางแผนทางสงัคมและสวสัดกิารสงัคม การ
ก าหนดนโยบายทัง้ในระดบัประเทศและองค์การ ความสมัพันธ์ของการบริหารและนโยบายสงัคม การวิเคราะห์
นโยบาย ขัน้ตอนในการบริหารงานสงัคมสงเคราะห์และการตดิตามประเมินผล การจดัการรายกรณี การเขยีนและ
จดัการโครงการ การสร้างและพฒันาเครอืข่ายและกลไกทางนโยบายต่างๆ และการจดัการโครงการทางสวสัดกิาร
สงัคมในรูปแบบต่างๆ 

Theories, concepts, principles, and methods in the administration of social welfare and social work 
organizations; management processes, strategic management, and a planning process; social and social 
welfare planning; policy formulation at the national and organizational levels; the relationship between social 
policy and administration; policy analysis; stages in social work administration, monitoring and evaluation; 
case management; Project design and management development of policy networks and mechanisms; and 
management of social welfare projects. 
 
สค.315  การใหก้ารปรกึษาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-1-6) 
SW315  Social Work Counseling  

ทฤษฎี หลกัการ จรรยาบรรณ กระบวนการ และเทคนิคการให้การปรกึษา ในการปฏิบตัิงานสงัคม
สงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือทัง้ในระดบับุคคล ครอบครัว กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
เปราะบางทางจิตใจ ให้สามารถตระหนักรู้และเข้าใจบทบาทการท าหน้าที่ทางสงัคมของตนเองซึ่งน าไปสู่การ
พฒันาตนเองหรอืจดัการกบัความทา้ทายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติต่อไป 

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

 
3.1.5.6 กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบติั  (Field Practicum) 

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

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

เน้นการสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา การตระหนักในความส าคัญของจริยธรรมของ
วิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ ผ่านการเรียนรู้ระบบงานสังคมสงเคราะห์ทัง้ในระดบันโยบาย การบริหารงาน การ
ปฏิบตัิงานขององค์การสงัคมสงเคราะห์และองค์การสวสัดิการสงัคมที่มีความหลากหลายของสงัคมไทย อาท ิ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาค
ประชาชน องค์กรธุรกจิเอกชน ผูป้ระกอบการทางสงัคม ฯลฯ (มกีารศกึษาดูงาน) 

Exploring social work and welfare organizations, non-governmental organization, local 
administration, civil society organizations, and social enterprises in order to gain better knowledge 
about social work and welfare system at policy, administration and operational levels; promotion of  
participatory learning processes to enhance  professional attitudes and ethics of the social work 
profession. (Field study required)   
 
 
สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ1 6 (0-36-0) 
SW202 Field Practicum 1  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สค.201 และ สค.223 
(เฉพาะนักศกึษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
Prerequisites:  Have earned credit of  SW 201 and SW 223  
(Only for students major in social work)    
การฝึกปฏบิตัิงานสงัคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างานผสมผสานในระดบัองค์กร 

โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้
ความส าคญักบัการวิเคราะห์เพื่อพฒันาทัง้รูปแบบและวิธกีารใหบ้รกิารอย่างมมีาตรฐาน และจรรยาบรรณทาง
วชิาชพี                 ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทย (ฝึกภาคสนาม 360 ชัว่โมง ตลอดภาคการศกึษา) 

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



มคอ.2 
 

48 

 

 
สค.301 การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 (0-36-0) 
SW301 Field Practicum 2  

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

 การฝึกปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน โดยประยุกต์ใช้ทกัษะ หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีสงัคม
สงเคราะห์ในการท างานชุมชนทัง้เมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบท ชุมชนแออัด กลุ่มชาติพันธ์ุ ฯลฯ โดยใช้
หลกัการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทัง้การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การจดัการ
ตามแผน การตดิตามประเมนิผล การพฒันากลยุทธ์ในการท างานกบัชุมชน และการระดมทุนและทรพัยากรทาง
สงัคมต่างๆในกระบวนการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ   (ฝึกภาคสนาม 360 ชัว่โมง 
ตลอดภาคการศกึษา) 

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดส้ค.301, สค.313  
(เฉพาะนักศกึษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
Prerequisites: Have earned credit of  SW301, SW313,   
(Only for Students major in Social Work)    
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลกัการ วิธีการสงัคมสงเคราะห์อย่างผสมผสานผ่านโครงการทาง

สงัคมเพื่อฝึกปฏบิตัิงานสงัคมสงเคราะห์อย่างลกึซึ้ง ทัง้กลยุทธ์และกลวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์โดยตรง
และโดยอ้อม ทัง้ระดบัจุลภาคเชื่อมโยงกบัมชัฌิมภาคและระดบัมหภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ  หรือการท างานสงัคมสงเคราะห์ตามประเด็นส าคญัทางสงัคม อย่างมมีาตรฐาน และจรรยาบรรณ
ทางวชิาชพี (ฝึกภาคสนาม 480 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษา)  

Application  of  integrated social work  theories, concepts and methods in a social project  
for  advance social work practices; direct and indirect social work practices at micro and macro levels 
in social work organizations in Thailand or other countries; or practice of  social work according critical 
social issues.  (480 hours of practicum required) 
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3.1.5.7 วิชาเลือกในและนอกสาขา 
1) กลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ (Social Work Enhancement Courses) 

สค.235 สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
SW235 Medical Social Work and Health Systems  
 ความหมายของสุขภาพ พลวตั นโยบายและบทบาทหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ระบบ
สวสัดกิารสุขภาพ แผนพฒันาสุขภาพและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง สทิธ ิมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ความเชื่อมโยง
ของระบบสวสัดิการสุขภาพกบังานสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ  และบทบาทนักสงัคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ 

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

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

มุมมองและการวิเคราะห์ชุมชนและท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน
ทอ้งถิ่น  ผ่านกระบวนการเรียนรู ้เทคนิค และเครื่องมอืในการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
รวมทัง้รูปแบบการปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะห์ร่วมกบัชุมชนและกลไกในชุมชนเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีิตและ
การจดัสวสัดิการสงัคมในชุมชนและท้องถิ่นที่เหมาะสมกับและสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชน
ทอ้งถิน่ (มกีารศกึษาดูงาน)  

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

 
สค.237 การสงัคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวสัดกิารแรงงาน                    3 (3-0-6) 
SW237 Industrial Social Work and Labour Welfare  

พัฒนาการอุตสาหกรรมไทยและนโยบายอุตสาหกรรมไทย ปัญหาสังคมที่เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ววิฒันาการและการประยุกต์ใชส้งัคมสงเคราะห์ในงานอุตสาหกรรม การจดัสวสัดกิารเพื่อคุณภาพ
ชวีติทีด่ขีองแรงงานในอุตสาหกรรม บทบาทและหน้าทีน่ายจา้งและรฐัในการพฒันาคุณภาพชวีติของแรงงาน  

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

แนวคิด หลกัการ วิธีการ และพัฒนาการของการสงัคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกบักระบวนการยุติธรรม
อาญาในประเทศไทยและสากล การประยุกต์ใชง้านสงัคมสงเคราะห์ไทย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้ม
และแนวทางแก้ไขปัญหาของงานสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนยุตธิรรม (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

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

มุมมองทีห่ลากหลายในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุในระดบัประเทศและระดบัสากล การอภปิราย
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกบัปรชัญาและนโยบายที่มุ่งเน้น การท าความเข้าใจเรื่องสุขภาพ พลงั ความหมายของชีวิต 
การให้คุณค่าและวยาคตใินสงัคมผูสู้งอายุผ่านบทสนทนา  สถานการณ์ปัจจุบนัของผู้สูงอายุเกี่ยวกบันโยบาย
การเกษียณอายุ การจ้างงานและการมสี่วนร่วมทางสงัคม รูปแบบการดูแลและการจดับริการในสงัคมผูสู้งอายุ 
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับการ
จดับรกิารส าหรบัผูสู้งอายุ (มกีารศกึษาดูงาน) 

Different perspectives related to aging at national and international levels, discussion on 
philosophical and policy with focus on health, power, meaning of life, value and ageism in aging 
society by the dialogue; current situations of older persons in retirement policy, older worker and 
social participation; type of the care and services for the older person in our society. Roles of social 
worker and applications knowledge, tools in social work practice for the older person. (Field study is 
required) 
 
สค.245 สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 3 (2-1-6) 
SW245 Child and Family Welfare  

แนวคดิสิทธเิดก็และแนวคิดอื่นที่ส าคญัในการจดัสวสัดิการเด็กและครอบครวั ความหมาย ขอบเขต 
วตัถุประสงค์ และความส าคญัของสวสัดกิารเดก็และครอบครวั พลวตัการเปลี่ยนแปลงของครอบครวัและสงัคม
ทีม่ผีลต่อการจดัสวสัดกิารเดก็และครอบครวั หลกัการ รูปแบบ และลกัษณะบรกิารสวสัดกิารเด็กและครอบครวั
ของต่างประเทศและประเทศไทย บทบาทของหน่วยงานทีจ่ดับรกิารสวสัดกิารเดก็และครอบครวัในประเทศไทย 
แนวทางการพฒันาการจดัระบบสวสัดกิารเดก็และครอบครวับทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์ในงานสวสัดิการ
เดก็และครอบครวั ตลอดจนการท างานสวสัดกิารเดก็ในภาวะฉุกเฉิน (มกีารศกึษาดูงาน) 

Child rights and other important concepts in providing child and family welfare.  Meanings, 
scope, objective and importance of child and family welfare;  dynamics of change in family and 
society that affect the provision of child and family welfare; principles, formats and characteristics of 
child and family welfare service in Thailand and in other countries; roles of agencies that provide child 
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and family welfare in Thailand; development trends of the provision of child and family welfare; roles 
of social workers in child and social welfare, as well as work on child welfare in emergency situation.  
(Field study is required) 

 
2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 

(Interdisciplinary and Applied Social  Work Methodology) 
2.1) กลุ่มวิชาสหศาสตรแ์ละสงัคมสงเคราะห์ประยุกต์ 

สค.365  ชวีติครอบครวัศกึษา เพศวถิศีกึษาและจรยิธรรมทางเพศ          3 (3-0-6) 
SW365 Family Life Education, Sexuality Education and Sexual Ethic  

แนวคดิในมติิเพศ เพศภาวะ เพศวถิี เพศสมัพนัธ์ในบรบิททางสงัคม ความสมัพนัธ์ในครอบครวั วงจร
ชวีิตครอบครวั บทบาททางเพศ สทิธิอนามยัเจรญิพนัธ์ุ เพศหลากหลาย ค่านิยมทางวฒันธรรมและจริยธรรม
ทางเพศ บูรณาการของความสัมพันธ์ทางเพศในมิติต่าง ๆ ต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ การหนุนสร้างชีวิต
ครอบครวัที่มีความสุขและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ทกัษะที่จ าเป็นต่อความปลอดภยัทางเพศและการสร้าง
ชวีติครอบครวัทีย่ัง่ยนื 

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

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

ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบของนวตักรรมทางสงัคม รวมทัง้แนวคิด หลกัการ กระบวนการ 
เทคนิคและเครื่องมือการจัดการโครงการบริการสังคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโครงการบริการสังคมที่เป็น
นวตักรรมและสอดคลอ้งกบับรบิทและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม (มกีารศกึษาดูงาน)  

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

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

แนะน าการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์และจรยิธรรมในบริบทระหว่างประเทศ  แนวทางปฏิบตัิของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  อนุสญัญาของ
สหประชาชาตแิละปฏญิญาในระดบัภูมภิาคทีเ่กี่ยวขอ้ง มุ่งเน้นการปฏบิตังิานขององค์กรดา้นสงัคมสงเคราะห์ใน
บรบิทของโลกต่อการก าหนดนโยบายและบรกิารดา้นสวสัดกิาร ประเดน็เฉพาะทีค่รอบคลุมถงึปรากฏการณ์ทาง
สงัคมที่ส าคญั ความร่วมมือทางวฒันธรรมและข้ามวฒันธรรม และความสามารถทางวฒันธรรมของนักสงัคม
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สงเคราะห์ รวมไปถงึกจิกรรมและบทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์ในประเทศต่าง ๆ ในฐานะทีเ่ป็นวชิาชีพระดบั
โลก  

An introduction to social work practice and ethics in an international context. Practical 
guidelines of the universal declaration of human rights as customary international law, United Nations 
Conventions, and regional declarations. Focusing on social work practice in a global context, social 
work organizations in shaping welfare policy and services. Specific topics cover critical phenomenon 
social issues, multicultural and cross-cultural collaboration, and cultural competence of social workers. 
Activities and roles of social workers in different countries are also explored to recognize social work 
as a global profession. 

 
สค.377 นโยบายและสวสัดกิารการศกึษาส าหรบัเด็กทีม่คีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ  3 (3-0-6) 
SW377 Policy and Educational Welfare for Children with special needs  

ววิฒันาการนโยบายสวสัดิการการศึกษาส าหรบัเดก็พเิศษในสงัคมไทยและสากล วิเคราะห์การแปลง
นโยบายสู่การปฏิบตัิ ตลอดจนมาตรการทางสงัคมและกฎหมาย รูปแบบ แนวทางการประสาน จดัสรร ปรบัใช้
ทรพัยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเสรมิศกัยภาพ ความสามารถท่ามกลางความหลากหลายของเดก็พเิศษกลุ่ม
ต่างๆ  

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

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

แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการป้องกันอาชญากรรมและการรกัษาความปลอดภัย บทบาทของ
ภาครฐัและภาคประชาชนต่อการป้องกนัการกระท าผิด วเิคราะห์การด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานดา้นป้องกนัอาชญากรรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการรกัษาความปลอดภยัสถานที ่บุคคล 
และขอ้มูลข่าวสารในสงัคม  

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

สค.379 สวสัดกิารชุมชน  3 (3-0-6) 
SW379 Community  Welfare  
 แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติของชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของชุมชนตามบริบทพื้นที่อย่างเหมาะสม ทัง้ชุมชนเมือง ชุมชนเมืองกึ่งชนบท และชุม
ชนบท โดยอาศัยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงบูรณาการที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม 
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ตลอดจนแนวทางการสร้างกลไก กระบวนการ และเครอืข่ายการท างานร่วมกบัภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
สนับสนุนสวสัดกิารชุมชนใหเ้กดิขึน้อย่างยัง่ยนื (มกีารศกึษาดูงาน) 
 Concepts, Principles, and practices of the community in managing various types of 
community welfare in response to the community’s way of life in an appropriate area context by using 
the Urban communities, Semi-rural communities and Rural communities based on integrated local 
wisdom that is consistent with changes in communities and society as well as the way for establishing 
mechanisms, processes, and networks to work with government and private sectors to be sustainable 
community welfare. (Field study required) 
 
สค.389 แนวคดิและทฤษฎีในการท างานดา้นคนพกิาร  3 (3-0-6) 
SW389 Disability Theories and Concepts  
  พัฒนาการของแนวคิดในการท างานด้านคนพิการ จากแนวคิดเชิงสงเคราะห์ และแนวคิดเชิง
การแพทย์สู่แนวคิดเชิงสังคม และสังคมฐานสิทธิที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน แนวคิดเรื่องการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่มของคนพิการ การน าแนวคิดทฤษฎีจากต่างประเทศมาใช้ใน
บรบิทสงัคมไทย การก ากบัและการประเมินผลการปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายดา้นคนพกิาร ปรชัญาการ
ด ารงชวีติอสิระของคนพกิาร 

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

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

แนวคิดและระเบยีบวธิีวจิยัในบริบททางสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ  การศึกษาวจิยั การน าองค์ความรู ้
ประสบการณ์ตรง และเทคนิคทีไ่ดร้บัจากการวจิยัมาสงัเคราะห์และจดัการความรูเ้พื่อน าไปสู่การพฒันาแนวทาง 
รูปแบบ และเครื่องมอืในการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทีส่นองตอบความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร
และหน่วยงาน โดยครอบคลุมการปฏบิตังิานในทุกระบบสุขภาพ 

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

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

ปรชัญา จุดมุ่งหมาย รูปแบบต่างๆ ของการศึกษาในฐานะมรรควธิีในการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ 
พฒันาการของนโยบายด้านการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม การศึกษาแนววิพากษ์ การศึกษาเพื่อ
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เสริมสร้างสนัติภาพ พลงัและคุณูปการของการศึกษาภาคประชาชน และวถิีทางในการเรียนรูข้องประชาชนใน
บรบิทขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมเพื่อการเสรมิสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม     

Philosophy, goals and types of education as a means to enhance human capacity; 
development of education policies amidst social change; critical theories of education and peace 
education; the power and contribution of popular education and people’s ways of learning to the 
context of social movements to address social justice. 

 
สค.466 การจดัการความขดัแยง้ในงานสงัคมสงเคราะห์  3 (2-1-6) 
SW466 Conflict Resolution in Social Work  

รูปแบบของความขดัแย้งในการท างานสงัคมสงเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจดัการความ
ขดัแยง้ กระบวนการจดัการความขดัแยง้ เทคนิคการจดัการความขดัแยง้ การใชก้ารเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย
ในงานสงัคมสงเคราะห์ บทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์ในการจดัการความขดัแย้ง โดยเฉพาะบทบาทของ 
ทมีสหวชิาชีพในการปกป้อง คุม้ครองและการพทิกัษ์สทิธ ิดว้ยกระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทาง
สงัคมอื่น ๆ  

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

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

ระบบกฎหมาย ปรชัญา แนวคดิ กระบวนการ และการวิเคราะห์ปัญหาขอ้โต้แยง้ทางกฎหมาย ตวับท
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์รวมทัง้บทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์กบัการปฏบิตังิาน
สงัคมสงเคราะห์ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ทีร่ะบุไวอ้ย่างน้อย 8 ฉบบั 

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

 
 

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สค.312 
Prerequisite: Have earned credit of SW312 
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ประเด็นปัญหา ความรู้เฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสงัคมสงเคราะห์ และ/

หรือสวสัดกิารสงัคม ที่นักศกึษาสนใจ เป็นการศกึษาในขอบเขตที่นักศกึษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีความสนใจ
เฉพาะด้านจะเรียนรูร้่วมกนั โดยยึดความสนใจของนักศึกษาเป็นฐาน ทัง้นี้คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร จะ
เป็นผูป้ระสานใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีน่ักศกึษาจะไดป้ระโยชน์ตามความต้องการทีแ่ทจ้รงิ 
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Analysis and synthesis of specific issues or knowledge related to social welfare and/or social 
work in an area of interest as agreed by the student and advisor. (The course is coordinated by the 
B.S.W. Programme Committee). 

 
สค.477 กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคมสงเคราะห์  3 (2-1-6) 
SW477 Social Enterprise and Social Work  

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของกิจการเพื่อสังคม  ตลอดจนรูปแบบ กลไกการด าเนิน
กิจกรรมธุรกิจที่รบัผิดชอบต่อสงัคม วิเคราะห์กรณีศึกษาที่น่าสนใจปัจจยัความส าเร็จและความล้มเหลวของ
กจิการเพื่อสงัคมที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายและการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ  การ
เป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม   (มกีารศกึษาดูงาน) 

Concepts, theories, principles and development of social enterprise including business 
mechanisms implemented with concern on social responsibility; analyze interesting case studies with 
focusing on factors of achievement and failure of social enterprise that may further affect target 
groups and social work practices at national and international level.  Social entrepreneurs. (Field study 
required). 
 
สค.478 เพศสภาพและความเท่าเทยีมในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) 
SW478 Gender and Equality in Social Work  

แนวคดิทฤษฎีและการปฏิบตักิารในมิตขิองเพศสภาพ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบักระบวนการพฒันาสงัคม
และการหนุนสร้างความมัน่คงของมนุษย์ ปรากฏการณ์ สภาพและเหตุการณ์จริงในชีวติทางสงัคมด้านต่างๆ ที่
สะท้อนความไม่เท่าเทียมทางเพศ ทางเลอืกที่เหมาะสมกบัการพฒันาสงัคมและการหนุนสร้างความมัน่คงของ
มนุษย์ทีต่อบสนองความเท่าเทยีมทางเพศ 

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

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

ความเป็นมนุษย์ บทบาทหน้าทีข่องมนุษย์ในมติิต่างๆ ปรชัญาและพฒันาการของกระบวนทศัน์สทิธิ
มนุษยชน กระบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในระดบัประเทศและสากล บทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์ในการ
คุ้มครองสิทธิ และทักษะการคุ้มครอง การพิทักษ์สิทธิ และการเสริมสร้างพลังอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายของสงัคมสงเคราะห์และกลุ่มชายขอบ  

Humanity, roles and duties of human in various dimensions; philosophy and development of 
human rights paradigm; national and international social movement process;  roles of social welfare 
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on protection of rights; advocacy and empowerment especially the target group of social welfare and 
marginalized groups.  
 

สค.486 การระดมทนุทางสงัคมในงานสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม  3 (2-1-6) 
SW486 Mobilization of Social Capital in Social Work and Social Welfare  

แนวคิด ความเป็นมา และความส าคัญของทุนทางสงัคมในฐานะเป็นทรัพยากรทางสังคมในการ
ปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคม  ลกัษณะเฉพาะของทุนทางสงัคม  ทุนทางสงัคมกบัการพฒันา
ชุมชน  การประยุกต์ใชแ้นวคิดทุนทางสงัคมในการสรรหาและระดมทรพัยากร เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มเป้าหมาย  และกรณีศึกษาประโยชน์ในมิตติ่างๆของการประยุกต์ใชแ้นวคดิทุนทางสงัคม (มกีารศกึษา
ดูงาน) 

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

 
 

สค.489 ความพกิาร สทิธ ิและสวสัดกิารสงัคม 3 (2-1-6) 
SW489 Disability, Rights, and Social Welfare  
 ประเภท สาเหตุ และสถานการณ์ของความพกิารในพลวตัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม มติิทาง
จติ-สงัคมของความพกิาร รวมถงึผลกระทบต่อบุคคล ครอบครวั ชุมชน และสงัคม สทิธขิองคนพกิารตาม
กฎหมายในประเทศและพนัธกรณีระหว่างประเทศ สวสัดิการ บริการส าหรบัคนพิการและมาตรฐานที่
เกี่ยวขอ้ง ปรชัญาการด ารงชีวติอสิระของคนพกิาร เทคโนโลยสีิง่อ านวยความสะดวก การเสรมิพลงัและ
การมส่ีวนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดบั บทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์ในการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร และการจดัท าแผนพฒันาคนพกิารรายบุคคล 
 Classifications, causations, and situations of disability in social dynamics; disability 
models; psychosocial aspects of disabilities , impacts of disability on the individual, family, 
community and society; rights of persons with disabilities according to national laws and 
international treaties; welfare, services, and related standards; and independent living 
philosophy, assistive technology, empowerment, and participation of related stakeholders at all 
levels; roles of social workers on empowerment of persons with disabilities and Individualized 
Development Plan. 
 
 

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

บริบทของกลุ่มผู้ใช้ยา และกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  ฤทธิข์องยาเสพติดที่มีผลต่อสมอง 
พฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพและผู้ติดยา ผลกระทบต่อครอบครวัและสงัคม การประยุกต์ใช้วิธีการ เทคนิค และ
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ทกัษะเฉพาะทางสงัคมสงเคราะห์เพื่อการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสงัคมกบักลุ่มผู้เสี่ยง ผู้เสพ และผู้ติดยา
และสารเสพตดิ (มกีารศกึษาดูงาน) 

Contexts of drug and substance abusers and addicts; effects of drugs and substances on 
brain behavior, families and society; and application of social work methods, techniques, and skills in 
the rehabilitation of people at risk, abusers, and addicts. (Field study required) 

 
สค.497  การจดัการภยัพบิตั ิ                                               3 (2-1-6) 
SW497 Disaster Management  

ความหมาย ประเภท ของภยัพิบตัิ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและวธิีการ และแนวทางการจดัการภยั
พบิตั ิวงจรการจดัการภยัพิบตัิ มาตรฐานในการบรหิารจดัการภยัพิบตัิ  บทบาทหน้าที่ของนักสงัคมสงเคราะห์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการและการฟ้ืนฟูและพฒันาภายหลงัภยัพิบตัิ บนหลกัการของการเสริม
พลงัและการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

 
2.2 กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 

สษ.356 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 2 3 (3-0-6) 
EL 356  English for Social Workers 2  

วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ.256  
Prerequisite: Have earned credit of EL256  
ศกึษาและฝึกฝนแนวทางในการอ่านและเขยีนขอ้ความทีเ่น้นเนื้อหาทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เช่น 

การอ่านต ารา บทความวารสาร การเขยีนจดหมายโต้ตอบ และการเขยีนรายงาน  
Study and practice reading and writing skills through the use of materials related to social 

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

3.1.5.8 วิชาโททางการพฒันาชุมชน (Minor Program in Community Development) 
พช.311   แนวคดิและกระบวนการพฒันาชุมชน                           3 (2-1-6) 
CD311  Concepts and Process in Community Development  

พลวัตชุมชนและความเป็นชุมชน พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
กระบวนการพฒันาชุมชน หลกัวิธีการปฏิบตัิการพฒันาชุมชนในประเด็นที่ท้าทาย ภายใต้ฐานคิดการพฒันา
แบบองค์รวมและบูรณาการในการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดมัน่คงและยัง่ยืน ที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทัง้
ระดบัโลก ระดบัภูมิภาคอาเซยีนและระดบัชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
สงัคมและชุมชนไทย (มกีารศกึษาดูงาน) 
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 Community, dynamic concepts and theories in community development in each period, related to the 
development of Process, Principles and methods of community development in challenging issues. Under the 
concept of holistic and integrated approaches for stability and sustainability. At the global change situation 
Regional level ASEAN and national. National development policies and strategies that affect Thai society and 
communities (Field study required) 
 
พช.312   การวจิยัชุมชน                                                      3 (2-1-6) 
CD312 Community research  

แนวคดิเกี่ยวกบัการวจิยัชุมชน กระบวนการวจิยัชุมชน เทคนิคการวจิยัชุมชนซึ่งครอบคลุมถงึเทคนิค
การระดมพลงัสร้างสรรค์ (AIC) และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ตลอดจนวิธีการ เครื่องมือ
การวจิยัชุมชน ทัง้การศกึษาและวเิคราะห์ชุมชน และการเป็นวทิยากรกระบวนการ (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

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

การบรหิารการพฒันาในมติิต่างๆ การบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่ละภูมภิาค รวมทัง้การบรหิารการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถิ่น (ทัง้ในเมือง ชานเมอืง และชนบท)  ตลอดจนกระบวนการ ขัน้ตอนและเทคนิควธิกีารบรหิารการ
พฒันา เครื่องมอืในการบรหิารงานพฒันาชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนพฒันาชุมชน และทอ้งถิน่ การ
บรหิารจดัการความขดัแยง้ในชุมชน การบริหารความเสี่ยงของชุมชน ทอ้งถิ่น กระบวนการจดัการเพื่อการฟ้ืน
ตวัของของชุมชน (Resilience)  และความสามารถของชุมชนในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบนั (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

 
พช.314  กระบวนการจดัการความรูแ้ละฝึกอบรมในงานพฒันาชุมชน 3 (2-1-6) 
CD314  Knowledge Management and Training in Community Development  

ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของการจดัการความรู้ในชุมชนและท้องถิ่น แนวคิด วิธีวิทยาการ
จดัการความรูรู้ปแบบต่าง ๆ  ทีส่นับสนุนการพฒันาชุมชน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ การสรา้ง
ขบวนการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันา ตลอดจนการฝึกอบรม การออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรม และทักษะ
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พื้นฐานของนักฝึกอบรม  ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อ
น าไปสู่ชุมชนแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันา (มศีกึษาดูงาน) 

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

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

ความหมายของชุมชนเมอืงและการพฒันาสิง่แวดลอ้ม กระบวนการขบัเคลื่อนเพื่อการพฒันาเมอืง
และสิง่แวดลอ้มเมอืง ดว้ยกระบวนการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ และการมสี่วนร่วมของชุมชนเมอืง รวมถงึเทคนิค
และเครื่องมอืการท างานกบัชุมชนเมอืง (มศีกึษาดูงาน) 

The meaning of Urban and environmental development. Urban development and Urban 
Environment movement and empowerment; the participation of urban communities. techniques and 
tools working with urban communities. (Field study required) 

 
3.1.5.9  วิชาโทสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม  (Minor Program in Criminal  Justice 

Social Work)  
ยธ.311 ความยุตธิรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา                          3 (3-0-6) 
JA311 Justice and Criminal Justice  

ความหมายและสถานะของความยุตธิรรม แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และกระบวนการยุติธรรมด้านอื่นๆ เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับกระบวนการ
ยุติธรรมตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต อุปสรรคและปัญหาในทางปฏิบตัขิอง
การด าเนินงานยุตธิรรม  

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

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

แนวคิด ทฤษฎีอาชญาวทิยา ประเภทของอาชญากรรม อาชญากรรมร่วมสมยั สาเหตุการประกอบ
อาชญากรรม สทิธิของผู้ต้องหาและจ าเลยในคดอีาญา การปฏบิตัติ่อผู้กระท าผดิตามหลกัทณัฑวทิยา แนวโน้ม
การปฏบิตัติ่อผูก้ระท าผดิในอนาคต 

Concept  and theories of criminology, types of crimes, contemporary crime, causation of 
crime, Rights of the accused and defendant in criminal procedure; penal sanctions to the condemned 
person according to the Penology theories; trend of penal sanctions for the future. 
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ยธ.313 การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน    3 (3-0-6) 
JA313  Community-Based Corrections  

แนวคิด หลักการของการน าชุมชนเข้ามาเป็นฐานรองรับในการแก้ไขผู้กระท าผิด กระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ในชุมชน ตลอดจนทางเลือกแทนการจ าคุกต่าง ๆ ทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ฟ้ืนฟู และการท างานกบัผูก้ระท าผิด รวมถึงแนวทางการป้องกนัมิใหผู้้กระท าผดิก่ออาชญากรรมขึ้นอีก  การ
วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการแก้ไขผู้กระท าผิดในอนาคต ทกัษะและเทคนิคการปฏิบตัิงานสงัคม
สงเคราะห์กบัการแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน 

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

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

พฤติกรรมเบี่ยงเบน และการกระท าผิดประเภทต่างๆ ของเด็กและเยาวชน  ขัน้ตอนการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็และเยาวชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทในการปฏบิตัิงานของนักสงัคม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน 

Adolescent deviant behavior, types of delinquency. Juvenile justice system related laws and 
roles of Social Worker in Juvenile Justice System. 

 
ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครวั     3 (2-1-6) 
JA315  Crime Victims and Family Violence  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัเหยื่ออาชญากรรมในระบบกระบวนการยุติธรรมโดยครอบคลุมประเด็น
การให้ความช่วยเหลือ การป้องกัน การคุ้มครอง การชดเชย  การเยียวยา  และการพิทักษ์สิทธิแก่เหยื่อ
อาชญากรรมโดยเน้นประเดน็ความรุนแรงในครอบครวัจากมติขิองทฤษฎีทางอาชญาวทิยา 

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

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

มิติทางสงัคมที่สมัพันธ์กับภาวะกายภาพ พยาธิสภาพ ภาวะจิตอารมณ์ และระบบสงัคมแวดล้อม
แนวคิด หลกัการ และกระบวนการประเมินและวนิิจฉัยทางสงัคมอย่างเป็นองค์รวมและร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ 
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เพื่อน าไปสู่การวางแผนได้ครอบคลุมทัง้ในการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ป้องกัน และพัฒนา ทัง้ในระ ดับบุคคล 
ครอบครวั ระดบักลุ่ม และระดบัสภาวะแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบสุขภาพ (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

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

กระบวนทศัน์ความเขา้ใจมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมทัง้มิติกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณและสงัคม 
กระบวนทศัน์และความสมดุลสุขภาวะ การป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพกายและจติ การบูรณาการการปฏบิตังิาน
สงัคมสงเคราะห์มิติสุขภาพกายและจติ ความเชื่อมโยงการปฏบิตัิงานสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย
และจติทัง้ปฐมภูม ิทุตยิภูมแิละตตยิภูมิ 

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

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

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้จดัการรายกรณี กระบวนการจดัการราย
กรณี การจัดทาแผนการพัฒนาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล เครือข่ายและทรัพยากรทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัการรายกรณีสาหรบักลุ่มเป้าหมายของงานสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์หรือสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป่้วยเรื้อรงั และคนพกิาร (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

มิติทางจิตสงัคมของความเจ็บป่วยและความพิการที่มีต่อบุคคล ครอบครวั และชุมชน ความหมาย
หลกัการ ขัน้ตอนพื้นฐานของจิตสงัคมบ าบดั แนวทางและรูปแบบจิตสงัคมบ าบดัที่หลากหลายส าหรบับุคคล 
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กลุ่ม ครอบครวั และชุมชน ความสมัพนัธ์ระหว่างจติสงัคมบ าบดักบังานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ บทบาทของ
นักสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการประยุกต์ใช ้ (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

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

แนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศวิทยา (Ecology) และแนวคิดปัจจยัสังคมก าหนดสุขภาพ 
(Social Determinants of health) รวมถึง การเข้าใจเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพ (Health Impact 
Assessment: HIA) และการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน (Community Health Impact Assessment-
CHAI) บนพื้นฐานของความเข้าใจในมิติทางสงัคม วฒันธรรมของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะองค์รวมเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ บทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์ในการท างาน
สุขภาพเชงิรุกเพื่อพฒันาระบบบรกิารสุขภาพปฐมภูม ิ   (มกีารศกึษาดูงาน) 

Concept and applicaiton of ecology and social determinants of health, including 
understanding in Health Impact Assessment-HIA and Community Health Impact Assessment (CHAI) 
based on well-understanding on psychosocial aspects, community culture, and changing which is 
related to or infuences holistic health and health justice; roles of health social workers in proacti ve 
approach toward primary health care services (Field Study Required) 
 

3.1.5.11 วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Minor Program in Child,  Youth, 
Family and Development) 
ดค.361 แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็ 3 (3-0-6) 
CF361  Theory and Concept of Child Welfare  

แนวคิดและทฤษฎีด้านสวัสดิการเด็ก การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก ความรุนแรงกับเด็ก รูปแบบ 
กระบวนการคุม้ครองเดก็และพฒันาเดก็ การประยุกต์ใชก้ฎหมายในงานสวสัดกิารเดก็ 

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

 
 

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

แนวคิดวงจรชีวิตครอบครัว  รูปแบบลักษณะต่างๆ ของครอบครัว สถานการณ์และพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม  ผลกระทบต่อสมาชิกครอบครวัโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน  แนวคิดวิกฤติ  ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  และแนวทางการพัฒนาวิธีการท างานและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชุมชน (มกีารศกึษาดูงาน) 
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Concept of family life circle and various types and forms of families, situations and dynamics 
of social change affecting family especially child, youth and family.  Concepts of family crisis and 
strength. Guidelines for development social work methods and roles to strengthen family and 
community. (Field study required) 

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

วิธีการและเทคนิคในการท างานกบัเด็ก เยาวชน และครอบครวั ในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทัง้ใน
ระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครวั กลุ่ม และชุมชน (มกีารศกึษาดูงาน) 

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

 
ดค.368 สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 3 (3-0-6) 
CF368 Social work in Education  
 ความหมาย ขอบเขตของงานสวสัดกิารทางการศกึษา ลกัษณะของบรกิารงานสงัคมสงเคราะห์ในระบบ
โรงเรยีน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ระบบการดูแล เฝ้าระวงัความปลอดภยัในโรงเรียนบทบาท และวธิีการ
ท างานทางสงัคมสงเคราะห์กบัครู อาจารย์ นักเรยีน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวขอ้งกบัเดก็ทัง้ในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน 
 Philosophy, goals and purposes of education and welfare services in education as a means 
for the development of human potentials  and social change; principles and methods and intervention 
models in social work in educational contexts; school social work practice approaches with teachers, 
personnel, students, parents and community; and roles and functions of social work practice in 
education towards educational welfare policy development. 
 

ดค.369  ประเดน็ศกึษาในงานดา้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั   3 (2-1-6) 
CF369   Issues on Child, Youth, and Family  

ศกึษาประเดน็เด็ก เยาวชนและครอบครวัที่เกดิขึน้ในปัจจุบนัและที่คาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 
ประยุกต์ใชแ้นวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์ประเดน็นัน้ๆ และน าเสนอบทบาทนักสงัคมสงเคราะห์ในการป้องกนั 
แก้ไข บ าบดั ฟ้ืนฟูและพฒันา 

The analytical study of present and future issues relating to children, youths and families, 
through theoretical and conceptual framework, leading to suggested roles of social workers in their 
prevention, correction, treatment, rehabilitation, and development. 

 
3.1.5.12  วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Program in Labour and Welfare 

Administration) 
พร.321 ทฤษฎีสงัคมเศรษฐกจิกบัแรงงานและสถานการณ์แรงงาน 3 (3-0-6) 
LW321 Social and Economic Theories and Labour Situations  
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ทฤษฎีฐานรากในการศึกษาแรงงาน ปรากฏการณ์ด้านแรงงานและสวสัดิการที่ส่งผลต่อผลิตภาพ 
และ คุณภาพชีวติของแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบัการปฎิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม และขาดหลกัประกนัทาง
กฏหมาย ผลกระทบและปฏกิิรยิาของแรงงานต่อสถานการณ์เหล่านัน้   ทัง้ในระดบัประเทศ  ภูมิภาคและระดบั
โลก (มกีารศกึษาดูงาน) 

Foundation theories  of labor, situations of labor and welfare with their effects on productivity 
and quality of work life, with special reference to less-privileged groups of labor deprived of legal 
protection; effects and responses to those situations at the national, regional and global levels (Field 
study required). 
 
พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีติการท างาน         3 (3-0-6) 
LW322  Human Resource Management and Quality of Work Life  

หลกั วิธีการ และกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี การสรรหา
คดัเลอืก การบรหิารผลการปฏบิตังิาน การบรหิารค่าตอบแทน การพฒันาแรงงาน การเสรมิสรา้งความพงึพอใจ
ในการท างาน การออกแบบงานทีม่คีุณค่า และการบรหิารสวสัดิการทีมุ่่งเสรมิสรา้งคุณภาพชวีิตการท างานของ
แรงงานในสถานประกอบการ 

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

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

สถานการณ์และปัญหาด้านแรงงานและสวสัดิการ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลของ
มาตรการเหล่านัน้ต่อการจดัการกบัปัญหาแรงงานและสวสัดิการในบริบทของไทย และภูมิภาคอาเซียน  (มี
การศกึษาดูงาน) 

Situations and problems of labor and welfare coupled with legal measures and their impacts 
upon the dealing with labor and welfare problems in the Thai and ASEAN contexts ( Field study 
required). 
 
พร.334 สงัคมวทิยาและจติวทิยาการท างาน                              3 (2-1-6) 
LW334  Sociology and Psychology of Work  

มนุษย์กับการท างาน  การจดัระบบงาน ผลกระทบของการเปลี่ยนระบบงานที่มีต่อวิถีอาชีพเพศ
สภาพ  สถานภาพเชิงอาชีพ ทศันคตแิละพฤตกิรรมในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน และการจดัการกบั
ปัญหาในการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงื่อนไขขา้งต้น (มกีารศกึษาดูงาน) 

Human and work; design of work systems; impacts of changes in work systems on workers’ 
occupational status, gender, and career paths; and work attitudes and behavior, motivation to work, 
and solutions to problems at work.  (Field study required). 



มคอ.2 
 

65 

 

 
พร.335  การบรหิารความขดัแย้งในประเดน็แรงงาน               3 (2-1-6) 
LW335  Management in Labor Conflict  

แนวคดิ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความขดัแย้งด้านแรงงาน กระบวนการบรหิารจดัการความขดัแย้ง 
การพิทกัษ์สทิธแิละจรรยาบรรณในการบรหิารจดัการความขดัแยง้ ปฏบิตักิารวเิคราะห์และบริหารจดัการความ
ขดัแยง้ในองค์การ 

Concepts and theories of labor conflict management: processes, advocacy, ethics, and 
analysis and management of conflicts in organizations. 

 
3.1.5.13  วิชาโทสวสัดิการผู้สูงอายุ (Minor Program in Social Welfare for Older Persons) 

สผ.311 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา 3 (2-1-6) 
WO311 Introduction to Social Gerontology  

สหศาสตร์และทฤษฏทีีเ่กี่ยวกบัความสูงอายุ และประชากรสูงอายุ ทฤษฏวี่าดว้ยความสูงอายุ แนวคิด
การพัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ กฎหมาย 
นโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุทัง้ในประเทศ ระดบัภูมภิาคอาเซยีน และระดบัสากล 

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

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

แนวคิดและทฤษฏีสวสัดิการสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ  ระบบและกลไกการคุ้มครองทางสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุ   หลกัการ กฎหมาย นโยบายสวสัดิการสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้สูงอายุ บทเรียนการจดัสวสัดิการสงัคม
ส าหรบัผูสู้งอายุทัง้ในประเทศ ระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาเซยีน และระดบัสากล  รูปแบบสวสัดิการสงัคม
ส าหรบัผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม  มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ  ทศิทางการพฒันาระบบบรกิาร
สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ (มกีารศกึษาดูงาน)  

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

 
สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและการเกษียณอายุ                           3 (1-2-6) 
WO313  Planning for Aging and Retirement  
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การวางแผนเข้าสู่ว ัยสูงอายุ กระบวนการเตรียมการเข้าสู่วยัสูงอายุ ระยะการเข้าสู่ว ัยสูงอายุ การ
เตรียมการด้านการใช้ชีวิตหลังเกษียณ การอยู่ร่วมกับครอบครัว การ ใช้ชีวิตหรือการคงอยู่ด้านอาชีพ 
กระบวนการเตรยีมการเข้าสู่วยัสูงอายุ ดา้นเศรษฐกิจ สุขภาพกาย จติและสงัคม บทบาทสงัคมที่จะมีส่วนร่วม
ในการเตรยีมการส าหรบัผูเ้ขา้สู่ระบบเกษียณ (มกีารศกึษาดูงาน) 

Planning for Aging, phases of aging, the elderly and family integration, the l ifestyle changes 
or work in later life; Preparedness for aging in terms of financial and a bio-psycho–social aspects; 
lifestyle. the role of organizations in order to participating in process of retirement. (Field study is 
required) 

 
สผ.314  ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุ                             3 (1-2-6) 
WO314  Long term care for older persons  

แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบ หลกัการการดูแลระยะยาว กระบวนการในการให้บริการ บทบาทของสห
วชิาชีพในการจดับริการ การดูแลผูสู้งอายุในแต่ละช่วงวยั การศกึษาภาวะสุดท้ายและการเสียชีวติ การตายใน
ความหมายของผู้สูงอายุ และการเตรียมตวัเข้าสู่ภาวะสุดท้ายของชีวิต การจดัการทางจิตวิญญาณ ศีลธรรม 
สงัคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความหมายของชีวิต การจดัท าพินัยกรรมชีวิต การท างานกับ
ครอบครวัและการจดัการความสูญเสีย บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพในการจดับริการ
เกี่ยวกบัภาวะสุดทา้ยและการเสยีชวีติ (มกีารศกึษาดูงาน)  

Concepts, theories, models and principles and process of long-term care for older persons; 
roles of the multidisciplinary professions;  meanings of death and dying in the older person’s aspect; 
preparation to the end of life; spiritual, moral, social and cultural provision management and meaning 
of life; create a living will; working with the family and bereavement care; roles of the social worker 
and multidisciplinary professions team; in-depth study on the older persons’ hospice care and death. 
(Field study required) 
 
สผ.315 การบูรณาการทกัษะการท างานกบัผูสู้งอายุ 3 (1-2-6) 
WO315 Comprehensive Skill for the Older Person   

การบูรณาการทกัษะการท างานกบัผู้สูงอายุในระดับบุคคล ครอบครวั และชุมชนตามแต่ละช่วงวยั
และกลุ่มทีม่ีความแตกต่างหลากหลาย เทคนิคการประเมิน การวางแผนการจดัการรายกรณี การบรกิารสงัคม
กบักลุ่มผู้สูงอายุ การจดัโปรแกรมทางสงัคม การประเมินผลการจดับรกิารกบัผูสู้งอายุ ครอบครวั กลุ่ม ชุมชน 
และเครอืข่ายภาคประชาสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุ มุ่งเน้นการปฏิบตักิารกบัผูสู้งอายุในหน่วยงานและชุมชน
ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย (มกีารศกึษาดูงาน) 

Comprehensive skills for working with individual, family and community level based on the 
different periods of age and in various diversity issues; techniques in assessment, case management, 
social services and social program for older persons aiming to evaluate social welfare for older 
people, family, group, community and civil society network relating to older people; focus on the 
workshop with the older person in different agencies and communities. (Field study required)  
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2.2) กลุ่มวิชาบงันอกสาขา 
ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
AN201 Introduction to Anthropology  

ส ารวจเนื้อหาและมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยา ซึ่งรวมสาขาย่อยต่างๆ คือ มานุษยวิทยา
ชวีภาพ มานุษยวทิยาภาษาศาสตร์ โบราณคดก่ีอนประวตัศิาสตร์ และมานุษยวทิยาสงัคมและวฒันธรรม 

Basic concepts in anthropology including four major subfields; Biological Anthropology, 
Linguistic, Prehistoric Archaeology, and Social and Cultural Anthropology.  
 
ร.211 ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
PO.211  Introduction to Political Science  

ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพัน ธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคม 
อื่น ๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลกัการเกี่ยวกบัอ านาจ การใช้
อ านาจ ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบับุคคล สถาบนัการเมอืง การปกครอง พลงัทางการเมอืง กระบวนการเมอืง
และประชาคมนานาชาตดิว้ย 

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

หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศกึษาถึงอุปสงค์
และอุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและ
พฤตกิรรมการแข่งขนัของหน่วยผลติในตลาดทีม่กีารแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดทีไ่ม่สมบูรณ์ 
แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครฐัในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ศกึษาถงึเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกจิมหภาค ความเขา้ใจถงึรายไดป้ระชาชาต ิระบบการเงนิและ
การธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทัง้การน าดัชนีชี้ว ัด
เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ ในภาคต่างประเทศศึกษาถงึความส าคญัของ
การคา้และการเงนิระหว่างประเทศ และขอ้โต้แยง้ระหว่างการคา้เสร ีและการปกป้องตลาด  

The general principles of Microeconomics and Macroeconomics. In the Microeconomics 
section, topics covered include the supply of and demand for goods, consumer behavior, production 
and costs, structure and output of production units under perfect and imperfect competitive markets, 
the concept of market failures, and the role of government intervention. In the Macroeconomics 
section, topics covered include objectives and problems in Macroeconomics, the determination of 
national income, money and the banking system, introduction to fiscal and monetary policies used for 
economic stabilization, and the application of economic indices to analyze the economic situation. In 
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the international Economics section, topics covered include the importance of international trade and 
finance, as well as the conflict between free trade and market protection. 
 
สว.201 สงัคมวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
SO201  Introduction to Sociology  

พฤตกิรรมทางสงัคมและความสมัพนัธ์ทางสงัคม แนะน าให้รูจ้กัมโนทศัน์ แนวทฤษฎี และระเบยีบวิธี
วจิยัที่ส าคญัของสงัคมวิทยา ลกัษณะของหน่วยทางสงัคมระดบัพื้นฐาน เช่น ความสมัพนัธ์และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยทางสงัคมเหล่านี้ มุ่งพฒันาทศันคติในการมองปรากฏการณ์ทางสงัคมในเชิงวเิคราะห์
วจิารณ์ 

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

พฒันาความรู้ทางค าศพัท์และโครงสรา้งไวยากรณ์ที่ใช้ในวงการสงัคมสงเคราะห์ รวมทัง้ฝึกทกัษะ
ภาษาทัง้ 4 ทกัษาะในเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

Developing vocabulary and grammatical structure knowledge used in the field of social work; 
practising reading, writing, listening, and speaking skills relevant to the field
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 3.2 เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ  สกลุ  และคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   เปิดการเรียนการสอน ณ ศนูยร์งัสิต 

ล าดบั 
ท่ี 

เลขท่ี 
บตัรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 

ปี 
สถาบนั 

1 110140053XXXX อาจารย์ ดร. เสาวธาร  โพธิก์ลดั Ph.D. 
ศศ.ม. 
วท.บ. 

Social Work 
อาชญาวทิยาและงานยุตธิรรม 
เทคนิคการแพทย์ 

Widener University, U.S.A.  
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล  

2562 
2553 
2551 

2 319990027XXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์  วไิลภรณ์ โคตรบงึแก Ph.D. Rehabilitation Counselor Education Michigan State University, USA. 2552 

  ดร.  M.S. Rehabilitation Psychology University of Wisconsin-Madison, USA. 2549 
    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์

(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

    M.A. Employment & Labour Studies Institute of Social Studies, The Hague,  
The Netherlands 

2544 

3 1350500005XXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ รณรงค์  จนัใด พช.ม. การพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

4 310060296XXXX อาจารย์ ธญัญลกัษณ์ รุง้แสงจนัทร์ รส.ม. 
นบ. 
สส.บ. 

พฒันาแรงงานและสวสัดกิาร 
นิตศิาสตร์ 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2556 
2552 
2546 

5 134990014XXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ สริพิรรณ ศรมีชียั สส.ม. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 

    รป.บ. รฐัประศาสนศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2537 

    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2530 
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3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   เปิดการเรียนการสอน ณ ศนูยล์ าปาง 

ล าดบั 
ท่ี 

เลขท่ี 
บตัรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 

ปี 
สถาบนั 

1 365990075XXXX อาจารย ์ พมิพ์ฉัตร รสสุธรรม สส.ม. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2545 
    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2541 
2 352020025XXXX อาจารย ์ กรุณา ใจใส ศศ.ม. สตรศีกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553 
    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2545 

3. 3589900003XXX อาจารย์ ดร. ปรนิดา ตาส ี ปรด. การวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2560 
    วท.ม. การวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2551 
    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

(เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

4 3809900220XXX ผูช้่วยศาสตราจารย์  สุขุมา อรุณจติ สส.ด. การบรหิารสงัคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2557 
  ดร.  ศศ.ม. พฒันามนุษย์และสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 
    ศศ.ม. สื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2547 
    สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

5 352120015XXXX อาจารย ์ ปุณิกา อภริกัษ์ไกรศรี สส.ม. 
สส.บ. 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2550 
2546 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม ทัง้การ
ปฏิบตัิงานในองค์กร และการปฏบิตัิงานในชุมชน สามารถถอดบทเรยีนจากการฝึกภาคปฏบิตัิเป็นรายงาน
การศกึษา และมีผลการฝึกภาคปฏบิตัใินสนาม โดยการประเมินทัง้อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์
นิเทศงานในคณะ 
  4.2  ช่วงเวลา 
   ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษาที ่2  
   ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษาที ่3 
   ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษาที ่4 
  4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 
  การฝึกภาคปฏิบตัิภาคสนามในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต มจี านวน 3 วิชา 
โดยเป็นวชิาบงัคบั 3 วชิา คอื 

1) สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างานผสมผสานในระดบัองค์กร บนพื้นฐาน
แนวคิดหลกัการทฤษฎี ทักษะ และจริยธรรมทางวิชาชีพ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทัง้รูปแบบและวิธีการ
ให้บริการอย่างมีมาตรฐานทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกบับริบทของสงัคมไทย  (ฝึกภาคสนาม 360  ชัว่โมง 
ตลอดภาคการศึกษา) โดยฝึกภาคสนามในภาคฤดูร้อน ปีการศกึษาที่ 2  เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
ในช่วงเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม 

2) สค.301  การฝึกภาคปฏิบัติ 2 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีสังคม
สงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชนหลายลกัษณะทัง้เมือง กึ่งเมอืงกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออดั
กลุ่มชาติพนัธ์ุ ฯลฯ  ครอบคลุมการศกึษาและการวเิคราะห์ชุมชน การวางแผน  การปฏบิตักิารตามแผนงาน 
การประเมินผล การพฒันากลยุทธ์ในการท างานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ  (ฝึกภาคสนาม 360 ชัว่โมง ตลอดภาค
การศึกษา) โดยฝึกภาคสนามภาคสนามในภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษาที่ 3  เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
ในช่วงเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม  

3) สค.401  การฝึกภาคปฏิบัติ 3 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึกการ
ประยุกต์ใช้แนวคดิทฤษฎี หลกัการ วิธกีารสงัคมสงเคราะห์อย่างผสมผสานผ่านโครงการทางสงัคมเพื่อฝึก
ปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์อย่างลกึซึ้ง ทัง้กลยุทธ์และกลวธิีการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์โดยตรงและโดย
อ้อม ทัง้ระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับมหภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ  หรือการท างานสงัคมสงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทางสังคม  (ฝึกภาคสนาม  480 ชัว่โมง
ตลอดภาคการศกึษา)โดยฝึกภาคสนามในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษาที ่4 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

  วชิาทีก่ าหนดใหม้กีารท าโครงงานหรอืงานวจิยั  ไดแ้ก่วชิา สค.475  การคน้ควา้โดยอสิระ (3 หน่วย
กติ) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจดัการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในการมอบหมายให้
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นักศกึษาทีล่งทะเบยีนในรายวชิานี้ ไดม้อีาจารย์ทีป่รกึษาที่มคีวามเชีย่วชาญสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทีน่ักศกึษามี
ความสนใจ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ประเดน็ปัญหา ความรูเ้ฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกบังานสวสัดิการสงัคมและ/หรือ 

สงัคมสงเคราะห์ ที่นักศึกษาสนใจ เป็นการศึกษาในขอบเขตที่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีความสนใจ
เฉพาะดา้นจะเรียนรูร้่วมกนั โดยยึดความสนใจของนักศึกษาเป็นฐาน  (ทัง้นี้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
จะเป็นผูป้ระสานใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีน่ักศกึษาจะไดป้ระโยชน์ตามความต้องการทีแ่ทจ้รงิ) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
(1)  มีความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎีและแนวคิดทางสงัคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอนัเป็นพื้นฐานของการ

ปฏบิตังิานทางสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม 
(2)  มีความรู้ในวิชาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่จะช่วยให้เกิดการปฏิบตัิงาน

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการทัว่ไป (Generic Social 
Workers) 

(3)  มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและระบบบริการ สวสัดิการ ในระดบัสากล 
ภูมภิาค ประเทศ และทอ้งถิน่ 

5.3 ช่วงเวลา 
ทุกภาคการศกึษา  ทุกปีการศกึษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ  
นักศึกษาลงทะเบียน และแจ้งหัวข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจต่อผู้อ านวยการหลักสูตร

ปรญิญาตรแีละผูอ้ านวยการหลกัสูตรปรญิญาตรจีะปรึกษากบัผูแ้ทนกลุ่มช านาญการดา้นต่างๆ ในคณะ เพื่อ
มอบให้อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นนัน้ๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หลงัจากนัน้อาจารย์ที่
ปรึกษาจะนัดพบเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอกับนักศึกษา เพื่อพัฒนาหัวข้อ ประเด็น วิธีการศึกษา ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามประเด็นและความเหมาะสม เช่น อาจมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม หรือฝึกปฏิบัติใน
หน่วยงาน ฯลฯ ทัง้นี้เพื่อให้การศึกษาตอบสนองประเดน็สนใจของนักศกึษาและบรรลุตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม  ช่วงปลายภาคการศึกษา นักศกึษาทุกคนจะต้องมาน าเสนองาน โดยมีคณาจารย์ที่
ปรึกษาทัง้หมดร่วมให้ความเห็น เพื่อพัฒนา ปรบัปรุงงาน และส่งงานกบัอาจารย์ที่ปรึกษาและหลกัสูตร
ปริญญาตรใีนทีสุ่ด หลงัจากนัน้อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้คะแนนน าส่งผู้อ านวยการหลกัสูตรปรญิญาตร ี
เพื่อส่งผลการศกึษาใหค้ณะต่อไป 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
กระบวนการประเมนิผล และกลไกส าหรบัการสอบทวนมาตรฐาน จะด าเนินการไปพรอ้มๆ กนั 

โดยการมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการโดยการปรึกษาหารือระหว่างผู้อ านวยการ หลักสูตร
ปรญิญาตรแีละผูป้ระสานงานกลุ่มช านาญการ เพื่อมอบหมายใหอ้าจารย์ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญในประเดน็นัน้ๆ 
เป็นผูดู้แลตอบสนองประเด็นสนใจของนักศึกษาและบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม การ
ประเมินผลท้ายสุด จะมีกระบวนการพิจารณาให้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดย
นักศึกษาทุกคนจะต้องมาน าเสนองาน คณาจารย์ที่ปรึกษาทัง้หมดร่วมให้ความเหน็ สอบถามและทบทวน
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เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม นักศกึษาจะกลบัไปพฒันา ปรบัปรุงงาน 
และส่งงานกบัอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการปริญญาตรีในที่สุด หลงัจากนัน้อาจารย์ที่ปรกึษาจะเป็นผู้ให้
คะแนนน าส่งผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อส่งผลการศึกษาต่อคณะในท้ายสุด ทัง้นี้ผู้อ านวยการ
หลักสูตรปริญญาตรีสามารถตัง้ค าถาม หรือขอให้กลุ่มช านาญการพิเศษพิจารณาทบทวนเกรดได้ หาก
พจิารณาเหน็ว่าไม่เหมาะสม 

 
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คือ การมีจิตอาสาและ
ความมุ่งมัน่ในการให้บริการสาธารณะ และการมี
ความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผู้คน มี
ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น   โดยเฉพาะ
กลุ่มสหวชิาชพีและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ   

1. จัดการเรียนการสอน ที่ มีการมอบหมายให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม ไปสังเกตการณ์นอกชัน้
เรยีน  

2.  ฝึกทักษะในสถานการณ์ที่เป็นจริงในสงัคมนอก
มหาวทิยาลยั ทัง้ในองค์กร และในชุมชน 

3.  สนับสนุนกิจกรรมนักศกึษา โดยเฉพาะกจิกรรมจิต
อาสา และการบรกิารสงัคม 

4.  บูรณาการการเรยีนการสอนกบักิจกรรมนักศึกษา 
และการบรกิารสงัคม 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 วิชาศึกษาทัว่ไป 
2.1.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)   มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ 
 (2)   มคีวามเป็นธรรม 
 (3)   มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
 (4)   มวีนิัย 
 (5)   มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
 (6)   มจีติอาสา 

2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)   เรยีนจากบทบาทสมมต ิและกรณีตวัอย่างทีค่รอบคลุมประเดน็ปัญหาดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม 
(2)   บรรยายและอภปิราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในรายวชิา 
(3)   มอบหมายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 
(4)   มอบหมายการศกึษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
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(5)   กรณีศกึษาและการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์และใหค้วามเหน็ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 

(6)   การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
(7)   จดักจิกรรมเสรมิและพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 
(8)   การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
(9)   จดัโครงการพฒันาแนวคดิดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(10)  จดักจิกรรมส่งเสรมิในเรื่องความรบัผดิชอบทัง้ในชัน้เรยีน และนอกชัน้เรยีน 
(11)  แฟ้มสะสมงาน 
(12)  กรณีศกึษาการเป็นแบบอย่างทีด่ีของวชิาชพีต่างๆ 
(13)  จดัโครงการพฒันาแนวคดิดา้นจติอาสา 
(14)  ก าหนดชัว่โมงกจิกรรมพฒันาจติอาสา 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศกึษาประเมนิตนเอง เพื่อน 
อาจารย์ 
-  ก่อนเรยีน 
-  ระหว่างเรยีน 
-  หลงัการเรยีน/กิจกรรม 

 (2)  ประเมนิโดยการสะทอ้นความคดิเหน็ของตนเองและผูอ้ื่น 
(3)  ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิ 
(4)  นักศกึษาท าบนัทกึประสบการณ์จากการเรยีนในชัน้เรยีน และประสบการณ์

จากสงัคม 
(5)  การมสี่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน  
(6)  ประเมนิจากภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(7)  ประเมนิจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
(8)  การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
(9)  ประเมนิโดยใชก้ารสงัเกต 
(10)  ประเมนิการมสี่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 

2.1.2 ความรู้ 
1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มคีวามรูอ้ย่างกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองค์ความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
(2)  สามารถวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(3)  สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตรต์่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  การบรรยาย/อภปิรายในการใหค้วามรูใ้นทฤษฎีความรู ้
(2)  การสอนแบบบูรณาการความรูข้องศาสตร์ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
(3)  การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศกึษา 
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(4)  การท าแผนทีค่วามคดิ 
(5)  ใหม้กีารคดิวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คดิวิธแีก้ปัญหา 
(6)  เน้นการสอน การเรยีนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(7)  การท ารายงาน/โครงงาน 
(8)  การระดมสมองเพื่อการเรยีนรู ้ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช ้
(9)  การศกึษาดว้ยตนเองเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  การท ารายงานและการน าเสนองาน 
(2)  การประเมนิผลสมัฤทธิโ์ดยการสอบ 
(3)  การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
(4)  การส่งงานและการน าเสนองาน 
(5)  การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศกึษา 
(6)  แบบฝึกหดั 
(7)  การประเมนิผลสมัฤทธิ ์โดยการสอบ การท ารายงาน 
(8)  ประเมนิโดยการสอบ/แนวความคดิ และความเขา้ใจ 

2.1.3    ทกัษะทางปัญญา 
1)   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมนิทางเลอืก และเสนอแนะวธิกีารแก้ไขปัญหา

และผล การตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3)  มคีวามคดิรเิริม่อย่างสรา้งสรรค์ และมคีวามคดิในเชงิบวก 
(4)  มคีวามใฝ่รู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)  การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(2)  กระตุ้นใหผู้เ้รยีนสรุปความรูจ้ากความคดิทีไ่ดเ้รยีน 
(3)  การระดมสมอง 
(4)  การแสดงบทบาทสมมต ิ
(5)  จดักจิกรรรมการเรยีนการสอนใหน้ักศกึษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
(6)  ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 กิจกรรม/วชิา 
(7)  การจดัการเรยีนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(8)  กระบวนการเรยีนการสอนแบบใหส้มัผสัปัญหา (problem- based learning) 
(9)  ลงมอืปฏบิตัใินการแก้ปัญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based 

learning) 
(10)  จดักจิกรรมส่งเสรมิใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค์ 
(11)  บรรยาย/อภปิราย 
(12)  การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทศันะความคดิเชงิบวกในมุมมองของผูเ้รยีน และ

สงัคม 



มคอ.2 

76 
 

(13)  การเปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
(14)  การมอบหมายงาน 
(15)  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)  การประเมนิการคดิวเิคราะห์ แก้ไขปัญหา 
(2)  การจดัระบบความคดิ 
(3)  การประเมนิจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
(4)  การวเิคราะห์กรณีศกึษา 
(5)  โครงงาน/ผลงาน 
(6)  การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกบัระบบความคดิ ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
(7)  การมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
(8)  การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศกึษาประเมนิตนเอง เพื่อน 

อาจารย์ 
-  ก่อนเรยีน 
-  ระหว่างเรยีน 
-  หลงัการเรยีน/กิจกรรม 

          (9) การประเมนิจากรายงาน 
2.1.4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1)   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1)  รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและยอมรบัความแตกต่าง 
(2)  มคีวามเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กต้อง 
(3)  มคีวามรบัผดิชอบในงาน ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(4)  มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ มคีวามสามารถในการปรบัตวั การควบคุมอารมณ์

และความอดทน 
(5)  ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไม่กระทบผูอ้ื่น และมคีวามเป็นพลเมอืงดี 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1)  การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
(2)  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูปั้ญหาต่างๆ 
(3)  การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรในเรื่องภาวะผูน้ า 
(4)  การสอนแบบกลุ่มร่วมมอื 
(5)  ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการพึง่ตนเอง 
(6)  การสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
(7)  การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเหน็ 
(8)  การบรรยาย/การอภปิราย ยกตวัอย่างผลกระทบในเรื่องสทิธ ิเสรภีาพ 
(9)  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูปั้ญหาของชุมชนของผูเ้รยีน 
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(10)  สอนและฝึกปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ความแตกต่างของบุคคล 
เคารพหลกัความเสมอภาค การเคารพกตกิา 

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
(1)  ประเมนิจากการสงัเกต พฤตกิรรม 
(2)  ประเมนิความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ าและผูต้ามใน

บทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
(3)  นักศกึษาประเมนิตนเอง 
(4)  ประเมนิตามใสภาพจรงิจากผลงาน 
(5)  ประเมนิจากการมสี่วนร่วม การยอมรบัการแสดงออกในเรื่องการใชส้ทิธิ

เสรภีาพ 
(6)  ประเมนิจากผลงาน/รายงาน/ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.1.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1)  ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใชใ้น

การสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(3)  มทีกัษะในการคดิค านวณ 
(4)  มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์เชงิคณิตศาสตร์และสถติ ิเกบ็รวบรวม ขอ้มูลและ

น าเสนอขอ้มูล 
2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  บรรยาย/อภปิราย 
(2)  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
(3)  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(4)  การน าเสนอ/รายงานหน้าชัน้เรยีน 
(5)  การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารทีห่ลากหลาย 
(6)  การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคดิค านวณ จากการยกตวัอย่าง 
(7)  การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
(8)  การใชก้รณีศกึษาเชงิคณิตศาสตร์ สถติ ิเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอ

ขอ้มูล 
(9)  การท าวจิยั  

3)  กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  การประเมนิผลงาน/โครงการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(2)  การประเมนิทกัษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน 
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(3)  การน าเสนองาน/ทกัษะความเขา้ใจ 
(4)  การประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการสอบ 
(5)  การท ารายงาน/โครงงาน 
 

 2.2  วิชาเฉพาะ 
  2.2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

1)   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)   มีความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ จริยธรรมทาง

วชิาการ มศีลีธรรมอนัด ีบทบญัญตัทิางกฎหมายและจติอาสาเป็นเครื่องชี้น า
การปฏบิตังิาน 

(2)   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการความขดัแย้ง และสามารถจดัการ
ความขดัแยง้บนฐานหลกัการและจรยิธรรมทางวชิาชพี 

(3)   ตระหนักรู้และเคารพในความหลากหลายของมนุษย์และค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมทางสงัคม 

(4)   ปกป้องสิทธิของกลุ่มผู้ใช้บริการระดับต่างๆ ตลอดจนขจัดอคติในการ
ปฏบิตังิานกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างหลากหลาย 

(5)   ยดึถอืหลกัการมสี่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ครอบครวั สหวิชาชพี และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ในการปฏบิตังิาน 

  2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)   สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในการเรยีนการสอนและกจิกรรมในทุกวชิา  
(2)   จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมค่ายอาสาคุณธรรม 

กิจกรรมตักบาตรท าบุญ และปฏิบัติธรรม กิจกรรม การเสวนาคุณธรรม
จรยิธรรมของนักสงัคมสงเคราะห์และนักสวสัดกิารสงัคม เป็นต้น 

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)   ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น การตรงต่อเวลา ความ

รบัผิดชอบ  การแสดงออก และแนวความคิดที่สะท้อนทัง้จากข้อเขยีน และ
การอภปิรายถกเถยีงทางวชิาการ  

(2)   ประเมนิจากการฝึกภาคปฏิบตัิสนาม โดยการประเมินทัง้จากอาจารย์ประจ า
วชิา ผูร้่วมฝึกภาคปฏบิตั ิและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 

2.2.2  ความรู้ 
1)   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)   มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันเป็น
พืน้ฐานของการปฏบิตังิานทางสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม 

(2)   มคีวามรู้ในวิชาการสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคมที่จะช่วยใหเ้กดิการ
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรบัผดิชอบในฐานะนักสงัคมสงเคราะห์ระดบั
ปฏบิตักิารทัว่ไป (Generic Social Workers) 
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(3)   มีความรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและระบบบริการ สวสัดิการ ใน
ระดบัสากล ภูมภิาค ประเทศ และทอ้งถิน่ 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)   จดัการเรยีนการสอนในลกัษณะของการบรรยาย ศกึษาคน้ควา้ท ารายงาน  
(2)   การเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เป็นจริงภายนอกชัน้เรียน การอภิปรายทาง

วชิาการ (Discussion)  
(3)   การฝึกปฏิบตัิภาคสนาม เพื่อน าความรูภ้าคทฤษฎีไปสู่การปฏิบตัิ และเป็น

การฝึกจากประสบการณ์จริงที่น ามาประยุกต์ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศกึษาและภาคทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)   การประเมินการเรยีนรูด้้านความรูจ้ากสอบข้อเขยีน การจดัท ารายงาน การ

อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็  
(2)   การฝึกปฏบิตัภิาคสนาม  

2.2.3  ทกัษะทางปัญญา 
1)   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1)   ความสามารถในการคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบและสรา้งสรรค์ 
(2)   สามารถสบืค้น แยกแยะ ประเมนิ บูรณาการ และสงัเคราะห์ความรูจ้ากแหล่ง

ต่างๆ ทัง้ที่ได้จากประสบการณ์ หรือการค้นคว้า วิจัย เพื่อประโยชน์ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาสงัคม 

(3)   สามารถวิเคราะห์และประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองได้อย่างไม่ล าเอียง 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเอง และการปฏบิตังิาน 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)   จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าท า

รายงาน การ อภปิรายทางวชิาการ (Discussion)  
(2)   การฝึกปฏบิตัภิาคสนาม  

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)   การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็  
(2)   การสอบรายวชิา  
(3)   การฝึกปฏบิตัภิาคสนาม  และการถอดบทเรยีนจากการฝึกภาคปฏบิตั ิ 

2.2.4  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
1)   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1)   ทกัษะในการสรา้งความสมัพนัธ์เชงิวชิาชพีกบัผูใ้ชบ้ริการ ผู้ร่วมงาน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัระบบงานอย่างเหมาะสม 

(2)   มวีุฒภิาวะทางความคิดและอารมณ์ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น 
ต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและต่อองค์กรและสงัคม 
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(3)   ปฏิบตัิงานโดยยึดหลกัประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่งาน ผู้ใช้บริการ และสงัคม
เป็นส าคญั 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1)   จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าท า

รายงาน การอภปิรายทางวชิาการ (Discussion) โดยเน้นการท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม/ทมี 

(2)   การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ทัง้ในองค์กร และในชุมชน รวมทัง้การเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ /สอบถาม โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง 

3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
(1)   การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ  จากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา เช่น การแบ่งงาน/
ร่วมงานในการเรยีนและการค้นคว้าวจิยั ความสมัพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบั
นักศึกษา นักศกึษากบัอาจารย์ นักศึกษากบับุคคลภายนอก  และนักศึกษา
กบัองค์กร/ชุมชน  

(2)   การประสานงานกบับุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวจิยั การเขา้ร่วม
ประชุม/สมัมนาทางวชิาการ และการฝึกปฏบิตัภิาคสนาม เป็นต้น 

2.2.5   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   มทีกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพขัน้พื้นฐานที่ช่วย

ในการวิเคราะห์ปัญหาสงัคม หรือข้อมูลจากการคน้คว้าวิจยัที่จะช่วยในการ
จัดการกับปัญหาสังคมในระดับและรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา 
วชิาชพี วธิกีารท างาน คุณภาพบรกิาร องค์ความรู ้และนวตักรรม 

(2)   สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนองานและสื่อสารผลงานได้อย่างสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย
และสภาพแวดลอ้ม 

(3)   มีทักษะในการสื่อสารในการพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ ชุมชนที่มีความ
หลากหลายดว้ยวธิกีารตดิต่อสื่อสารทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าท า

รายงาน การ อภปิรายทางวชิาการ (Discussion)  
(2)  การฝึกภาคปฏบิตัสินาม และการจดัประชุมสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเห็น

ระหว่างนักศกึษา คณาจารย์ และผูท้รงคุณวุฒ ิ
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3)   กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารจากการ

อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และการสอบรายวชิา  
(2)  การฝึกภาคปฏบิตัิ และการสมัมนา โดยการประเมินอาจารย์อาจารย์ประจ า

วชิา  และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
2.2.6  ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(1)   สามารถสร้างสัมพนัธภาพทางวิชาชีพในการท างานทัง้ในระดบับุคคลและ

ครอบครวั กลุ่ม และชุมชน 
(2)   มีทกัษะพื้นฐานในการรวบรวม บนัทึก วิเคราะห์ข้อมูลและจดัท ารายงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหรอืพฒันาบรกิาร 
(3)   สามารถจดับริการหรอืปฏบิตัิงานระดบัพื้นฐานใหก้บัผูใ้ช้บริการทัง้ในระดบั

บุคคลและครอบครวั กลุ่ม และชุมชน โดยใชเ้ครื่องมอืและวิธวีทิยาทางสงัคม
สงเคราะห์ 

(4)   สามารถเป็นผู้ประสานงานในองค์กรสวัสดิการสังคมและการจดัโครงการ
สวสัดกิารสงัคม 

2)   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(1)   จดัการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ดา้นสงัคมสงเคราะห์

เข้ากับการฝึกภาคปฏิบัติสนาม  การศึกษาวิจัย การฝึกทักษะการแก้ไข
ปัญหาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ทัง้จากข้อเขียน การฝึก
ภาคปฏบิตั ิ 

(2)   การจดักิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ เช่น 
การศกึษาดูงาน การเป็นอาสาสมคัร และกจิกรรมการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 
ชุมชนและสงัคม เป็นต้น 

3)   กลยุทธ์การประเมินทกัษะทางปฏิบติัทางวิชาชีพของผู้เรียน 
(1)   การประเมินทักษะทางปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียนจากพฤติกรรมการ

แสดงออก  การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และการสอบ  

(2)   การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏบิตัิ และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม
สงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม  และกจิกรรมเสรมิสรา้งจติส านึกสาธารณะ 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันี้   
3.1  หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป 
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1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ 
(2)  มคีวามเป็นธรรม 
(3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(4)  มวีนิัย 
(5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
(6)  มจีติอาสา 

2.  ด้านความรู้ 
(1)  มคีวามรูอ้ย่างกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองค์ความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
(2)  สามารถวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(3)  สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเเหมาะสม 
(4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตร์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลอืก และเสนอแนะวธิกีารแก้ไขปัญหา

และผลการตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3)  มคีวามคดิรเิริม่อย่างสรา้งสรรค์ และมคีวามคดิในเชงิบวก 
(4)  มคีวามใฝ่รู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1)  รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและยอมรบัความแตกต่าง 
(2)  มคีวามเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กต้อง 
(3)  มคีวามรบัผดิชอบในงาน ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(4)  มีวุฒภิาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรบัตวั การควบคุมอารมณ์

และความอดทน 
(5)  ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไม่กระทบผูอ้ื่น และมคีวามเป็นพลเมอืงดี 

5.  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ใน

การสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(3)  มทีกัษะในการคดิค านวณ 
(4)  มทีกัษะในการคดิวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิต ิเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

น าเสนอขอ้มูล 
 3.2 วิชาเฉพาะ  

3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม   
(1)   มคีวามเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกบัจริยธรรมทางวิชาชีพ จริยธรรมทางวิชาการ มี

ศลีธรรมอนัด ีบทบญัญตัทิางกฎหมายและจติอาสาเป็นเครื่องชี้น าการปฏบิตังิาน 
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(2)   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการความขัดแย้ง และสามารถจดัการความ
ขดัแยง้บนฐานหลกัการและจรยิธรรมทางวชิาชพี 

(3)   ตระหนักรูแ้ละเคารพในความหลากหลายของมนุษย์และค านึงถงึสิทธิมนุษยชนและ
ความเป็นธรรมทางสงัคม 

(4)   ปกป้องสทิธขิองกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารระดบัต่างๆ ตลอดจนขจดัอคติในการปฏิบตังิานกบั
กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างหลากหลาย 

(5)   ยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ครอบครัว สหวิชาชีพ และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ในการปฏบิตังิาน 

3.2.2   ความรู้  
(1)   มคีวามรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎีและแนวคิดทางสงัคมศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งอนัเป็นพื้นฐานของ

การปฏบิตังิานทางสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม 
(2)   มีความรู้ในวิชาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่จะช่วยให้เกิดการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ
ปฏบิตักิารทัว่ไป (Generic Social Workers) 

(3)   มีความรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบบริการ สวสัดิการ ในระดับ
สากล ภูมภิาค ประเทศ และทอ้งถิน่  

3.2.3   ทกัษะทางปัญญา   
(1)   ความสามารถในการคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบและสรา้งสรรค์ 
(2)   สามารถสืบค้น แยกแยะ ประเมิน บูรณาการ และสงัเคราะห์ความรูจ้ากแหล่งต่างๆ 

ทัง้ที่ได้จากประสบการณ์ หรอืการคน้ควา้ วจิยั เพื่อประโยชน์ในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาสงัคม 

(3)   สามารถวิเคราะห์และประเมินการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างไม่ล าเอียง เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาตนเอง และการปฏบิตังิาน  

3.2.4   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ   
(1)   ทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์เชิงวิชาชีพกบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัระบบงานอย่างเหมาะสม 
(2)   มวีุฒภิาวะทางความคดิและอารมณ์ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น ต่องาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายและต่อองค์กรและสงัคม 
(3)   ปฏิบัติงานโดยยึดหลักประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่งาน ผู้ใช้บริการ และสังคมเป็น

ส าคญั 
3.2.5   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)   มทีกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขัน้พื้นฐานที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาสังคม หรือข้อมูลจากการค้นคว้าวิจยัที่จะช่วยในการจัดการกับ
ปัญหาสงัคมในระดบัและรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการพฒันา วชิาชีพ วธิีการท างาน 
คุณภาพบรกิาร องค์ความรู ้และนวตักรรม 



มคอ.2 

84 
 

(2)   สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนองานและสื่ อสารผลงานได้อย่างสอดคล้องกับก ลุ่มเป้ าหมายและ
สภาพแวดลอ้ม 

(3)   มทีกัษะในการสื่อสารในการพทิกัษ์สทิธผิู้ใชบ้รกิาร ชุมชนทีม่ีความหลากหลายดว้ย
วธิกีารตดิต่อสื่อสารทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

3.2.6  ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  
(1)   สามารถสร้างสมัพนัธภาพทางวิชาชพีในการท างานทัง้ในระดบับุคคลและครอบครวั 

กลุ่ม และชุมชน 
(2)   มทีกัษะพืน้ฐานในการรวบรวม บนัทกึ วเิคราะห์ขอ้มูลและจดัท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการจดัหรอืพฒันาบรกิาร 
(3)   สามารถจดับรกิารหรือปฏิบตัิงานระดบัพื้นฐานให้กบัผูใ้ช้บรกิารทัง้ในระดบับุคคล

และครอบครวั กลุ่ม และชุมชน โดยใชเ้ครื่องมอืและวธิวีทิยาทางสงัคมสงเคราะห์ 
(4)   สามารถเป็นผู้ประสานงานในองค์กรสวสัดิการสงัคมและการจดัโครงการสวสัดิการ

สงัคม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรบัผิดชอบหลกั         ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1                        
หมวดสงัคมศาสตร ์                        
มธ.100  พลเมอืงกบัการลงมอืแก้ปัญหา                        

มธ.101  โลก, อาเซยีน และไทย                        
มธ.109  นวตักรรมกบักระบวนคดิผูป้ระกอบการ                        
หมวดมนุษยศ์าสตร ์                        
มธ.102  ทกัษะชวีติทางสงัคม   l     l   l    l  l       
มธ.108  การพฒันาและจดัการตนเอง                        
หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์                        
มธ.103  ชวีติกบัความยัง่ยนื    l   l l  l l l     l    l l  
มธ.107  ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปัญหา                        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดภาษา 
มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ   l    l  l     l  l l   l    
มธ.104  การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ   l    l l   l  l  l  l   l    
มธ.105  ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ   l    l  l     l  l l   l    
มธ.106  ความคดิสรา้งสรรค์และการสื่อสาร   l    l l  l   l l l l    l    
วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2                        
ท.201 การพฒันาสมรรถภาพการเขยีน l   l   l l   l      l     l  
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั l l l l   l l l  l l       l l    
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกิจ       l l l l l l            
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรบัผิดชอบหลกั         ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวชิา 

1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการ
วเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัิ
ทางวชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาเฉพาะ 
วิชาเอกสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์                      

สค.211  จรยิธรรมทางวชิาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์                      

สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง                      

สค.213  พลวตัการพฒันาและการเปลีย่นรูปสงัคม                      

สค.214   ระบบสวสัดกิารสงัคมกบัการคุม้ครองทางสงัคม                      

สค.222   หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบับุคคล
และครอบครวั 

                     

สค.223  หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มชน                      

สค.224  การวจิยัเชงิปรมิาณในงานสงัคมสงเคราะห์                      

สค.225 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสงัคม
สงเคราะห์ 

                     

สค.311  หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ชุมชน                      

สค.312  การวจิยัเชงิคุณภาพในงานสงัคมสงเคราะห์                      
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รายวชิา 

1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการ
วเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัิ
ทางวชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สค.313  หลกัและวธิกีารบรหิารองค์กรและนโยบายสวสัดกิาร
สงัคม 

                     

สค.315  การใหก้ารปรกึษาทางสงัคมสงเคราะห์                      

สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์                      

สค.201  การดูงานและสมัมนา                      

สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ1                      

สค.301  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2                      

สค.401  การฝึกภาคปฏบิตั ิ3                      

วิชาเลือกในและนอกสาขา                      

สค.235  สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ                      

สค.236  การปฏบิตักิารสงัคมสงเคราะห์ในชุมชนและทอ้งถิน่                      

สค.237  การสงัคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวสัดกิาร
แรงงาน 

                     

สค.238  การสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุตธิรรม                      

สค.239  มุมมองและสถานการณผ์ูสู้งอายุในสงัคม                      

สค.245  สวสัดกิารเดก็และครอบครวั                      

สค.365   ชวีติครอบครวัศึกษา เพศวถิศีกึษาและจริยธรรมทางเพศ                      

สค.375  นวตักรรมทางสงัคมและการจดัการโครงการบรกิารสงัคม                      
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รายวชิา 

1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการ
วเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัิ
ทางวชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สค.376  สงัคมสงเคราะห์โลก                      

สค.377  นโยบายและสวสัดกิารการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการจ าเป็นพเิศษ 

                     

สค.378  การป้องกนัอาชญากรรม  l        l l    l   l    

สค.379  สวสัดกิารชุมชน                      

สค.389  แนวคดิและทฤษฎีในการท างานดา้นคนพกิาร                       

สค.395  การวจิยัและการจดัการความรูท้างสงัคมสงเคราะห์
สุขภาพ 

                     

สค.465  การศกึษากบัการพฒันาสงัคม                      

สค.466  การจดัการความขดัแยง้ในงานสงัคมสงเคราะห์                      

สค.469  กฎหมายในงานสงัคมสงเคราะห์                      

สค.475  การคน้ควา้โดยอสิระ                      

สค.477  กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคมสงเคราะห์                      

สค.478  เพศสภาพและความเท่าเทยีมในงานสงัคมสงเคราะห์                      

สค.479  การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนในงานสงัคมสงเคราะห์                      

สค.486  การระดมทนุทางสงัคมในงานสงัคมสงเคราะห์และ
สวสัดกิารสงัคม 

                     

สค.489  ความพกิาร สทิธ ิและสวสัดกิารสงัคม                      
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รายวชิา 

1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการ
วเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัิ
ทางวชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สค.496  การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ส าหรบัผูเ้สพและผูต้ดิยา

และสารเสพตดิ 
                     

สค.497  การจดัการภยัพบิตั ิ                      

วิชาโททางการพฒันาชุมชน  

พช.311  แนวคดิและกระบวนการพฒันาชุมชน                      

พช.312  การวจิยัชุมชน                      
พช.313  การวางแผนและการบรหิารงานพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่                      

พช.314  กระบวนการจดัการความรูแ้ละฝึกอบรมในงานพฒันา
ชุมชน 

                     

พช.418  การพฒันาชุมชนเมอืงและสิง่แวดลอ้มเมอืง                      

วิชาโทสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม  

ยธ.311  ความยุตธิรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา  l    l  l    l   l  l   l   

ยธ.312  ทฤษฎีอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา                       

ยธ.313  การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน     l l  l   l l     l   l  l  
ยธ.314  กระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน   l l    l              
ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครวั        l l l l               
หลกัสูตรวิชาโทสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย ์  

สพ.310  การประเมนิและวนิิจฉัยทางชวีะจติสงัคมและการ   l  l  l   l  l  l     l   
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รายวชิา 

1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการ
วเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัิ
ทางวชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
ปฏบิตักิารทางสหวชิาชพี 

สพ.311  บูรณาการสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กายและจติ   l  l   l   l l     l l l   

สพ.312  การจดัการรายกรณีในการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์
สุขภาพและการแพทย์ 

l  l l l  l   l  l  l      l l 

สพ.313  จติสงัคมบ าบดั l  l l        l l l    l  l  

สพ.314  นิเวศวทิยาและสุขภาพชุมชน   l     l l      l     l  

วิชาโทการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั  

ดค.361  แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็                      

ดค.364  ครอบครวัและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม                      

ดค.366  ทกัษะการท างานกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวั                      

ดค.368  สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา                      

ดค.369  ประเดน็ศกึษาในงานดา้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั                      

หลกัสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวสัดิการ                      

พร.321  ทฤษฎีสงัคมเศรษฐกจิกบัแรงงานและสถานการณ์
แรงงาน 

                     

พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีติการท างาน                      

พร.323  มาตรการทางกฎหมายกบัการจดัการปัญหาแรงงานและ
สวสัดกิาร 
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รายวชิา 

1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการ
วเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัิ
ทางวชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
พร.334  สงัคมวทิยาและจติวทิยาการท างาน                      

พร.335  การบรหิารความขดัแยง้ในประเดน็แรงงาน                      

วิชาโทสวสัดิการผู้สูงอาย ุ                      

สผ.311  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา                      
สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ                      
สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและการเกษียณอายุ                      
สผ.314  ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุ                      
สผ.315   การบูรณาการทกัษะการท างานกบัผูสู้งอายุ                      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรบัผิดชอบหลกั         ความรบัผิดชอบรอง 

รายวชิา 1.  
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทกัษะ 
ความ 

สมัพนัธ์ฯ 

5.  
ทกัษะการวเิคราะห์ฯ 

6.  
ทกัษะการปฏบิตัทิาง

วชิาชพี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

วิชานอกคณะ                         

ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องต้น                         

ร.211 ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร ์                         

ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         

สว.201 สงัคมวทิยาเบื้องต้น                         

สษ.256 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 1                         

สษ.356 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 2                         



มคอ.2 

94 

 

4. ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา  

ชัน้ปี ความรู้ ทกัษะ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้รบัเมื่อ 
เรียนจบแต่ละชัน้ปี 

ปีที ่1 มคีวามรูด้า้นสงัคม ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกจิ ศาสนา ภาษา การเมอืงและวฒันาธรรม 
ผ่านการการศึกษาด้านพื้นฐานทางกฎหมาย สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา 
และรัฐศาสตร์ มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายและการเคารพกัน สิทธิ หน้าที่
ความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางสงัคม มทีกัษะชีวติและทกัษะ
ทางสงัคม ปรชัญาพื้นฐานทางสงัคมสงเคราะห์ ศกัดิศ์รีคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
จรยิธรรมในวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ และมจีติวญิญาณแห่งความเป็นธรรมศาสตร์ 

ปีที ่2 มคีวามรูด้า้นสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม พลวตัรพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมที่
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรูปสงัคม ประเด็นทางสงัคม ทฤษฎีและแนวคิด หลกัการ 
ค่านิยมในวชิาชีพสงัคมสงเคราะห์ในระดบัจุลภาค มคีวามรู้และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์และการวิจยั โดยเฉพาะการ
ปฏิบตัิสงัคมสงเคราะห์ กระบวนการปฏิบตัิงาน รูปแบบการปฏิบตัิงาน รายบุคคล
และครอบครวั การสงัคมสงเคราะห์กลุ่ม การให้ค าปรึกษาทางสงัคมสงเคราะห์ การ
วนิิจฉัยทางสงัคม การประเมินด้านกายจิตสงัคมอย่างรอบดา้น เขา้ใจและฝึกทกัษะ
วชิาชีพ การสร้างสมัพนัธภาพ สามารถประยุกต์และพฒันาเครื่องมอืการท างานกบั
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ และสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัิ
ได ้

ปีที ่3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ที่
เชื่อมโยงการปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่างๆ ความเข้าใจองค์กรดา้นสงัคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ในระดับมหภาค มีความสามารถพัฒนากลวิธีการท างานใหม่ๆ และ
ประยุกต์เทคนิค ทักษะ เครื่องมือการท างานทางวิชาชีพในการท างานกับบุคคล 
ครอบครวั องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ทัง้ในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทัง้
สามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์การ
ปฏบิตังิานจากการฝึกภาคปฏบิตัไิด ้

ปีที ่4 มีความรู้และสามารถบูรณาการทางด้านความรู้ตามสมรรถนะทางวิชาชีพและการ
ปฏบิตังิานทางวิชาชีพในเชิงวพิากษ์ สะทอ้นยอ้นคิดความเป็นวิชาชพีต่อการปฏบิตัิ
ทุกระดบั วเิคราะห์และใชว้ธิวีทิยาทางสงัคมสงเคราะห์ไดเ้หมาะสม บูรณาการความรู้
และสร้างนวตักรรมในงานสงัคมสงเคราะห์ การพฒันาชุมชน การพฒันาสงัคมและ
นโยบายสงัคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มจีิตสาธารณะ และสามารถ
เป็นผู้น าการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
เพื่อสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
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หมวดท่ี 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561  ขอ้ 35 - 48 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

1)   การก าหนดแนวทางการวดัผลสมัฤทธิร์่วมกนัระหว่างนักศกึษากบัอาจารย์ผูส้อน 
2)   ในวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน/หลายกลุ่ม ให้ใช้แนวการบรรยายเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์การ

วดัผล และขอ้สอบร่วมกนั 
3)   การประกาศคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ หรอืคะแนนรายงาน มกีารประกาศคะแนน

ใหน้ักศกึษาทราบก่อนสอบปลายภาค 
 2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 

1)   ศกึษาค่านิยมที่จ าเป็นต่อการประกอบวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ ของนักศกึษาชัน้ปีที ่4 โดย
ศกึษา กรอบความคดิและความเชื่อที่นักสงัคมสงเคราะห์วิชาชพียดึถอืเป็นพื้นฐานในการ
จดับรกิาร หรือก าหนดนโยบาย และแผนงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กบัผู้ใช้บรกิาร
ทุกระดบั  

2)   ศกึษาจากภาวะการมงีานท าของบณัฑติการเข้าสู่วชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ และการท างาน
ทางดา้นการจดับรกิารเเก่มนุษย์ (Human services)         

3) ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติทีม่ตี่อบณัฑติใหม่ รวมทัง้คุณลกัษณะทีส่ะทอ้น
ถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ 

4)   จดัประชุม/สมัมนาวิชาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดบัชาติ เพื่อเป็นเวที
วชิาการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทัง้
ผูใ้ชบ้ณัฑติ จากองค์กรทัง้ภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาชน 

3.  เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1  ศึกษาจนครบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่

น้อยกว่า 138 หน่วยกติ และไดร้บัดบัคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
3.2  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิเีหมาะสมกบัศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาของมหาวทิยาลยั 
3.3  ไม่มภีาระหนี้สนิกบัมหาวทิยาลยั 
3.4  ต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ก าหนด 
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หมวดท่ี 6  การพฒันาคณาจารย ์
 

1.   การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 1)  มกีารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายของมหาวิทยาลยั บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึสทิธผิลประโยชน์ของอาจารย์ 
 2)  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการสอน (sit in) เพื่อร่วมเรยีนรู้กระบวนการจดัการเรียน
การสอนร่วมกบัอาจารย์ผูส้อนรายวชิาทีอ่าจารย์จะสอนในภาคการศกึษาต่อไป 
 3)  ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวดัและการ
ประเมินผล การท าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วชิาการเสนอผลงานทัง้ในและต่างประเทศ 
 4)  จดัใหม้ทีี่ปรกึษาอาจารย์ใหม่ โดยแต่งตัง้อาจารย์อาวุโส ที่มคีุณวุฒ ิต าแหน่งทางวชิาการ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์  ใหเ้ป็นทีป่รกึษาและพีเ่ลี้ยงอาจารย์ใหม่ 
 5)  จดัให้มกีารสอนในระบบคู่ขนาน โดยวิชาหนึ่งๆ มทีัง้อาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่สอนดว้ยกนั
ควบคู่กนัไป ทัง้นี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์อาวุโส และ
อาจารย์ใหม่ 
 
2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
 2.1   การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

1)   ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ก่อนการเปิดการเรียนการสอน และส่งให้
กรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา และให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 เมื่อสิ้นสุดการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชานัน้ ๆ เพื่อทวนสอบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครัง้
ต่อไป 

2)   ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนวิชาฝึกภาคปฏิบัติจัดท า มคอ.54 ร่วมกับกรรมการฝึก
ภาคปฏบิตั ิเพื่อทวนสอบและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป 

3)   จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ
ประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เทคนิคการสอนใหม่ 
การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

4)   จดัประชุมอาจารย์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกบัการตัดเกรด ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความ
เป็นธรรมส าหรบันักศกึษา และเป็นการป้องกนัปัญหาเกรดเพอ้ หรอืปัญหาการกดเกรด 

 2.2   การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1)   ส่งเสรมิใหอ้าจารย์มสี่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารทางวชิาการแก่ชุมชน และสงัคม 
2)   ส่งเสรมิการท าวจิยัสรา้งองค์ความรูใ้หม่ วจิยัสถาบนั และวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
3)   ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าบทความทางวิชาการส าหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ
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4)   ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมอบรมทกัษะการปฏิบตัิงานทางวชิาการ การปฏิบตัิงานวิชาชีพ
สงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาชุมชนร่วมกบัหน่วยงานฝึกภาคปฏิบตัทิีม่กีารจดัท า MOU  
ร่วมกนั  เช่น  การนิเทศงาน  การใหค้ าปรกึษา  การพฒันาชุมชน เป็นต้น 

5)   ส่งเสรมิ สนับสนุนใหอ้าจารย์ขอต าแหน่งทางวชิาการ และการวจิยัร่วมกบัสถาบนัวชิาการ
ทัง้ในและต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การก ากบัมาตรฐาน  
1.1  มรีะบบกลไกในระดบัคณะและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ในการดูแลรบัผิดชอบ 
การบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีการก าหนด
แผนงาน และมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียง ที่จะเกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล มีการจดัท ารายละเอยีดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา มกีารจดั
ทรพัยากรสนับสนุนการศกึษาทุกรายวชิา มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนและพฒันาอาจารย์ 

1.2  ด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งตามนโยบายและมาตรฐาน
ของการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลยั  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ทัง้ที่เป็นการประเมินผลการ
เรยีนของนักศกึษา และประเมนิผลการสอนของอาจารย์  

1.3  ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สปอว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม 

1.4  มกีารประเมินและทบทวนเพื่อปรบัปรุงใหห้ลกัสูตรมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องในทุก 5 ปี เพื่อให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและสอดคลอ้งกบัความต้องการของสงัคม และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
   เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1 . พัฒ นาหลักสู ต ร ให้ทันสมัย
เพื่ อให้อาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันและเป็นผู้น า
ทางวิชาการและวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ในการสร้างองค์
ความรูใ้หม่ 

ปรบัหลกัสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัสูตรทุก  5 ปี   
 

ห ลั ก สู ต รส าม าร ถ อ้ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
และบัณ ฑิ ตศึ กษ าสาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ (มคอ.1) ของ 
สกอ.และสอดคล้องกับข้อก าหนด
มาตรฐานสากล 

2. ผลิตนักศึกษาที่มีความเป็นผู้น า
ทางวชิาการและวิชาชีพ มคีวามรู้
ความรู้ทางวิชาการและสมรรถนะ
ท างวิ ช า ชี พ ที่ ต อ บ ส น อ ง
สถานการณ์ทางสงัคม 

จดัแนวทางการเรยีนรูใ้หม้ที ัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา รวมทัง้ส่งเสรมิให้
นักศกึษามกีระบวน การเรยีนรูจ้รงิ
จากหน่วยฝึกภาคปฏบิตัเิพื่อให้
ไดร้บัความรูท้ีท่นัสมยั 

จ าน วน ร ายวิช า เรียนที่ มี ภ าค
บรรยายและภาคปฏิบตัทิี่ได้รบัการ
ทบทวนผลสมัฤทธิ ์และวิชาเรียนที่
มีแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
ความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรบัปรุงหลกัสูตร
ใหม้คีุณภาพและมาตรฐาน 

1. ปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมกีาร
พจิารณาปรบัปรุงหลกัสูตรทุก 5 
ปี  

จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลัก สู ต ร  ป ร ะ วัติ ด้ าน คุณ วุ ฒ ิ 
ประสบการณ์  และการพฒันาด้าน
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   เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ

ไม่ต ่ ากว่าปริญญาโทหรือเอก 
เป็นผู้มีประสบการณ์   และมี
จ านวนคณาจารย์ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

การวจิยั 

4. มกีารประเมนิมาตรฐานหลกัสูตร 1.  มกีารประเมนิหลกัสูตรโดยคณะ
กรรม การประเมนิหลกัสูตรทุก 5 
ปี 

2. มกีารประเมนิหลกัสูตรโดยนายจา้ง
ผูใ้ชบ้ณัฑติทุกปี 

1. ผลการประเมนิหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการประเมนิหลกัสูตร 

2. ผลการประเมนิหลกัสูตรโดย
นายจา้งผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
2.  บณัฑิต 

บณัฑิตต้องมีคุณภาพ การทบทวนผลสมัฤทธิผ์ลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ แสดงไดจ้ากผลงานนักศึกษาในการส าเร็จการศึกษา เนื่องจากบณัฑติที่มี
คุณภาพต้องมีความสามารถที่จะท างาน/ประกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์หรืออาชีพที่สอดคล้องกบัการ
พัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม การบริการสังคม และการขยายตัวของการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  ตลอดจนการเป็นประชาคม
อาเซียน ก่อให้เกิดความต้องการก าลงัคนที่มีทักษะและความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์
เพิ่มขึ้น การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยหลกัสูตรจะด าเนินการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สอบถาม
ระดบัความพอใจของผู้ใช้บณัฑติ เพื่อน ามาประเมนิ วิเคราะห์ เพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลติบณัฑิตที่มขีดีความสามารถสูงรองรบัความต้องการก าลงัคนในวชิาชีพ
สงัคมสงเคราะห์ ตลอดจนสถาบนัการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคบริการทางสงัคม องค์การสวสัดิการ
สงัคม และสถาบนัวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
3.  นักศึกษา 

3.1  กระบวนการรบันักศึกษา 
มคีณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในหลกัสูตร โดยมีกระบวนการทดสอบความรูท้าง

วชิาการและการสอบสมัภาษณ์ เพื่อคดัเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเรยีนของหลกัสูตร 
นอกจากนี้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบด้านภาษาต่างประเทศ ทัง้นี้มีผลต่ออตัราการคงอยู่และการ
ส าเรจ็การศกึษา 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรได้ร่วมมอืกบัฝ่ายการนักศึกษาและการเรยีนรู ้ในการเตรียม
ความพร้อมในทางแนวคิดทางด้านสงัคมสงเคราะห์และการปฏิบัติเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวทิยาลยั โดยมี
กระบวนการดงันี้ 
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1)  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงการเรียนในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต เนื้อหาขอบเขตรายวิชา การจดทะเบียนรายวิชา การศึกษาวิชาทัว่ไป การศึกษาวิชาเอกของ
หลกัสูตร วิชาโท และการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทัง้การใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลยั รวมทัง้การพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มที่
คณะไดจ้ดัแบ่งการดูแล  

2)  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระหว่างรอการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  
ประกอบด้วย คณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาตรี   คณ าจารย์ และ
ตัวแทนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจกับผู้ปกครองต่อการเรียนหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามขอ้สงสยั เช่น การจดัหอพกั การเดินทาง  
บริการต่างๆของมหาวิทยาลยัและคณะฯ  การเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบตัิ   ตลาดงานอาชีพเมื่อจบ
การศกึษา 

จากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองข้างต้น ปัจจุบันมีจ านวนครอบครัวที่ประสบปัญหากับภาวะ
เศรษฐกิจจึงมนีักเรียนจ านวนมากยงัคา้งช าระค่าเล่าเรยีน ทางหลกัสูตรฯจงึไดห้าแนวทางการพูดคุยในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการแจ้งขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนและติดตามในกรณีมีการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่บริการวิชาการเป็นผู้รบัเรื่องและเพื่อให้ทัง้นักศึกษาและ
ผูป้กครองมแีนวทางการปฏบิตัริ่วมกนักบัทางคณะ 

3) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองของนักศกึษาซักถามข้อมูลและขอ้สงสยัต่าง ๆ และพบนักศึกษา
รุ่นพี ่และศษิย์เก่า เพื่อแนะน าการเตรยีมความพรอ้มในการเรยีน  

4) คณะฯ จดัโครงการครูพบศิษย์ และโครงการพบอาจารย์ เจา้หน้าที่ นักศกึษา คณะสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ เครอืข่ายผูป้ฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ Meeting 20 ส าหรบันักศกึษาทุกชัน้ปี เพื่อเพิม่การ
ดูแลใกลช้ดิระหว่างอาจารย์กบันักศกึษา 

3.3  การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
 1) จัดทำคู่มือนักศึกษาพร้อมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้นักศึกษาทั้งในรูปแบบของเล่มคู่มือ 

และ e-book โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรฯ และฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้กับ
นักศึกษา  

 2) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเน้นอธิบายโครงสร้างหลั กสูตรที่เป็น
รายวิชาพื้นฐาน วิชาบังคับ และรายวิชาที่เป็นรายวิชาต่อเน่ือง 

 3) แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมรช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่
หลากหลายทั้งในรูปแบบเป็นทางการ (นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ ตามวัน/
เวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด) และไม่เป็นทางการสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอพบนอกตารางหรือมีเหตุจำเป็น
เร่งด่วน ผ่านช่องทางโทรศัพท์สายตรง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เฟสบุค และการสื่อสารออนไลน์ผ่านไลน์
กลุ่ม และ โปรแกรมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ  

 4) หลักสูตรฯ กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างน้อย ปีการศึกษา
ละ 3 คร้ัง โดยเป็นกิจกรรมสัปดาห์พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะจัดแยกตามชั้นปี เพื่อให้นักศึกษารับฟังการชี้แจง
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในภาพรวมของคณะฯ และของหลักสูตรฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเร่ือง
ต่าง ๆ นอกเหนือจากการเข้าพบที่ปรึกษาตามปกติ 



มคอ.2 

101 

 

 5) การตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษา หากนักศึกษามีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
ต่ำกว่า 2.00 หรือ ติด F หรือ พักการเรียนจะมีการนัดพบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เพื่อให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล 

 6) โครงการสัมมนาสังคมสงเคราะห์และโครงการเพื่อนใหม่เรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์ (ระบบ
สายรหัส) อันเป็นระบบการดูแลช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนรุ่นพี่กับเพื่อนรุ่นน้อง เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับระบบการให้การปรึกษา  

3.4 การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา 
อัตราการคงอยู่จากข้อมูลของปีการศึกษา 2559-2561 มีอัตราการคงอยู่ของศูนย์รังสิตเท่ากับ 

93.89% และศูนย์ลำปางเท่ากับ 94.32% และอัตราการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาในหลักสูตร
เท่ากับ 91.98% นั่นแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการของหลักสูตรฯ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจากการ
สำรวจความพึงพอใจจากผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ยังได้คะแนนเฉล่ียสูงถึง 4.16  

3.5 ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
3.5.1  มกีารส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษา ในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและต ารา 

ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ ด้านอุปกรณ์การเรยีนการสอน การวิจยั การจดัการเรียนการสอน การ
ประเมนิผล การอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนและการวจิยั 

3.5.2  นักศกึษาสามารถรอ้งเรียนในเรื่องเกี่ยวกบัวชิาการหรืออื่นๆ มายงัรองคณบดฝ่ีาย
วิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ และคณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ได้โดยตรง ทัง้ในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนัน้คณบดีจะ
ด าเนินการพิจาณาข้อร้องเรยีนดงักล่าว กรณีที่นักศึกษามีความสงสยัเกี่ยวกบัผลการประเมนิในรายวชิาใด 
สามารที่จะยื่นค ารอ้งขอดูกระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธกีารประเมินของอาจารย์แต่ละรายวชิา
ได ้

การร้องเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัย
นักศกึษา พ.ศ. 2547 หมวดที ่4 
 
4.   อาจารย ์

4.1  ระบบการรบัอาจารยใ์หม่ 
มีการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ

มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ โดยมกีระบวนการรบัอาจารย์ใหม่ ดงันี้ 
1)  การแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมารบัผิดชอบในการสอบคดัเลือกอาจารย์ใหม่โดยเฉพาะใน

แต่ละอตัรา ซึ่งคณะกรรมการสอบคดัเลอืกอาจารย์ใหม่ จะประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในคณะ และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทีเ่ป็นกรรมการประจ าคณะ  

2)  การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานัน้ๆ คือ คุณสมบัติโดยทัว่ไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย เช่น ก าหนดเกรดเฉลี่ยขัน้ต ่ า หรือจบปริญญาตรีเกียรตินิยม และ
คุณสมบตัิเฉพาะของสาขา เช่น จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / การประกาศรับสมัคร ทัง้การติดประกาศ และประกาศทาง 
Internet 
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3)  การสอบคดัเลอืกโดยการพจิารณาคดัเลือกจากประวตัิและผลงานทางวิชาการของผูส้มคัร 
การสอบขอ้เขยีน การสอบสมัภาษณ์ และการสอบสอน  

4)  การพิจารณากลัน่กรองผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ โดยคณะกรรมการภาควิชา 
คณะกรรมการบริหารคณะ อนุกรรมการมหาวทิยาลยั คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) และสภา
มหาวทิยาลยั การประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคดัเลอืก 

5)  การจดัอบรมอาจารย์ใหม่ของคณะ การจดัระบบอาจารย์พีเ่ลี้ยงเพื่อใหค้ าแนะน าปรกึษากบั
อาจารย์ใหม่ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนและดา้นวชิาการ       

6)  การมีคู่มือการให้การปรกึษากบัอาจารย์ใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางการท างานกบันักศึกษา  
และใหอ้าจารย์ใหม่จดัท าตารางเวลาการใหน้ักศกึษาเขา้พบ เพื่อขอค าปรกึษาด้านวิชาการ และติดประกาศ
ใหน้ักศกึษาทราบ 

7)  การประเมนิผลการปฏิบตังิานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ โดยคณะกรรมการที่แต่งตัง้ขึน้มา
พจิารณาผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์ใหม่โดยเฉพาะในแต่ละคน เพื่อต่อสญัญาจา้ง เช่น การประเมินผล
งาน 6 เดอืน 1 ปี  3 ปี และ 5 ปี เป็นต้น 

8)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์เพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือน  โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลและพฒันาบุคลากร โดยประเมินตามมาตรฐานภาระงานทางวชิาการของอาจารย์ โดยประเมนิปี
ละ 1 ครัง้ 

4.2  การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลักสูตรได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรง หรือมีความช านาญในด้านสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ สวสัดกิารสงัคม และพฒันาสงัคม มาบรรยายใหแ้ก่นักศกึษา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
มนีโยบายในการแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ ดงันี้ 

1)  เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรอืมีความช านาญในด้านสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  สวสัดิการ
สงัคม การพฒันาชุมชน  การพฒันาสงัคม สาขาวิชาโทและศาสตร์ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม (สปอว.)  กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

2)  การพิจารณาจะต้องผ่านการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และต้องเสนอ
ประวตัิพร้อมผลงาน ประสบการณ์ และความช านาญที่ตรงกบัหวัข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน มาจากที่ประชุม
สาขาวชิา 

3)  การเชญิอาจารย์พเิศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศกึษาเป็นอย่างน้อย 
4)  ใหม้กีารประเมนิการสอนของอาจารย์พเิศษทุกภาคการศกึษา/ทุกครัง้ทีม่กีารสอน 
5)  สัดส่วนอาจารย์พิเศษต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทัง้หลักสูตร ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 และ

อาจารย์พิเศษต้องมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 30 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ร ับผิดชอบใน
รายวชิานัน้ 
 
5.  หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1  การบริหารจดัการหลกัสูตร 
 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ

ตดิตามและทบทวนหลกัสูตร มปีระชุมร่วมกนัในการออกแบบหลกัสูตร ก ากบัการจดัท ารายวิชา วางผู้สอน
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ใหเ้หมาะสมกบัรายวชิา วางแผนในกระบวนการจดัการเรียนการสอน การจดักจิกรรม และประเมนิผล และ
ใหค้วามเห็นชอบการประเมนิผูเ้รยีนในทุกรายวชิาของหลกัสูตร เกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัการ
ปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และได้
บณัฑติตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

5.2  การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตไิดว้างแผนไว้ 
 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทัง้งบประมาณแผ่นดนิ และเงนิรายได้ โดยการมสี่วนร่วมของ

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร เพื่อจดัซื้อต ารา สื่อการเรยีนการสอน โสตทศันูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยและสร้าง
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนักศกึษา 

6.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
6.2.1 ความพร้อมด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและต ารา 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มคีวามพร้อมด้านหนังสอืต าราและการสบืค้นผ่านฐานข้อมูล 
นักศึกษาสามารถสบืค้นข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต เอกสาร ต ารา วารสาร และโสตทศันูปกรณ์จากหอ้งสมุดนง
เยาว์ชยัเสร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ ซึ่งมีรายการหนังสอื และวารสารรวมทัง้โสตทศันูปกรณ์ 
ดงันี้ 

(1)  จ านวนหนังสอืภาษาไทย 26,234 เล่ม และภาษาองักฤษ 24,897 เล่ม 
(2)  จ านวนวารสารภาษาไทย 40 รายการ และภาษาองักฤษ 156 รายการ 
(3)  หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์2,025 รายการ 
(4)  วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์5,064 รายการ 
(5)  จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบัผูใ้ชห้อ้งสมุด 

- บรกิารสบืคน้ อนิเตอร์เน็ต 40 เครื่อง 
- บรกิารสบืคน้บรรณานุกรมของหอ้งสมุด 13 เครื่อง 

(6)  จ านวนสื่อ โสตทศันูปกรณ์ 
- โทรทศัน์พรอ้มเครื่องเล่นวดีโีอ กลุ่ม 3 ชุด 
- โทรทศัน์พรอ้มเครื่องเล่นวดีโีอ เดีย่ว 6 ชุด 
- โทรทศัน์พรอ้มเครื่องเล่นวดีโีอ/ดวีดี ีเดีย่ว 3 ชุด 
- เครื่องอ่านวสัดุย่อขยาย 1 เครื่อง 
- เครื่องฉายสไลด์แบบตู้ 2 เครื่อง 

6.2.2   ความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏิบติัการ 
มหีอ้งเรียนจ านวนทัง้สิน้  6  ห้อง และมหี้องใหค้ าปรกึษาทัง้ศูนย์รงัสติและศูนย์ล าปาง

จ านวนทัง้สิน้ 2 หอ้ง และหอ้งกจิกรรมนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
6.2.3   ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจยั 
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คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะเป็นผูจ้ดัสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อใชป้ระกอบการเรยีนการ
สอนให้กบันักศึกษาในแต่ละชัน้ปีรวมทัง้นักศึกษาพิการ เช่น เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
ครุภณัฑ์ทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร   

6.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.3.1  คณะจดัหาฐานข้อมูลการวิจยั ที่จ าเป็นต่อการสืบค้นผลงานวิจยัให้กบันักศึกษาอย่าง

เพยีงพอ 
6.3.2  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประสานงานกับ

ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ในการจดัซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้
คน้ควา้ และใชป้ระกอบการเรยีนการสอน การวจิยั 

6.3.3  คณะมีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรกัษา และจดัหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์การวจิยัทีท่นัสมยัเพื่อทดแทน และเพิม่เตมิอย่างสม ่าเสมอ 

6.4   บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
มกีารก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป เป็นไปตามระเบียบการบริหารพนักงาน
มหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิใหบุ้คลากรสายสนับสนุนไดร้บัการพฒันา
ความรูท้างวชิาการและ/หรอืวชิาชพี ตามต าแหน่งงาน 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของหนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูล 

ครุภณัฑ์ สถานที ่และเครื่องมอือุปกรณ์วิจยัของอาจารย์ประจ า และนักศกึษาเพื่อด าเนินการจดัหาทดแทน
เพิม่เตมิอย่างสม ่าเสมอ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
หอ้งปฏิบตัิการวจิยัทีท่นัสมยั เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในระดับ
นานาชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

1. จดัใหม้เีครอืข่ายและหอ้ง
ปฏบิตั ิการคอมพวิเตอร์ที่
นักศกึษาสามารถศกึษาทดลอง
หาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ย
ตนเองดว้ยจ านวนและ
ประสทิธภิาพทีเ่หมาะสม
เพยีงพอ 

2.  จดัใหม้หีอ้งอ่านหนังสอืเพื่อให้
บรกิารทัง้หนังสอืต าราและสื่อ
ดจิติอลเพื่อการเรยีนรู ้

1. รวบรวมจดัท าสถติจิ านวน
เครื่องมอือุปกรณ์ตอ่หวั
นักศกึษา ชัว่โมงการใชง้านใน
หอ้งปฏบิตักิาร 

2. จ านวนนักศกึษาลงทะเบยีน
เรยีนในวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัิ
ดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ  

3. ผลส ารวจความพงึพอใจของ
นักศกึษาต่อการใหบ้รกิาร
ทรพัยากรเพื่อการเรยีนรูแ้ละ
ปฏบิตักิาร 

 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื มาตรฐาน
คุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา  

     

3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาค
การศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 
 

     

6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยรอ้ย
ละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7) มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน      

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ต่อปี 

     

11) ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ที่
มตี่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

     

12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตี่อบณัฑติใหม่ 
เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

13) ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพการสอน 
และทรพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอน เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

14) จ านวนนักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดระยะเวลา
ของหลกัสูตรไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนนักศกึษา
ทีค่งอยู่ในชัน้ปีที ่2 

     

 รวมตวับ่งชี้ (ขอ้) ในแต่ละปี 10 11 11 13 14 
 ตวับ่งชี้บงัคบั (ขอ้ที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตวับ่งชี้ต้องผ่านรวม (ขอ้) 8 9 9 10 12 

 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์การสอนในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต เป็นการจดัการเรียนการสอนด้วย
วธิีการและกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายลกัษณะ ทัง้การบรรยาย  การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน  การ
อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม ซึ่งการประเมิน
กลยุทธ์การสอนดงักล่าว จะด าเนินการทัง้โดยคณาจารย์ คณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง และนักศกึษา คอื 

1)   การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียน
การสอนทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม นอกจากนี้ ยงัมีการประเมินการจดัการเรียน
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การสอนโดยนักศกึษาผ่านการประชุม/สมัมนาของอาจารย์และ/หรอื นักศกึษา เช่น  การสมัมนาเพื่อพฒันา
หลกัสูตรและการเรยีนการสอน ปฐม/มชัฌมิ/ปัจฉิมนิเทศนักศกึษา เป็นต้น 

2)   การประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาโดยอาจารย์ประจ าวชิา เป็นการประเมิน
ว่า จากกลยุทธ์การสอนนัน้ ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิท์างการเรียน และพฒันาทางการเรียนอย่างไรบ้าง 
นอกจากนี้ ยงัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานภาคสนาม  โดยองค์กรและอาจารย์นิเทศงานภาคสนามอีก
ดว้ย 

3)   การประเมนิการเรยีนการสอนโดยคณะกรรมการปรญิญาตรี เป็นการประเมนิโดยภาพรวม
ทัง้จากผลประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา  และเทียบกับการประเมินจาก
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาในรายวชิานัน้ๆ 

4)   การประเมนิกลยุทธ์การสอนโดยทีป่ระชุม/สมัมนาคณาจารย์  เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็น
เกี่ยวกบักลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนัน้ ๆ รวมทัง้การการพฒันากลยุทธ์การสอนใหม่  ๆ 
เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

5)   การส่งเสรมิให้คณาจารย์ ไดศ้ึกษาวิจยัเพื่อพฒันากลยุทธ์การสอน รวมทัง้การส่งเสรมิให้
คณาจารย์เขา้ร่วมอบรม/สมัมนา เกี่ยวกบักลยุทธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การจัดอาจารย์สอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดอาจารย์สอนใน

ลกัษณะของการสอนเป็นทีม (Team teacing) และระบบคู่ขนาน โดยเพราะรายวิชาที่มอีาจารย์ประจ าวิชา 
2-4 คน และมีทัง้อาจารย์ใหม่และอาจารย์อาวุโส/มีประสบการณ์มากกว่า สอนร่วมกันเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กี่ยวกบักลยุทธ์การสอนร่วมกนั  ดงันัน้ การประเมินทกัษะของอาจารย์
ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน จะประเมนิทัง้จากนักศกึษา อาจารย์ผูส้อนในทมีงานเดียวกนั คณะกรรมการ
ปรญิญาตรี  และทีป่ระชุมคณาจารย์ (รายละเอยีดตามขอ้ 1.1) นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดใหอ้าจารย์ทุกคน 
ต้องประเมนิการสอนของตนเองใน มคอ.3 และแบบ มคอ. อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนา
หลกัสูตร และการเรยีนการสอน  โดยมวีธิกีารประเมนิดงันี้ 

1)  การทบทวนหลกัสูตร การเรยีนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และเนื้อหาหลกัสูตรที่
ใกลเ้คยีงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การตดิตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสงัคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลกัสูตร  

2)  จดัสมัมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน และการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร  เพื่อรบัฟังความคดิเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผูท้รงคุณวุฒภิายนอก รวมทัง้สรา้งช่องทาง
ในการรบัฟังความคดิเหน็จากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3)  ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิต   และประสิทธิภาพของ
บณัฑิตในการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม เพื่อน าผลการประเมินมาประกอบการพฒันา
หลกัสูตร และพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
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 การประเมนิคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมนิ ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/หรอืสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้
ภายใน และภายนอกสถาบนั  

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

การทบทวนผลการประเมนิ และวางแผนการปรบัปรุงหลกัสูตร มกีระบวนการดงันี้ 
1)  คณะกรรมการปรญิญาตรี และคณะกรรมการภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ พิจารณาผลการ

ประเมินหลกัสูตรในภาพรวม (ตามข้อ 2) และเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร เพื่อรบัผิดชอบ
เกี่ยวกบัการจดัท าหลกัสูตรปรบัปรุง 

2)  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร รวบรวมผลการประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม และจดัสมัมนา เพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒ ิเกี่ยวกบัการก าหนดทิศทางของหลกัสูตร 
รวมทัง้การปรบัปรุงหลกัสูตร และรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร จากนัน้น าผลการประเมิน และการสมัมนา มา
จดัท าหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เสนอคณะกรรมการภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

3)  คณะกรรมการภาควิชาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตรวจสอบร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง 
จากนัน้ เสนอเขา้พจิารณาในคณะกรรมการพจิารณาตามล าดบั คือ คณะกรรมการวชิาการ คณะกรรมการ
ประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  และเสนอมหาวทิยาลยั ซึ่งจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการอกี 3 
ชุด คือ อนุกรรมการมหาวิทยาลยัว่าด้วยการพฒันาหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (กบม.) 
และสภามหาวิทยาลยั ก่อนเสนอส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(สปอว.)  กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
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ภาคผนวก 1 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตร 
 

1. อาจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
อภิญญา เวชยชัย, วิไลภรณ์ โคตรบึงแก และเสาวธาร โพธ์ิกลัด. (2559). การศึกษาสถานการณ์ความผิดด้านยา

เสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม ฐานความผิด และผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม. 
รายงานวิจัย จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพัชรกิติยาภา 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ISBN 978-616-7696-63-8. (รวม 452 หน้า) 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ; 0.4 
Phoglad, S. (2018). The effective volunteering project for ex-prisoners in Thailand: A literature 

review. Proceeding of International Conference on Information and Social Science, 6(1), 
pp. 61-71. Nagoya, Japan: International Business Academics Consortium (iBAC).   

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ; 0.2 
เสาวธาร โพธิ์กลัด. (2563). งานสังคมสงเคราะห์ในระบบงานยุติธรรม: บทบาท หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ใน 
 กระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุข และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย  
 ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). ใน หนังสือรวบรวมบทความ  

เน่ืองในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ ครบรอบ 66 ปี วนัที่ 24 มกราคม 2563 เร่ือง  
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม: การปลดล๊อกความเหลื่อมล้ำสู่ความยั่งยืน. (น. 100-115).  

เสาวธาร โพธิ์กลัด. (2561). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: สาขาการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม. ในรายงานสืบเน่ืองการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
พัฒนาชุมชนระดับชาติ คร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 เร่ือง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสงัคมที่เป็น
ธรรมและเข้มแข็ง” (น. 13-25) จัดโดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 
สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย ตุลาคม 2561.  

เสาวธาร โพธิ์กลัด. (2558). สังคมสงเคราะห์ศาสตร์: บูรณาการของ “ศาสตร์”. ในรายงานสบืเน่ืองการ 
 สัมมนาวิชาการ เน่ืองในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี วันที่ 23 มกราคม  
 2558 เร่ือง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์: ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม, (น. 24-38).  
 จัดโดย คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
เสาวธาร โพธิ์กลัด. (2557). งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม. ใน รายงานสืบเน่ืองในโอกาสสถาปนา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบปีที่ 60. (น. 223-234). 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
กิตติยา นรามาศ, ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ และ วิไลภรณ์ โคตรบึงแก. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์การเข้าถึง 
 การมีส่วนร่วมทางสังคม และการสนับสนุนนักศึกษาโครงการนักศึกษาผู้พิการของ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ได้รับทุนจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

(รวม 172 หน้า). 
วิไลภรณ ์โคตรบึงแก และคณะ. (2560). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการติดตามและประเมินผลตาม 

นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560. เสนอ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย.์ (รวม 223 หน้า) 

อภิญญา เวชยชัย, วิไลภรณ์ โคตรบึงแก และเสาวธาร โพธิ์กลัด. (2559). การศึกษาสถานการณ์ความผิดด้านยา
เสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม ฐานความผิด และผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม. 
รายงานวิจัย จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพัชรกิติยาภา 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ISBN 978-616-7696-63-8 (รวม 452 หน้า) 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ; 0.8 
Chen, R. K., Kotbungkair, W., & Brown, A. D. (2015). A comparison of self-acceptance of disability 

between Thai Buddhists and American Christians. Journal of Rehabilitation, 81(1), 53-
63. 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ; 0.2 
วิไลภรณ์  โคตรบึงแก. (2561). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการ. รายงานสบืเน่ือง 

การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ  
คร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 เร่ือง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงั สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง”  
(น. 48-58) จัดโดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย ตุลาคม 2561.  

ระพีพรรณ คำหอม, สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, วิไลภรณ ์โคตรบึงแก, และคณะ. (มกราคม- มิถุนายน 2559).  
 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบครอบครัวบำบัดแบบผสมผสานในผูป้กครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา.  
 วารสารราชานุกูล, 31(1), 37-47. 
วิไลภรณ์ โคตรบึงแก. (2558). โอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม  และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการกับ 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ในรายงานสืบเน่ืองการสัมมนาวิชาการ เน่ืองในโอกาสสถาปนาคณะสังคม 
 สงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี วันที่ 23 มกราคม 2558 เร่ือง สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์: ศาสตร์แห่ง 
 การบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม, (น. 83-97). จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชยั 
ตำราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 1 

สิริพรรณ ศรีมีชัย และ ชลิดา อุทัยเฉลิม (2561). การประเมินทางกาย-ใจ-จิตวิญญาณ-สังคมอย่างเป็น             
บูรณาการต่อผู้ป่วยสูงอายุเพื่อแผนการรักษาอย่างเป็นองค์รวม : บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ใน                      

ทีมวิชาชีพ ใน ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย (พิมพ์คร้ังที่ 1). (น. 145-157). กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์  

การพิมพ์ (1977) จำกัด. 
 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
สิริพรรณ ศรีมีชัย และ ไพรัช บวรสมพงษ์. (2559). โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
 การจัดบริการคนไร้ที่พึ่งในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์. สนับสนนุโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 
 เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 (หัวหน้าโครงการ) (รวม 162 หน้า) 
สิริพรรณ ศรีมีชัย และ ไพรัช บวรสมพงษ์. (2559). โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์ 
 สิทธิคนไร้ทึ่พึ่ง. สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 (หัวหน้า 
 โครงการ) (รวม 123 หน้า) 
สิริพรรณ ศรีมีชัย และ คณาจารยใ์นกลุ่มชำนาญการสังคมสงเคราะห์สุขภาพ. (2558). โครงการพัฒนา 
 ศักยภาพนักสงัคมสงเคราะห์ (ต่อเน่ือง) -  Family Conference and Muitidisciplinary  
 Teamwork. สนับสนุนโดยฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตุลาคม  
 2557 – กันยายน 2558) –ผู้วิจยัร่วม (40 หน้า) 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ; 0.2 
สิริพรรณ ศรีมีชัย. (2562). วิธีวิทยาสงัคมสงเคราะห์คลินิกกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : บทสงัเคราะห์จาก

การประยุกต์ใช้ในฝึกภาคปฏิบัติ. ใน รายงานสืบเน่ืองการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เร่ือง 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพมนุษย,์ (น. 184-203) จดัโดย คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย 
และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562.  

สุทธิชัย เพ็ชรศรี, สริิพรรณ ศรีมีชัย และ ฉันทนา เลอ มูแอลลิค. (2562). ครอบครัวบำบัดแนวซาเทียร์กับ 
 การศึกษาความในใจของผูป้กครองเพื่อลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก. ในรายงานสืบเน่ือง 
 สัมมนาวิชาการ ในงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี. หัวข้อเร่ือง “สิทธิและ 
 ความเสมอภาค: ความท้าทายของสงัคมไทยในกระแสการเปลี่ยนผ่าน” (น. 179-193). จัดโดย  
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2562. 
สิริพรรณ ศรีมีชัย และ วีรมลล์  จันทร์ดี. (2558). “อาสาสมคัรและนักวิชาชีพสนับสนุน : พลังเสริมเพื่อ 

การเยียวยา. ในรายงานสืบเน่ือง เน่ืองในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปีที่  61  
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เร่ือง “ศาสตร์แห่งบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคมสงเคราะห์” (น. 271-282). จัดโดย คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วันที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2558. 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์  จันใด  
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
รณรงค์ จันใด และอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี. (2562). โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้า

รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 เสนอ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.
(รวม 555 หน้า) 

รณรงค์ จันใด. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ เสนอ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (รวม  41  หน้า) 

รณรงค์ จันใด. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการโครงการจัดทำร่างคู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในต่างประเทศ เสนอ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (รวม  167 หน้า) 

รณรงค์ จันใด. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงานและการส่งเสริม
การมีงานทำของคนพิการในประเทศไทย เสนอ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(รวม 350 หน้า) 

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และรณรงค์ จันใด. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิด
และทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ. (รวม  412   หน้า) 

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับสำรอง 
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน) เสนอ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ. (รวม  219 หน้า) 

รณรงค์ จันใด. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสังเคราะห์กลไกและรูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
สังคมผู้สูงอายุ เสนอ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข .(รวม 340  หน้า) 

รณรงค์ จันใด. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เสนอ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์.(รวม  60  หน้า) 

รณรงค์ จันใด. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสังเคราะห์รูปแบบศูนย์ข้อมูลกลางมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความ
มั่นคงของมนุษย์.(รวม  193  หน้า) 

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และรณรงค์ จันใด. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิด
และทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เสนอ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.(รวม  224  หน้า) 
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ระพีพรรณ คำหอม, เล็ก สมบัติ, ปรินดา ตาสี และรณรงค์ จันใด. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมิน
และติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ  (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  ประจำปี
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(สสส.) .(รวม 73 หน้า) 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ; 0.2 
 
รณรงค์ จันใด. (2562). รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ รายงาน

สืบ เน่ื องการสั มมนาวิชาการเน่ื อง ใน โอกาสการสถาปนาคณ ะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ปีที่ 65  

รณรงค์ จันใด. (2561). สัดส่วนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) ที่เหมาะสมตาม
ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, หน้า 77-108.  

รณรงค์ จันใด. (2561). แนวทางการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559  รายงาน
สืบ เน่ื องการสั มมนาวิชาการเน่ื อง ใน โอกาสการสถาปนาคณ ะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ปีที่ 64, หน้า 157-174.  

รณรงค์ จันใด. (2561). แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองคร์วมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  
วารสารสถาบันพระปกเกล้า  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 96-110. 

รณรงค์ จันใด. (2561). Social work in the community Making a difference. “การสร้างความแตกต่าง
ด้วยงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน”  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561, หน้า 275 – 283. 

 
5. อาจารย์ ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
ระพีพรรณ  คำหอม และธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์. (2562) การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนารูปแบบและการ

บริหารจัดการในสถาบัน กองคุ้มครองและพัฒนาคนพกิาร ได้รับงบสนับสนุนจาก  กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (รวม 181 หน้า) 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1; 0.8 
ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์. (มกราคม- มิถุนายน 2559).การรับมือกระแสโลกาภิวัตน์ของขบวนการแรงงาน  
               ไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 102-120  
ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์. (กรกฎาคม –ธันวาคม 2560).การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ของแรงงาน 
  ไทย. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 172-204 

 
6. ผศ.พิมพฉ์ัตร  รสสุธรรม 
ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
อารรีตัน์ อดิสยัเดชรินทร์, พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศร.ี (2563) รายงานฉบบั

สมบูรณ์โครงการ “พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานช่วยเหลือคุ้มครอง เพือ่น าไปสู้การเพิม่
ประสิทธิภาพในการแสดงตนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อเจ้าหน้าทีใ่นพื้นที ่
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กรณีศึกษา 3 จงัหวดั ได้แก่ พื้นทีจ่งัหวดัเชียงราย จงัหวดัสระแก้ว และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี, 
ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก Winrock International, (รวม 200 หน้า)  

ธรี เจยีศีริพงษ์กุล, ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และ อารรีตัน์  อดิสยัเดชรนิทร์. 
(2563). โครงการจดัท าแผนรฐัวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2564-2568), ได้รบัทุนสนับสนุนจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ), (อยู่ระหว่างการจดัท า
รายงาน). 

กรุณา  ใจใส, พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และปุณิกา อภิรกัษ์ไกรศรี. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการถอดบทเรียนการด าเนินงาน โครงการพฒันาและยกระดบักลไกชุมชนและทีมสห
วชิาชีพ ในการสร้างพื้นทีป่ลอดภยัในการคุ้มครองสวสัดิภาพบุคคลในครอบครวั , ได้รบัทุน
สนับสนุนจากมูลนิธหิญงิชายก้าวไกล, (รวม 120 หน้า). 

ธรี เจียศีริพงษ์กุล, , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, พิมพ์ฉัตร  
รสสุธรรม และกรุณา ใจใส. (2561). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการการศึกษารูปแบบการ
บ ริห า ร แ ล ะ แ น วท าง ใน ก ารพั ฒ น าพื้ น ที ่ เก า ะ ส มุ ย .  ไ ด้ รับ ทุ น จ าก ก อ ง ทุ น
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (รวม 204 หน้า). 

ปุณิกา  อภริกัษ์ไกรศร,ี พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และอารรีตัน์  อดิสยัเดชรนิทร.์ (2560). รายงานฉบบั
สมบูรณ์โครงการถอดบทเรียนการขยายผลระบบการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
เฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ ( IRC), ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน, (รวม 60 หน้า). 

ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี, กรุณา  ใจใส และพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการติดตามและประเมินผล และถอดบทเรียนรู้จากการปฏิบัติของ  Project for Local 
Empowerment (PLE) / Protection End- Project Assessment, ได้รับ ทุนสนับสนุนจาก 
International Rescue, (รวม 61 หน้า). 

กรุณา  ใจใส, ปุณิกา  อภริกัษ์ไกรศร,ี พิมพฉ์ัตร  รสสุธรรม และอารรีตัน์  อดสิยัเดชรนิทร.์ (2560). 
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลและถอดบทเรียน โครงการ Documentation of 
IMPACT project’s intervention to strengthen child protection mechanism in Mae Sot, 
Tak Province, ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก Save the Children International, (รวม 50 หน้า) 

ธีร เจียศีริพงษ์กุล, ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี, กรุณา  ใจใส และ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2559). 
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยไีทย เพือ่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 
2564, ไดร้บัทุนสนับสนุนจากการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี (รวม 189 หน้า) 

 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขมุา อรุณจิต 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
สุขุมา อรุณจิต. (2561). การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มผีลต่อความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการของประชาชน.  
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 กองทุนวิจัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (รวม 130 หน้า)     
 
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2; 0.6 
Sukhuma Aroonjit. (2020). Risk factors causing sexual crime. Interdisciplinary Research Review.  
 21 February 2020, 15(1), 31-35. 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ; 0.4 
Sukuma Aroonjit.  (2018).  The factors of begetting sex crimes: case study in Thailand.   

 SWSD 2018 Environmental and Community Sustainability; Human Solution and  
 Evolving Society,4th -7th July, 2018 RDS, Dublin, Ireland (pp. 18 – 193) 

Sukhuma Aroonjit. (2016). Factors affecting to access social welfare service. The Joint  
 World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016,  
 Seoul South Korea, 27-30 June 2016. (pp. 137-04) 
Sukhuma Aroonjit. (2015). Social Justice in Healthcare in Thailand.  Growth & Crisis Social  

 Work and Policy Discourses.  23rd Asian and Pacific Association for Social Work  
 Education Conference, Bangkok Thailand. 20-24 October 2015.  (p. 1) 
 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online; 0.2 
สุขุมา  อรุณจิต. ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นธรรมทางสังคมของงานสวัสดิการสังคม. โครงการบทความ 

 ออนไลน์และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จงัหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ศูนย์ลำปาง, http://www.lampang.tu.ac.th/paperonline/2557paper01.pdf [online]. 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ; 0.2 
สุขุมา อรุณจิต. (2563). แรงงานผู้สูงอาย:ุ อคติช่วงวัยกบัความไม่เป็นธรรมทางสังคม. บทความนำเสนอในวัน 
 สถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบ 66 ปี หัวข้อเร่ือง “สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ:           
 การปลดล็อคความเหลื่อมล้ำสู่ความยั่งยืน” (น. 328 - 341). จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วันที่ 24 มกราคม 2563. 
สุขุมา อรุณจิต. (2562). ความรุนแรงทางเพศ: บทสะท้อนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ. บทความนำเสนอในวัน 
 สถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบ 65 ปี วันที่ 25 มกราคม 2562 หัวข้อเร่ือง  
 “สิทธิและความเสมอภาค:  ความท้าทายของสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนผ่าน” (น. 167-178).  
สุขุมา อรุณจิต. (2561).  การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มผีลต่อความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการของประชาชน.  
 ในรายงานสืบเน่ืองการสัมมนาวิชาการเน่ืองในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปีที่ 64.  
 หัวข้อเร่ือง “นวัตกรรมทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลง”,  

http://www.lampang.tu.ac.th/paperonline/2557paper01.pdf
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 (น. 29-43). จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 25-26 มกราคม 2561. 
สุขุมา อรุณจิต.  (2560). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับความเป็นธรรมในสังคม 
 ยุคสมยัใหม่. ในรายงานสืบเน่ือง การสัมมนาวิชาการ สถาปนาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ครบรอบ  
 63 ปี หัวข้อเร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช กับงานสงัคมสงเคราะห์, (น. 35-44).  
 จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2560. 
สุขุมา อรุณจิต. (2558). การบริหารสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางสงัคมด้านการศึกษา. ในรายงานสืบเน่ืองการ 
 สัมมนาวิชาการ เน่ืองในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี วันที่ 23 มกราคม  
 2558 เร่ือง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์: ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม, (น. 367-373).  
 จัดโดย คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
สุขุมา  อรุณจิต. (2558). ความเป็นธรรมทางสงัคมในงานสวัสดิการสังคมจากงานวิจัย.  ใน รายงานสบืเน่ือง           
 การนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 14 เร่ือง 
 บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สงัคมต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย.    
 (น. 14-22). วันที่ 27-28 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงรายจังหวัดเชียงราย.  
สุขุมา  อรุณจิต. (2557). การสังเคราะห์งานวิจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์ตีความหมายกับ 
 ความเป็นธรรมทางสังคม.  ใน รายงานสบืเน่ืองการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  
 สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ คร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2556. (น. 2-15)  
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
 

8. อาจารย์ ดร.ปรินดา ตาส ี
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

ระพีพรรณ คำหอม,  ธันยา รุจิเสถียรทรัพย,์ ปรินดา ตาสี และ รณรงค์ จันใด. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ความพร้อมการฃ 

ถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ได้รับงบสนับสนุนจาก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  ISBN: 978-616-331-099-6 (รวม 286 หน้า). 

ระพีพรรณ  คำหอม, เล็ก สมบัติ, รณรงค์ จันใด และ ปรินดา ตาสี. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. สนับสนุนทุนโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัลสนิทวงศก์ารพิมพ์. (306 หน้า). 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1; 0.8 
ปรินดา ตาส ีและคณะ. (กรกฎาคม –ธันวาคม 2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความกรุณาต่อตนเอง 
  ของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 25(2),  
  201-207. 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ; 0.2 
ปรินดา ตาสี, ครรชิต แสนอุบล, อัจศรา ประเสริฐสิน และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2560). ความกรุณาต่อตนเอง:  
 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์. ในรายงานสืบเน่ืองการสัมมนาวิชาการ  
 สถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครอบรอบ 63 ปี หัวข้อเร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพล อุดลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์, (น. 258-275). จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2560. 
 

9. อาจารย์กรุณา ใจใส  
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนนิการ; 1 
กรุณา  ใจใส, พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการถอด

บทเรียนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและยกระดับกลไกชุมชนและทีมสหวิชาชีพ ในการสร้าง
พื้นที่ปลอดภัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว, ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล, (รวม 120 หน้า). 

ธีร เจียศีริพงษ์กุล, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี, พิมพ์ฉัตร  รสสุ
ธรรม และกรุณา  ใจใส. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษารูปแบบการบริหารและ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย. ได้รับทุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (รวม 204 
หน้า). 

ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี, กรุณา  ใจใส และพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
ติ ดตาม และประ เมิ น ผล  และถอดบท เรียน รู้ จ ากการปฏิ บั ติ ขอ ง  Project for Local 
Empowerment (PLE) / Protection End- Project Assessment, ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
International Rescue, (รวม 61 หน้า). 

กรุณา  ใจใส , ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี, พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และอารีรัตน์  อดิสัยเดชรินทร์. (2560). 
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลและถอดบทเรียน โครงการ Documentation of 
IMPACT project’s intervention to strengthen child protection mechanism in Mae 
Sot, Tak Province, ได้รับทุนสนับสนุนจาก  Save the Children International, (รวม  50 
หน้า) 

ธีร เจียศีริพงษ์กุล, ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี, กรุณา  ใจใส และพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2559). รายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อ
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564, ได้รับทุนสนับสนุน
จากการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, (รวม 189 หน้า). 

จิตติ  มงคลชัยอรัญญา, กรุณา  ใจใส  และปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี . (2559). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับฟื้นความเป็นชุมชนผ่านกลไกการคุ้มครองซิ่นตีนจก
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บรรพบุรุษโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, ได้รับทุน
สนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), (รวม 60 หน้า). 

จิตติ  มงคลชยัอรญัญา, กรุณา  ใจใส และปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2558). รายงานฉบบัสมบูรณ์
โครงการการสือ่สารและสรา้งเครือข่ายชุมชนพึง่ตนเองพื้นทีใ่กล้เคยีงแนวสายส่งไฟฟ้าอย่าง
ยัง่ยนื : เขตพื้นทีป่ฏิบตักิารภาคเหนือ ปี 2557-2558, ไดร้บัทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.). (รวม 200 หน้า). 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.4) 
Jaisai, K. (2016). Great Merit Farming : Creativity and Development of Organic Farmers 

 Group,  A Case Study of Na Boon Na Khum Group/“Advancing Inclusive Rural 

 Development and transformation in a challenging Environment.” Proceeding of 

 the 7th International conference and filed study in Malaysia 2016., 2016/UTM 

 RAZAK  SCHOOL of Engineering and Advanced Technology Universiti Teknologi 

 Malaysia Kuala LumpurJalan Semarak, 54100 Kuala Lumpur Malaysia., 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1; 0.8 

ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และ กรุณา  ใจใส (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562).ชายชาวลีซูกับการปรับเปล่ียน
สถานภาพภายใต้การขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.วารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 27(2), 48-70. 

 
10. อาจารยป์ุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี 
ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
อารรีตัน์ อดสิยัเดชรนิทร,์ พมิพ์ฉัตร  รสสุธรรม และปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2563) รายงานฉบบั

สมบูรณ์โครงการ “พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานช่วยเหลือคุ้มครอง เพือ่น าไปสู้การเพิม่
ประสิทธิภาพในการแสดงตนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อเจ้าหน้าทีใ่นพื้นที  ่
กรณีศึกษา 3 จงัหวดั ได้แก่ พื้นทีจ่งัหวดัเชียงราย จงัหวดัสระแก้ว และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี, 
ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก Winrock International, (รวม 85 หน้า)  

ปุณิกา อภิรกัษ์ไกรศรี. (2563). โครงการพัฒนาแผนประกอบการชีวิต-ประกอบการอาชีพของ
ผูต้้องขงัเรอืนจ ากลางล าปาง จงัหวดัล าปาง.  ได้รบัทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศกึษา (กสศ.), (อยู่ระหว่างการจดัท ารายงาน). 

ธรี เจียศีรพิงษ์กุล, ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, พมิพ์ฉัตร  รสสุธรรม และ อารีรตัน์  อดิสยัเดชรินทร์. 
(2563). โครงการจัดท าแผนรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
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2564-2568), ได้รบัทุนสนับสนุนจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ), (อยู่ระหว่างการจดัท า
รายงาน). 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ
พฒันาและยกระดบักลไกชุมชนและทมีสหวชิาชพีในการสรา้งพื้นทีป่ลอดภยัทางสงัคมในการ
คุม้ครองสวสัดิภาพบุคคลในครอบครวั ปี พ.ศ.2562, ไดร้บัทุนสนับสนุนจากมูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล, (รวม 95 หน้า) 

กรุณา  ใจใส, พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม และปุณิกา อภิรกัษ์ไกรศรี. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการถอดบทเรียนการด าเนินงาน โครงการพฒันาและยกระดบักลไกชุมชนและทีมสห
วชิาชีพ ในการสร้างพื้นทีป่ลอดภยัในการคุ้มครองสวสัดิภาพบุคคลในครอบครวั , ได้รบัทุน
สนับสนุนจากมูลนิธหิญงิชายก้าวไกล, (รวม 120 หน้า). 

ธรี เจียศีริพงษ์กุล และ ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมนิผล
โครงการคลินิกเทคโนโลยี และ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ได้รบัทุน
สนับสนุนจากการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี (รวม 350 หน้า). 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2561). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ
พฒันารูปแบบการท างานของชุมชนน าร่องร่วมกบัทีมสหวิชาชพีในการคุ้มครองสวสัดิภาพ
ของบุคคลในครอบครวั ปีที ่4 พ.ศ.2561, ได้รบัทุนสนับสนุนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 
(รวม 75 หน้า) 

ธรี เจียศีริพงษ์กุล, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, พมิพ์ฉัตร  
รสสุธรรม และกรุณา  ใจใส. (2561). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการการศึกษารูปแบบการ
บ ริห า ร แ ล ะ แ น วท าง ใน ก ารพั ฒ น าพื้ น ที ่ เก า ะ ส มุ ย .  ไ ด้ รับ ทุ น จ าก ก อ ง ทุ น
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (รวม 204 หน้า). 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามและประเมินผล โครงการ
พฒันารูปแบบการท างานของชุมชนน าร่องร่วมกบัทีมสหวิชาชพีในการคุ้มครองสวสัดิภาพ
ของบุคคลในครอบครวั     ปีที ่พ.ศ.2560, ได้รบัทุนสนับสนุนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 
(รวม 85 หน้า) 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, พมิพฉ์ัตร  รสสุธรรม และ อารรีตัน์  อดสิยัเดชรนิทร์. (2560). รายงานฉบบั
สมบูรณ์โครงการถอดบทเรียนการขยายผลระบบการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
เฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC), ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน, (รวม 60 หน้า). 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, กรุณา  ใจใส และพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการติดตามและประเมินผล และถอดบทเรียนรู้จากการปฏิบัติของ  Project for Local 
Empowerment (PLE) / Protection End- Project Assessment, ได้รับ ทุนสนับสนุนจาก 
International Rescue, (รวม 61 หน้า). 
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กรุณา  ใจใส, ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี, พมิพ์ฉัตร  รสสุธรรม และอารรีตัน์  อดสิยัเดชรนิทร.์ (2560). 
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลและถอดบทเรียน โครงการ Documentation of 
IMPACT project’s intervention to strengthen child protection mechanism in Mae Sot, 
Tak Province, ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก Save the Children International, (รวม 50 หน้า) 

โกวิทย์  พวงงาม และ ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2559). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมิน 
อปท.ที่มคีวามเลิศ เพื่อรบัรางวลัพระปกเกล้าประจ าปี 2559,ได้รบัทุนสนับสนุนจากสถาบนั
พระปกเกลา้, (รวม 460 หน้า) 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2559). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมนิผลโครงการพฒันากลไกการ
ปฏิบตัิงานทมีสหวชิาชีพของศูนยค์ุ้มครองสวสัดิภาพบุคคลในครอบครวั ปี 2559, ไดร้บัทุน
สนับสนุนจากมูลนิธหิญงิชายก้าวไกล, (รวม 70 หน้า) 

ธีร เจียศีริพงษ์กุล, ปุณิกา  อภิร ักษ์ไกรศรี, กรุณา  ใจใส และพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2559). 
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยไีทย เพือ่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 
2564, ไดร้บัทุนสนับสนุนจากการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี (รวม 189 หน้า). 

จิตติ  มงคลชยัอรญัญา, กรุณา  ใจใส และปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2559). รายงานฉบบัสมบูรณ์
โครงการวิจยัเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การปรบัฟ้ืนความเป็นชุมชนผ่านกลไกการคุม้ครองซิน่ตีน
จกบรรพบุรุษโดยชุมชน กรณีศกึษา ชุมชนบา้นต้นเกลอื ต.แม่พูล อ.ลบัแล จ.อุตรดติถ์, ไดร้บั
ทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.). (รวม 60 หน้า). 

ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2558). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมนิผลโครงการพฒันากลไกการ
ปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ปี 2557-2558. 
ไดร้บัทุนสนับสนุนจากมูลนิธหิญงิชายก้าวไกล, (รวม 80 หน้า) 

จิตติ  มงคลชยัอรญัญา, กรุณา  ใจใส และปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2558). รายงานฉบบัสมบูรณ์
โครงการการสือ่สารและสรา้งเครือข่ายชุมชนพึง่ตนเองพื้นทีใ่กล้เคยีงแนวสายส่งไฟฟ้าอย่าง
ยัง่ยนื : เขตพื้นทีป่ฏิบตักิารภาคเหนือ ปี 2557-2558, ไดร้บัทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.). (รวม 200 หน้า). 

โกวิทย์  พวงงาม และ ปุณิกา  อภิรกัษ์ไกรศรี. (2558). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมิน 
อปท.ทีม่คีวามเลศิ เพือ่รบัรางวลัพระปกเกล้าประจ าปี 2558, ไดร้บัทุนสนับสนุนจากสถาบนั
พระปกเกลา้, (รวม 456 หน้า) 
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ภาคผนวก  2 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสตูร  

ฉบบั พ.ศ.2559 กบัฉบบั พ.ศ. 2563  
 

หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2559 หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2563 สรปุการ
เปลี่ยนแปลง 

1)  ชื่อหลกัสูตรและชื่อปริญญา 
    1.1 ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  :    สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Social    

            Work Program 
    1.2 ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย ชื่อเตม็ :  สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ 
                     ชื่อย่อ  : สส.บ. 

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Bachelor of Social Work 
                         ชื่อย่อ :  B.S.W. 

1)  ชื่อหลกัสูตรและชื่อปริญญา 
    1.1 ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  :    สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Social    

            Work  
    1.2 ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย ชื่อเตม็ :  สงัคมสงเคราะห์ศาสตร
บณัฑติ 
                     ชื่อย่อ  : สส.บ. 

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Bachelor of Social Work 
                         ชื่อย่อ :  B.S.W. 

คงเดมิ 

2) ประเภทของหลกัสูตร 
    หลกัสูตรปรญิญาตรทีางวชิาการ 

2)  ประเภทของหลกัสูตร 
     หลกัสูตรปริญญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร 

 
ปรบัประเภท
หลกัสูตร 

3)  ปรชัญาและ/หรือวตัถปุระสงค์ของ หลกัสูตร  3)  ปรชัญาและ/หรือวตัถปุระสงค์ของ หลกัสูตร   
3.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการ
สรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม และการพฒันาสงัคม การ
ยอมรบัความหลากหลายในมติติ่างๆ การสรา้งสงัคมทีไ่ม่
กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศกัดิศ์รีความ
เป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการ
ของทุกภาคส่วน การรบัใช้สงัคม  และการสร้างส านึกใน
การรบัผดิชอบต่อหน้าที ่

 
3.2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร 

          1) เพื่ อสร้างบัณฑิ ตที่ มีค วาม รู้ด้ านสังคม
สงเคราะห์  และสวัสดิก ารสังคม มีวิธีวิทยาในการ
ปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์ และทกัษะวิชาชีพ สามารถ
ประยุกต์และพฒันาเครื่องมอืการท างานในองค์กร ชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครวัได ้

3.1 ปรชัญา 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการ

สร้างความเป็นธรรมทางสงัคม และการพัฒนาสังคม 
การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ  การสร้าง
สังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและ
ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการ
เข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรบัใช้สังคม  และ
การสรา้งส านึกในการรบัผดิชอบต่อหน้าที่ 

3.2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร 
          1) เพื่ อสร้างบัณฑิตที่มีความ รู้ด้านสังคม
สงเคราะห์  และสวัสดิการสังคม มีวิธีวิทยาในการ
ปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะห์ และทกัษะวชิาชพี สามารถ
ประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการท างานในองค์กร 
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครวัได ้

คงเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดมิ 

          2)  เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ ทศันคติ และทกัษะทางวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ที่

          2)  เพื่อสรา้งบณัฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะทางวิชาชพีสงัคมสงเคราะห์
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หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2559 หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2563 สรปุการ
เปลี่ยนแปลง 

เชื่ อ ม โย งก า รปฏิ บัติ ง าน ใน ห น่ วย ง าน ต่ า งๆ  มี
ความสามารถพฒันากลวธิกีารท างานใหม่ๆ และประยุกต์
เครื่องมือการท างานทางวิชาชีพในการท างานกับคน 
องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทัง้ในระดบัชาติ ภูมิภาค 
สากล รวมทัง้สามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
          3)  เพื่อสร้างบณัฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ  จิตสาธารณะ สามารถเป็นผู้น าการขบัเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สงัคม 

ที่ เชื่ อมโยงการปฏิบัติงาน ในหน่ วยงานต่ างๆ มี
ความสามารถพัฒนากลวิธีการท างานใหม่ๆ และ
ประยุกต์เครื่องมอืการท างานทางวิชาชีพในการท างาน
กับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สงัคม  ทัง้ในระดับชาติ 
ภูมภิาค สากล รวมทัง้สามารถท างานแบบสหวิชาชพีได้
อย่างเหมาะสม 
          3)  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาชีพ  จิตสาธารณะ  สามารถเป็นผู้น าการ
ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมในสงัคม 

4)  คุณสมบติัของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบงัคับ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าดว้ยการศึกษาชัน้ปรญิญาตร ี
พ.ศ. 2540 (พรอ้มฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) ขอ้ 7 

4)  คุณสมบติัของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปริญญา
ตร ีพ.ศ. 2561 หมวด 2 ขอ้ 14 

เปลี่ยนแปลงตาม
ขอ้บงัคบัฯ พ.ศ.

2561 

5)  การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา  
การคดัเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการ

คดัเลอืกเพื่อเขา้ศกึษาในสถาบนัการศกึษาขัน้อุดมศกึษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการ
คัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั 

5)  การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา  
     การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
คัด เลือก เพื่ อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั ้น
อุดมศึกษาของส่วน ราชการห รือห น่ วยงานอื่ น
ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลยัหรือ
ต ามข้อตกลง  ห รือ  ก ารคัด เลื อกต ามวิธีก ารที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวทิยาลยั และออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

เปลี่ยนแปลงตาม
ขอ้บงัคบัฯ พ.ศ.

2561 

6)  จ านวนการรบันักศึกษา 
ปีการศกึษาจะรบันักศกึษาปีละ  375 คน 

ประกอบดว้ย ศูนย์รงัสติ ปีละ 250 คน และศูนย์ล าปาง ปี
ละ 125 คน 

6)  จ านวนการรบันักศึกษา 
ปีการศกึษาจะรบันักศกึษาปีละ  375 คน 

ประกอบดว้ย ศูนย์รงัสติ ปีละ 250 คน และศูนย์ล าปาง 
ปีละ 125 คน 

คงเดมิ 

7)  ระบบการศึกษา 
ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์  และอาจ
เปิดภาคฤดูรอ้นได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 
สปัดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากบัภาคปกต ิ

7)  ระบบการศึกษา 
ระบบทวิภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 15 สปัดาห์ และในภาคฤดูรอ้นใหม้ีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่โมงการศึกษาใน
แต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศกึษา 

เปลี่ยนแปลงตาม
ขอ้บงัคบัฯ พ.ศ.

2561 

8) เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา 
          เรยีนครบตามโครงสรา้งหลกัสูตร จ านวน 141 

หน่วยกติ 

8) เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา 
          เรยีนครบตามโครงสรา้งหลกัสูตร จ านวน 138 

หน่วยกติ 

 
ลดหน่วยกติลง  
3 หน่วยกติ 

9) โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  9) โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร   
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หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2559 หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2563 สรปุการ
เปลี่ยนแปลง 

     จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกติ 
     1  วชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
     2. วชิาเฉพาะ              105 หน่วยกติ          
        2.1 วชิาเอก                         90  หน่วยกติ 
        2.2 วชิาโท หรอืวชิาเลอืก         15  หน่วยกติ 
     3. วชิาเลอืกเสร ี             6  หน่วยกติ 
               รวม           141  หน่วยกติ 

     จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกติ 
     1  วชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
     2. วชิาเฉพาะ                102 หน่วยกติ          
        2.1 วชิาเอก                        87  หน่วยกติ 
        2.2 วชิาโท หรอืวชิาเลอืก        15  หน่วยกติ 
     3. วชิาเลอืกเสร ี             6  หน่วยกติ 
               รวม           138  หน่วยกติ 

ลดหน่วยกติลง  
3 หน่วยกติ 
ในวชิาเฉพาะ 

10) ข้อก าหนดหลกัสูตร และหวัข้อท่ีส าคญั   
วิชาพ้ืนฐานทัว่ไป                                                             30 หน่วยกิต วิชาพ้ืนฐานทัว่ไป                                                             30 หน่วยกิต  
1)  ส่วนที ่1 รวม 21 หน่วยกติ เป็นหลกัสูตรกลางของ

มหาวทิยาลยัทีก่ าหนดใหน้ักศกึษาทุกคนต้องเรยีน 
จ านวน 21 หน่วยกติ 

1)  ส่วนที ่1 รวม 21 หน่วยกติ เป็นหลกัสูตรกลางของ
มหาวทิยาลยัทีก่ าหนดใหน้ักศกึษาทุกคนต้องเรยีน 
จ านวน 21 หน่วยกติ 

คงเดมิ 

2) ส่วนที ่2  เป็นหลกัสูตรของคณะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกติ  

2) ส่วนที ่2  เป็นหลกัสูตรของคณะ  จ านวนไม่น้อย
กว่า  9 หน่วยกติ  

คงเดมิ 

วิชาฉพาะ 105 หน่วยกิต วิชาฉพาะ    102 หน่วยกิต  
1) วชิาเอก (90 หน่วยกติ) 

วชิาบงัคบัในสาขา   66 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาปรชัญาและแนวคดิพื้นฐาน  9 หน่วย

กติ 
1.2 กลุ่มวชิาพฤตกิรรมมนุษย์ สงัคม และการพฒันา 

9 หน่วยกติ 
1.3 กลุ่มวชิาทฤษฎีแนวคดิ และทกัษะการ

ปฏบิตังิาน 27 หน่วยกติ 
1.4 กลุ่มวชิาฝึกภาคปฏบิตั ิ21 หน่วยกติ 

2) วชิาเอก (87 หน่วยกติ) 
วชิาบงัคบัในสาขา   63 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาปรชัญาและแนวคดิพื้นฐาน  12 หน่วย

กติ 
1.2 กลุ่มวชิาพฤตกิรรมมนุษย์ สงัคม และการ

พฒันา 9 หน่วยกติ 
1.3 กลุ่มวชิาทฤษฎีแนวคดิ และทกัษะการ

ปฏบิตังิาน 21 หน่วยกติ 
1.4 กลุ่มวชิาฝึกภาคปฏบิตั ิ21 หน่วยกติ 

 
ปรบัลดหน่วยกติ 

2)  วชิาเลอืกในและนอกสาขา นักศกึษาต้องเลอืกศกึษา
รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกในและนอกสาขา 3 วชิา 9 
หน่วยกติ โดยเลอืกศกึษาวชิาดงัต่อไปนี้ 
2.1  กลุ่มวชิาเสรมิแนวคดิและวธิกีารสงัคม

สงเคราะห์  (6 หน่วยกติ) 

2)  วชิาเลอืกในและนอกสาขา นักศกึษาต้องเลอืก
ศกึษารายวชิาในหมวดวชิาเลอืกในและนอกสาขา 3 
วชิา 9 หน่วยกติ โดยเลอืกศกึษาวชิาดงัต่อไปนี้ 
2.1  กลุ่มวชิาเสรมิวิชาชพีสงัคมสงเคราะห์  (6 

หน่วยกติ) 

 
 
 

คงเดมิ 

2.2  กลุ่มวชิาสหศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประยุกต์ และกลุ่มวชิาเลอืกนอกสาขา  
(3 หน่วยกติ) 

2.3  กลุ่มวชิาเลอืกนอกสาขา 
3)  วชิาบงัคบันอกสาขา  15 หน่วยกติ   
4)  วชิาโท หรอืวชิาเลอืก 15 หน่วยกติ  นักศกึษาอาจ

เลอืกศกึษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดงันี้ 

2.2  กลุ่มวชิาสหศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประยุกต์ และกลุ่มวชิาเลอืกนอกสาขา  
(3 หน่วยกติ) 

 
3)  วชิาบงัคบันอกสาขา  15 หน่วยกติ   
4)  วชิาโท หรอืวชิาเลอืก 15 หน่วยกติ   

คงเดมิ 
 
 
 

คงเดมิ 
คงเดมิ 

1)  วชิาโท  15 หน่วยกติ  นักศกึษาอาจเลอืกศกึษา  คงเดมิ 
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สาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ เป็นวชิาโท โดยศกึษาตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหลกัสูตรวชิาโท
สาขาวชิานัน้ๆ และหากมจี านวนหน่วยกติของ
วชิาโทเหลอือยู่ นักศกึษาจะต้องเลอืกศกึษาวชิา
จากสาขาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อใหค้รบจ านวน
หน่วยกติทีก่ าหนดไวข้า้งต้น ทัง้นี้ นับรวมวชิา
ศกึษาทัว่ไปหมวดภาษาต่าง ประเทศดว้ย 

2)  วิชาเลือก  15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือก
ศกึษาจากวชิาของสาขาวชิาใดกไ็ด้ ทีเ่ปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รวมไม่เกนิ 4 สาขา ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

 คงเดมิ 

5)  วชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
      นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทัง้นี้ นับรวมวชิาศกึษาทัว่ไปหมวด
ภาษาต่างประเทศดว้ย 
การศึกษาสาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรเ์ป็นวิชา
โท  

     นักศกึษานอกคณะทีป่ระสงค์จะศกึษาสาขาสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะ
ด้านของสาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
15  
หน่วยกติ 

5)  วชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 
 
 
 
การศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็น
วิชาโท  
     นักศกึษานอกคณะทีป่ระสงค์จะศกึษาสาขาสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์เป็นวชิาโท ต้องศกึษารายวชิาเฉพาะ
ดา้นของสาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกติ 

คงเดมิ 
 
 
 
 
 

คงเดมิ 

การศึกษาเพ่ือรบัอนุปริญญาในสาขาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์
     นักศกึษาผูใ้ดไดศ้กึษารายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร
ในสาขา วชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 105 
หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มสีทิธิไ์ดร้บัอนุปริญญา 

การศึกษาเพ่ือรบัอนุปริญญาในสาขาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์
     นักศกึษาผูใ้ดไดศ้กึษารายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร
ในสาขา วิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 123  
หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มสีทิธิไ์ดร้บัอนุปรญิญา 

 
 

ปรบัโครงสรา้ง
หน่วยกติ 

      1)  ไดค่้าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
      2)  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ภาคการศกึษา 
      3)  ได้ศกึษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั ครบ

ตามหลกัสูตร รวม 30 หน่วยกติ 
      4)  ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้           

      1)  ไดค่้าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
      2)  ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษามาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ภาคการศกึษา 
      3)  ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัย 

ครบตามหลกัสูตร รวม 30 หน่วยกติ 
      4)  ไดศ้ึกษาวิชาเฉพาะของสาขาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้       
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          - วชิาบงัคบัในสาขา 51 หน่วยกติ คอื 
1) วชิาบงัคบัภาคทฤษฎี   36 หน่วยกติ 
2) วชิาบงัคบัภาคปฏบิตั ิ  15  หน่วยกติ 

          - วชิาเลอืกในและนอกสาขา  9 หน่วยกติ 
          - วชิาบงัคบันอกสาขา  9 หน่วยกติ 

5) ไดศ้กึษาวชิาเลอืกเสร ีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 

           - วชิาบงัคบัในสาขา 63 หน่วยกติ คอื 
1) วชิาบงัคบัภาคทฤษฎี   21 หน่วยกติ 
2) วชิาบงัคบัภาคปฏบิตั ิ  42  หน่วยกติ 

          - วชิาเลอืกในและนอกสาขา  9 หน่วยกติ 
          - วชิาบงัคบันอกสาขา  15 หน่วยกติ 

5) ไดศ้กึษาวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วย
กติ 

11) รายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตร โดย
เปรยีบเทยีบในลกัษณะเป็นวชิาต่อวชิา 

11) รายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตร โดย
เปรยีบเทยีบในลกัษณะเป็นวชิาต่อวชิา 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      
    ส่วนท่ี 1    21 หน่วยกิต       

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      
    ส่วนท่ี 1    21 หน่วยกิต  

 

มธ.100  พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

3 (3-0-6) หมวดสงัคมศาสตร ์ บงัคบั  1 วิชา 
มธ.100 พลเมอืงกบัการลงมอืแก้ปัญหา 

 
3 (3-0-6) 

 

มธ.101 โลก อาเซยีน และไทย 3 (3-0-6) หมวดสงัคมศาสตร/์หมวดภาษา เลือก 2 
วิชา 
มธ.101 โลก อาเซยีน และไทย/ 
มธ.109 นวตักรรมกบักระบวนการคดิ

ผูป้ระกอบการ/ 
มธ.106 ความคดิสรา้งสรรค์ และการ

สื่อสาร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรายวชิา
พื้นฐานตาม

มหาวทิยาลยั ปี
การศกึษา 2563 

มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม 3 (3-0-6) หมวดมนุษยศ์าสตร ์ เลือก 1 วิชา 
มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม 
มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง 

3 (3-0-6)  

มธ.103 ชวีติกบัความยัง่ยนื 3 (3-0-6) หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์
เลือก 1 วิชา 
มธ.103 ชวีติกบัความยัง่ยนื/ 
มธ.107 ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปัญหา 

 
3 (3-0-6) 

 

มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมี
วจิารณญาณ 

3 (3-0-6) หมวดภาษา บงัคบั 2 วิชา 
มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมี

วจิารณญาณ 
มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ย

ภาษาองักฤษ 

 
3 (3-0-6) 

 

มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ย
ภาษาองักฤษ 

3 (3-0-6)  
3 (3-0-6) 

 

มธ.106 ความคดิสรา้งสรรค์และการ
สื่อสาร 

3 (3-0-6)    

ส่วนท่ี 2    รวม  9 หน่วยกิต  ส่วนท่ี 2    รวม  9 หน่วยกิต   
มธ.113  ความรูพ้ื้นฐานทางปรชัญาและ

ศาสนา 
3 (3-0-6) ท.201 การพฒันาสมรรถภาพการเขยีน 3 (3-0-6) เปลี่ยนรายวชิา 
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มธ.121  มนุษย์กบัสงัคม 3 (3-0-6) มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรายวชิา 
มธ.122  กฎหมายในชวีติประจ าวนั 3 (3-0-6) มธ.122  กฎหมายในชวีติประจ าวนั 3 (3-0-6) คงเดมิ 
2 หมวดวิชาบงัคบั 2 หมวดวิชาบงัคบั   
วิชาเฉพาะ                             105 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ                             102 หน่วยกิต  
- วิชาเอกสงัคมสงเคราะห์   90 หน่วยกิต - วิชาเอกสงัคมสงเคราะห์   87 หน่วยกิต  

- วิชาเอก         66 หน่วยกิต - วิชาเอก         63 หน่วยกิต  
สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคม

สงเคราะห์ 
3 (3-0-6) สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคม

สงเคราะห์ 
3 (3-0-6) คงเดมิ 

สค.211  จรยิธรรมทางวิชาชพีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ 

3 (3-0-6) สค.211  จรยิธรรมทางวิชาชพีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ 

3 (3-0-6) ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคม
ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

3 (3-0-6) สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ใน
สงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

3 (3-0-6) คงเดมิ 

สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
ปัญหาสงัคม 

3 (3-0-6) สค.213  พลวตัการพฒันาและการ
เปลี่ยนรูปสงัคม 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 
และค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.214  สวสัดกิารสงัคมกบัความมัน่คงของ

มนุษย์และสงัคม 
3 (3-0-6) สค.214  สวสัดกิารสงัคมกบัระบบการ

คุม้ครองทางสงัคม 
3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา

และค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.221  สงัคมไทยกบัทฤษฎีการพฒันา
สงัคม    

3 (3-0-6)   ยุบรวมกบัวิชา 
สค.213 

สค.222  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 
1 

3 (2-1-6) สค.222 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิาน
สงัคมสงเคราะห์กบับุคคลและ
ครอบครวั 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 

สค.223  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 
2 

3 (2-1-6) สค.223 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิาน
สงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มชน 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 

สค.224  การวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์ 1 3 (2-1-6) สค.224 การวจิยัเชงิปริมาณในงาน
สงัคมสงเคราะห์ 

3 (2-2-5) เปลี่ยนชื่อวชิา 
ค าอธบิาย
รายวชิาและ
หน่วยกติ 

สค.311  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 
3 

3 (2-1-6) สค.311 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิาน
สงัคมสงเคราะห์ชุมชน 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 

สค.312  การวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์ 2 3 (2-1-6) สค.312 การวจิยัเชงิคุณภาพในงาน
สงัคมสงเคราะห์ 

3 (2-2-5) เปลี่ยนชื่อวชิา 
ค าอธบิาย

รายวชิา และ
หน่วยกติ 

สค.313  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 
4 

3 (2-1-6) สค.313 หลกัและวธิกีารบรหิารองค์กร
และนโยบายสวสัดกิารสงัคม 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 
ค าอธบิาย
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รายวชิา 
สค.314  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 

5 
3 (2-1-6)   ยุบรวมกบัวิชา 

สค.313 
สค.315   การใหก้ารปรกึษาทางสงัคม

สงเคราะห์ 
3 (2-1-6) สค.315   การใหก้ารปรกึษาทางสงัคม

สงเคราะห์ 
3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 (2-1-6) สค.411  การสมัมนาทางสงัคม

สงเคราะห์ 
3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.201  การดูงานและสมัมนา 3 (2-1-6) สค.201  การดูงานและสมัมนา 3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ1 6 (0-24-0) สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ1 6 (0-36-0) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา และ 
เปลี่ยนหน่วยกติ 

สค.301  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 (0-24-0) สค.301  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 (0-36-0) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา และ 

เปลี่ยนหน่วยกติ 
สค.401  การฝึกภาคปฏบิตั ิ3 6 (0-38-0) สค.401  การฝึกภาคปฏบิตั ิ3 6 (0-36-0) เปลี่ยนหน่วยกติ 

- วิชาเลือกในและนอกสาขา นักศึกษาต้อง
เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน 
และนอกสาขา  3 วิชา  9  หน่วยกิต โดยเลือก
ศึกษาวิชาดงัต่อไปน้ี 

- วิชาเลือกในและนอกสาขา นักศึกษาต้อง
เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน 
และนอกสาขา  3 วิชา  9  หน่วยกิต โดย
เลือกศึกษาวิชาดงัต่อไปน้ี 

 

1) กลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ 
บงัคบัเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ 
บงัคบัเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

 

สค.235  สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
และระบบสุขภาพ 

3 (3-0-6) สค.235  สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
และระบบสุขภาพ 

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.236  การปฏบิตักิารสงัคมสงเคราะห์
ในชุมชนและทอ้งถิน่ 

3 (2-1-6) สค.236  การปฏบิตักิารสงัคมสงเคราะห์
ในชุมชนและทอ้งถิน่ 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.237  การสงัคมสงเคราะห์ใน
อุตสาหกรรมและสวสัดกิาร
แรงงาน 

3 (3-0-6) สค.237  การสงัคมสงเคราะห์ใน
อุตสาหกรรมและสวสัดกิาร
แรงงาน 

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.238  การสงัคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุตธิรรม 

3 (3-0-6) สค.238  การสงัคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุตธิรรม 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

เปลี่ยนหน่วยกติ 
สค.239  การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์

กบักลุ่มเป้าหมาย 
3 (2-1-6) สค.239  มุมมองและสถานการณ์

ผูสู้งอายุในสงัคม 
3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา

และค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.245  สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 3 (3-0-6) สค.245  สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 3 (2-1-6) เปลี่ยนหน่วยกติ 
2) กลุ่มวิชาสหศาสตรแ์ละสงัคมสงเคราะห์ 2) กลุ่มวิชาสหศาสตรแ์ละสงัคม  
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ศาสตรป์ระยุกต์ และวิชาเลือกนอกสาขา 
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 

สงเคราะห์ศาสตรป์ระยุกต์ และวิชา
เลือกนอกสาขา เลือก 1 วิชา 3 หน่วย
กิต 

สค.365 ชีวติครอบครวัศกึษา เพศศกึษาและ
จรยิธรรมทางเพศ          

3 (3-0-6) สค.365 ชีวติครอบครวัศกึษา เพศวถิศีกึษา
และจรยิธรรมทางเพศ          

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.375 นวตักรรมทางสงัคมและการ

จดัการโครงการทางสงัคม 
3 (2-1-6) สค.375 นวตักรรมทางสงัคมและการ

จดัการโครงการบรกิารสงัคม 
3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา

และค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.465 การศกึษากบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6) สค.465 การศกึษากบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6) คงเดมิ 
สค.466 การจดัการความขดัแยง้ในงาน

สงัคมสงเคราะห์ 
3 (2-1-6) สค.466 การจดัการความขดัแยง้ในงาน

สงัคมสงเคราะห์ 
3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.469 กฎหมายในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) สค.469 กฎหมายในงานสงัคม

สงเคราะห์ 
3 (3-0-6) คงเดมิ 

สค.475 การคน้ควา้โดยอสิระ 3 (0-6-3) สค.475 การคน้ควา้โดยอสิระ 3 (0-6-3) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สค.477 กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคม
สงเคราะห์ 

3 (2-1-6) สค.477 กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคม
สงเคราะห์ 

3 (2-1-6) คงเดมิ 

สค.478 เพศสภาพกบัการพฒันาสงัคม
และความมัน่คง ของมนุษย์      

3 (3-0-6) สค.478 เพศสภาพและความเท่าเทยีม
ในงานสงัคมสงเคราะห์    

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.479 การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนใน

งานสงัคมสงเคราะห์       
3 (3-0-6) สค.479 การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนใน

งานสงัคมสงเคราะห์       
3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.485 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อใน

งานสงัคมสงเคราะห์ 
3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

สค.486 การระดมทุนทางสงัคมในงาน
สงัคมสงเคราะห์ 

3 (3-0-6) สค.486  การระดมทุนทางสงัคมในงาน
สงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิาร
สงัคม 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 
ค าอธบิาย

รายวชิา และ
หน่วยกติ 

สค.489 สวสัดกิารคนพกิาร 3 (2-1-6) สค.489  ความพกิาร สทิธ ิและ
สวสัดกิารสงัคม 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 
และค าอธบิาย

รายวชิา 
สค.495 สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 3 (3-0-6)   ปิด/ตดัออก 
สค.496 การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์

ส าหรบัผูเ้สพและผูต้ดิยาฯ 
3 (2-1-6) สค.496  การปฏบิตังิานสงัคม

สงเคราะห์ส าหรบัผูเ้สพและผู้
ตดิยาฯ 

3 (2-1-6) คงเดมิ 

สค.497 การจดัการภยัพบิตั ิ 3 (2-1-6) สค.497  การจดัการภยัพบิตั ิ 3 (2-1-6) คงเดมิ 
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สค.499  ประชาคมอาเซยีนกบัสวสัดกิาร
สงัคม 

3 (3-0-6)  
 

 ปิด/ตดัออก 

  รายวิชาใหม่   
  สค.225 นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานสงัคม
สงเคราะห์ 

3 (3-0-6)  

  สค.376  สงัคมสงเคราะห์โลก  3 (3-0-6)  
  สค.377  นโยบายและสวสัดกิาร

การศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการจ าเป็นพเิศษ 

3 (3-0-6)  

  สค.378  การป้องกนัอาชญากรรม 3 (3-0-6)  
  สค.379  สวสัดกิารชุมชน 3 (3-0-6)  
  สค.389  แนวคดิและทฤษฎีในการ

ท างานดา้นคนพกิาร  
3 (3-0-6)  

  สค.395  การวจิยัและจดัการความรูท้าง
สงัคมสงเคราะห์สุขภาพ 

3 (1-2-6)  

3) กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 3) กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา  
สษ.356 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคม

สงเคราะห์ 2 
3 (3-0-6) สษ.356  ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคม

สงเคราะห์ 2 
3 (3-0-6) คงเดมิ 

 
- วิชาบงัคบันอกสาขา 5 วิชา 15 หน่วยกิต - วิชาบงัคบันอกสาขา 5 วิชา 15 หน่วย

กิต 
 

ม.201  มานุษยวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) ม.201  มานุษยวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) คงเดมิ 
ร.211  ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร์ 3 (3-0-6) ร.211  ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร์ 3 (3-0-6) คงเดมิ 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) คงเดมิ 
สว.201 สงัคมวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) สว.201 สงัคมวทิยาเบื้องต้น 3 (3-0-6) คงเดมิ 
สษ.256 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคม

สงเคราะห์ 1 
3 (3-0-6) สษ.256 ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคม

สงเคราะห์ 1 
3 (3-0-6) คงเดมิ 

หลกัสูตรวิชาโท 
วิชาโททางการพฒันาชุมชน 

พช.311 แนวคดิและปฏิบตักิารพฒันา
ชุมชน 

3 (2-1-6) พช.311 แนวคดิและกระบวนการพฒันา
ชุมชน 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
พช.312  กระบวนการขบัเคลื่อนงาน

พฒันาชุมชน 
3 (2-1-6)  3 (2-1-6) ปิด/ตดัออก 

พช.313 การวางแผนและการบรหิารงาน
พฒันาชุมชน   ทอ้งถิน่ 

3 (2-1-6) พช.313 การวางแผนและการ
บรหิารงานพฒันาชุมชน 
ทอ้งถิน่ 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 
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พช.314  กระบวนการจดัการความรูใ้น
งานพฒันาชุมชน 

3 (2-1-6) พช.314  กระบวนการจดัการความรู้
และฝึกอบรมในงานพฒันา
ชุมชน 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
พช.415 การเสรมิสรา้งพลงัชุมชนและ

เครอืข่าย 
3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

พช 416 การจดัการตนเองของชุมชนและ
ทอ้งถิน่     

3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

พช.418 การวางแผนพฒันาเมอืงและ
ภูมภิาค 

3 (2-1-6) พช.418 การพฒันาชุมชนเมอืงและ
สิง่แวดล้อมเมอืง 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
  รายวิชาใหม่   
  พช.312 การวจิยัชุมชน 3 (2-1-6)  

หลกัสูตรวิชาโทสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 
ยธ.311  ความยุตธิรรมและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญา 
3 (3-0-6) ยธ.311  ความยุตธิรรมและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญา 
3 (3-0-6) คงเดมิ 

ยธ.312  อาชญาวทิยา และทณัวทิยา 3 (3-0-6) ยธ.312  ทฤษฎีอาชญาวทิยาและ 
ทณัวทิยา 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
ยธ.313  การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน    3 (3-0-6) ยธ.313  การแก้ไขผูก้ระท าผดิใน

ชุมชน    
3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธบิาย

รายวชิา 
ยธ.314  สงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการ

ยุตธิรรมส าหรบัเดก็และ
เยาวชน   

3 (2-1-6) ยธ.314  กระบวนการยุตธิรรมส าหรบั
เดก็และเยาวชน   

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมกบัความ

รุนแรงในครอบครวั 
3 (2-1-6) ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมและความ

รุนแรงในครอบครวั 
3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 

ยธ.316  การป้องกนัอาชญากรรม 3 (3-0-6)   ปิด/ตดัออก 
วิชาโทสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย ์  เปลี่ยนชื่อวชิาโท 

สพ.310 การประเมนิและวนิิจฉัยทางชวีะ 
จติสงัคม 

3 (2-1-6) สพ.310  การประเมนิและวนิิจฉัยทาง
ชวีะ จติสงัคมและการ
ปฏบิตักิารทางสหวชิาชพี 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
สพ.311 การสงัคมสงเคราะห์สุขภาพจติ 3 (3-0-6)   ปิด/ตดัออก 
สพ.312 การวจิยัและการจดัการความรู้

ทางสงัคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย ์

3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

สพ.313  จติสงัคมบ าบดั 3 (2-1-6) สพ.313  จติสงัคมบ าบดั 3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สพ.314  นิเวศวทิยาทางสงัคมสุขภาพ 3 (2-1-6) สพ.314  นิเวศวทิยาและสุขภาวะชุมชน 3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อ
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เปลี่ยนแปลง 

    รายวชิา  
สพ.315  สุขภาพชุมชน 3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 
สพ.316  นวตักรรมในงานสงัคม

สงเคราะห์สุขภาพ 
3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

  รายวิชาใหม่   
  สพ.311  บูรณาการสงัคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์กายและจติ 
3 (3-0-6)  

  สพ.312  การจดัการรายกรณีในการ
ปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์
สุขภาพและการแพทย ์

3 (2-1-6)  

หลกัสูตรวิชาโทการพฒันาเดก็ เยาวชนและครอบครวั 
ดค.361  แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็ 3 (3-0-6) ดค.361  แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิาร

เดก็ 
3 (3-0-6) คงเดมิ 

ดค.362  นโยบายและสวสัดกิารการศกึษา
ส าหรบัเดก็พเิศษ 

3 (3-0-6)   ปิด/ตดัออก 

ดค.364  ครอบครวัและการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม                                          

3 (3-0-6) ดค.364  ครอบครวัและการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม                                          

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

ดค.365  การวจิยัเพื่อการพฒันาโครงการ
ส าหรบัเดก็และเยาวชน 

3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

ดค.366  วธิกีารท างานกบัเดก็ และ
เยาวชน 

3 (2-1-6) ดค.366  ทกัษะการท างานกบัเดก็ 
เยาวชน และครอบครวั 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 
ค าอธบิาย

รายวชิา และปรบั
หน่วยกติ 

ดค.367  นวตักรรมการท างานกบัเดก็ 
เยาวชนและครอบครวั 

3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

ดค.369  สมัมนาการพฒันาเดก็ เยาวชน
และครอบครวั   

3 (2-1-6) ดค.369  ประเดน็ศกึษาในงานดา้นเดก็ 
เยาวชน และครอบครวั   

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อ
รายวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

  เปิดรายวิชาใหม่   
  ดค.368 สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 3 (3-0-6)  

     หลกัสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวสัดิการ 
พร.321  ทฤษฎีสงัคมและเศรษฐกจิกบั

แรงงาน 
3 (3-0-6) พร.321  ทฤษฎีเศรษฐกจิกบัแรงงาน

และสถานการณ์แรงงาน 
3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา

และค าอธบิาย
รายวชิา 

พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และ
คุณภาพชวีติการท างาน   

3 (3-0-6) พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีติการท างาน   

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 
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เปลี่ยนแปลง 

พร.323  มาตรการทางกฎหมายกบัการ
จดัการปัญหาแรงงานและ
สวสัดกิาร        

3 (3-0-6) พร.323  มาตรการทางกฎหมายกบัการ
จดัการปัญหาแรงงานและ
สวสัดกิาร        

 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิาและ 
ปรบัหน่วยกติ 

พร.333  ประเดน็พเิศษดา้นแรงงานและ
สวสัดกิาร 

3 (2-1-6)   ปิด/ตดัออก 

พร.334  สงัคมวทิยาและจติวทิยาการ
ท างาน                                 

3 (3-0-6) พร.334  สงัคมวทิยาและจติวทิยาการ
ท างาน                                 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิาและ 
ปรบัหน่วยกติ 

พร.335  การบรหิารความขดัแยง้ใน
ประเดน็แรงงาน              

3 (2-1-6) พร.335  การบรหิารความขดัแยง้ใน
ประเดน็แรงงาน              

3 (2-1-6) คงเดมิ 

พร.401  การฝึกปฏบิตัใินงานบรหิาร
แรงงานและสวสัดกิาร                

3 (0-9-0)   ปิด/ตดัออก 

หลกัสูตรวิชาโทสวสัดิการผู้สูงอายุ 
สผ.311  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒา

วทิยา 
3 (3-0-6) สผ.311  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒา

วทิยา 
3 (2-1-6) ปรบัหน่วยกติ 

สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ 3 (2-1-6) สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุ 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและ
การเกษียณอาย ุ

3 (2-1-6) สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุ
และการเกษียณอาย ุ

 
 

3 (2-1-6) เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวชิา 

สผ.314  การดูแลระยะยาวและบรกิารผูสู้งอายุ
ในภาวะสุดทา้ย 

3 (2-1-6) สผ.314  ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบั
ผูสู้งอายุ 

3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา
และค าอธบิาย

รายวชิา 
สผ.315  ทกัษะและเทคนิคการท างานกบั

ผูสู้งอายุ 
3 (2-1-6) สผ.315  การบูรณาการทกัษะการ

ท างานกบัผูสู้งอาย ุ
3 (2-1-6) เปลี่ยนชื่อวชิา

และค าอธบิาย
รายวชิา 

11) รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหว้ทิยาลยั/คณะ/
ภาควชิา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรยีน โดยเปรยีบเทยีบ
ในลกัษณะเป็นวชิาต่อวชิา 

  

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบการระบุรายละเอยีดในตารางเปรยีบเทียบโครงสร้างฯ ให้สอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดในหลกัสูตรฉบบัเดมิและฉบบัปรบัปรุงใหม่ 
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ภาคผนวก  3 
ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  

ฉบบั พ.ศ.2559 กบั ฉบบั พ.ศ.2563 
 

 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2559  รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2563 
วิชาเอกสงัคมสงเคราะห์ 

รายวิชาท่ีเทียบได้ รายวิชาท่ีเทียบได้ 
สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ 
สค.211  จรยิธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ 
3 หน่วยกติ สค.211  จรยิธรรมทางวิชาชพีและคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ 
3 หน่วยกติ 

สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมที่
เปลี่ยนแปลง 

3 หน่วยกติ สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมที่
เปลี่ยนแปลง 

3 หน่วยกติ 

สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหา
สงัคม 

3 หน่วยกติ สค.213 พลวตัการพฒันาและการเปลี่ยนรูป
สงัคม 

3 หน่วยกติ 

สค.214  สวสัดกิารสงัคมกบัความมัน่คงของมนุษย์
และสงัคม 

3 หน่วยกติ สค.214  สวสัดกิารสงัคมกบัระบบการ
คุม้ครองทางสงัคม 

3 หน่วยกติ 

สค.222  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 1 3 หน่วยกติ สค.222 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคม
สงเคราะห์กบับุคคลและครอบครวั 

3 หน่วยกติ 

สค.223  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 2 3 หน่วยกติ สค.223 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคม
สงเคราะห์กบักลุ่มชน 

3 หน่วยกติ 

สค.311  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 3 3 หน่วยกติ สค.311 หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคม
สงเคราะห์ชุมชน 

3 หน่วยกติ 

สค.313  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 4 3 หน่วยกติ สค.313 หลกัและวธิกีารบรหิารองค์กรและ
นโยบายสวสัดกิารสงัคม 

3 หน่วยกติ 

สค.315   การใหก้ารปรกึษาทางสงัคม
สงเคราะห์ 

3 หน่วยกติ สค.315  การใหก้ารปรกึษาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ 

สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ 
สค.201  การดูงานและสมัมนา 3 หน่วยกติ สค.201  การดูงานและสมัมนา 3 หน่วยกติ 
สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 หน่วยกติ สค.202  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 หน่วยกติ 
สค.301  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 หน่วยกติ สค.301  การฝึกภาคปฏบิตั ิ2 6 หน่วยกติ 
สค.401  การฝึกภาคปฏบิตั ิ3 6 หน่วยกติ สค.401  การฝึกภาคปฏบิตั ิ3 6 หน่วยกติ 
รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
สค.221  สงัคมไทยกบัทฤษฎีการพฒันาสงัคม    3 หน่วยกติ   
สค.224  การวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์ 1 3 หน่วยกติ   
สค.312  การวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์ 2 3 หน่วยกติ   
สค.314  หลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะห์ 5 3 หน่วยกติ   
  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้  
  สค.225 นวตักรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกติ 
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 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2559  รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2563 
สารสนเทศในงานสงัคม
สงเคราะห์ 

  สค.224  การวจิยัเชงิปรมิาณในงานสงัคม
สงเคราะห์  

3 หน่วยกติ 

  สค.312  การวจิยัเชงิคุณภาพในงานสงัคม
สงเคราะห์ 

 

3 หน่วยกติ 

วิชาเลือกในและนอกสาขา 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
สค.235  สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ

ระบบสุขภาพ 
3 หน่วยกติ สค.235  สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ

ระบบสุขภาพ 
3 หน่วยกติ 

สค.236  การปฏบิตักิารสงัคมสงเคราะห์ใน
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

3 หน่วยกติ สค.236  การปฏบิตักิารสงัคมสงเคราะห์ใน
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

3 หน่วยกติ 

สค.237  การสงัคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรม
และสวสัดกิารแรงงาน 

3 หน่วยกติ สค.237  การสงัคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรม
และสวสัดกิารแรงงาน 

3 หน่วยกติ 

สค.238  การสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุตธิรรม 

3 หน่วยกติ สค.238  การสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุตธิรรม 

3 หน่วยกติ 

สค.245  สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 3 หน่วยกติ สค.245  สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 3 หน่วยกติ 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
สค.239  การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์กบั

กลุ่มเป้าหมาย 
3 หน่วยกติ   

  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้  
  สค.239  มุมมองและสถานการณ์ผูสู้งอายใุน

สงัคม 
3 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาสหศาสตรแ์ละสงัคมสงเคราะห์ศาสตรป์ระยุกต์ 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
สค.365 ชีวติครอบครวัศกึษา เพศศกึษาและ

จรยิธรรมทางเพศ          
3 หน่วยกติ สค.365 ชีวติครอบครวัศกึษา เพศวถิศีกึษาและ

จรยิธรรมทางเพศ          
3 หน่วยกติ 

สค.375 นวตักรรมทางสงัคมและการจดัการ
โครงการทางสงัคม 

3 หน่วยกติ สค.375 นวตักรรมทางสงัคมและการจดัการ
โครงการบรกิารสงัคม 

3 หน่วยกติ 

สค.465 การศกึษากบัการพฒันาสงัคม 3 หน่วยกติ สค.465 การศกึษากบัการพฒันาสงัคม 3 หน่วยกติ 
สค.466 การจดัการความขดัแยง้ในงานสงัคม

สงเคราะห์ 
3 หน่วยกติ สค.466 การจดัการความขดัแยง้ในงานสงัคม

สงเคราะห์ 
3 หน่วยกติ 

สค.469 กฎหมายในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ สค.469 กฎหมายในงานสงัคมสงเคราะห์ 3 หน่วยกติ 
สค.475 การคน้ควา้โดยอสิระ 3 หน่วยกติ สค.475 การคน้ควา้โดยอสิระ 3 หน่วยกติ 
สค.477 กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคม

สงเคราะห์ 
3 หน่วยกติ สค.477 กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคม

สงเคราะห์ 
3 หน่วยกติ 
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สค.478 เพศสภาพกบัการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์      
3 หน่วยกติ สค.478 เพศสภาพและความเท่าเทยีมในงาน

สงัคมสงเคราะห์    
3 หน่วยกติ 

สค.479 การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนในงาน
สงัคมสงเคราะห์       

3 หน่วยกติ สค.479 การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนในงาน
สงัคมสงเคราะห์ 

3 หน่วยกติ 

สค.486 การระดมทุนทางสงัคมในงานสงัคม
สงเคราะห์ 

3 หน่วยกติ สค.486  การระดมทุนทางสงัคมในงานสงัคม
สงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม 

3 หน่วยกติ 

สค.489 สวสัดกิารคนพกิาร 3 หน่วยกติ สค.489  ความพกิาร สทิธ ิและสวสัดกิาร
สงัคม 

3 หน่วยกติ 

สค.496 การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ส าหรบั
ผูเ้สพและผูต้ดิยาฯ 

3 หน่วยกติ สค.496 การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์
ส าหรบัผูเ้สพและผูต้ดิยาฯ 

3 หน่วยกติ 

สค.497 การจดัการภยัพบิตั ิ 3 หน่วยกติ สค.497  การจดัการภยัพบิตั ิ 3 หน่วยกติ 
รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
สค.485 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อในงาน

สงัคมสงเคราะห์ 
3 หน่วยกติ   

สค.495 สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 3 หน่วยกติ   
สค.499  ประชาคมอาเซยีนกบัสวสัดกิารสงัคม 3 หน่วยกติ   
  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้  
  สค.376  สงัคมสงเคราะห์โลก  3 หน่วยกติ 
  สค.377  นโยบายและสวสัดกิารการศกึษา

ส าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการจ าเป็น
พเิศษ 

3 หน่วยกติ 

  สค.378  การป้องกนัอาชญากรรม 3 หน่วยกติ 
  สค.379  สวสัดกิารชุมชน 3 หน่วยกติ 
  สค.389  แนวคดิและทฤษฎีในการท างาน

ดา้นคนพกิาร  
3 หน่วยกติ 

  สค.395 การวจิยัและจดัการความรูท้างสงัคม
สงเคราะห์สุขภาพ 

3 หน่วยกติ 

วิชาโทวิชาโททางการพฒันาชุมชน 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
พช.311  แนวคดิและปฏบิตักิารพฒันาชุมชน 3 หน่วยกติ พช.311  แนวคดิและกระบวนการพฒันา

ชุมชน 
3 หน่วยกติ 

พช.313  การวางแผนและการบรหิารงาน
พฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ 

3 หน่วยกติ พช.313  การวางแผนและการบรหิารงาน
พฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ 

3 หน่วยกติ 

พช.314  กระบวนการจดัการความรูใ้นงาน
พฒันาชุมชน 

3 หน่วยกติ พช.314  กระบวนการจดัการความรูแ้ละ
ฝึกอบรมในงานพฒันาชุมชน 

3 หน่วยกติ 

พช.418 การวางแผนพฒันาเมอืงและภูมภิาค 3 หน่วยกติ พช.418   การพฒันาชุมชนเมอืงและสิง่แวดล้อม
เมอืง 

3 หน่วยกติ 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
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พช.312  กระบวนการขบัเคลื่อนงานพฒันาชุมชน 3 หน่วยกติ   
พช.415 การเสรมิสรา้งพลงัชุมชนและเครอืข่าย 3 หน่วยกติ   
พช 416 การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิน่        
3 หน่วยกติ   

  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้  
  พช.312 การวจิยัชุมชน 3 หน่วยกติ 

วิชาโทสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
ยธ.311  ความยุตธิรรมและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญา 
3 หน่วยกติ ยธ.311  ความยุตธิรรมและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญา 
3 หน่วยกติ 

ยธ.312  อาชญาวทิยา และทณัวทิยา 3 หน่วยกติ ยธ.312  ทฤษฎีอาชญาวทิยาและทณัวทิยา 3 หน่วยกติ 
ยธ.313  การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน    3 หน่วยกติ ยธ.313  การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน    3 หน่วยกติ 
ยธ.314  สงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการ

ยุตธิรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน   
3 หน่วยกติ ยธ.314  กระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็และ

เยาวชน   
3 หน่วยกติ 

ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมกบัความรุนแรงใน
ครอบครวั 

3 หน่วยกติ ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรง
ในครอบครวั 

3 หน่วยกติ 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
ยธ.316  การป้องกนัอาชญากรรม 3 หน่วยกติ   
  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้  
  -  

 
 

วิชาโทสงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย ์  
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
สพ.310 การประเมนิและวนิิจฉัยทางชวีะ จติ

สงัคม 
3 หน่วยกติ สพ.310  การประเมนิและวนิิจฉัยทางชวีะ จติ

สงัคมและการปฏบิตักิารทางสห
วชิาชพี 

3 หน่วยกติ 

สพ.313  จติสงัคมบ าบดั 3 หน่วยกติ สพ.313  จติสงัคมบ าบดั 3 หน่วยกติ 
สพ.314  นิเวศวทิยาทางสงัคมสุขภาพ  3 หน่วยกติ สพ.314  นิเวศวทิยาและสุขภาวะชุมชน

  
3 หน่วยกติ 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
สพ.311 การสงัคมสงเคราะห์สุขภาพจติ 3 หน่วยกติ   
สพ.312 การวจิยัและการจดัการความรูท้าง

สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
3 หน่วยกติ   

สพ.315  สุขภาพชุมชน 3 หน่วยกติ   
สพ.316  นวตักรรมในงานสงัคมสงเคราะห์

สุขภาพ 
3 หน่วยกติ   

  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 3 หน่วยกติ 
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  สพ.311  บูรณาการสงัคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์กายและจติ 
3 หน่วยกติ 

  สพ.312  การจดัการรายกรณีในการปฏบิตังิาน
สงัคมสงเคราะห์สุขภาพและ
การแพทย ์

3 หน่วยกติ 

วิชาโทการพฒันาเด็ก เยาวชนและครอบครวั 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
ดค.361  แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็ 3 หน่วยกติ ดค.361  แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็ 3 หน่วยกติ 
ดค.364  ครอบครวัและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม                                          3 หน่วยกติ ดค.364  ครอบครวัและการเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคม                                          
3 หน่วยกติ 

ดค.366  วธิกีารท างานกบัเดก็ และเยาวชน 3 หน่วยกติ ดค.366  ทกัษะการท างานกบัเดก็ เยาวชน 
และครอบครวั 

3 หน่วยกติ 

ดค.369  สมัมนาการพฒันาเดก็ เยาวชนและ
ครอบครวั   

3 หน่วยกติ ดค.369  ประเดน็ศกึษาในงานดา้นเดก็ 
เยาวชน และครอบครวั   

3 หน่วยกติ 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
ดค.362  นโยบายและสวสัดกิารการศกึษาส าหรบั

เดก็พเิศษ 
3 หน่วยกติ   

ดค.365  การวจิยัเพื่อการพฒันาโครงการส าหรบั
เดก็และเยาวชน 

3 หน่วยกติ   

ดค.367  นวตักรรมการท างานกบัเดก็ เยาวชน
และครอบครวั 

3 หน่วยกติ   

  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 3 หน่วยกติ 
  ดค.368 สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 3 หน่วยกติ 

วิชาโทการบริหารแรงงานและสวสัดิการ 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
พร.321  ทฤษฎีสงัคมและเศรษฐกจิกบัแรงงาน 3 หน่วยกติ พร.321  ทฤษฎีเศรษฐกจิกบัแรงงานและ

สถานการณ์แรงงาน 
3 หน่วยกติ 

พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และ
คุณภาพชวีติการท างาน   

3 หน่วยกติ พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และ
คุณภาพชวีติการท างาน   

3 หน่วยกติ 

พร.323  มาตรการทางกฎหมายกบัการจดัการ
ปัญหาแรงงานและสวสัดกิาร        

3 หน่วยกติ พร.323  มาตรการทางกฎหมายกบัการ
จดัการปัญหาแรงงานและสวสัดกิาร        

3 หน่วยกติ 

พร.334  สงัคมวทิยาและจติวทิยาการท างาน                                 3 หน่วยกติ พร.334  สงัคมวทิยาและจติวทิยาการท างาน                                 3 หน่วยกติ 
พร.335  การบรหิารความขดัแยง้ในประเดน็

แรงงาน              
3 หน่วยกติ พร.335  การบรหิารความขดัแยง้ในประเดน็

แรงงาน              
3 หน่วยกติ 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้    
พร.333  ประเดน็พเิศษดา้นแรงงานและ

สวสัดกิาร 
3 หน่วยกติ   



มคอ.2 

141 

 

 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2559  รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2563 
พร.401  การฝึกปฏบิตัใินงานบรหิารแรงงาน

และสวสัดกิาร                
3 หน่วยกติ   

  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 
- 

 

วิชาโทสวสัดิการผู้สูงอายุ 
รายวิชาท่ีเทียบได้  รายวิชาท่ีเทียบได้  
สผ.311  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา 3 หน่วยกติ สผ.311  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา 3 หน่วยกติ 
สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ 3 หน่วยกติ สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ 3 หน่วยกติ 
สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและการ

เกษียณอาย ุ
3 หน่วยกติ สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและการ

เกษียณอาย ุ
3 หน่วยกติ 

สผ.314  การดูแลระยะยาวและบรกิารผูสู้งอายใุน
ภาวะสุดทา้ย 

3 หน่วยกติ สผ.314  ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบั
ผูสู้งอาย ุ

3 หน่วยกติ 

สผ.315  ทกัษะและเทคนิคการท างานกบั
ผูสู้งอายุ 

3 หน่วยกติ สผ.315  การบูรณาการทกัษะการท างานกบั
ผูสู้งอายุ 

3 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  ในกรณีหลกัสูตรเดมิรายวชิานัน้ ๆ หน่วยกติ ต ่ากว่ารายวชิาในหลกัสูตรใหม่สามารถเทยีบ
รายวชิาทีห่น่วยกติทีน่้อยกว่าไปหน่วยกติทีม่ากกว่าได ้เช่น รายวชิาเดมิ จ านวน 2 หน่วยกติ สามารถ
เทยีบรายวชิากบัหลกัสูตรใหม่ 3 หน่วยกติ เป็นต้น 



มคอ.2 

142 

 

ภาคผนวกท่ี 4 
แสดงเป้าหมายของสมรรถนะท่ีต้องการให้บรรลุในแต่ละรายวิชา ในองค์ประกอบท่ี 1  

(ร่าง)  หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 
 

องค์ประกอบท่ี 1 
สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 

รายวิชา 
วิชาชีพสงัคมสงเคราะห์   
(Social Work Profession)   

รายวิชาโท รายวิชาอ่ืนๆ 

สมรรถนะที ่1 : ความสามารถในการ
ประยุกต์ใชป้รชัญาทางสงัคมสงเคราะห์ 
และจรรยาบรรณทางวชิาชพีสงัคม
สงเคราะห์ในการปฏบิตังิาน การสื่อสาร 
และการตดัสนิใจอย่างเป็นวชิาชพี 

สค.111  ปรชัญาและแนวคดิสงัคมสงเคราะห์ 
สค.211  จรยิธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ 
สค.411  การสมัมนาทางสงัคมสงเคราะห์ 
สค.225 นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานสงัคมสงเคราะห์ 

พช.311  แนวคดิและกระบวนการพฒันาชุมชน 
ยธ.311   ความยุตธิรรมและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญา                 
สพ.310   การประเมนิและวนิิจฉัยทางชวีะจติ

สงัคมและการปฏบิตักิารทางสห
วชิาชพี 

ดค.361   แนวคดิและทฤษฎีสวสัดกิารเดก็ 
พร.321   ทฤษฎีสงัคมเศรษฐกจิกบัแรงงานและ

สถานการณ์แรงงาน     
สผ.311  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา 

มธ.102  ทกัษะชีวติทางสงัคม 
มธ.103  ชีวติกบัความยัง่ยนื 
มธ.106  ความคดิสรา้งสรรค์ และการสื่อสาร 
สค.376  สงัคมสงเคราะห์โลก 
สษ.256  ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 

1 
สษ.356  ภาษาองักฤษส าหรบันักสงัคมสงเคราะห์ 

2 
ม.201   มานุษยวทิยาเบื้องต้น  
ร.211   ความรูเ้บื้องต้นทางรฐัศาสตร์ 
ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
สว.201  สงัคมวทิยาเบื้องต้น 

สมรรถนะที ่2 : ความตระหนักรูแ้ละ
สามารถปฏบิตังิานกบักลุ่มเป้าหมาย และ
บรบิททีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย 

 

สค.212  พลวตัพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคมที่
เปลี่ยนแปลง 

สค.201  ดูงานและสมัมนา 

พช.314   กระบวนการจดัการความรูแ้ละ
ฝึกอบรมในงานพฒันาชุมชน 

ยธ.314   กระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็และ
เยาวชน 

สพ.311   บูรณาการสงัคมสงเคราะห์ทาง
การแพทยก์ายและจติ  

มธ.101   โลก อาเซยีน และไทย 
มธ.104   การคดิ อ่านและเขยีนอย่างมี

วจิารณญาณ 
มธ.105   ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ 
มธ.122   กฎหมายในชวีติประจ าวนั  
สค.235   สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทยแ์ละระบบ
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องค์ประกอบท่ี 1 
สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 

รายวิชา 
วิชาชีพสงัคมสงเคราะห์   
(Social Work Profession)   

รายวิชาโท รายวิชาอ่ืนๆ 

ดค.364   ครอบครวัและการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม     

ดค.368   สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา 
ดค.369   ประเดน็ศกึษาในงานดา้นเดก็ 

เยาวชน และครอบครวั        
พร.322  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และ

คุณภาพชวีติการท างาน       
สผ.312  สวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ 
สผ.313  การวางแผนเขา้สู่วยัสูงอายุและก

เกษียณอายุ     

สุขภาพ 
สค.236   การปฏิบตักิารสงัคมสงเคราะห์ในชุมชน

และทอ้งถิน่  
สค.237   การสงัคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและ

สวสัดกิารแรงงาน 
สค.238   การสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการ

ยุตธิรรม 
สค.239   มุมมองและสถานการณ์ผูสู้งอายุในสงัคม 
สค.245   สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 
สค.377   นโยบายและสวสัดกิารการศกึษาส าหรบั

เดก็ทีม่คีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ 
สค.378   การป้องกนัอาชญากรรม 
สค.389   แนวคดิและทฤษฎีในการท างานดา้นคน

พกิาร  
สค.478   เพศสภาพและความเท่าเทยีมในงาน

สงัคมสงเคราะห์      
สค.489   ความพกิาร สทิธ ิและสวสัดกิารสงัคม 

สมรรถนะที ่3 : ส่งเสรมิหลกัสทิธมินุษยชน 
และความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม 

สค.213   พลวตัการพฒันาและการเปลี่ยนรูป
สงัคม 

สค.214  ระบบสวสัดกิารสงัคมกบัการคุม้ครอง
ทางสงัคม 

ยธ.313   การแก้ไขผูก้ระท าผดิในชุมชน  
พร.323   มาตรการทางกฎหมายกบัการจดัการ

ปัญหาแรงงานและสวสัดกิาร   
พร.335   การบรหิารความขดัแยง้ในประเดน็

แรงงาน                               

มธ.100   พลเมอืงกบัการลงมอืแก้ปัญหา 
สค.365   ชีวติครอบครวัศกึษา เพศวถิีศกึษาและ

จรยิธรรมทางเพศ    
สค.466   การจดัการความขดัแยง้ในงานสงัคม

สงเคราะห์ 
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ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 

รายวิชา 
วิชาชีพสงัคมสงเคราะห์   
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รายวิชาโท รายวิชาอ่ืนๆ 

สค.479   การเสรมิสรา้งสทิธมินุษยชนในงานสงัคม
สงเคราะห์         

สค.486   การระดมทุนทางสงัคมในงานสงัคม
สงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม   

สมรรถนะที ่4 : ความสามารถในการวจิยั
ทางสงัคมสงเคราะห์ การวจิยัเพื่อ
พฒันาการปฏบิตังิาน การวจิยัจากการ
ปฏบิตังิาน 

สค.224   การวจิยัเชงิปรมิาณในงานสงัคม
สงเคราะห ์

สค.312   การวจิยัเชงิคุณภาพในงานสงัคม
สงเคราะห ์

พช.312 การวจิยัชุมชน 
 

ท.201    การพฒันาสมรรถภาพการเขยีน 
สค.375   นวตักรรมทางสงัคมและการจดัการ

โครงการบรกิารสงัคม 
สค.395   การวจิยัและการจดัการความรูท้างสงัคม

สงเคราะห์สุขภาพ 
สค.475   การคน้ควา้โดยอสิระ 

สมรรถนะที ่5 : ความสามารถในการมส่ีวน
ร่วมในกระบวนการนโยบายและการพฒันา
นโยบาย 

สค.313   หลกัและวธิกีารบรหิารองค์กรและ
นโยบายสวสัดกิารสงัคม 

พช.313   การวางแผนและการบรหิารงาน
พฒันาชุมชน ทอ้งถิน่  

ยธ.312   ทฤษฎีอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  
พร.334   สงัคมวทิยาและจติวทิยาการท างาน   
สผ.314   ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบั

ผูสู้งอายุ 

มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกจิ 
สค.469  กฎหมายในงานสงัคมสงเคราะห์ 
สค.477  กจิการเพื่อสงัคมกบังานสงัคมสงเคราะห์ 
 

สมรรถนะที ่6 : ความสามารถในการสรา้ง
สมัพนัธภาพ ประเมนิและวนิิจฉัยทางสงัคม 
ปฏบิตังิาน ตดิตามและประเมนิผลบุคคล 
ครอบครวั กลุ่ม องค์กร และชุมชน 

สค.222   หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคม
สงเคราะห์กบับุคคลและครอบครวั 

สค.223   หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคม
สงเคราะห์กบักลุ่มชน  

สค.311   หลกัและวธิกีารปฏบิตังิานสงัคม
สงเคราะห์ชุมชน  

พช.418   การพฒันาชุมชนเมอืงและ
สิง่แวดล้อมเมอืง 

ยธ.315   เหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรง
ในครอบครวั     

สพ.312   การจดัการรายกรณีในการปฏิบตังิาน
สงัคมสงเคราะห์สุขภาพและการแพทย์ 

สค.379   สวสัดกิารชุมชน 
สค.496   การปฏิบตังิานสงัคมสงเคราะห์ส าหรบัผู้

เสพและผูต้ดิยาและสารเสพตดิ   
สค.497  การจดัการภยัพบิตั ิ   
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สค.315   การใหก้ารปรกึษาทางสงัคม
สงเคราะห์ 

สค.202   การฝึกภาคปฏิบตั ิ1 (360 ชัว่โมง) 
สค.301   การฝึกภาคปฏิบตั ิ2 (360 ชัว่โมง) 
สค.401   การฝึกภาคปฏิบตั ิ3 (480 ชัว่โมง) 

สพ.313   จติสงัคมบ าบดั 
สพ.314   นิเวศวทิยาและสุขภาวะชุมชน 
ดค.366   ทกัษะการท างานกบัเดก็ เยาวชน 

และครอบครวั 
 สผ.315  การบูรณาการทกัษะการท างานกบั

ผูสู้งอายุ                                      
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