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       รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
รหัสหลักสูตร   25400051100202 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Social Work Program 

     
2.   ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม   : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ 

ชื่อย่อ    : สส.บ. 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม   : Bachelor of Social Work 

ชื่อย่อ    : B.S.W. 
3. วิชาเอก  
   - ไม่มี- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  
 5.2 ภาษาที่ใช้   

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2559 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดา้นหลักสูตรและการจัดการศึกษา  

ในการประชุม คร้ังที่   3/2559  เมื่อวันที่  18  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2559   
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม 

ในการประชุม คร้ังที่              เมื่อวันที่       เดือน              พ.ศ.  2559   
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา  2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักสังคมสงเคราะห์ 
8.2  นักจัดการรายกรณี (case manager) 
8.3 นักสวัสดิการสังคม 
8.4 นักพัฒนาสังคม 
8.5 พัฒนากร 
8.6 นักพัฒนาชุมชน 

 8.7 นักฑัณทวิทยา 
8.8 พนักงานคุมประพฤต ิ
8.9 พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
8.10 พนักงานคุ้มครองสิทธ ิ
8.11 เจ้าหน้าทีบุ่คคล 
8.12 เจ้าหน้าที่พฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

 8.13 นักวิชาการ 
8.14 นักวิจัย 
8.15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 8.16 นักบริหาร 
 8.17 เจ้าหน้าทีบ่ริหาร ฯลฯ 
9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบตัรประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร เปิดการเรียนการสอน ณ  ศูนย์รังสิต 
ล าดับ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

1 3959800120XXX ศาสตราจารย ์ ระพีพรรณ ค าหอม สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2526) 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
        (เกียรตินิยมอันดับ 2)   
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2523) 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

2 3570700031XXX อาจารย ์ ปรียานชุ  
โชคธนวณิชย ์

สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)   
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2548) 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 
 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 

3 1350500005XXX อาจารย ์ รณรงค์  จันใด พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2555) 
สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2549) 

4 3100202757XXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อัญมณี บูรณกานนท ์ สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2527) 
M.S.W. (Social Work) Washington 
 University, USA. (2544) 
ค.บ.(ครุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523) 

5 3120101807XXX อาจารย ์ ธัญญาภรณ์  
จันทรเวช 

สว.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (2549) 
สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์)           
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544) 

6 3950600016XXX อาจารย์ ดร. มาดี  ลิ่มสกุล สส.ด.(การบริหารสังคม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 (2552) 
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2546) 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 
 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2543) 

7 3199900271XXX อาจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบงึแก Ph.D.(Rehabilitation Counselor Education)  
 Michigan State University, USA. 
 (2552) 
M.S.(Rehabilitation Psychology)  
 University of  Wisconsin-Madison, 
 USA. (2549) 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 
 1)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2544) 

8 3100600941XXX อาจารย ์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์ M.S.(Social Gerontology) Central Missouri 
 State University, USA. (2538) 
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ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

M.A.(Employment & Labour Studies) 
 Institite of Social Studies, The 
 Hague, The Netherlands (2544) 
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (2533) 

* ล าดับที่ 1 - 5 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร  เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

1 3809900220XXX อาจารย์ ดร. 
 

สุขุมา  อรุณจิต สส.ด.(การบริหารสังคม)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2557) 
ศศ.ม.(สื่อสารมวลชน)  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2547) 
ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2549) 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 
 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 

2 3659900752XXX อาจารย ์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2541) 

3 3520200253XXX อาจารย ์ กรุณา ใจใส ศศ.ม. (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 (2553) 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 

4 3589900003XXX อาจารย ์ ปรินดา  ตาส ี วท.บ.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ (2551) 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 
 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2546) 

5 1539900138XXX อาจารย ์ วรลักษณ์ เจริญศรี สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2555) 
สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์)  (เกียรตินิยมอันดับ 
 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2551) 

ล าดับที่ 1 – 5.  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 



              มคอ.2  

 6 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
บริบทภายนอกที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรได้แก่   
1. เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก ยังมีความผันผวนและมีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  

กล่าวคือ เศรษฐกิจโลกจะยังอยู่ในช่วงการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่   ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะ
ผันผวนตลอดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 จะท าให้ไทยมีโอกาสการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  โอกาสการใช้ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์
และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก องค์การ
สหประชาชาติประเมินสถานการณ์ในชว่งปี 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก
คือวัยเด็กมีจ านวนลดลง  สังคมสูงวัยจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  วัยท างานต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น   การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  ภาคการผลิตต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีให้ทัน โดยต้องเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมจึงจะท าให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในปี 2556 
คนไทยจ านวน 26.1 ล้านคนหรือมากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่  ทุกเวลา  ซึ่งเป็นความ
ท้าทายของการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลให้เกิดวาระ
การพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  โดยมีการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals-SDGs)  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคตที่เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีระบบการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง   
ลดความเหลื่อมล้ าภายในและระหว่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาการเมือง และเศรษฐกิจ  ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข   
มีความยุติธรรม  และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  

2. ผลการพัฒนาประเทศไทยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1- ฉบับที่ 11 (2504-2557) 
ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า  เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของประชาชน(GNI 
Per Capita)   ในปี 2553เพิ่มข้ึนเป็น 156,643 บาท (4,937 ดอลล่าร์ สรอ.) ซึ่งท าให้ธนาคารโลกได้ขยับฐานะประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper Middle Income Country) และในปี 2557  รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI Per 
Capita)ของประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็น 185,414 บาท  (5,707 ดอลล่าร์ สรอ.) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GNI 
Per Capita) อยู่ที่ 202,795 บาท ( 6,108 ดอลล่าร์ สรอ.) และมีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมเมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ในปี 2564  รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI Per Capita) เป็น 464,052 บาท (13,649 ดอลล่าร์ สรอ.)  และ 440,849 
บาท  (12,966 ดอลล่าร์ สรอ.) เมื่อสิ้นแผนพัฒนฯฉบับที่ 13ในปี 2569 (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2558, น.1-15)  

3. ดัชนีชี้วัดและรายงานเชิงสถานการณ์ระดับโลก  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ( Human Development Index : 
HDI )  ปี 2556 ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่มีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ความยืนยาวของชีวิตและสุขภาพดี  การศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพชีวิตพบว่าไทยอยู่ที่ล าดับ 103 ในจ านวน 187 ประเทศ   รายงานความสุขของประชากรโลก  
(World Happiness Report) ของสหประชาชาติปี 2015  ประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 34 ขณะที่สิงคโปร์อยู่ล าดับที่ 24 (ส านักงาน
คระกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2559, น.163-164) 
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ผลกระทบจากการข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015  ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา (ในปี 2558) 
ประกอบด้วย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน โดยในการเปิดเสรีด้านสินค้าและบริการ ไทยจะเสียเปรียบใน
สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ หรือได้รับผลประโยชน์จากบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า การเปิดเสรีด้านการลงทุน อาจจะท าให้ไทยสูญเสียการเป็นฐานผลิตให้ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์และแรงงานราคาถูก และเสถียรภาพทางการเมืองที่สูงกว่า และการเปิดเสรีด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ จะท าให้แรงงานระดับล่างไหลเข้าสู่ไทย เพื่อมารับค่าแรงขั้นต่ าที่สูงกว่า การอพยพแรงงานจะท าให้เกิด
การผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และปัญหาสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนตามไปด้วย  สิ่งที่น่าเป็นห่วงในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ก็คือ การค้ายาเสพติด อาชญากรรมเพิ่มขึ้น  
การค้ามนุษย์จะขยายตัวตามไปด้วย  

    นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ ที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจ านวนและความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้ายของมนุษย์ใน
รูปแบบต่างๆ  ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ไม่เฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ค่าครอง
ชีพสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  การตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก และผลกระทบเชิงสังคมด้านคุณภาพชีวิต  การเข้าไม่
ถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม   

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

บริบทภายใน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่ส าคัญมีดังนี้ 
1) นโยบายการพัฒนาประเทศมีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   ภายใต้วิสัยทัศน์  

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ( Inclusive 
Growth) ประกอบด้วย 7 แนวทางได้แก่ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  การ
สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาระบบสุขภาพ  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย  การสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนวัฒนธรรม 

2) ผลการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ในปี 2557 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ด าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งการพิจารณาผล 
ของการสัมมนาดังกล่าวร่วมกับผลการประเมินรายวิชาของคณะฯ พบว่า การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษายังมีระยะเวลาที่จ ากัด
ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึก ในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานหรือพื้นที่ จากเดิมที่การศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมีจ านวนชั่วโมงการฝึกรวมกันเท่ากับ 540  ชั่วโมงนั้น พบว่ายังไม่เพียงพอ  
  นอกจากนี้ เนื้อหาการเรียนในรายวิชา พบว่า ส่วนหนึ่งมีเนื้อหาทับซ้อน และยังขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ทฤษฎี ไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติได้จริง  และเนื่องจากบริบทของการท างานสังคมสงเคราะห์ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนยังมีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้  เช่น ทักษะการประเมินวินิจฉัยปัญหา
และวางแผนการท างานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟู  ป้องกัน  คุ้มครอง  พัฒนาและติดตามผลที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย  ทักษะการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลมีน้อย เป็นต้น  ข้อเสนอจากการสัมมนาที่ส าคัญคือ ควรปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ (ทั้งในและนอกชั้นเรียน)  ควรลดรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรเน้นวิธีวิทยาทางสังคมเคราะห์ให้มีความชัดเจนขึ้น  และควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมากขึ้น   และให้อาจารย์ที่สนใจหน่วยงานต่างๆเข้าดูงานและฝึกภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษา  
(คณะกรรมการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต, 2557, 2558) 
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3) การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556  ท าให้เกิด “สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” 
ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้มีมาตรฐาน  คุณภาพบริการที่ดีต่อประชาชนส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สังคมสงเคราะห์จะต้องมีใบรับอนุญาตสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการสอบใบอนุญาต  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกับหน่วยงานบริการสังคมสงเคราะห์  ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ จึงควรมุ่งเป้าหมายที่การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ซึ่งการศึกษา
ภาคปฏิบัติจะเป็นหัวใจส าคัญยิ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  ประกอบกับ การที่สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนสาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ผ่านกลไกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย ได้มีข้อสรุปร่วมกันเป็นเอกสาร 
(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนดให้หลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยเฉพาะปริญญาที่มุ่งสู่วิชาชีพมีการฝึกภาคปฏิบัติที่ไม่น้อยกว่า 800 
ชั่วโมง ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม
จ านวนการฝึกภาคปฏิบัติจาก 2  ฝึกภาคปฏิบัติเป็น  3 ฝึกภาคปฏิบัติ  และให้ชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติในภาพรวมให้มากข้ึน 

4) การเกิดองค์กรวิชาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน  การรวมตัวของ
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จ านวน  9 สถาบัน การจัดตั้ง “ สมาคมสภาการศึกษาสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย”   ได้มีการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อเป็นกรอบการ
จัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในทุกระดับ   เพื่อให้เกิดมาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน   ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ต่อไป 

5) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานที่เน้น
การเรียนรู้จากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับหลักสูตรการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะการท างานเป็นทีม  ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และทักษะการสื่อสารฯลฯ ที่เอ้ือให้ผู้เรียน
สามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จึงจะมุ่งเน้นศูนย์กลางและให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียนและเอ้ือต่อกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน 

6) การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มีความซับซ้อน  ใช้องค์ความรู้สหศาสตร์  และท างานร่วมกับ 
สหวิชาชีพ  ปัญหาสังคมที่รุนแรง  ซับซ้อนมากข้ึนส่งผลให้วิชาชพีจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างเปน็
มืออาชีพ  มีเครื่องมือทางวิชาชีพท างานอย่าง คิดเป็นระบบ  มีความแม่นย าในหลักวิชาการและประยุกต์ใช้สหศาสตร์อย่างเป็น
บูรณาการ   มีความรู้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  และการมีความรู้และความเข้าใจในการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย    

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  การชี้น าสังคม  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
รวมทั้งการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนานโยบายและกลไกทางสังคมให้สามารถตอบสนองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ
โลกและประเทศโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประชานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   ผลของการพัฒนาที่ไม่สมดุลได้ก่อผลกระทบและปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งใน
ระดับปัจเจก กลุ่ม ครอบครัวอีกมากมาย รวมถึงกระทบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในกระแสที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาระบบคุ้มครองและป้องกันปัญหาในระยะยาวเพื่อให้
มนุษย์มีหลักประกันในความมั่นคงของชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ซึ่งต้องอาศัยการท างานทั้งการให้บริการโดยตรง ทั้งระดับ
บุคคล  กลุ่ม และชุมชน  รวมทั้งการศึกษาวิจัยซึ่งน าไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย    

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ที่พร้อมด้วยความรู้ ความช านาญในการบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนานักวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการสังคม
มากขึ้น โดยหลักสูตรปรับปรุงให้มีการฝึกภาคปฏิบัติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เน้นการฝึกทักษะในและนอกชั้นเรียน และการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในบริบทการท างานจริง โดยหลักสูตร
จะให้ปริญญาสาขาเดียว คือวิชาเอกสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และวิชาโทใน 7 สาขาวิชา อันประกอบด้วย 1)  สาขาการ
พัฒนาชุมชน  2)  สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม  3)  สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  4)  สาขาการพัฒนา
เด็กเยาวชนและครอบครัว  5)  สาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 6) สาขาสวัสดิการผู้สูงอายุ  และ7) สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ทั่วไป ส าหรับนักศึกษานอกคณะ 

 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มีภารกิจหลัก 5 
ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซึ่งการปรับปรุ ง
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จะส่งเสริมให้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต รวมทั้งภารกิจด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ แก้ไขปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
ชุมชน และสังคม ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/

คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น) 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  ได้ก าหนดให้นักศึกษา ได้ศึกษาในหลักสูตรอ่ืน คือ 
หมวดวิชาบังคับนอกสาขา  15 หน่วยกิต  มี 5 วิชา คือ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา             หน่วยกิต  
                                    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องตน้                    3 (3-0-6) 
AN 201 Introduction to Anthropology  
ร.211   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์        3 (3-0-6) 
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PO 211   Introduction to Political Science  
 
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น          3 (3-0-6) 
EC 210 Introductory Economic 
สว.201 สังคมวิทยาเบื้องต้น          3 (3-0-6) 
SO 201 Introduction to Sociology  
สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 1               3 (3-0-6) 
EL 256 English for Social Workers 1 

นอกจากนี้ ยังก าหนดให้นักศึกษา/เลือกศึกษาในหลักสูตรอ่ืนในหมวดวิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งรายวิชาในหลักสูตรนี้ และรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนซึ่งการ
ก าหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาในหลักสูตรอ่ืนดังกล่าว เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมา

เรียนตามความสนใจมีหลาย วิชา/หมวด ซึ่งนักศึกษาคณะ/หลักสูตรอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในลักษณะวิชาเลือก หรือ
วิชาเลือกเสรี หรือเรียนเป็นวิชาโท  คือ  1) วิชาเลือกในสาขา แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
(Concept and Social Work Methodology) และกลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยุกต์(Interdisciplinary 
and Applied Methodology)  และ  2) วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 15 หน่วยกิต ซึ่งมีทั้งวิชาบังคับ 
และวิชาเลือก ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการในกรณีที่นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประสงค์จะเรียนรายวิชาในหลักสูตร
อ่ืน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะเป็นผู้พิจารณารายวิชานั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือไม่ จากนั้น จะประสานไปที่คณะต้นสังกัดของหลักสูตร/รายวิชานั้นๆ ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
เช่น วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 และวิชาบังคับนอกคณะ เป็นต้น ส่วนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษานั้น จะลงทะเบียนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยการบริหารจัดการของส านักทะเบียนและประมวลผล  ในส่วนของวิชาโทหรือวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี 
นั้น จะเป็นระบบเปิดที่นักศึกษาใน/นอกหลักสูตร สามารถวางแผนการศึกษา และลงทะเบียนผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตเช่นกัน  
ยกเว้นวิชาบังคับในคณะ หากนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ต้องการมาเรียน ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ประจ าวิชา  และได้รับอนุมัติ
จากคณะฯ เป็นรายกรณีไป 

 
             หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา และความส าคัญ 

การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นธรรมทาง
สังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพ
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการ
สร้างส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 



              มคอ.2  

 11 

 
 

  1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีวิทยา 

ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และมีทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการท างานในองค์กร  
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้ 

2)  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการท างานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการท างานทางวิชาชีพในการท างาน  
กับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3)   มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ  และสามารถเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1)    การพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์
สังคมปัจจบุัน และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

2)   ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
ต่อเนื่องในด้านสงัคมที่อาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร และ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

3)   การติดตามผลการน าหลักสูตร
ไปใช้  

1)   ทบทวนหลักสูตร การเรียนการ
สอน รวมทั้งการศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
หลักสูตรที่ใกล้เคียง  

2)   จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

3)   การประเมินผลหลักสูตร และสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

1)   ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
2)   ความพึงพอใจของหน่วยงาน

ต่อคุณภาพของบัณฑิต 
3)   ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรม

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

4)   ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปน็ระยะๆ 
ทุก 5 ปี 

 
หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ หรือตามที่รายวิชานั้น ๆ ก าหนด 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในการเรียนชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3  

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่มี- 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน-เวลา ราชการปกติ  
   ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา  

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จะเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจจะยัง
มีความไม่เข้าใจในบทบาทวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และยังต้องการการปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัย  
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

             1) กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สังคม โดยผ่านโรงเรียน/สถานศึกษา  ฝ่ายการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะฯตามโรงเรียนต่างๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   และจัดท า
สื่อเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจในการเรียนการสอนและเผยแพร่การด าเนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อผู้เรียน  และส่งผลให้จ านวนผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเรียนในคณะฯมีจ านวนสูงขึ้น  

             2) กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และตอบข้อซักถามของผู้ปกครองกับคณาจารย์ของคณะฯ  และจัดให้มีบริการหลายรูปแบบ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบให้การปรึกษาโดยใช้ห้องปฏิบัติการการให้ปรึกษา ทั้งนี้ปัจจุบัน มีนักศึกษาทั้งในและต่าง
คณะมาใช้บริการ   
  3) กลยุทธ์การผลักดันความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  คณะฯร่วมกับเครือข่ายทางวิชาชีพต่างๆ เช่น สมาคมนักสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์ผลักดัน 
พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งมีบทบาทการจัดตั้ง สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย 
(สสสท.) เพื่อร่วมกันจัดท า (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้มี
มาตรฐานเดียวกัน   

             4) กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในระดับสากล  ระดับภูมิภาค และระดับ
อาเซียน  เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  การจัดอบรมหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ให้กับประเทศลาว  พม่า   มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี และประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้น 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานกับประเทศญี่ปุ่น  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศึกษาจะรบันักศึกษาปีละ  375 คน ประกอบด้วย ศูนย์รังสิต ปีละ 250 คน และศูนย์ล าปาง 
ปีละ 125 คน 

นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปทีี่ 1 375 375 375 375 375 

ชั้นปทีี่ 2  375 375 375 375 
ชั้นปทีี่ 3   375 375 375 

ชั้นปทีี่ 4    375 375 
รวม 375 750 1,125 1,500 1,500 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    375 375 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณจากงบคลัง และงบประมาณจากรายได้ของคณะ เป็นงบประมาณในภาพรวมที่ใช้ร่วมกันทุก
หลักสูตร แต่เมื่อค านวณเฉพาะหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เฉลี่ยตามจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีงบประมาณ 
(ค านวณจากงบประมาณทั้งหมด - 45,945,400.00 และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดตามค่า FTES 1,333.38 โดยนักศึกษาปริญญา
ตรีมีค่า FTES = 764.33) ดังนี้  

1) งบประมาณแผ่นดิน   
 - แผนงานการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   19,709,866.80 บาท 
2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษา   
 - แผนงานจัดการศึกษา       934,745.61  
 - แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา       638,929.41  บาท 
 - แผนงานกิจการนักศึกษา  128,177.69  บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัย   
 - แผนงานวิจัย 195,904.77   บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การให้บริการวิชาการ   
 - แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 262,904.20   บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างมาตรฐานการท างาน   
 - แผนงานบริหาร 2,964,263.04   บาท 
 - แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 83,959.19   บาท 
 - แผนงานทรัพยากรมนุษย์ 736,042.20   บาท 
 - เงินส ารองจ่าย 22,389.12   บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 - แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา 39,740.68   บาท 
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 รวมทั้งหมด 25,716,922.71   บาท 
  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  (25,716,922.71 / 764.33 =) 34,457.84  บาทต่อปี 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   () แบบชั้นเรียน  
   (....) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   (....) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   (....) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   (....) แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   (....) อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15  
  2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  141 หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษา  
   เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบ
ตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
   1. วิชาศึกษาทั่วไป                30   หน่วยกิต 
   2. วิชาเฉพาะ              105  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์           90  หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาบังคับในสาขา  66  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกในและนอกสาขา  9   หน่วยกิต 
     2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา  15  หน่วยกิต 
    2.2 วิชาโท หรือวิชาเลือก                           15  หน่วยกิต 
   3. วิชาเลือกเสรี                6    หน่วยกิต 
     รวม                   141    หน่วยกิต 
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   3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

  3.1.3.1 รหัสวิชา 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ  2  
ต าแหน่ง และตัวเลข  3  ต าแหน่ง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  อักษรย่อน าหน้าตัวเลข  2 ต าแหน่ง  คือ  
สค./SW   หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
พช./CD  หมายถึง     รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวชิาโททางการพัฒนาชุมชน  

 ยธ./JA    หมายถึง    รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวชิาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม  

สพ./MW หมายถึง    รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวชิาโทสังคมสงเคราะห์ 
 ทางการแพทย์    

ดค./CF    หมายถึง    รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวชิาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
 และครอบครัว 

พร./LW  หมายถึง     รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวชิาโทการบริหารแรงงาน 
 และสวัสดิการ 

สผ./WO  หมายถึง    รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวชิาโทสวัสดิการผู้สงูอายุ 
 
ตัวเลข 3 ต าแหน่ง    รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

มีความหมายดังนี ้
  เลขหลักหน่วย หมายถึง วิชาบงัคับ หรือวิชาเลือก คือ 
     1-4 หมายถึง วิชาบังคับ 
     5-9 หมายถึง วิชาเลือก 
  เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวชิา คือ 
     0 หมายถึง วิชาภาคปฏิบัต ิ
     1-2 หมายถึง วิชาบังคับภาคทฤษฎ ี
     3-5 หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
     6-9 หมายถึง วิชาในกลุ่มสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยุกต์ 
  เลขหลักร้อย หมายถึง  รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรแต่ละชั้นปี คือ 
     1 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร ชัน้ปีที่ 1 
     2 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร ชัน้ปีที่ 2 
     3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร ชัน้ปีที่ 3 
     4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร ชัน้ปีที่ 4 
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 3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1. วิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 :  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้   
รหัสวิชา ชื่อวิชา                           หน่วยกิต  

                                     (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

มธ.100     พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม        3 (3-0-6) 
TU 100     Civic Education 
มธ.101      โลก อาเซียน และไทย          3 (3-0-6) 
TU 101     Thailand, Asean, and The World 
มธ.102      ทักษะชีวิตทางสังคม          3 (3-0-6) 
TU 102     Social Life Skills 
มธ.103      ชีวิตกับความยั่งยืน          3 (3-0-6) 
TU 103     Life and Sustainability 
มธ.050   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
TU 050  English Skill Development          ไม่นับหน่วยกิต 
มธ.104     การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิารณญาณ       3 (3-0-6) 
TU 104     Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105     ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ        3 (3-0-6) 
TU 105     Communication Skills in English  
มธ.106     ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร        3 (3-0-6) 
TU 106    Creativity and Communication 
  ส่วนที่ 2 : นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาตามที่คณะก าหนด 3 วิชา 9 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรชัญาและศาสนา        3 (3-0-3) 
TU 113   Fundamentals of Philosophy and Religions 
มธ.121 มนุษย์กับสงัคม           3 (3-0-3) 
TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั         3 (3-0-3) 
TU 122 Law in Everyday Life 
2. วิชาเฉพาะ  จ านวน 105  หน่วยกิต  คือ 
      2.1) วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  90 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

  2.1.1) วิชาบังคับในสาขา  66 หน่วยกิต   
 2.1.1.1) กลุ่มวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน  (Philosophy and Basic Concepts) 3 วิชา 9 หน่วยกิต คือ 
สค.111  ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์        3 (3-0-6) 
SW 111  Social Work Philosophy and Concepts  
สค.211  จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์       3 (3-0-6) 
SW 211  Professional Ethics and Human Dignity  
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สค.214  สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนษุย์       3 (3-0-6) 
SW 214  Social Welfare and Human Security 
 2.1.1.2) กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพัฒนา (Human Behavior Society and Development)  
3 วิชา 9 หน่วยกิต คือ 
สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง       3 (3-0-6)  
SW 212  Dynamics of Human Behavior in Changing Society 
สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม       3 (3-0-6) 
SW 213  Social Change and Social Problems 
สค.221  สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม           3 (3-0-6) 
SW 221  Thai Society and Theories of Social Development 
   2.1.1.3)  กลุ่มวิชาทฤษฎีแนวคิด และทักษะการปฏิบัติงาน  (Theories Concepts and  Practical Skills)   
9 วิชา 27 หน่วยกิต  คือ 
สค.222  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1        3 (2-1-6) 
SW 222  Social Work Methodology 1 
สค.223  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2         3 (2-1-6) 
SW 223  Social Work Methodology 2 
สค.224  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1         3 (2-1-6) 
SW 224  Social Work Research 1 
สค.311  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3                 3 (2-1-6) 
SW 311  Social Work Methodology 3 
สค.312  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2         3 (1-2-6) 
SW 312  Social Work Research 2 
สค.313  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4        3 (2-1-6) 
SW 313  Social Work Methodology 4 
สค.314  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5        3 (2-1-6) 
SW 314  Social Work Methodology 5 
สค.315  การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์        3 (2-1-6) 
SW 315  Social Work Counseling 
สค.411  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์         3 (2-1-6) 
SW 411  Social Work Seminar  
          2.1.1.4) กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ  (Field Practicum) 4 วิชา 21 หน่วยกิต    คือ 
สค.201  การดูงานและสัมมนา          3 (2-1-6) 
SW 201 Field Visits and Seminars 
สค.202  การฝึกภาคปฏิบัติ 1                      6 (0-24-0) 
SW 202 Field Practicum 1 
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สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2                                              6 (0-24-0) 
SW 301  Field Practicum 2 
สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3                                              6 (0-38-0) 
SW 401  Field Practicum 3 
 

 2.1.2) วิชาเลือกในและนอกสาขา  นักศึ กษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน และนอกสาขา 3 วชิา 
9 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนี้ 
 2.1.2.1) กลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ (Social Work Enhancement Courses) (บังคับเลือก  2 วิชา  
6 หน่วยกิต) 
สค.235     สังคมสงเคราะห์ทางการแพทยแ์ละระบบสุขภาพ      3 (3-0-6)  
SW 235    Medical Social Work and Health Systems 
สค.236     การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น                      3 (2-1-6) 
SW 236    Social Work Practice with Local Communities 
สค.237    การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน      3 (3-0-6) 
SW 237  Industrial Social Work and Labour Welfare 
สค.238    การสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม       3 (3-0-6) 
SW 238   Social Work in the Criminal Justice 
สค. 239   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย      3 (2-1-6)  
SW 239 Social Work Practice with Target Groups 
สค.245    สวัสดิการเด็กและครอบครัว         3 (3-0-6) 
SW 245   Child and Family Welfare 
 
  2.1.2.2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา  (Interdisciplinary and 
Applied Social Work Methodology) (เลือก  1 วิชา  3 หน่วยกิต)   

1) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยุกต์ 
สค.365 ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศ         3 (3-0-6) 
SW 365 Family Life Education, Sex Education and Sexual Ethics 
สค.375  นวัตกรรมทางสงัคมและการจัดการโครงการทางสังคม       3 (3-0-6) 
SW 375 Social Innovation and Social Project Formulation and Management  
สค.465 การศึกษากับการพัฒนาสังคม               3 (3-0-6) 
SW 465  Education and Social Development 
สค.466 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์       3 (2-1-6) 
SW 466 Conflict Resolution in Social Work 
สค.469 กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห์         3 (3-0-6) 
SW 469 Social Work Laws 
สค.475 การค้นคว้าโดยอิสระ          3 (0-6-3) 
SW 475 Independent Study 
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สค.477 กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์       3 (2-1-6) 
SW 477 Social Enterprise in Social Work 
สค.478 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์          3 (3-0-6) 
SW 478 Gender in Social Development and Human Security 
สค.479 การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์             3 (3-0-6) 
SW 479 Human Rights Strengthening in Social Welfare 
สค.485 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อในงานสังคมสงเคราะห์               3 (3-0-6) 
SW 485 Information Technologies and Media in Social Work 
สค.486 การระดมทุนทางสงัคมในงานสงัคมสงเคราะห์                     3 (3-0-6) 
SW 486 Mobilization of Social Capital in Social Work 
สค.489 สวัสดิการคนพิการ                   3 (3-0-6) 
SW 489 Welfare for Persons with Disabilities  
สค.495   สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                                                                   3 (3-0-6) 
SW 495   Social work in Education 
สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพและผู้ติดยาและสารเสพติด   3 (2-1-6) 
SW 496 Social Work Practice with Drug and Substance Abusers and Addicts  
สค.497  การจัดการภัยพิบัติ                                                                           3 (2-1-6) 
SW 497  Disaster Management  
สค.499 ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสังคม         3 (3-0-6) 
SW 499 ASEAN Community and Social Welfare          
 2) กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 
สษ.356 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 2                         3 (3-0-6) 
EL 356 English for Social Workers 2 

2.1.3) วิชาบังคับนอกสาขา  15 หน่วยกิต  มี 5 วิชา คือ 
ม.201 มานุษยวทิยาเบื้องตน้                     3 (3-0-6) 
AN 201 Introduction to Anthropology  
ร.211  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์         3 (3-0-6) 
PO 211  Introduction to Political Science  
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น          3 (3-0-6) 
EC 210 Introductory Economic 
สว.201 สังคมวิทยาเบื้องต้น          3 (3-0-6) 
SO 201 Introduction to Sociology  
สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 1               3 (3-0-6) 
EL 256  English for Social Workers 1 
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2.2) วิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้ 
 2.2.1)  วิชาโท  15 หน่วยกิต 

 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาโท โดย
ศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีจ านวนหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษา
จะต้องเลือกศึกษาวิชาจากสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ทั้งนี้ นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 

2.2.2) วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 

4 สาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.3) หลักสูตรวิชาโท  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  มีหลักสูตรวิชาโท จ านวน 6 หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะอ่ืน ๆ สามารถเลือกศึกษาวิชาโทหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ 

2.3.1) หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน  (Minor Program in Community Development)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กลวิธีในการพัฒนาชุมชน และมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทัศนคติและท่าทีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานกับประชาชนไดอ้ย่างสอดคล้องกับบริบทของทกุๆ 
สังคม   
  นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการพฒันาชุมชน จะต้องศกึษารายวิชาตา่งๆ ในสาขาการพัฒนาชุมชนให้ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากวา่ 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาต่อไปนี้  
                    1) วิชาบังคับ  จ านวน  12  หนว่ยกิต คือ     
พช.311    แนวคิดและปฏิบัติการพฒันาชมุชน        3 (2-1-6) 
CD 311 Concepts and Practice in Community Development 
พช.312 กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน       3 (2-1-6) 
CD 312 Driven Process in Community Development 
พช.313   การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น                  3 (2-1-6) 
CD 313 Planning and Administration in Community and Local Development  
พช314  กระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน       3 (2-1-6) 
CD 314  Knowledge Management in Community Development 

2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากวิชา ดังต่อไปนี ้
พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย         3 (2-1-6) 
CD 415 Community  and  Network  Empowerment   
พช.416     การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น       3 (2-1-6) 
CD 416 Community and Local Self Governance 
พช 418    การวางแผนพัฒนาเมืองและภูมิภาค         3 (2-1-6) 
CD 418    Urban and regional development planning  
 

 2.3.2) หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม (Minor Program in Criminal Justice 
Social Work)   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับระบบและการบริหารงานยุติธรรม 
และงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม มีทักษะและพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม และ
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ความมั่นคงปลอดภัยในสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการท างานที่เก่ียวข้องกับความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในสังคม 
และเพื่อสร้างบัณฑิตซึ่งมีคุณภาพ และเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เข้าไปท างานให้กับภาค 
รัฐบาล และเอกชน ที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก ตามการพัฒนาของสังคมปัจจุบัน  

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม จะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ 
ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาดังต่อไปนี้ 
                    1) วิชาบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต คือ   
ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                            3 (3-0-6) 
JA 311 Justice and Criminal Justice 
ยธ.312 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา                                           3 (3-0-6) 
JA 312 Criminology and Penology 
ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน           3 (3-0-6) 
JA 313 Community-Based Corrections 

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาจากวิชา ดังต่อไปนี้  
ยธ.314 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน      3 (2-1-6) 
JA 314 Juvenile Justice   
ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว           3 (2-1-6) 
JA 315 Crime Victims of Family Violence 
ยธ.316 การป้องกันอาชญากรรม               3 (3-0-6) 
JA 316 Crime Prevention 
 

2.3.3) หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  (Minor Program in Medical Social Work) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ในงานสังคม
สงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์ มีทัศนคติที่ดี สอดคล้องกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์  และมี
ทักษะในการท างานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์  ตลอดจนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในด้านสังคม
สงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์ หรือวิชาชีพใกล้เคียง 
 นักศึกษา ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จะต้องศึกษาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาต่อไปนี้ คือ 

   1) วิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต คือ 
สพ.310 การประเมินและวนิิจฉัยทางชีวะจิตสังคม        3 (2-1-6) 
MW 310 Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis 
สพ.311     การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต         3 (3-0-6) 
MW 311  Mental Health Social Work 
สพ.312    การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์     3 (2-1-6) 
MW 312 Research and Knowledge Management in Medical Social Work 
สพ.313 จิตสังคมบ าบัด               3 (2-1-6) 
MW 313 Psycho-social Therapy 
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2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่  3 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากวิชา ดังต่อไปนี ้
สพ.314   นิเวศวิทยาทางสงัคมสุขภาพ         3 (2-1-6) 
MW 314   Social Ecology of  Heath 
สพ.315     สุขภาพชุมชน            3 (2-1-6) 
MW 315   Community Health 
สพ.316    นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ          3 (2-1-6) 
MW 316   Innovations in Health Social Work 

2.3.4)  หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Minor Program in Child, Youth, and 
Family Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิด  ทฤษฎี หลักการ แนวทางและ
วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มีความเข้าใจถึงบริการของงานสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครวั 
และสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ที่จะปฏิบัติงานในฐานะเป็นวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนมีจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีในการท างานและมีทักษะในการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย
และทีมงานสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง จนสามารถมีพื้นฐานที่ดีในการน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่
การพัฒนาสังคมได้ต่อไป 

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการพฒันาเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะต้องศึกษารายวชิาตา่ง ๆ  
ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากวา่ 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวชิาดังต่อไปนี ้
        1) วิชาบังคับ  จ านวน  12  หนว่ยกิต คือ   
ดค.361     แนวคิดและทฤษฎสีวัสดิการเดก็         3 (3-0-6) 
CF 361     Theory and Concept of Child Welfare  
ดค.364     ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                             3 (3-0-6) 
CF 364     Family and Social Change  
ดค.366    วิธีการท างานกับเด็ก และเยาวชน        3 (2-1-6)  
CF 366   Methods in Working with Children and Youth     
ดค.369     สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว                                            3 (2-1-6) 
CF 369     Seminar in Child  Youth and Family Development 

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากวิชา ดังต่อไปนี้   
ดค.362     นโยบายและสวสัดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ      3 (3-0-6) 
CF 362     Policy and Educational Welfare for Children with special needs 
ดค.365    การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชน       3 (2-1-6) 
CF 365    Research on Project Development for Children and Youth 
ดค.367   นวัตกรรมการท างานกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว                                           3 (2-1-6)             
CF 367    Practice Innovation with Children, Youth, Family 
 
 2.3.5) หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Program  in Labour and Welfare 
Administration) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท างานด้านการบริหาร
แรงงานและสวัสดิการในเชิงพหุวิทยาการ  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์  แรงงาน และ
สวัสดิการในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  มีพื้นฐานความรู้  ส าหรับการท างานด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ในองค์กรภาครัฐ  
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ธุรกิจ  และองค์กรพัฒนาเอกชน  เพื่อเสริมสร้างบทบาททางแรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อ
สร้างบัณฑิตที่มีความตระหนักต่อประเด็นจริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม 

นักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ จะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ให้ได้หน่วย
กิตสะสมไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาดังต่อไปนี้ 
                    1) วิชาบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต คือ   
พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน                                      3 (3-0-6) 
LW 321 Social and Economic Theories and Labour 
พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตการท างาน             3 (3-0-6) 
LW 322 Human Resource Management and Quality of Work Life 
พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหาแรงงานและสวัสดิการ      3 (3-0-6) 
LW 323 Legal Measures Related to Labor Problems and Welfare  

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากวิชา ดังต่อไปนี้   
พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ                             3 (2-1-6) 
LW 333 Special Topics in Labor and Welfare  
พร.334 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการท างาน                                          3  (3-0-6) 
LW 334 Sociology and Psychology of Work 
พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน                               3 (2-1-6) 
LW 335  Management in Labor Conflict 
พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงานและสวัสดิการ                    3 (0-9-0) 
LW 401 Field Practicum in Labor and Welfare Administration 

2.3.6) หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ (Minor Program in Social Welfare for Older Persons)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับชราภาพศาสตร์  เพื่อให้
นักศึกษาพัฒนาความสามารถและสร้างทักษะการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุทั้งระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน และมีความสามารถ
วิเคราะห์ และผลักดันนโยบายด้านผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุที่ตอบสนองต่อปัญหาของประเทศในสังคมผู้สูงอายุ
ได้อย่างเหมาะสม 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่
ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี้ 
   1) วิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต ให้ศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้     
สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวิทยา         3 (3-0-6) 
WO 311 Introduction to Social Gerontology 
สผ.312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ         3 (2-1-6) 
WO 312 Social Welfare for Older Persons 
สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเกษียณอาย ุ               3 (2-1-6) 
WO 313 Planning for Aging and Retirement 
สผ. 314  การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดท้าย                      3 (2-1-6) 
WO 314  Long term care and hospice care 
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สผ.315   ทักษะและเทคนิคการท างานกบัผู้สูงอายุ                                                 3 (2-1-6) 
WO 315   Skills and Techniques for Practice with Older Persons 
 

3. วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต ทั้งนี้ นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 
4. การศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท  

        นักศึกษานอกคณะที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะด้าน
ของสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาดังต่อไปนี้  
สค.111  ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์        3 (3-0-6) 
SW 111  Social Work Philosophy and Concepts  
สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง      3 (3-0-6)  
SW 212  Dynamics of Human Behavior in Changing Society 
สค.214  สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์       3 (3-0-6) 
SW 214  Social Welfare and Human Security 
สค.222  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1        3 (2-1-6) 
SW 222  Social Work Methodology 1 
สค.223  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2        3 (2-1-6) 
SW 223  Social Work Methodology 2 

 
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวชิาตา่ง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสทิธิ์ได้รบัอนุปริญญา 

5.1 ได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 2.00 
5.2 ได้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษามาแล้วไม่น้อยกวา่ 5 ภาคการศึกษา 
5.3 ได้ศึกษาวชิาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครบตามหลักสูตร รวม 30 หน่วยกิต 
5.4 ได้ศึกษาวชิาเฉพาะของสาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 69  หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
 1) วิชาบังคับในสาขา 51  หน่วยกิต คือ 
  1.1) วิชาบังคับภาคทฤษฎี   36 หน่วยกิต 
  1.2) วิชาบังคับภาคปฏิบัติ   15  หนว่ยกิต 
 2) วิชาเลือกในและนอกสาขา  9 หน่วยกิต 
 3) วิชาบังคับนอกสาขา         9 หน่วยกิต 
5.5 ได้ศึกษาวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 
มธ.101  โลก อาเซียน และไทย 3 
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.121  มนุษย์กับสังคม 3 
มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 
สค.111  ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์   3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยนื 3 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร 3 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 
สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3 

รวม 18 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สค.201   การดูงานและสัมมนา 3 
สค.211 จริยธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 3 
สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม 3 
สค.214  สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์  3 
สค.221  สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม    3 
สค.222  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สค.223  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 3 
สค.224   การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 3 
สค.315  การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 3 
ม.201  มานุษยวทิยาเบื้องตน้ 3 
วิชาเลือกในหรือนอกสาขา 2 วชิา  6 

รวม 
 

18 
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ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 2 
สค.202  การฝึกภาคปฏิบัติ 1 6 

รวม 6 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1  
สค.311  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 3 
สค.312  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 3 
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 1 3 
วิชาโท/เลือก   2 วิชา 6 

รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2  
สค.313  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4 3 
สค.314  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5 3 
ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3 
สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3 
วิชาโท/เลือก   1 วิชา 3 
เลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 18 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3 

สค.301  การฝึกภาคปฏิบัติ 2 6 
รวม 6 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1  
วิชาเลือกในหรือนอกสาขา 1 วชิา 3 
วิชาโท/เลือก   2 วิชา 6 
วิชาเลือกเสรี   1 วิชา 3 

รวม 12 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สค.401  การฝึกภาคปฏิบัติ 3 6 
สค.411  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ 3 

รวม 9 
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องตรวจสอบกับส านักทะเบียนฯ และวางแผนการศึกษากบัอาจารย์ทีป่รกึษาก่อนลงทะเบียน 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา    
   3.1.5.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที ่1   

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 
TU100 Civic Education 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการ
รณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  
This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study 
outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area 
of their interest.   
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย   3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ 
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่ สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) 
สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 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.102 ทักษะชีวิตทางสังคม   3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญ  
ที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการ
จัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
มนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their 
ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt 
to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of 
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aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, 
namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน   3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ 
และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
 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.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development          ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 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.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิารณญาณ   3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่น าไปสู่
ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด 
และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 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.   
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มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
 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.   
 
ม.ธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าว
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม 
 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 
 
 3.1.5.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2   
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรชัญาและศาสนา        3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีม่ีความส าคัญต่อมนุษยใ์นแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษา
รู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced 
attitudes, morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and critically towards certain 
phenomena in order that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations. 
 
มธ.121  มนุษย์กับสังคม   3 (3-0-6) 
TU 121   Man and Society 
  ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และ
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่าง 
ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 
  To study general characteristics of human societies, elements of social structures and 
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and technology, etc. 
To analyze various kinds of societies to find out the relationship among elements within each society, and 
the relationship between society and environment.  To strengthen ethics and awareness on social 
responsibilities both in national and international levels. 
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มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6) 
TU 122    Law in Everyday Life 
  ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ 
(rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเร่ืองกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและ
กระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
จริงในชีวิตประจ าวัน 
  To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip 
learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with citizens’ 
moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and 
duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law principles, with an 
emphasis on case studies in our daily lives. 
 

3.1.5.3 กลุ่มวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน (Philosophy and Basic Concepts) 
สค.111   ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์        3 (3-0-6) 
SW 111   Social Work Philosophy and Concepts  
   ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชนและสิทธิสวัสดิการ 
แนวคิดมนุษย์นิยม คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นหลักคิดพื้นฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างปรัชญาแนวคิดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในบริบทไทยและสากล 

Philosophy, 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   จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์                     3 (3-0-6) 
SW 211   Professional Ethics and Human Dignity 
              แนวคิด ทฤษฎี และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ในมิติของศาสนา กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชา  
สิทธิทางการเมือง สิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาชีพในงานสวัสดิการสังคม จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
พัฒนาการจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรม และประเด็นทางสิทธิมนุษยชน เพื่อการ
เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

Concepts, and theories of ethics; basic ethical dilemmas in the aspects of religion and law; 
human rights, civil rights, political rights, and welfare rights in relation to professions in  social welfare; ethics 
in the social work profession; development of human spirituality; analysis of ethical and human rights issues 
for enhancement of attitudes, values, beliefs and faith in human dignity. 
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สค.214   สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์          3 (3-0-6) 
SW 214   Social Welfare and Human Security 
   แนวคิด หลักการ พัฒนาการของสวัสดิการสังคม ความมั่นคงของมนุษย์  สังคมคุณภาพหลักสิทธิมนุษยชน  หลัก
ความเป็นธรรมทางสังคม ระบบความมั่นคงทางสังคม  การคุ้มครองทางสังคม  รัฐสวัสดิการปัจจัยในระดับสากล ภูมิภาค และ 
ท้องถิ่น  ที่ส่งผลต่อระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบ หลักการ กลไก และบทบาทและความส าคัญ
ของระบบสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ ที่มีต่อความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนามนุษย์  กรณีศึกษาระบบสวัสดิการสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในบางประเทศ 

Concepts, principles, and development of social welfare systems and human security; principles 
of human rights and social justice; social security and social protection; welfare states; factors at international, 
regional and local levels that affect social welfare system and human security; components, principles, 
mechanisms, roles and significance  of social welfare systems at  different levels and their  effects on  human 
security and human development; case studies of social welfare system and human security in selected 
countries. 
 

3.1.5.4 กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพัฒนา (Human Behavior, Society and  
 Development) 

สค.212   พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง      3 (3-0-6)  
SW 212   Dynamics of Human Behavior in Changing Society 
   แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่
ปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ  ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย โดยเชื่อมโยงความ สัมพันธ์กับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงสังคม อิทธิพล และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรม ความคาดหวัง 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   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม       3 (3-0-6) 
SW 213   Social Change and Social Problems 
   แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม บทบาทของสถาบันทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ อุดมการณ์ทางสังคม ปัญหาสังคม การผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกที่
จะน าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสังคม 

Concepts and theories of social change and social problem; roles of institutions in social change 
and dealing with consequences of change; dynamics of social change and effects on social relation systems 
and ways of life;    social ideologies, social problems, social inclusion  ;  proactive and reactive measures for 
social change towards social development 
 
สค.221   สังคมไทยกบัทฤษฎีการพัฒนาสงัคม          3 (3-0-6) 
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SW 221   Thai Society and Theories of Social Development 
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาของส านักคิดต่างๆ  ตั้งแต่แนวคิดการพัฒนาแบบเสรีนิยมคลาสสิก   
ไปจนถึง การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ  ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รวมทั้งผลกระทบต่อคนในสังคม   

This course provides a comprehensive survey of concept and development theories from 
classical development to sustainable development that critically link to between development  theory and 
aspects of practices in Thailand, including the internal and external factors effecting Thai society and people. 
 
 3.1.5.5 กลุ่มวิชาทฤษฎีแนวคิดและทักษะการปฏิบัติงาน (Theories Concepts and Practical Skills) 
สค.222   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1        3 (2-1-6) 
SW 222   Social Work Methodology 1 
   แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย  หลักก าร  รูปแบบ  
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการท างานกับระดับบุคคล ครอบครัว   การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมิน
ความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อมอย่างรอบด้าน การวางแผนและการจัดการรายกรณี   การจัดบริการทางสังคม
สงเคราะห์  การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับบุคคลและครอบครัว  การพัฒนาสัมพันธภาพ
ทางวิชาชีพและความเป็นสหวิชาชีพบนฐานการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเหมาะสมและเป็นธรรม   เครื่องมือ และทักษะการ
ท างานสังคมสงเคราะห์ระดับบุคคล ครอบครัว 

Concepts, theories and aspects of social work individual practice regarding; principles, models, 
and process of social work intervention with individual and family; 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   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2         3 (2-1-6) 
SW 223   Social Work Methodology 2 
   วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สค.222 

 Perquisite: Have earned credit of SW 222  
   แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน   แนวคิดสังคมมิติ แนวคิดพลวัต
กลุ่ม หลักการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะกลุ่ม การปฏิบัติงานกลุ่มประเภทต่างๆ  รูปแบบ กระบวน 
การการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน   การประเมินกลุ่ม  การวางแผนกลุ่ม   การด าเนินงานของกลุ่ม   การติดตามและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับกลุ่ม   เครื่องมือและทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับกลุ่มชน  
และกรณีศึกษาเชิงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนที่น่าสนใจ 

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   การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1        3 (2-1-6) 
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SW 224   Social Work Research 1 
   วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สค.111 

 Perquisite: Have earned credit of SW 111  
   วิธีการต่าง ๆ ในการค้นคว้าหาความรู้ แนวคิด จริยธรรมการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั้งวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพที่ประยุกต์ใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัย กระบวนการวิจัย 
ครอบคลุมการก าหนดปัญหา การตั้งค าถามการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐาน การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการใช้โปรแกรมทางสถิติ และการน าเสนอผลการวิจัย 
 Methods of knowledge acquisition; concepts ethics, and methodologies of qualitative and 
quantitative social science research  applicable to social work practice;  basic statistics and research process 
including  identification, of  research problems, design of a conceptual framework; identifying research 
hypotheses,  population identification,  sampling, data collection,  data analysis using statistical software, and 
presentation of  research results. 
 
สค.311   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3              3 (2-1-6) 
SW 311   Social Work Methodology 3 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.223  

 Perquisite: Have earned credit of SW 223  
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ กลวิธี เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
อย่างบูรณาการ  การผนึกพลังเพื่อการจัดองค์กรชุมชน เช่น ชุมชนบ้านจัดสรร/ชุมชนอาคารชุดและองค์กรประชาชน  การจัด
ระเบียบชุมชนภายใต้กระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมของประชาชนและวัฒนธรรมชุมชน การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและ
สวัสดิการพื้นถิ่นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน  เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน การจัดการความรู้
โดยชุมชน  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ความเป็นธรรม 

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   การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2        3 (2-1-6) 
SW 312   Social Work Research 2 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.224 

Prerequisite: Have earned credit of SW 224  
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ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพในฐานะเป็น
วิธีการหลักและเครื่องมือส าคัญส าหรับพัฒนานโยบายและคุณภาพการให้บริการ กระบวนวิจัยจากการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และกลุ่มเป้าหมายระดับบุคคลและกลุ่ม  โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณนักวิจัย
และจรรยาบรรณการวิจัยในคน 
 Practice in the process of social work quantitative and qualitative research as a major method 
and tool for improving of policy and service provision; routine to research and research in cooperation with 
coworkers and target groups based on research ethics and ethics in human research   

 
สค.313   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4        3 (2-1-6) 
SW313   Social Work Methodology 4 
     วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.311  
   Prerequisite:  Have earned credit of  SW 311  

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการบริหารองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ และ
การบริหารความเสี่ยง ในองค์การสวัสดิการสังคมและองค์การสังคมสงเคราะห์ กระบวนการบริหารงาน การวางแผนทางสังคม
และสวัสดิการสังคม การจัดท าโครงการทางสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
เครื่องมือและทักษะการบริหารงานองค์การสวัสดิการสังคมที่ส าคัญในการบริหาร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพองค์การ
สวัสดิการสังคม และองค์การทางสังคมสงเคราะห์ 
   Concepts and theories, principles and methodologies for managing in social welfare organizations 
, the management process, strategic management, monitoring and evaluation standardization of  social 
welfare, service provision, social planning and social welfare planning, the tools and skill in welfare 
organization management such as Swot - TOWS Matrix  PDCA, PMQA productivities and result-based 
management, quality management in social welfare  organization etc.  
 
สค.314   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5        3 (2-1-6) 
SW314   Social Work Methodology 5 
     วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.311  

Prerequisite: Have earned credit of  SW 311 
นโยบายสวัสดิการสังคม องค์ประกอบพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง บทบาทความส าคัญต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่น าไปสู่การพัฒนานโยบาย ปัจจัยที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนในงานสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ ทักษะและเทคนิคในการแสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบาย
และการวางแผนในงานสวัสดิการสังคม และกรณีศึกษาที่ส าคัญ 
  Social welfare policy, fundamental elements, related concepts and theories, significance to the 
social work profession, social work practices gearing to policy development, enhances and hindrances to 
policy and planning in various levels of social welfare, skills and techniques to gather and use of empirical 
data collecting for making social welfare policy and planning, and case studies in social welfare policies.   
 
สค.315   การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์       3 (2-1-6) 
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SW315   Social Work Counseling 
   ทฤษฎี หลักการ จรรยาบรรณ  กระบวนการ และเทคนิคการให้การปรึกษา ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เพื่อการช่วยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ให้สามารถตระหนักรู้และเข้าใจบทบาทการท าหน้าที่ทางสังคมของตนเอง
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 

Counseling principles, ethics, theories, processes, and techniques for social work practice in 
helping individual clients, families, groups to gain self-awareness and understand their roles which lead to 
actualization each individuals, families, and society. 
 
สค.411   การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์           3 (2-1-6) 
SW411   Social Work Seminar  
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือก าลังศึกษา สค.301 
   Prerequisite:   Have earned credit of  or currently taking SW 301 

ศึกษา ค้นคว้า  อภิปราย เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ ทักษะทางวิชาชีพ การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
สังคมสงเคราะห์กับระบบสวัสดิการสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ   
  Investigation and discussion on topics to enhance professional knowledge, attitudes and skills; 
integration of knowledge of social work methods and social welfare systems; analysis of the situation of  
social work practice  in the changing global, regional, and local contexts; and application of social work 
theories in search of effective practice.    
 
 3.1.5.1.6 กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ  (Field Practicum) 
สค.201     การดูงานและสัมมนา          3 (2-1-6) 
SW 201  Field Visits and Seminars 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.111  
  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
  Prerequisite:  Have earned credit of  SW 111 
   (Only for Students major in Social Work)    

 การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ และ องค์การสวัสดิการสังคม องค์การพัฒนาเอกชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาคประชาชน องค์กรธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อเรียนรู้
ระบบงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งในระดับนโยบาย  การบริหารงาน การปฏิบัติงานขององค์การที่มีความหลากหลายของสังคมไทย  
เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษาและจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน) 
 Exploring social work and welfare organizations, non-governmental organization, local 
administration, civil society organizations, and social enterprises in order to gain better knowledge about 
social work and welfare system at policy, administration and operational levels;  promotion of  participatory 
learning processes to enhance  professional attitudes and ethics of the social work profession (Field Study 
required).   
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สค.202  การฝึกภาคปฏิบัติ 1                 6 (0-24-0) 
SW 202  Field Practicum 1 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
  Prerequisites:  Have earned credit of  SW 201 and SW 223  
  (Only for Students major in Social Work)    
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างานผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบ
และวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนาม 360 
ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
  Integrated practice of social case  work and group work at the organizational level based on 
theoretical foundations, concepts, principles and professional ethics; analysis for the development of patterns 
and methods of service provisionin accordance with  professional standards  and  the Thai context. (360 
hours of practicum required) 
 
สค.301  การฝึกภาคปฏิบัติ 2                                       6 (0-24-0) 
SW 301  Field Practicum 2 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202 และ สค.311 
  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
  Prerequisites:  Have earned credit of  SW 202 and SW 311 
  (Only for Students major in Social Work)    
  การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ หลักการ แนวคิดและทฤษฏีสังคม
สงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการท างานชุมชนหลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ  
ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน  การปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ใน
การท างานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ  (ฝึกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
  Practices of  community social work and group work through the  application of integrated social 
work theories in different community settings, e.g.  urban and semi-urban and  rural communities, ethnic 
community and squatter settlements; community study and analysis, project planning, implementation and 
evaluation; development of a strategy for community work, mobilization of people’s participation in the 
community work process in accordance with professional standards and ethics.  (360 hours of practicum 
required). 
 
สค.401    การฝึกภาคปฏิบัติ 3                                        6 (0-38-0) 
SW 401    Field Practicum 3 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้สค.301, สค.313 และ สค.314 



              มคอ.2  

 37 

  (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
Prerequisites: Have earned credit of  SW 301, SW 313,  and SW 314 

  (Only for Students major in Social Work)    
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่างผสมผสานผา่นโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทัง้กลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับจลุภาคเชื่อมโยง
กับมัชฌิมภาคและระดับมหภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทัง้ในและตา่งประเทศ  หรือการท างานสงัคมสงเคราะห์ตามประเด็น
ส าคัญทางสังคม อยา่งมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวชิาชพี (ฝึกภาคสนาม 570 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา) 

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.  
(570 hours of practicum required) 

 
 3.1.5.1.7 วิชาเลือกในและนอกสาขา 

    1) กลุ่มวิชาเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (Social Work Enhancement Courses) 
สค. 235   สังคมสงเคราะห์ทางการแพทยแ์ละระบบสุขภาพ      3 (3-0-6) 
SW 235  Medical Social Work and Health Systems 
  ความหมาย ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ วิธีการ แนวคิดและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ รวมไปถึงความหมายของสุขภาพ พลวัตในระบบสุขภาพ พัฒนาการของการ
ขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายสุขภาพ ที่เชื่อมโยง  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการสุขภาพ และบทบาทนักสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ 

Meanings, scope, target groups, tools, methods, concepts and standards of practices of medical 
social work at all levels of health service units, including meanings, dynamics of health systems, the 
development of health-related laws, health policy, and their effect on development of health welfare 
systems and roles of medical social worker.  
 
สค.236     การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น                    3 (2-1-6) 
SW 236     Social Work Practice with Local Communities 
    มุมมองและการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้กระบวน 
การ เทคนิค และเครื่องมือในการท างานกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกใช้เคร่ืองมือในการท างานสังคมสงเคราะห์กับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง (มีการศึกษาดูงาน) 

Prceptions and analysis of local communities in different aspects; establishment of positive 
attitude towards local communities; process, techniques and tools to work with local communities including 
selection of appropriate  tools applicable for  social work practices  with local communities (Field study 
required). 
 
สค.237     การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน                     3 (3-0-6) 
SW 237    Industrial Social Work and Labour Welfare 
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    ปัญหาสังคมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการ
แรงงาน   การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์  และสวัสดิการแรงงานในงานอุตสาหกรรม หน้าที่  และความรับผิดชอบ 
ของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

Social problems stemmed from industrialization, evolution of industrial social work and labour 
welfare, applications of social work theories, labour welfare in industry, duties and responsibilities of 
employees, employers, and government in workers' quality of life development.   
 
สค.238     การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                                3 (3-0-6) 
SW 238    Social Work in the Criminal Justice  
    แนวคิด หลักการ วิธีการ และพฒันาการของการสังคมสงเคราะห์ที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้
งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมไทย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มและแนวทางแก้ไขปญัหาของงานสังคม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และมีการจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  (มีการศึกษาดูงาน) 

Concepts, principles, methods, and development of  social work in the criminal justice;  
application of social work in the Thai judicial system; 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     การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย                                  3 (2-1-6) 
SW 239  Social Work Practice with Target Groups 
   แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการประเมินสภาพปัญหากับ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก สตรี คนไร้ที่พึ่งพิง คนพิการ คนในนิคมสร้างตนเอง ประชากรในพื้นที่สูง ประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มชาย
ขอบ กลุ่มผู้ต้องขัง เด็กติดผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ แรงงานต่างด้าวและครอบครัว และประชากรที่อยู่ในสถานการณ์ยากล าบากทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 

Concepts and theories of social work practice;  tools for social problem assessment of target 
groups such as children, women, destitute persons, people with disabilities, people in self-help settlement 
development, hill tribe people, people at risk, people living in difficult circumstances in Thailand and other 
countries, survivor of human trafficking, survivor of domestic violence, etc. 
 
 
 
สค.245    สวัสดิการเด็กและครอบครัว                         3 (3-0-6) 
SW 245    Child and Family Welfare 
  แนวคิดสิทธิเด็กและแนวคิดอ่ืนที่ส าคัญในการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ 
และความส าคัญของสวัสดิการเด็กและครอบครัว พลวัตการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและสังคมที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการเด็ก
และครอบครัว หลักการ รูปแบบ และลักษณะบริการสวัสดิการเด็กและครอบครัวของต่างประเทศและประเทศไทย บทบาทของ
หน่วยงานที่จัดบริการสวัสดิการเด็กและครอบครัวในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตลอดจนการท างานสวัสดิการเด็กในภาวะฉุกเฉิน 
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Child rights and other important concepts in providing child and family welfare.  Meanings, scope, 
objective and importance of child and family welfare;  dynamics of change in family and society that affect 
the provision of child and family welfare; principles, formats and characteristics of child and family welfare 
service in Thailand and in other countries; roles of agencies that provide child and family welfare in Thailand; 
development trends of the provision of child and family welfare; roles of social workers in child and social 
welfare, as well as work on child welfare in emergency situation. 

 
2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา (Interdisciplinary and Applied Social       

Work Methodology) 
  2.1) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ประยุกต์ 
สค.365   ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศ                   3 (3-0-6) 
SW 365   Family Life Education, Sex Education and Sexual Ethics 
  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  เพศสัมพันธ์ในบริบททางสังคม  ค่านิยมทางวัฒนธรรม และจริยธรรมทางเพศ  
ซึ่งครอบคลุมประเด็นบทบาท และบูรณาการของความสัมพันธ์ทางเพศในมิติต่างๆ ต่อการยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพศ
สภาพในกระแสหลักของสังคมไทย การหนุนสร้างชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การสร้างชีวิตครอบครัวที่ยั่งยืน เช่น การแก้ไขปัญหาชีวิตในครอบครัว 

Family relationships;  sexual relations in the social context; cultural values and  ethics in 
sexuality, including roles  of  sexual relations and the  integration of  sexual relations to elevate  human 
dignity and sexuality in the mainstream Thai society; promotion of   happy  families  with social responsibility; 
and major skills such as  family problem solving for  sustainable family life.   
 
สค.375  นวัตกรรมทางสงัคมและการจัดการโครงการทางสังคม      3 (2-1-6) 
SW 375 Social Innovation and Social Project Formulation and Management  
 ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งแนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิคและ
เครื่องมือการจัดการโครงการทางสังคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโครงการทางสังคมที่เป็นนวัตกรรมและสอดคล้องกับบริบทและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (มีการศึกษาดูงาน) 

Definitions, models, elements of social innovation including concepts, principles, procedures, 
techniques and tools to manage the social project in order to lead to the development and formulation of 
social project that is innovative and suitable with social context and social change (Field study required). 
 
สค.465  การศึกษากับการพัฒนาสังคม             3 (3-0-6) 
SW 465  Education and Social Development 
  ปรัชญา จุดมุ่งหมาย  รูปแบบต่างๆของการศึกษาในฐานะมรรควิธีในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ พัฒนาการ
ของนโยบายด้านการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาแนววิพากษ์ การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ พลังและ
คุณูปการของการศึกษาภาคประชาชน และวิถีทางในการเรียนรู้ของประชาชนในบริบทขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม     
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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 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์      3 (2-1-6) 
SW 466 Conflict Resolution in Social Work 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง หลักการบริหารจัดการความขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ทักษะและเทคนิคการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย เป็น
ต้น รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และทีมงานสหวิชาชีพในการปกป้อง คุ้มครองด้วยกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ การพิทักษ์สิทธิ์  กระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ ในการจัดการความขัดแย้ง 

Concepts and theories of conflict; principles and processes of conflict resolution in the Thai and 
international contexts;  skills and  techniques in conflict resolution, including negotiation and mediation; and 
roles of  the social work profession and the  interdisciplinary team in  conflict resolution by empowerment, 
advocacy, legal  and other social processes. 
 
สค.469   กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห์                             3 (3-0-6) 
SW 469    Social Work Laws 
  ระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิด กระบวนการ และการวิเคราะห์ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งบทบาทของนักสังคมสง เคราะห์กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ที่ระบุไว้อย่างน้อย 8 ฉบับ 

Legal system, philosophy, concepts, processes and to analyze the legal argument; the relevance 
of law to social work including the roles of social workers in law of social work licence and professional 
association in 2014 and more eight versions of social work law. 
 
สค.475   การค้นคว้าโดยอิสระ          3 (0-6-3) 
SW 475 Independent Study 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.312 
  Prerequisite: Have earned credit of SW 312 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหา ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมและ/หรือ สังคม
สงเคราะห์ ที่นักศึกษาสนใจ เป็นการศึกษาในขอบเขตที่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีความสนใจเฉพาะด้านจะเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยยึดความสนใจของนักศึกษาเป็นฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการระดับปริญญาตรี จะเป็นผู้ประสานให้เกิดการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้
ประโยชน์ตามความต้องการที่แท้จริง 
  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 Programme 
Committee). 
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สค.477 กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์         3 (2-1-6) 
SW 477   Social Enterprise in Social Work 
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของกิจการเพื่อสังคม  ตลอดจนรูปแบบ กลไกการด าเนินกิจกรรมธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาที่น่าสนใจปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจการเพื่อสังคมที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ   (มีการศึกษาดูงาน) 
 Study 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 (Field study required). 
 
สค.478   เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         3 (3-0-6) 
SW 478    Gender in Social Development and Human Security 
   แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการในมิติของเพศสภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาสังคมและการหนุน
สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ปรากฏการณ์ สภาพและเหตุการณ์จริงในชีวิตทางสังคมด้านต่างๆ ที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมทาง
เพศ ทางเลือกที่เหมาะสมกับการพัฒนาสังคมและการหนุนสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่ตอบสนองความเท่าเทียมทางเพศ 

Theories, concepts, and actions in a gender dimension relating to social development processes 
and human security 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   การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์             3 (3-0-6) 
SW 479   Human Rights Strengthening in Social Welfare 

   ปรัชญา พัฒนาการของกระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชน กระบวนการเคลื่อนไหวและกลไก เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
ในระดับประเทศและสากล การพิทักษ์สิทธิ์ กลยุทธ์และเครื่องมือการท างานด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรสวัสดิการ
สังคมในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

Philosophy and development of human rights paradigms; movements and mechanisms of 
human rights at the national and international levels; advocacy and empowerment; strategies and 
instruments for working in the area of human rights; and roles of social welfare organizations in strengthening 
human rights in Thailand.  
 
 
สค.485   เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อในงานสังคมสงเคราะห์      3 (2-1-6) 
SW 485   Information Technologies and Media in Social Work 
   วิธีการค้นหา เข้าถึง และการจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ อาทิ ละคร หนังสั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท างานสังคม
สงเคราะห์ รวมถึงการเสริมสร้างแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ เพื่อการพิทักษ์สิทธิและเสริมพลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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Search of and access to data; management of social work data through the use of computer 
programs; use of media for social work publicity, such as social media, dramas, and short films; and promotion 
of an initiative in technology and media utilization for empowering and advocating for   target groups. 
 
สค.486   การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์      3 (3-0-6) 
SW 486    Mobilization of Social Capital in Social Work 
   แนวคิด ความเป็นมา และความส าคัญของทุนทางสังคมในฐานะเป็นทรัพยากร ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
การประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ในการประสาน ระดม สรรหา และปรับใช้ทรัพยากรและทุนทางสังคมในมิติต่าง ๆ  มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทางด้านการสังคมสงเคราะห์  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Concepts, background and significance of social capital as resources for social work practice; and 
aspects of skill application in the coordination, mobilization, acquisition, and utilization of resources and 
social capital in social work. 
 
สค.489    สวัสดิการคนพิการ                  3 (2-1-6) 
SW 489   Welfare for People with Disabilities  
   ประเภท สาเหตุ ระบาดวิทยา และสถานการณ์ของความพิการในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพิจารณา
ความพิการในรูปแบบต่างๆ  มิติทางจิต-สังคมของความพิการรวมถึงผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม  สิทธิของ
คนพิการตามกฎหมายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สวัสดิการ บริการส าหรับคนพิการและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  ปรัชญาการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ การเสริมพลังและการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนเกี่ยวข้องและภาคี
เครือข่ายในทุกระดับ 

Classifications, causations, epidemiology, 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, empowerment, and participation of 
related stakeholders and networks at all levels. 
 
สค.495   สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                                                            3 (3-0-6) 
SW 495   Social work in Education 
            ความหมาย ขอบเขตของงานสวัสดิการทางการศึกษา ลักษณะของบริการงานสังคมสงเคราะห์ในระบบโรงเรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการดูแล เฝ้าระวังความปลอดภัยในโรงเรียนบทบาท และวิธีการท างานทางสังคมสงเคราะห์
กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน 

Philosophy, goals and purposes of education and welfare services in education as a means for 
the development of human potentials  and social change; principles and methods and intervention models 
in social work in educational contexts; school social work practice approaches with teachers, personnel, 
students, parents and community; and roles and functions of social work practice in education towards 
educational welfare policy development. 
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สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพและผู้ติดยาและสารเสพติด   3 (2-1-6) 
SW 496 Social Work Practice with Drug and Substance Abusers and Addicts  
   บริบทของกลุ่มผู้เสพ และกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  ฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพและผู้
ติดยา ผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม การประยุกต์ใช้วิธีการ เทคนิค และทักษะเฉพาะทางสังคมสงเคราะห์เพื่อการบ าบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมกับกลุ่มผู้เสี่ยง ผู้เสพ และผู้ติดยาและสารเสพติด  

Contexts of drug and substance abusers and addicts; effects of drugs and substances on  
behavior, families and society; and application of social work methods, techniques, and skills in the 
rehabilitation of people at risk, abusers, and addicts. 
 
สค.497  การจัดการภัยพิบัติ                                                   3 (2-1-6) 
SW 497  Disaster Management  
  ความหมาย ประเภท ของภัยพิบัติ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ และแนวทางการจัดการภัยพิบัติ วงจรการ
จัดการภัยพิบัติ   มาตรฐานในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการและการฟื้นฟูและพัฒนาภายหลังภัยพิบัติ บนหลักการของการเสริมพลังและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษา
ดูงาน) 

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). 
 
สค.499  ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสังคม        3 (3-0-6) 
SW 499  ASEAN Community and Social Welfare 
  พัฒนาการ  แนวคิด และหลักการของประชาคมอาเซียน กรอบความร่วมมือส าคัญภายใต้ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ระบบสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน    

The ASEAN community in connection with social work: development, concepts, principles of the 
ASEAN Community, major cooperation frameworks under the ASEAN Socio-cultural Community (ASCC), and 
analysis of social welfare and social protection systems in its member countries. 
  
 2.2) กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 
สษ.356 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 2       3 (3-0-6) 
EL 356   English for Social Workers 2 
   วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ สษ.256  

 Prerequisite: Have earned credit of EL 256  
ศึกษาและฝึกฝนแนวทางในการอ่านและเขียนข้อความที่ เน้นเนื้อหาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เช่น  

การอ่านต ารา บทความวารสาร การเขียนจดหมายโต้ตอบ และการเขียนรายงาน  
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   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. 

 
3.1.5.1.8 วิชาโททางการพัฒนาชุมชน (Minor Program in Community Development) 

พช.311   แนวคิดและปฏิบัติการพฒันาชมุชน          3 (2-1-6) 
CD 311   Concepts and Practice in Community Development 
   ชุมชนและความเป็นชมุชน  พลวัตแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาในยุคต่างๆ และวิธีการปฏิบัติการพฒันา
ชุมชนที่ท้าทายในอนาคต และสอดคล้องกับฐานคิดแบบองค์รวมและบูรณาการในการปฏิบัติการให้เกิดมั่นคงและยั่งยืน  (มี
การศึกษาดูงาน) 

Community, dynamic concepts and theories in community development in each period, and 
community development practices for contending with future challenges in accordance with holistic and 
integrated approaches for stable and sustainable practices. (Field study required) 
 
พช.312   กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน         3 (2-1-6) 
CD 312   Driven process in Community Development 
  กระบวนการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ ที่เสริมพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเสริมสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา 
รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะการปฏิบัติงาน เครื่องมือและเทคนิคการท างานที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  (มีการศึกษาดูงาน) 

Dimensions of community development processes which strengthen communities and reinforce 
development partners as well as community workers professional development, tools, and working 
techniques to drive sustainable community development and to build a quality society.  (Field study 
required) 
 
พช.313    การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น                  3 (2-1-6) 
CD 313    Planning and Administration in Community and Local Development 
   แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนาในมิติต่างๆ การบริหารองค์กรพัฒนา การบริหารงานเชิงพื้นที่
และภูมิภาค ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการบริหารการพัฒนา โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น ขั้นตอนและเทคนิควิธีการบริหารการพัฒนา เงื่อนไขต่าง ๆ ที่สนับสนุน และเป็นข้อจ ากัดของการบริหารงานของ
องค์กรพัฒนาทั้งการบริหารงานภายในองค์กร  และการบริหารงานภายนอกองค์กร  กระบวนการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อ
น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ทั้งรูปแบบการใช้กลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชน ภูมิปัญญา และทุนทางสั งคมต่าง ๆ ของ
ชุมชน (มีการศึกษาดูงาน)  

Concepts and theories in development administration, administration of development 
organizations, area and regional-based administration as well as processes, steps, and techniques in 
development administration, supportive conditions and limitations of internal and external administration of 
development organizations, self-governance processes to become learning organizations by using social 
control mechanisms, wisdom, and community capitals.  (Field study required) 
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พช314   กระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน      3 (2-1-6) 
CD 314   Knowledge Management in Community Development 
   ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของการจัดการความรู้ในชุมชนและท้องถิ่น แนวคิด วิธีวิทยาการจัดการความรู้
รูปแบบต่างๆ  กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
ขบวนการขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนา ตลอดจนการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และทักษะพื้นฐานของนัก
ฝึกอบรม  ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อน าไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนา (มีศึกษาดูงาน) 

Definitions, importance, and values in knowledge management in communities and localities, 
concepts and methodologies in knowledge management, laws and regulations regarding community 
development,  and action research, 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.415   การเสรมิสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย       3 (2-1-6) 
CD 415    Community   and   Network   Empowerment   
   กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการองค์กรของชุมชนและเครือข่ายชุมชน ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ตนเองของ
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับบริบทของท้องถิ่น ภูมิภาค และโลกาภิวัตน์ การก าหนดแผนและปฏิบัติการของชุมชน ตลอดจนการทบทวน
ประเมินผลการพัฒนาชุมชน บทบาท กระบวนการ เทคนิคและจริยธรรมของนักพัฒนาในการปฏิบัติงานกับชุมชนและภาคีที่
เก่ียวข้อง (มีการศึกษาดูงาน) 

Learning processes in community-based organization management and community network 
including  community self- analysis in relation to local and regional context and globalization, community 
planning and practice, community development review and assessment, roles, processes, techniques, and  
code of ethics for community development workers and partnership organizations.  (Field study required). 
 
พช.416      การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น       3 (2-1-6) 
CD 416    Community and Local Self Governance 
   ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
จัดการตนเองและปรับตัวภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม สิทธิและความเป็นธรรม 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากร
ชุมชน ทุนชุมชน วัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกลไก หลักการ กระบวนการ และเครื่องมือ ในการจั ดการตนเอง 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง (มีศึกษาดูงาน) 

Definitions, importance, and concepts in self-governance of local communities, factors enabling 
a community to self-govern and adapt to the dynamics of change through learning processes, participation, 
rights, and fairness, laws and regulations regarding communities, guidelines for self-governance in dimensions 
of  community resources, community capitals, community culture, and local wisdom by using mechanisms, 
principles, processes, and tools in self-governance to strengthen self-governing communities. (Field study 
required). 
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พช 418   การวางแผนพัฒนาเมืองและภูมิภาค        3 (2-1-6) 
CD 418   Urban and regional development planning  

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆในโลก  การมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาภาคส่วนต่างๆในการวางแผนพัฒนาเมือง  เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ  นโยบายการพัฒนาเมืองแห่งรัฐระดับ
ภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่สมดุล  เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ บนพื้น
ฐานความรู้และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา กระแสโลกาภิวัตน์และภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงการพัฒนาเมือง
ในระดับกับภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆของโลก และตัวอย่างการวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชนที่ดีและยั่งยืนในระดับ
ภูมิภาคของโลก (มีศึกษาดูงาน) 

History of urban development in Thailand and other regions of the world, participation of 
partnership organisations in urban development planning in accordance with the national plan, the state 
regional development for a balanced holistic development to provide development possibilities in relation 
togeosocial aspects of the area based on knowledge, culture, environment, wisdom, globalization, and 
immunity to change, in connection with urban development in the ASEAN region and other regions of the 
world as well as world’s leading examples of sustainable urban and regional development planning.  (Field 
study required). 

 
3.1.5.1.9  วิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม  (Minor Program in Criminal  Justice 

Social Work)  
ยธ.311   ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                          3 (3-0-6) 
JA 311   Justice and Criminal Justice 
   ความหมายและสถานะของความยุติธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมด้านอ่ืนๆ เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมตลอดจนศึกษาถึง
แนวโน้มของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต อุปสรรคและปัญหาในทางปฏิบัติของการด าเนินงานยุติธรรม  

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   อาชญาวทิยา และทัณฑวิทยา                                 3 (3-0-6) 
JA 312   Criminology and Penology 
   แนวคิด ทฤษฎี อาชญากรรมจากส านักคิดทางอาชญาวิทยา ตั้งแต่อดีตจนปัจจบุันการป้องกันปญัหาอาชญากรรม 
การด าเนินการของกระบวนการยุติธรรมต่ออาชญากร รวมถึงปรัชญาการปฏบิัติต่อผู้กระท าผิดตามหลักทัณฑวิทยา 

Concepts and theories of crime causation from traditional to modern schools of criminology, 
crime prevention strategies, the process of criminal justice, rehabilitation of offenders from penology’s 
philosophy of punishment to solve crime and correctional problems. 
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ยธ.313   การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน           3 (3-0-6) 
JA 313   Community-Based Corrections 

    แนวคิด และหลักการของการน าชุมชนเข้ามาเป็นฐานรองรับในการแก้ไขผู้กระท าผิด ตลอดจนทางเลือกแทนการ
จ าคุกต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟู และการท างานกับผู้กระท าผดิ รวมถึงแนวทางการป้องกันมิให้ผู้กระท า
ผิดก่ออาชญากรรมขึ้นอีก  การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการแก้ไขผู้กระท าผิดในอนาคต ทักษะและเทคนิคการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับการแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในชุมชน 

Concepts and principles for using communities as bases of corrections; 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   สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน     3 (2-1-6) 
JA 314   Juvenile Justice  
                ระบบศาลครอบครัวและเยาวชน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กเร่ร่อน รวมทั้งเด็กที่อยู่ ในสภาวะล าบาก เน้นการ
วิเคราะห์พัฒนาการของปัญหาและการแก้ไข นโยบายของรัฐในเรื่องของเด็กและเยาวชน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สถาบัน
ครอบครัวและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ที่จะมีผลต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน บทบาทการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น 
กระบวนการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น 

Family and juvenile court systems; children in difficulties, including child cruelty and street 
children with emphasis on problem formation analysis and solutions; influences of the family, social 
institutions, and environment on juvenile delinquency; and government policies on children and juveniles. 
 
ยธ.315   เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว           3 (2-1-6) 
JA 315     Crime Victims of Family Violence 
     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรมในระบบกระบวนการยุติธรรมโดยครอบคลุมประเด็นการให้ความ
ช่วยเหลือ การป้องกัน การคุ้มครอง การชดเชย  การเยียวยา  และการพิทักษ์สทิธิแก่เหยื่ออาชญากรรมโดยเนน้ประเด็นความ
รุนแรงในครอบครัวจากมิติของทฤษฎีทางอาชญาวทิยา 

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. 
ยธ.316   การป้องกันอาชญากรรม              3 (3-0-6) 
JA 316   Crime Prevention 
      แนวคิด  ทฤษฎี และหลักการในการป้องกันอาชญากรรม บทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนต่อการป้องกัน
การกระท าผิด วิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านป้องกันอาชญากรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

Concepts, theories and principles in crime prevention. Government and people’s role towards 
crime prevention. Analyse both direct and indirect procedures of related agencies on crime prevention. 
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3.1.5.1.10  วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  (Minor Program in Medical Social Work) 
สพ.310   การประเมินและวนิิจฉัยทางชีวะจิตสังคม                                              3 (2-1-6) 
MW310   Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis 
                ภาวะกายภาพ พยาธิสภาพ ภาวะจิตและสังคม แนวคิด หลักการ กระบวนการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม
อย่างเป็นองค์รวมที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ระดับกลุ่มและระดับสภาวะแวดล้อมทางสังคม  
ที่เก่ียวข้องกับระบบสุขภาพ 

Physical pathology, biological-psychological-social dimensions, concepts, principles and 
processes as holistic approaches on assessment and diagnosis to health conditions for all case levels 
consisting of individual, familial, group and ecological levels that related to health systems. 
 
สพ.311     การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต        3 (3-0-6) 
MW 311   Mental Health Social Work 

ความรู้เรื่องสุขภาพจิต การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต โรคและอาการทางจิต
เวชที่ส าคัญๆ  กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วยจิตเวช การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต
เวช รูปแบบการบ าบัดรักษาทางจิตเวชต่างๆ  ความหมาย ขอบเขตและวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพฝ่ายจิต 
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต/จิตเวช 

Mental health; ecological analysis effected into psychopathology; Disease and psychiatric 
symptoms; mental health legal and policy; mental health patient’s rights; mental health prevention; 
Psychosocial rehabilitation; Psychosocial therapy models; Definition, role, scope, function and evolution of 
mental health social worker/psychiatric social worker 
 
สพ.312     การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์     3 (2-1-6) 
MW 312  Research and Knowledge Management in Medical Social Work 

  แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์  รวมถึงการน าองค์ความรู้  
ประสบการณ์ตรง และเทคนิค ที่ได้รับผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยไปสู่การพัฒนาแนวความคิด รูปแบบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในและนอกหน่วยบริการด้านสุขภาพ  โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานใน
ทุกระดับ 

Concepts and research methodologies in health and medical social work applying related 
knowledge, direct experiences, and learning techniques that gain through research process and study to 
develop concepts, models, and methods of practice for responding to clients’ needs both within and outside 
health care services at all levels. 
 
สพ.313  จิตสังคมบ าบัด                                                  3 (2-1-6) 
MW 313  Psycho-social Therapy 

ความหมาย หลักการ ข้ันตอนพืน้ฐานของจิตสังคมบ าบดัที่ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์ แนว
ทางการบ าบดัในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน  ความสมัพันธ์ระหว่างจติสังคมบ าบัดกับ
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งานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์สุขภาพ/ทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้ 
(มีการศึกษาดูงาน)   

Meanings, principles, and process of psycho-social therapy in health/medical social work; various 
approaches of therapy at individual, group, family and community; relationship between psycho-social 
therapy and health/medical social work; roles of health/ medical social worker; and applications of 
therapeutic approaches in social work practice. (Field study is required.)                
 
สพ.314     นิเวศวิทยาทางสงัคม สุขภาพ                            3 (2-1-6) 
MW 314    Social Ecology of  Heath 
  ความหมาย แนวคิด หลักการนิเวศวิทยา  วิธีการต่างๆในการศึกษาสาเหตุของปัญหา  การแก้ไข ป้องกันปัญหา
สุขภาพ  โดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรค มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  ศึกษาปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ  
วิถีชีวิตและความเจ็บป่วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  สภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพ  และการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ (มีการศึกษาดูงาน)   

Meanings, concepts, principles of ecology; methods in conceptualizing cause, prevention, and 
curation of health problems based on knowledge of relationship between environment and disease, human, 
and environment, the study of social determinants of health, work-related illness, and health impact 
assessment. (Field study is required.)    
 
สพ.315    สุขภาพชุมชน                 3 (2-1-6) 
MW 315   Community Health 
  ความหมาย แนวคิด และการด าเนินการของระบบสุขภาพในชุมชน ที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในมิติทาง
สังคม วัฒนธรรมของชุมชน การดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ความเข้าใจต่อระบบการส่งต่อที่ดี ความส าคัญของหน่วย
บริการและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของภาคีและทุกภาคส่วนในชุมชน ครอบคลุมการพัฒนา การตัดสินใจและการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพโดยชุมชน และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนางานสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  (มีการศึกษาดูงาน) 

Meanings, concepts, process of community-based health system based on understanding of 
social dimensions and community culture, continuing holistic care; understanding of effective referral process; 
importance of service provider units and their  relationships with stakeholders in community covering 
development, decision making and policy mobilization by communities; and roles of social worker at a 
primary level of health promotion. (Field study is required.) 
 
สพ.316     นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ       3 (2-1-6) 
MW316    Innovations in Health Social Work 

 ความส าคัญของนวัตกรรม ภูมิหลัง ประเด็นปัญหาที่ต้องการนวัตกรรม แนวคิด การก าเนิดนวัตกรรมในสังคม
สงเคราะห์สุขภาพ นวัตกรรมที่เกิดจากปัจเจกบุคคล นวัตกรรมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง และ
นวัตกรรมที่เกิดจากองค์กร กระบวนการผลิตสร้างนวัตกรรม การตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ปราศจากการตอบสนองมา
ก่อน การจับคู่อย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่มีกับความสามารถ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร และ
กรณีศึกษาที่ส าคัญ 
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The growing importance of innovations, background and issues of innovation, concepts and 
generating innovations in health social work, sources of innovations: individuals, movements and 
organizations, a generating process of innovations, unmet social needs, matching assets and capabilities, 
iterative development, adaptive organizational forms, and distinctive cases in innovations. 

 
 3.1.5.1.11  วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Minor Program in Child,  Youth, Family and 
Development) 
ดค.361   แนวคิดและทฤษฎสีวัสดิการเดก็        3 (3-0-6) 
CF 361   Theory and Concept of Child Welfare 
  แนวคิดและทฤษฎีด้านสวัสดิการเด็ก การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก ความรุนแรงกับเด็ก รูปแบบ กระบวนการ
คุ้มครองเด็กและพัฒนาเด็ก การประยุกต์ใช้กฎหมายในงานสวัสดิการเด็ก 

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 welfare. 
 
ดค.362   นโยบายและสวสัดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ      3 (3-0-6) 
CF 362   Policy and Educational Welfare for Children with special needs 

วิวัฒนาการนโยบายสวัสดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษในสังคมไทยและสากล วิเคราะห์การแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการทางสังคมและกฎหมาย รูปแบบ แนวทางการประสาน จัดสรร ปรับใช้ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ   
เพื่อเสริมศักยภาพ ความสามารถท่ามกลางความหลากหลายของเด็กพิเศษกลุ่มต่าง ๆ  

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. 
  
ดค.364   ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม                                          3 (3-0-6) 
CF 364    Family and Social Change  

แนวคิด วงจรชีวิตครอบครัว  โครงสร้างและรูปแบบครอบครัวต่าง ๆ  พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สถานการณ์ปัญหาที่ส่ง ผลกระทบต่อสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน  วิกฤติ ความเข้มแข็งของครอบครัว  และ
แนวทางการพัฒนาการท างานและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการแก้ไข จัดการป้องกันปัญหา  เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

Concepts of family life cycle and various structures and forms of families, dynamics of social 
change and  problematic situations affecting family especially children and youth; family crisis, strength and 
guidelines for social workers to improve their practice in solving, and preventing problems as well as  
strengthening  family and community. 
 
ดค.365   การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชน      3 (2-1-6) 
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CF 365   Research on Project Development for Children and Youth 
แนวทางการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชนด้วยการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

โครงการส าหรับเด็ก และเยาวชนเกิดขึ้นภายใต้หลักความเสมอภาคและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 

Project development for children and youth through research as a means to create changes in 
order to provide children and youth project with equality, and the respect of human integrity of children, 
youth and family. 
 
ดค.366   วิธีการท างานกับเด็ก และเยาวชน        3 (2-1-6) 
CF 366   Methods in Working with Children and Youth    
    รูปแบบ วิธีการ ทักษะ และเทคนิคในการท างานกับเด็กและเยาวชนในมิติที่หลากหลายทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน 

Format, methods and technique in working with children and youth in various dimensions, at 
the individual, group and community level. 
 
ดค.367  นวัตกรรมการท างานกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว                                 3 (2-1-6) 
CF 367    Practice Innovation with Children, Youth, Family 
        รูปแบบในการปฏิบัติงานกับเด็กเยาวชนและครอบครัว นวัตกรรมในการปฏิบัติงานบนฐานการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
ในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสถาบันทางสังคม 

Practice Innovation with Children, Youth and Family:  Formats of working with children, youth 
and family.  Practice Innovation on the basis of learning together, at the individual, family, community, and 
social institute level. 
 
ดค.369   สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว           3 (2-1-6) 
CF 369  Seminar in Child  Youth and Family Development 
      สัมมนาเชิงบูรณาการ ความคิด หลักการ วิธีการและ แนวทาง ต่างๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการสรุปบทเรียน  เพื่อการก าหนดและพัฒนาทิศทางในการพัฒนาเด็ก  
เยาวชนและครอบครัวอย่างเหมาะสม 

Seminar to facilitate the integration of thoughts, practice principles, methods and trends in child 
and youth development; analysis and synthesis of knowledge, practice experience, and lessons learned for 
the development of suitable directions in child, youth and family development.  
  
 3.1.5.1.12  วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Program in Labour and Welfare 
Administration) 
พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน                                     3 (3-0-6) 
LW 321 Social and Economic Theories and Labour 
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 ทฤษฎีฐานรากในการอธิบายแรงงานทั้งในฐานะผู้ผลิต ผูบ้ริโภค และผู้สรา้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การปฏิบัติต่อแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพและความอยู่ดีมสีุขของแรงงาน ผลกระทบและปฏิกิริยาของแรงงานต่อแนวทางปฏิบตัิ
เหล่านั้น ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูิภาค และระดบัโลก 

Foundation theories on labor as producers, consumers, and change agents in the social and 
economic realms; and labor practices for productivity, well-being, and impacts of labor’s responses at the 
national, regional, and global levels.   
 
พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตการท างาน             3 (3-0-6) 
LW 322 Human Resource Management and Quality of Work Life 
 รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็นต่อการบริหารแรงงานในสถานประกอบการ 
เช่น การสรรหาคัดเลือก การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาแรงงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 
การจูงใจ และการสร้างความพึงพอใจในการท างาน การออกแบบงานที่มีคุณค่า และแนวทางการบริหารสวัสดิการที่มุ่งเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงาน 

Patterns, methods and procedures of human resource management significant for labor 
administration in the workplace;  recruitment and selection, performance management, compensation 
management, labor development, labor relations, motivation, job satisfaction, job design to consign decent 
work, and welfare administration to promote quality of work life. 
 
พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหาแรงงานและสวัสดิการ           3 (3-0-6) 
LW 323 Legal Measures Related to Labor Problems and Welfare  
             สถานการณ์และปัญหาด้านแรงงานและสวัสดิการ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลของมาตรการ
เหล่านั้นต่อการจัดการกับปัญหาแรงงานและสวัสดิการในบริบทของไทย และภูมิภาคอาเซียน (มีการศึกษาดูงาน) 

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.333  ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ                            3 (2-1-6) 
LW 333  Special Topics in Labor and Welfare  
  ปรากฏการณ์ด้านแรงงานและสวัสดิการในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงาน
กลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และขาดหลักประกันทางกฎหมาย แนวทาง มาตรการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการ
บริหารจัดการแรงงานกลุ่มนี้ในทิศทางและรูปแบบที่เหมาะสม (มีการศึกษาดูงาน) 

Current situations of labor and welfare with their effects on productivity and quality of work life; 
less-privileged groups of labor deprived of legal protection; and guidelines, short-term, and long-term 
measures appropriate for the administration of these labor groups (Field study required). 
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พร.334  สังคมวิทยาและจิตวทิยาการท างาน                                          3  (3-0-6) 
LW 334  Sociology and Psychology of Work 
              มนุษย์กับการท างาน  การจัดระบบงาน ผลกระทบของการเปลี่ยนระบบงานทีม่ีต่อวิถีอาชีพเพศสภาพ  สถานภาพ
เชิงอาชีพ ทัศนคติและพฤติกรรมในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน และการจัดการกับปัญหาในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขข้างต้น 

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. 
 
พร.335  การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน                              3 (2-1-6) 
LW 335   Management in Labor Conflict 
     แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้านแรงงาน กระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้ง การพิทักษ์
สิทธิและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ปฏิบัติการวิเคราะห์และบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

Concepts and theories of labor conflict management: processes, advocacy, ethics, and analysis 
and management of conflicts in organizations. 
 
พร.401  การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงานและสวัสดิการ                   3 (0-9-0) 
LW 401  Field Practicum in Labor and Welfare Administration 
 วิชาบังคับก่อน : พร.321, พร.322 และ พร.323 
 Prerequisites: LW 321, LW 322 and LW 323 

ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี การบริหาร
แรงงานและสวัสดิการ วางแผนด าเนินโครงการ การปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผลการด าเนินงาน และการสัมมนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง) 
     A practice of working skills in a selected organization by applying concepts and theories of labor 
and welfare administration in conjunction with project planning, implementation, and evaluation with a series 
of seminars for learning and knowledge exchange (135 hours of field practicum required). 
 
 
  3.1.5.1.13  วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ (Minor Program in Social Welfare for Older  Persons) 
สผ.311  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวิทยา         3 (3-0-6) 
WO 311  Introduction to Social Gerontology 
  สหศาสตร์และทฤษฏีที่เกี่ยวกับความสูงอายุ และประชากรสูงอายุ ทฤษฏีว่าด้วยความสูงอายุ แนวคิดการพัฒนา
ผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้ง
ในประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
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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 
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สผ.312  สวัสดิการสงัคมส าหรับผู้สูงอาย ุ        3 (2-1-6) 
WO 312  Social Welfare for Older Persons 
      แนวคิดและทฤษฏีสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ บทเรียนการจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศและประเทศไทย หลักการ นโยบาย กฎหมาย มาตรการ และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ   บริการการดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน    บริการการดูแลผู้สูงอายุนอกสถาบัน  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในสถานบริการประเภทต่างๆระดับประเทศ และภูมิภาค
อาเซียน 

Concepts, theories in social welfare for older persons in the “Aged Society”, and lessons in social 
welfare management for older persons in foreign countries and Thailand including principles, policy. Law, 
measures and development in social welfare for older persons, learning about services for older persons 
within and outside institution;  friendly environment for older persons; measures for social welfare 
management in various service centers for older persons in the country and Asian region. 
 
สผ.313  การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเกษียณอายุ                                         3 (2-1-6) 
WO 313  Planning for Aging and Retirement 
   การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุ กระบวนการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ  ระยะการเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมการด้าน
การใช้ชีวิตหลังเกษียณ การอยู่ร่วมกับครอบครัว การเปลี่ยนหรือการคงอยู่ด้านอาชีพ  กระบวนการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ 
ด้านเศรษฐกิจ  สุขภาพกาย จิตและสังคม บทบาทสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการเตรียมการส าหรับผู้เข้าสู่ระบบเกษียณ 

Planning for Aging, phases of aging, the elderly and family integration, the lifestyle changes or 
work in later life; Preparedness  for aging in terms of  financial and abio-psycho–social aspects; the role of 
organizations in order to participating in process of retirement. 
 
 
 
 
 
สผ.314  การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดท้าย                              3 (2-1-6) 
WO 314  Long term care and hospice care 

แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบ หลักการการดูแลระยะยาว บทบาทของสหวิชาชีพในการจัดบริการ การศึกษาอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับภาวะสุดท้ายและการเสียชีวิต การตายในความหมายของผู้สูงอายุ และการเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะสุดท้ายของชีวิต การ
จัดท าพินัยกรรมชีวิต  การท างานกับครอบครัวและความรับผิดชอบของสังคมต่อสังคมผู้สูงอายุ 

Concepts, theories, models and principles of long-term care for older persons; roles of the 
multidisciplinary professions. In-depth study on the older persons’ hospice care and death. The meanings of 
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death in the older person’s aspect and preparation to the end of life. create a living will; working with the 
family and the responsibility in aging society. 
 
สผ.315  ทักษะและเทคนิคการท างานกับผู้สูงอายุ                    3 (2-1-6) 
WO 315  Skills and Techniques for Practice with Older Persons 

ทักษะและเทคนิคการท างานกับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยและ กลุ่มที่มีความแตกต่างหลากหลาย กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ที่เน้นการคุ้มครอง  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย  ทักษะและ
เทคนิคการประเมิน การวางแผนการจัดการรายกรณี  การบริการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุ   การประเมินผลการจัดบริการกับ
ผู้สูงอายุ  ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

Skills and Techniques in for working with older people in different periods of age and in various 
diversity issues, including work process in social work practice with emphasis on social protection; older 
people support and development, and skills and techniques in assessment, case management, social services 
for older persons aiming to evaluate social welfare for older people, family, group, community and civil 
society network relating to older people. 
 
 2.2) กลุ่มวิชาบังนอกสาขา 
ม.201   มานุษยวทิยาเบื้องตน้                     3 (3-0-6) 
AN 201  Introduction to Anthropology  

ส ารวจเนื้อหาและมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยา ซึ่งรวมสาขาย่ อยต่าง ๆ คือ มานุษยวิทยาชีวภาพ
มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม 

Basic concepts in anthropology including four major subfields ; Biological Anthropology, 
Linguistic, Prehistoric Archaeology, and Social and Cultural Anthropology. 
 
ร.211   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์         3 (3-0-6) 
PO.211   Introduction to Political Science  
 ธรรมชาติและวิธีการของรัฐสาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอ่ืน ๆ ขอบเขตการศึกษา
จะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการเกี่ยวกับอ านาจ การใช้อ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล 
สถาบันการเมือง การปกครอง พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย 

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) 
EC 210  Introductory Economics 

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า  พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วย
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ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์  ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาท
ของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค 
ความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการน าดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศศึกษา 
ถึงความส าคัฐของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรีและการปกป้องตลาด 

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

สว.201  สังคมวิทยาเบื้องต้น          3 (3-0-6) 
SO 201  Introduction to Sociology  

พฤติกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคม แนะน าให้รู้จักมโนทัศน์ แนวทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยที่ส าคัญ
ของสังคมวิทยา ลักษณะของหน่วยทางสังคมระดับพื้นฐาน เช่น ความสัมพันธ์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหน่วยทางสังคม
เหล่านี้ มุ่งพัฒนาทัศนคติในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 

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  ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 1               3 (3-0-6) 
EL 256  English for Social Workers 1 

พัฒนาความรู้ทางค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ในวงการสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 
ทักษาในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

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 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์รังสิต 

ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

1 3959800120XXX ศาสตราจารย ์ ระพีพรรณ ค าหอม สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2526 

    ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2523 

 2 3570700031XXX อาจารย ์ ปรียานชุ โชคธนวณชิย ์ สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2548 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

3 1350500005XXX อาจารย ์ รณรงค์  จันใด พช.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

4 3100202757XXX ผู้ช่วย อัญมณี บูรณกานนท ์ M.S.W. Social Work Washington University, U.S.A 2544 

  ศาสตราจารย ์  สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2527 

    ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2523 

5 3120101807XXX อาจารย ์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช สว.ม.  สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

 6 3950600016XXX อาจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2552 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 

7 3199900271XXX อาจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบงึแก Ph.D. Rehabilitation Counselor 
Education 

Michigan State University, USA. 2552 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

    M.S. Rehabilitation Psychology University of Wisconsin-Madison, USA. 2549 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

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

2544 

8 3100600941XXX อาจารย ์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์ M.S. Social Gerontology Central Missouri State University, USA. 2538 

    ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2533 

ล าดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

1 3809900220XXX อาจารย์ ดร. สุขุมา อรุณจิต สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2557 

    ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 

    ศศ.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2547 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

2 3659900752XXX อาจารย ์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2541 

3. 3520200253XXX อาจารย ์ กรุณา ใจใส ศศ.ม. สตรีศึกษา มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์ 2553 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์ 2545 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

4 3589900003XXX อาจารย ์ ปรินดา ตาส ี วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

5 1539900138XXX อาจารย ์ วรลักษณ์ เจริญศร ี สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 

ล าดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.2.3 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

1 5103600011XXX ศาสตราจารย ์ สุรพล ปธานวนิช Ph.D. Social Policy The University of Sydney, Australia. 2545 

  ดร.  สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2524 

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

2530 

    นศ.บ นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2518 

2 3959800120XXX ศาสตราจารย ์ ระพีพรรณ ค าหอม สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2526 

    ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2523 

3 3100101204XXX ศาสตราจารย ์ สุวัจฉรา เปี่ยมญาต ิ Ph.D. Development & Child Psychology University of Kansas, USA. 2535 

  ดร.  M.Sc. Counseling University of Kansas, USA. 2522 

    ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2515 

4 3102002074XXX รองศาสตราจารย ์ กิตติยา นรามาศ สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2523 

    อ.บ. อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2520 

5 3439900023XXX รองศาสตราจารย ์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสนิธุ ์ M.Sc. Criminal Justice University of New Haven, USA. 2537 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2530 

    น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2529 

    ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2525 

6 3101300422XXX รองศาสตราจารย ์ นฤมล นิราทร ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2548 

  ดร.  M.B.A. Personnel & Industrial Relations University of North Texas, USA. 2525 

    พณ.บ. พาณิชยศาสตร์ - การบริหาร 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2521 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

7 5120199026XXX รองศาสตราจารย ์ เล็ก สมบัต ิ สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2526 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2518 

8 3101700526XXX รองศาสตราจารย ์ สุดสงวน สุธสีร M.S. Criminology Law Enforcement California State University-Fresno., USA. 2522 

    น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2520 

9 3100601297XXX รองศาสตราจารย ์ กิติพัฒน์  Ph.D. Social Work (Research in Policy) The University of Calgary, Canada. 2543 

  ดร. นนทปัทมะดลุย ์ M.A. Public Administration The University of Queensland, 
Australia. 

2536 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2529 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2522 

10 3100201206XXX รองศาสตราจารย ์ อภิญญา เวชยชัย สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2528 

    ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2523 

11 3100503082XXX รองศาสตราจารย์
ดร. 

โกวิทย์ พวงงาม Ph.D. Rural Development Central Luzon State University,  
The Philippines 

2532 

    ร.ม การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

    ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2527 

    ศษ.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  2519 

12 3100100300XXX รองศาสตราจารย ์ ศักดิ์ชัย เลิศพานชิพันธุ ์ น.ม. นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2538 

    M.S. Corrections & Criminal Justice Chicago State University, USA. 2533 

    น.บ.ท. นิติศาสตร ์ เนติบัณฑิตไทย 2526 

    น.บ. นิติศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2523 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

13 3410100001XXX รองศาสตราจารย ์ พเยาว์ ศรีแสงทอง สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2538 

    ป.บัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

    ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สถาบนัราชภัฏสวนดสุิต 2544 

    ป.บัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2535 

    ศศ.บ. พัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูสกลนคร 2534 

14 3120400227XXX รองศาสตราจารย ์ วรรณวดี พูลพอกสิน สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

    วท.บ. สุขศึกษา สถาบนัราชภัฏเพชรบุรีวลัยลงกรณ์ 2538 

    วท.บ. พยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีุพรรณบุรี 2541 

15 3199900211XXX ผู้ช่วย สิริพรรณ ศรีมีชัย สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 

  ศาสตราจารย ์  รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  2530 

16 3100202757XXX ผู้ช่วย อัญมณี บูรณกานนท ์ M.S.W Social Work Washington University, USA. 2544 

  ศาสตราจารย ์  สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2527 

    ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2523 

17 3102201687XXX ผู้ช่วย กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง สส.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2530 

  ศาสตราจารย ์  ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2522 

18 3809900121XXX ผู้ช่วย ฐิติพร ศิริพันธ์ Ph.D. Education Cornell University, USA. 2539 

  ศาสตราจารย ์ พันธเสน M.A. Social Service Administration The University of Chicago, USA. 2530 

  ดร.  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2525 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

19 3809900583XXX ผู้ช่วย วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ปร.ด.    สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2558 

  ศาสตราจารย ์  สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

  ดร.  ศศ.บ. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2542 

20 3100203673XXX ผู้ช่วย พงษ์เทพ สันติกุล สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

  ศาสตราจารย ์  ศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

  ดร.  บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัเกริก 2540 

21 3160100914XXX ผู้ช่วย ปานรัตน์ นิ่มตลุง สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

  ศาสตราจารย ์  สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

    ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 

22 3100600941XXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์.ดร 

ธัญญลักษณ์  
วีระสมบัต ิ

Ph.D. Organization and Management The University of New South Wales, 
Sydney, Australia 

2554 

    พบ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2541 

    สม.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 

23 3101900770XXX ผู้ช่วย ชานนท์ โกมลมาลย ์ สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 

  ศาสตราจารย ์  สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

24 3101401116XXX ผู้ช่วย ศิรินทร์รัตน์  สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

  ศาสตราจารย ์ กาญจนกุญชร สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

  ดร.  ศศ.บ. บริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 2535 

25 3100600941XXX อาจารย ์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์ M.A. Employment & Labour Studies Institute of Social Studies,  
The Hague, The Netherlands. 
 

2544 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

    M.S. Social Gerontology Central Missouri State University, USA. 2538 

    ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2533 

26 3659900752XXX อาจารย ์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2541 

27 3950600016XXX อาจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2552 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 

28 3800300027XXX อาจารย ์ ปิ่นหทัย หนนูวล สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

    รศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2538 

29 3700601914XXX อาจารย ์ ชลธิชา พนัธ์พานิช M.S.W Social Work Michigan State University 2541 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2537 

    สว.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2532 

30 3101202158XXX อาจารย์ ดร. มาลี จิรวัฒนานนท ์ ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2552 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

    ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

31 3570700031XXX อาจารย ์ ปรียานชุ โชคธนวณชิย ์ สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2548 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

32 3521200154XXX อาจารย ์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
สถาบัน 

33 3809900220XXX อาจารย์ ดร. สุขุมา อรุณจิต สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2557 

    ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 

    ศศ.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2547 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

34 1229900055XXX อาจารย ์ พงศยา ภูมิพัฒน์โยธนิ รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2552 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

35 3102002764XXX อาจารย ์ ณัฏฐพัชร สโรบล ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

36 3100504139XXX อาจารย์ ดร. นราเขต ยิ้มสุข ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 

    ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2552 

    บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

    บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2542 

37 3199900271XXX อาจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบงึแก Ph.D. Rehabilitation Counselor Education Michigan State University, USA. 2552 

    M.S. Rehabilitation Psychology University of Wisconsin-Madison, USA. 2549 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

38 1101400538XXX อาจารย ์ เสาวธาร  โพธิ์กลัด ศศ.ม. อาชญาวทิยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 2553 

    วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2551 

39 3520200253XXX อาจารย ์ กรุณา ใจใส ศศ.ม. สตรีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2553 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 
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ปี 
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40 1350500005XXX อาจารย ์ รณรงค์  จันใด พช.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2549 

41 3120101807XXX อาจารย ์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช สว.ม. สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

42 3100902178XXX อาจารย์ ดร. ประภาภรณ์   D. Phil Social Policy University of Oxford, United Kingdom  2555 

   ติวยานนท ์ M.A. International Relations Victoria University of Wellington, New 
Zealand 

2545 

    B.A Political Science  Victoria University of Wellington, New 
Zealand 

2543 

43 3102102025XXX อาจารย์ ดร. เอกจิตรา  ค ามีศรีสุข สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

    ศศ.ม. เศษรฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2551 

    ศป.บ การละคอน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2548 

44 3589900003XXX อาจารย ์ ปรินดา  ตาส ี วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

45 3909801145XXX อาจารย์ ดร. จิรพรรณ  นฤภัทร สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2556 

    ศศ.ม. กฏหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2548 

    ร.บ. รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

46 1539900138XXX อาจารย ์ วรลักษณ์  เจริญศร ี ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

47 3101501043XXX อาจารย์ ดร. นิฤมน  รัตนะรัต ปร.ด. อาชญาวทิยา การบริหารงานยตุิธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 2554 

    น.ม. กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2546 
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ปี 
สถาบัน 

    ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2542 

    รป.บ. รัฐปศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

    น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542 

    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2539 

48 3102000760XXX อาจารย์ ดร. อัจฉรา  ชลายนนาวิน รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2557 

    M.A. Environment and Management Royal Roads University 2546 

    ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542 

49 3739900209XXX อาจารย์ ดร. ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย ์ กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

    สส.ม. สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2556 

    สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542 

50 3809900240XXX อาจารย์ ดร. สิริยา  รัตนช่วย สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2558 

    ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2551 

    รบ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

51 3100602962XXX อาจารย ์ ธัญญลักษณ์  รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2556 

   รุ่งแสงจันทร ์ สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี- การเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จะมีคณาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปน็อาจารย์ประจ าวชิา และเปน็ผูบ้รรยายหลัก ส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภายนอก จะเชิญบรรยายในลักษณะของวิทยากรพิเศษ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม ทั้งการปฏิบัติงานในองค์กร และ
การปฏิบัติงานในชุมชน สามารถถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติเป็นรายงานการศึกษา และมีผลการฝึกภาคปฏิบัติใน
สนาม โดยการประเมินทั้งอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานในคณะ  
  4.2 ช่วงเวลา 
   ภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษาที่ 2  
   ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  การฝึกภาคปฏิบัติภาคสนามในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มีจ านวน 3 วิชา คือ โดยเป็นวิชาบังคบั 
3 วิชา คือ 
  1) สค.202  การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการท างานผสมผสานในระดับองค์กร บนพื้นฐานแนวคิดหลักการทฤษฎี ทักษะ และ
จริยธรรมทางวิชาชีพ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐานทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย  (ฝึกภาคสนาม 360  ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) โดยฝึกภาคสนามในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2  
เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

2) สค.301  การฝึกภาคปฏิบัติ 2 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ หลักการ แนวคิดและทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการ
ท างานชุมชนหลายลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ  ครอบคลุมการศึกษาและการ
วิเคราะห์ชุมชน การวางแผน  การปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการท างานกับชุมชน และการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ  (ฝึกภาคสนาม 360 
ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) โดยฝึกภาคสนามภาคสนามในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2  เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
  3) สค.401  การฝึกภาคปฏิบัติ 3 (6 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่างผสมผสานผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง 
ทั้งกลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับมัชฌิมภาคและ
ระดับมหภาค ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ  หรือการท างานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทาง
สังคม  (ฝึกภาคสนาม 570 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา)โดยฝึกภาคสนามภาคสนามในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาที่ 4   
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

  วิชาที่ก าหนดให้มีการท าโครงงานหรืองานวิจัย  ได้แก่วิชา สค.435  การค้นคว้าโดยอิสระ (3 หน่วยกิต) ซึ่งอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหลักสูตร ในการมอบหมายให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ได้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ 
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  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหา ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมและ/หรือ สังคม

สงเคราะห์ ที่นักศึกษาสนใจ เป็นการศึกษาในขอบเขตที่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีความสนใจเฉพาะด้านจะเรียนรู้ร่วมกนั 
โดยยึดความสนใจของนักศึกษาเป็นฐาน  ทั้งนี้คณะกรรมการหลักสูตร จะเป็นผู้ประสานให้เกิดการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้
ประโยชน์ตามความต้องการที่แท้จริง 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม และสามารถเชื่อมโยงพลวัตของ

ระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครองที่มีผลต่อมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
2) มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
3) มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิธีวิทยาพื้นฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับบุคคล ครอบครัว  

กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม   
4) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และ

วิชาชีพอื่นๆ อย่างเหมาะสม,   
5) มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อให้เกิดบริการที่เหมาะสม 

  5.3 ช่วงเวลา 
   ทุกภาคการศึกษา  ทุกปีการศึกษา 

  5.4 จ านวนหน่วยกติ 
   3  หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ  
   นักศึกษาลงทะเบียน และแจ้งหัวข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจต่อผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรี 

และผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรีจะปรึกษากับผู้แทนกลุ่มช านาญการด้านต่างๆ ในคณะ เพื่อมอบให้อาจารย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นนั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดพบเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ
กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาหัวข้อ ประเด็น วิธีการศึกษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเด็นและความเหมาะสม เช่น อาจมีการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม หรือฝึกปฏิบัติในหน่วยงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาตอบสนองประเด็นสนใจของนักศึกษาและบรรลุตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ช่วงปลายภาคการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องมาน าเสนองาน โดยมีคณาจารย์ที่
ปรึกษาทั้งหมดร่วมให้ความเห็น เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงาน และส่งงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการปริญญาตรีในที่สุด 
หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้คะแนนน าส่งผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรี เพื่อส่งผลการศึกษาต่อคณะต่อไป 

  5.6 กระบวนการประเมินผล  
   กระบวนการประเมินผล และกลไกส าหรับการสอบทวนมาตรฐาน จะด าเนินการไปพร้อมๆ กัน โดยการ

มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการโดยการปรึกษาหารือระหว่างผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรีและผู้ประสานงาน
กลุ่มช านาญการ เพื่อมอบหมายให้อาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ เป็นผู้ดูแลตอบสนองประเด็นสนใจของ
นักศึกษาและบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม การประเมินผลท้ายสุด จะมีกระบวนการพิจารณาให้บรรลุตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องมาน าเสนองาน คณาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดร่วมให้ความเห็น 
สอบถามและทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม นักศึกษาจะกลับไปพัฒนา ปรับปรุง
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งาน และส่งงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการปริญญาตรีในที่สุด หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้คะแนนน าส่ง
ผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรี เพื่อส่งผลการศึกษาต่อคณะในท้ายสุด ทั้งนี้ผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรีสามารถ 
ตั้งค าถาม หรือขอให้กลุ่มช านาญการพิเศษพิจารณาทบทวนเกรดได้ หากพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม  

 
หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คือ การมีจิตอาสาและความมุ่งมั่นใน
การให้บริการสาธารณะ และการมีความสามารถในการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้คน มีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน  โดยเฉพาะกลุ่มสหวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ   

1.  จัดการเรียนการสอน ที่มีการมอบหมายให้นักศึกษา
ท างานกลุ่ม ไปสังเกตการณ์นอกชั้นเรียน  

2.    ฝึกทักษะในสถานการณ์ที่ เป็นจริงในสังคมนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งในองค์กร และในชุมชน 

3.  สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมจิต
อาสา และการบริการสังคม 

4.  บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา และ
การบริการสังคม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีความเป็นธรรม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) มีวินัย 
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(6) มีจิตอาสา 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา 
(3) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

          (4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
(5) กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
(11) แฟ้มสะสมงาน 
(12) กรณีศึกษาการเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพต่างๆ 
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา 
(14) ก าหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ 

- ก่อนเรียน 
- ระหว่างเรียน 
- หลังการเรียน/กิจกรรม 

(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
(4) นักศึกษาท าบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
(5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
(7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
(8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
(9) ประเมินโดยใช้การสังเกต 
(10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง 

2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้ 
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
(4) การท าแผนที่ความคิด 
(5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 
(6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(7) การท ารายงาน/โครงงาน 
(8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
(9) การศึกษาด้วยตนเองเก่ียวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
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2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
(3) การท ารายงาน/การค้นคว้า 
(4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
(5) การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(6) แบบฝึกหัด 
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การท ารายงาน 
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ 
(9) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
(10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ 
(11) การท ารายงานและการน าเสนองาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ

ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนที่เน้นผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดที่ได้เรียน 
(3) การระดมสมอง 
(4) การแสดงบทบาทสมมติ 
(5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
(6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 กิจกรรม/วิชา 
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(8) กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (Problem- based learning) 
(9) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ท าโครงงาน (Project-based learning) 
(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
(11) บรรยาย/อภิปราย 
(12) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผู้เรียนและสังคม 
(13) การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(14) การมอบหมายงาน 
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
(2) การจัดระบบความคิด 
(3) การน าเสนอรายงาน 
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(5) โครงงาน/ผลงาน 
(6) การทดสอบ/การสอบเก่ียวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
(7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
(8) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ 

- ก่อนเรียน 
- ระหว่างเรียน 
- หลังการเรียน/กิจกรรม 

(9) การประเมินจากรายงาน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
(2) มีความเป็นผู้น าและกล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์ 

และความอดทน 
(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การมอบหมายงานให้ท างาน/โครงงานกลุ่ม 
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า 
(4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
(5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
(6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(7) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
(8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
(9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผู้เรียน 
(10) สอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลัก

ความเสมอภาค การเคารพกติกา 
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4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
(2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตามในบทบาทภาวะผู้น า 

และผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ 
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง 
(4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใช้สิทธิเสรีภาพ 
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะในการคิดค านวณ 
(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) บรรยาย /อภิปราย 
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(4) การน าเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรียน 
(5) การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย 
(6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดค านวณ จากการยกตัวอย่าง 
(7) การก าหนดสถานการณ์จาลองในการท าโครงการ 
(8) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
(9) การท าวิจัย 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 
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วิชาเฉพาะของหลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตร 
     1. คุณธรรม  จริยธรรม 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง หลากหลายและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
สิทธิมนุษยชน 

(2) มีส านึกรับผิดชอบในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ 
(3) ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง

ทรัพยากร บริการและโอกาสที่จ าเป็น 
(4) ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายทางการวิจัยและ (ผู้ให้ข้อมูล) 

ผู้ใช้บริการทั้งบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคม เป็นหลักในการตัดสินใจทุกกระบวนการ 
(5) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และการวิจัย มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   (1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนสอนและกิจกรรมในทุกวิชา  

(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมค่ายอาสาคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร
ท าบุญ และปฏิบัติธรรม กิจกรรม การเสวนาคุณธรรมจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะห์และนัก
สวัสดิการสังคม เป็นต้น 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ  การแสดงออก 

และแนวความคิดที่สะท้อนทั้งจากข้อเขียน และการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ  
(2) ประเมินจากการฝึกภาคปฏิบัติสนาม โดยการประเมินทั้งจากอาจารย์ประจ าวิชา ผู้ร่วมชั้นเรียน 

และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
   
 2. ความรู ้
   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม และสามารถเชื่อมโยง
พลวัตของระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครองที่มีผลต่อมนุษย์ในสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม 

(2) มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(3) มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิธีวิทยาพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
สังคม และวิชาชีพอื่น ๆ อย่างเหมาะสม 
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(5) มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานและ
บริการที่เหมาะสม 

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย ศึกษาค้นคว้าท ารายงาน  
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เป็นจริงภายนอกชั้นเรียน การอภิปรายทางวิชาการ (Discussion)  
(3) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพื่อน าความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการฝึกจาก

ประสบการณ์จริงที่น ามาประยุกต์ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและภาคีที่เก่ียวข้อง  
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้จากสอบข้อเขียน การจัดท ารายงาน การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

2) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  
  3. ทักษะทางปัญญา 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างหลากหลาย ที่เชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีหรือจากการวิจัย ทัศนคติ และทักษะทางวชิาชีพสงัคม
สงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัตงิานกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีรว่มต่าง ๆ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเครื่องมือทางวิชาชีพในการปฏบิัติงาน 
   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน การ อภิปราย
ทางวิชาการ (Discussion)  

(2) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(2) การสอบรายวิชา  
(3) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  และการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ  

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีทักษะในการสร้างและพฒันาสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ มีภาวะผู้น าและผู้ตามในแต่ละ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

(2) มีความรับผิดชอบต่อบุคคลและงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน การ อภิปราย

ทางวิชาการ (Discussion) โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม 
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(2) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ทั้งในองค์กร และในชุมชน รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์/
สอบถาม โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   จาก

พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา เช่น การแบ่งงาน/ร่วมงานในการเรียนและการ
ค้นคว้าวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษากับ
บุคคลภายนอก  และนักศึกษากับองค์กร/ชุมชน  

(2) การประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวิจัย การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เป็นต้น 

  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การวางแผนการปฏิบตัิงานและพัฒนาคุณภาพบริการ 

(2) สามารถเลือกใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถน าเสนอและสื่อสารผลการศึกษาค้นคว้าหรือการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ 
(4) สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารทางสังคมเพื่อการพิทักษ์สิทธิและเสริมพลัง

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
(5) มีทักษะพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ 

2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน การ อภิปราย

ทางวิชาการ (Discussion)  
(2) การฝึกภาคปฏิบัติสนาม และการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการสอบรายวิชา  

2) การฝึกภาคปฏิบัติ  และการสัมมนา โดยการประเมินอาจารย์อาจารย์ประจ าวิชา  และอาจารย์
นิเทศงานภาคสนาม 

  6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(2) มีทักษะพื้นฐานในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ 



มคอ.2 
 

78 
 

(3) มีทักษะพื้นฐานในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อม
ได้อย่างรอบด้าน 

(4) มีทักษะการปฏิบตัิงานอย่างบูรณาการ และสามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์เข้ากับการฝึก
ภาคปฏิบัติสนาม  การศึกษาวิจัย การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม ทั้งจากข้อเขียน การฝึกภาคปฏิบัติ และ 

(2) การจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ เช่น การศึกษา 
ดูงาน การเป็นอาสาสมัคร และกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ชุมชนและสังคม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินทักษะทางปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน 
(1) การประเมินทักษะทางปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียนจากพฤติกรรมการแสดงออก  การแสดง

ความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสอบ  
(2) การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคม  และกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   

3.1 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีความเป็นธรรม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) มีวินัย 
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(6) มีจิตอาสา 

2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ

ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
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(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
(2) มีความเป็นผู้น าและกล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะในการคิดค านวณ 
(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

      3.2 วิชาเฉพาะของหลักสูตร 
    1.   คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง หลากหลายและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ
มนุษยชน 

(2) มีส านึกรับผิดชอบในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ 
(3) ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 

บริการและโอกาสที่จ าเป็น 
(4) ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายทางการวิจัยและ (ผู้ให้ข้อมูล) ผู้ใช้บริการทั้ง

บุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคมเป็นหลักในการตัดสินใจทุกกระบวนการ 
(5) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และการวิจัย มีวนิัย ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 
     2.   ความรู ้

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม และสามารถเชื่อมโยงพลวัต
ของระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครองที่มีผลต่อมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสงัคม 

(2) มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(3) มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิธีวิทยาพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และ
วิชาชีพอื่น ๆ อย่างเหมาะสม 

(5) มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานและบริการที่
เหมาะสม 



มคอ.2 
 

80 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ

ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ที่เชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีหรือจากการวิจัย ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีร่วมต่าง ๆ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเครื่องมือทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
(1) มีทักษะในการสร้างและพฒันาสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ มีภาวะผู้น าและผู้ตามในแต่ละสถานการณ์

อย่างเหมาะสม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อบุคคลและงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการวาง

แผนการปฏบิัติงานและพัฒนาคณุภาพบริการ 
(2) สามารถเลือกใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถน าเสนอและสื่อสารผลการศึกษาค้นคว้าหรือการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ 
(4) สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารทางสังคมเพื่อการพิทักษ์สิทธิและเสริมพลังให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 
(5) มีทักษะพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
(1) มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(2) มีทักษะพื้นฐานในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ 
(3) มีทักษะพื้นฐานในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อมได้

อย่างรอบด้าน 
(4) มีทักษะการปฏิบตัิงานอย่างบูรณาการ และสามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                        

มธ.101  โลก อาเซียน และไทย                        

มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม                        

มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยนื                        

มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ                        

มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                        

มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                        

มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร                        

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2                        

มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา                        

มธ.121  มนุษย์กับสังคม                        

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ์ฯ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

6.  
ทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพ 

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

วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

สค.111  ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์                         

สค.211  จริยธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์                         

สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                         

สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม                         

สค.214  สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์                         

สค.221  สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม                         

สค.222  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1                         

สค.223  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2                         

สค.224  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1                         

สค.311  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3                         

สค.312  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2                         

สค.313  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4                         

สค.314  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5                         

สค.315  การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์                         
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รายวิชา 1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ์ฯ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

6.  
ทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพ 

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

สค.411  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์                         

สค.201  การดูงานและสัมมนา                         

สค.202  การฝึกภาคปฏิบัติ 1                         

สค.301  การฝึกภาคปฏิบัติ 2                         

สค.401  การฝึกภาคปฏิบัติ 3                         

สค.235  สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ                         

สค.236  การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น                         

สค.237  การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน                         

สค.238  การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                         

สค.239  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย                         

สค.245  สวัสดิการเด็กและครอบครัว                         

สค.365  ชีวิตครอบครัวศึกษาเพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศ                         

สค.375  นวัตกรรมทางสังคมและการจัดโครงการทางสังคม                         

สค.465  การศึกษากับการพัฒนาสงัคม                         

สค.466  การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์                         

สค.469  กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห์                         

สค.475  การค้นคว้าโดยอิสระ                         

สค.477  กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์                         
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รายวิชา 1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ์ฯ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

6.  
ทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพ 

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

สค.478  เพศสภาพกับการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์                         

สค.479  การเสริมสร้างสิทธิมนษุยชนในงานสังคมสงเคราะห์                         

สค.485 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อในงานสังคมสงเคราะห์                         

สค.486  การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์                         

สค.489  สวัสดิการคนพิการ                         

สค.495 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                         

สค.496  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพและผู้ติดยาฯ                         

สค.497  การจัดการภัยพิบัติ                         

สค.499 ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสังคม                         

วิชาโททางการพัฒนาชุมชน 

พช.311 แนวคิดและปฏบิัติการพัฒนาชุมชน                         

พช.312 กระบวนการขับเคลื่อนงานพฒันาชุมชน                         

พช.313 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น                                        

พช.314 กระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน                         

พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย                         

พช.416 การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น                         

พช.418 การวางแผนพฒันาเมืองและภูมิภาค                         
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รายวิชา 1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ์ฯ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

6.  
ทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพ 

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

วิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 

ยธ.311  ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                         

ยธ.312  อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา                         

ยธ.313  การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน                            

ยธ.314  สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ   
   เยาวชน 

                        

ยธ.315  เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว                         

ยธ.316  การป้องกันอาชญากรรม                         

วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
สพ.310  การประเมินและวินจิฉัยทางชวีะจิตสังคม                         

สพ.311  การสังคมสงเคราะห์สขุภาพจิต                         

สพ.312  การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทาง   
    การแพทย์        

                   
 
    

สพ.313  จิตสังคมบ าบัด                         

สพ.314  นิเวศวิทยาทางสังคม สุขภาพ                     
    

สพ.315  สุขภาพชุมชน                     
    

สพ.316  นวัตกรรมในงานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ 
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รายวิชา 1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ์ฯ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

6.  
ทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพ 

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

วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ดค.361  แนวคิดและทฤษฎีสวสัดิการเด็ก                         

ดค.362  นโยบายและสวสัดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ                         

ดค.364  ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม                         

ดค.365  การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชน                         

ดค.366  วิธีการท างานกับเด็กและเยาวชน                         

ดค.367  นวัตกรรมการท างานกับเด็ก เยาวชน  และครอบครัว                                         

ดค.369  สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว                         

วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 

พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน                                                  

พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตการท างาน                          

พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหาแรงงานและ   
  สวัสดิการ 

                        

พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวสัดิการ                                                   

พร.334 สังคมวิทยาและจิตวทิยาการท างาน                                                         

พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน                                       

พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบรหิารแรงงาน และสวัสดิการ                         
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รายวิชา 1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 
ทักษะ 
ความ 

สัมพันธ์ฯ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

6.  
ทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพ 

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

วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอาย ุ

สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวทิยา                         

สผ.312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ                         

สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเกษียณอาย ุ                         

สผ.314 การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดทา้ย                         

สผ.315 ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ                         

วิชานอกคณะ                         

ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องตน้                         

ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                         

ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         

สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน้                         

สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 1                         

สษ.356 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 2                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 12, 13 และ 14  

 1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1.  การก าหนดแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน 
  2.  ในวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน/หลายกลุ่ม ให้ใช้แนวการบรรยายเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์การวัดผล และข้อสอบร่วมกัน 

  3.  การประกาศคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ หรือคะแนนรายงาน มีการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบ
ก่อนสอบปลายภาค 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  1.    ศึกษาค่านิยมที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยศึกษา กรอบความคิด

และความเชื่อที่นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพยึดถือเป็นพื้นฐานในการจัดบริการ หรือก าหนดนโยบาย และแผนงาน
โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการทุกระดับ  

 2. ศึกษาจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตการเข้าสู่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการท างานทางด้านการจัดบริการ
เเก่มนุษย์ (Human services)         

 3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ รวมทั้งคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 4. จัดประชุม/สัมมนาวิชาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีวิชาการ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ใช้บัณพิต จากองค์กรทั้งภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคประชาชน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต  
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3   ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 

2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้า sit in เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ที่อาจารย์จะสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

3) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4) จัดให้มีที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ โดยแต่งตั้งอาจารย์อาวุโส ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์  ให้เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 

5) จัดให้มีการสอนในระบบคู่ขนาน โดยวิชาหนึ่งๆ มีทั้งอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่สอนด้วยกันควบคู่กันไป 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 1)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ก่อนการเปิดการเรียนการสอน และส่งให้กรรมการหลักสูตร

พิจารณา และให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ เพื่อทวนสอบและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

 2)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนวิชาฝึกภาคปฏิบัติจัดท า มคอ.5 ร่วมกับกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อทวนสอบ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

 3)  จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการประเมินผล อบรมการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เทคนิคการสอนใหม่ การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

 4)  จัดประชุมอาจารย์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการตัดเกรด ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความเป็นธรรมส าหรับ
นักศึกษา และเป็นการป้องกันปัญหาเกรดเพ้อ หรือปัญหาการกดเกรด 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสงัคม 
 2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ วิจัยสถาบนั และวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 3) ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าบทความทางวิชาการส าหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  และ

นานาชาติ 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาการ การปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

และการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติที่มีการจัดท า MOU ร่วมกัน เช่น การนิเทศงาน การ
ให้ค าปรึกษา  การพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

5) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  
 1.1 มีระบบกลไกในระดับคณะและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการและควบคุมการ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร โดยมีการก าหนดแผนงาน และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียง ที่จะ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการจัด
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนา
อาจารย์ 
 1.2 ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานของการอุดมศึกษา
และของมหาวิทยาลัย  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และประเมินผลการ
สอนของอาจารย์  
 1.3 ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 1.4 มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่องในทุก 5 ปี เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต 
 

   เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
และเป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 

ปรับหลักสูตรใ ห้ทันสมัย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก  5 ปี   
 

หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มคอ.1) ของ สกอ.
และสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานสากล 

2. ผลิตนักศึกษาที่มีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ความรู้ทาง
วิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพที่
ตอบสนองสถานการณ์ทางสังคม 

จัดแนวทางการเรียนรู้ให้มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิัติให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีกระบวน 
การเรียนรู้จริงจากหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ
เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย 

จ านวนรายวิชาเรียนที่มีภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติที่ได้รับการทบทวนผลสัมฤทธิ์ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

1. ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  
2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่ าปริญญาโทหรือเอก เป็นผู้ มี
ประสบการณ์  และมีจ านวนคณาจารย์
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประวัติด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และการ
พัฒนาด้านการวิจัย 
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   เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4. มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 1.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรม 
การประเมินหลักสูตรทุก 5 ป ี
2.มีการประเมินหลักสูตรโดยนายจ้าง
ผู้ใช้บัณฑิตทุกป ี

1. ผลการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรม 
การประเมินหลักสูตร 
2. ผลการประเมินหลักสูตรโดยนายจา้งผู้ใช้
บัณฑิต 

 
2.  บัณฑิต 
 บัณฑิตต้องมีคุณภาพ การทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ แสดงได้จากผลงานนักศึกษาในการส าเร็จการศึกษา เนื่องจากบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องมีความสามารถที่จะท างาน/
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรืออาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม การบริการสังคม และการขยายตัว
ของการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตลอดจนการเป็น
ประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพสังคมสงเค ราะห์เพิ่มขึ้น  
การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจึงจ าเป็นต้องด าเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
โดยหลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สอบถามระดับความพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาประเมิน 
วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถสูง 
รองรับความต้องการก าลังคนในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคบริการทางสังคม 
องค์การสวัสดิการสังคม และสถาบันวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  
3.  นักศึกษา 
 3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
      มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร มีกระบวนการสอบความรู้ทางวิชาการและการสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเรียนของหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้มีผลต่ออัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
 3.2  ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและก่อนจบการศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแกนักศึกษา 
      มีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์  
ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาแรกเข้าในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ของการเรียนในหลักสูตร ส าหรับในภาค
การศึกษาถัดไป หลักสูตรจัดให้มีการมัชฌิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเลือกสาขาวิชาโท รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติ 1-3 และการจัดปัจฉิมนิเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 4 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดงานตามความรู้และความสามารถของนักศึกษา 
 3.3  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
       3.3.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและต ารา ด้านห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอ านวยความสะดวก  
ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
       3.3.2 นักศึกษาสามารถร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออ่ืนๆ มายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและคณบดีได้โดยตรง ทั้งในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้น
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คณบดีจะด าเนินการพิจาณาข้อร้องเรียนดังกล่าว กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารที่จะ
ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 
       การร้องเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.  2547 
หมวดที่ 4 
 
4.  อาจารย์ 
 4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
       มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยมีกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
       1) การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยเฉพาะในแต่ละอัตรา  
ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ จะประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เป็นกรรมการประจ าคณะ  
       2) การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้นๆ คือ คุณสมบัติโดยทั่วไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย เช่น ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า หรือจบปริญญาตรีเกียรตินิยม และคุณสมบัติเฉพาะของสาขา เช่น จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / การประกาศรับสมัคร ทั้ง
การติดประกาศ และประกาศทาง Internet 
        3) การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การสอบข้อเขียน 
การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน  
       4) การพิจารณากลั่นกรองผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ โดยคณะกรรมการภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ 
อนุกรรมการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก 
           5) การจัดอบรมอาจารย์ใหม่ของคณะ  การจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษากับอาจารย์ใหม่ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ       
            6) การมีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา  และให้อาจารย์ใหม่
จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอค าปรึกษาด้านวิชาการ และติดประกาศให้นักศึกษาทราบ 

     7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะๆ โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่โดยเฉพาะในแต่ละคน เพื่อต่อสัญญาจ้าง เช่น การประเมินผลงาน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี และ 5 ปี เป็น
ต้น 
      8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยคณะกรรมการประเมินผลและพัฒนา
บุคลากร โดยประเมินตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง 
 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
       หลักสูตรได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรง หรือมีความช านาญในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคม มาบรรยายให้แก่นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีนโยบายในการแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ ดังนี้ 
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  1. เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีความช านาญในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  สวัสดิการสังคม การพัฒนา
ชุมชน  การพัฒนาสังคม สาขาวิชาโทและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติพร้อมผลงาน 
ประสบการณ์ และความช านาญที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน มาจากที่ประชุมสาขาวิชา 
  3. การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
  4. ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
 5. สัดส่วนอาจารย์พิเศษต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 และอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 30 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
     5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร มีประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผน  
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชา
ของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้วางแผนไว้ 
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
       คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
       6.2.1 ความพร้อมด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและต ารา 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล นักศึกษาสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เอกสาร ต ารา วารสาร และโสตทัศนูปกรณ์จากห้องสมุดนงเยาว์ชัยเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ซึ่งมีรายการหนังสือ และวารสารรวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้ 

(1) จ านวนหนังสือภาษาไทย 26,234 เล่ม และภาษาอังกฤษ 24,897 เล่ม 
(2) จ านวนวารสารภาษาไทย 40 รายการ และภาษาอังกฤษ 156 รายการ 
(3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2,025 รายการ 
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(4) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 5.064 รายการ 
(5) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ห้องสมุด 

- บริการสืบค้น อินเตอร์เน็ต 40 เครื่อง 
- บริการสืบค้นบรรณานุกรมของห้องสมุด 13 เครื่อง 

(6) จ านวนสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
- โทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ กลุ่ม 3 ชุด 
- โทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ เดี่ยว 6 ชุด 
- โทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ/ดีวีดี เดี่ยว 3 ชุด 
- เครื่องอ่านวัสดุย่อขยาย 1 เครื่อง 
- เครื่องฉายสไลด์แบบตู้ 2 เครื่อง 

       6.2.2  ความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
           มีห้องเรียนจ านวนทั้งสิ้น  6  ห้อง และมีห้องให้ค าปรึกษาทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ล าปางจ านวนทั้งสิ้น 2 
ห้อง และห้องกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  6.2.3  ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย 
     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะเป็นผู้จัดสื่อการสอนอ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีรวมทั้งนักศึกษาพิการ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ   
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
       6.3.1  คณะจัดหาฐานข้อมูลการวิจัย ที่จ าเป็นต่อการสืบค้นผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
       6.3.2  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน  
การวิจัย 
       6.3.3  คณะมีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การวิจัย 
ที่ทันสมัยเพื่อทดแทน และเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
 6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ตามต าแหน่ง
งาน 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของหนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ สถานที่ และ
เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยของอาจารย์ประจ า และนักศึกษาเพื่อด าเนินการจัดหาทดแทนเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
วิ จั ยที่ ทั นสมั ย  เพื่ อสนับสนุนการ

1.  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่
มี เครื่องมือวิจัยระดับสู งที่ทันสมัย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง

1. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใชง้านในห้องปฏิบัติการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

ศึกษาวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิจัยใน
ระดับชาติและระดับสากล 

2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัต ิ
การคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ
ศึกษาทดลองหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองด้วยจ านวนและประสิทธภิาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 

3.  จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพื่อให้
บริการทั้งหนังสือต าราและสื่อดิจิตอล
เพื่อการเรียนรู ้

2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏบิัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ  

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการ 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร      

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา       

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8) อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และทรพัยากร
สนับสนนุการเรียนการสอน เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

14) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในชัน้ปทีี่ 2 

     

 รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 10 11 11 12 14 

 ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 9 10 12 

 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายลักษณะ 
ทั้งการบรรยาย  การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน  การอภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่ง
การประเมินกลยุทธ์การสอนดังกล่าว จะด าเนินการทั้งโดยคณาจารย์ คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง และนักศึกษา คือ 
 1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา  จากการประชุม/
สัมมนา เช่น  การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/มัชฌิม/ปัจฌิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 
 2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา เป็นการประเมินว่า จากกลยุทธ์การ
สอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม  โดยองค์กรและอาจารย์นิเทศงานภาคสนามอีกด้วย 
 3) การประเมินการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการปริญญาตรี เป็นการประเมินโดยภาพรวมทั้งจากผลประเมิน
การสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนกัศึกษา  และเทียบกับการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวชิา
นั้น ๆ 
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 4) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการการพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 5) การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การจัดอาจารย์สอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดอาจารย์สอนในลักษณะของทีมงาน 
และระบบคู่ขนาน คือ วิชาหนึ่ง ๆ จะมีอาจารย์ประจ าวิชา 2-4 คน และมีทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์อาวุโส สอนร่วมกัน 
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนร่วมกัน  ดังนั้น การประเมินทักษะของอาจารย์ 
ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน จะประเมินทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในทีมงานเดียวกัน คณะกรรมการปริญญาตรี   และที่
ประชุมคณาจารย์ (รายละเอียดตามข้อ 1.1) นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดให้อาจารย์ทุกคน ต้องประเมินการสอนของตนเอง  
ใน มคอ.3 และแบบ มคอ. อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน  
โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 

1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ใกล้เคียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร   เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง 

 3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิต  และประสิทธิภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนการปรบัปรุงหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้ 
 1) คณะกรรมการปริญญาตรี และคณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินหลักสูตร  
ในภาพรวม (ตามข้อ 2) และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการยกร่างหลักสูตรปรับปรุง 
 2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร รวบรวมผลการประเมินหลกัสูตรในภาพรวม และจัดสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น
จากคณาจารย ์นักศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกับการก าหนดทิศทางของหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตร และรายวชิา
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ต่างๆ ในหลักสูตร จากนัน้น าผลการประเมิน และการสัมมนา มายกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง เสนอคณะกรรมการภาควชิา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 3) คณะกรรมการภาควิชาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตรวจสอบร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง จากนั้น เสนอเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาตามล าดับ คือ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
และเสนอมหาวิทยาลัย ซึ่งจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอีก 3 ชุด คือ อนุกรรมการมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัฒนา
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ต่อไป 
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ภาคผนวก 1 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี – พ.ศ.2555 - 2559)  

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร และ อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
-------------------------------------------- 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  จดัการเรียนการสอน ณ ศูนย์รังสิต 

 
1.  ศาสตราจารย ์ระพีพรรณ  ค าหอม 

 
หนังสือ / ต ารา 

E-Booking  (2559)  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1  สนับสนุนทุนโดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการ
พัฒนา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระพีพรรณ ค าหอม. (2557). สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย (พมิพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร.์ 

ระพีพรรณ ค าหอม. (2556). สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน ทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอนาคต. 
ระพีพรรณ ค าหอม. (2556). หน่วยที่ 3 รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ  .นนทบุรี : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ระพีพรรณ  ค าหอม. (2556). หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาค (พิมพ์คร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ระพีพรรณ  ค าหอม. (2556). การพิทักษ์สิทธิ์ (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ : ร้านเจปรินท์. 
ระพีพรรณ  ค าหอม.  (2555).  หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาค (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
งานวิจัย 

ระพีพรรณ  ค าหอม และประกายทิพย์  วงศ์หอม (2559)  รายงานการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สนับสนุนทุนโดย กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กองวิชาการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะท างาน.(2559).แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทยฉบับที่สาม  พ.ศ. 2560-2564. 
กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ. (2558).โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เชิงกลยุทธ์ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2557.กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 
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ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ. (2558). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเสาประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนจังหวัดปทุมธานี.  สนับสนุนทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ปทุมธานี. (ที่ปรึกษา) 

ระพีพรรณ  ค าหอม ,สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, วิไลภรณ์   โคตรบึงแก  และคณะ (2558) การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการ
ใช้รูปแบบครอบครัวบ าบัดแบบผสมผสานในผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา .(ที่ปรึกษา) สนับสนุนทุนโดย
กองทุนวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รุจา ภู่ไพบูลย์และคณะ (2558) โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้: การเปลี่ยนแปลงสถานภาพครอบครัวไทยและแนวทาง
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว.สนับสนุนทุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ร่วมวิจัย)  

นิตยา วัจนภูมิ และคณะ.  (2558) การวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองความต้องการศูนย์พักพิงในภาวะ
ฉุกเฉินในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยโลกาภิวัตน์ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  (ร่วมวิจัย) 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ. (2557). การสังเคราะห์การถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการประจ าปี 2557  สร้างฅน  
สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนทุนโดยส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ. (2557). การศึกษารายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาครัฐและเอกชนในภาพรวมของ
ประเทศ. สนับสนุนทุนโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ. (2557). การศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการปฏิรูปมาตรการการเงิน การคลังเพื่อ
สวัสดิการของประชาชน. สนับสนุนทุนโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  

ระพีพรรณ  ค าหอม, สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, วิไลภรณ์ โคตรบึงแก และคณะ. (2557). การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบครอบครัวบ าบัดแบบผสมผสานในผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา . สนับสนุนทุนโดยกองทุนวิจัย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ระพีพรรณ ค าหอม, กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง, รณรงค์  จันใด. (2556). ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ.2556-2559) สนับสนนุทนุโดย ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส  
ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์. (หัวหน้าโครงการ) 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ. (2556). การวิเคราะห์แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  77 จังหวัด. สนับสนุนทุนโดย 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์. (หัวหน้าโครงการ)  

ระพีพรรณ ค าหอม, กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง, รณรงค์  จันใด และเยาวลักษณ์  เธียรเชาว์. (2555-2557). การวิจัยเรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองความต้องการศูนย์พักพิงในภาวะฉุกเฉินในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
นนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยโลกาภิวัตน์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2557. (ร่วมวิจัย) 
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ระพีพรรณ ค าหอม,รณรงค์  จันใด และเยาวลักษณ์  เธียรเชาว์. (2555-2557) การวิจัยเรื่อง การประเมินการด าเนินงาน
ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2557. (ร่วมวิจัย) 

ระพีพรรณ ค าหอมและคณะ (2556) การวิจัยเรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่
ปรึกษาไทย.สนับสนุนโดย ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง.(ร่วมวิจัย) 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ. (2555). การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด. สนับสนุนโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
(หัวหน้าโครงการ) 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ. (2555). การวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลภายนอกแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง  สนับสนุนโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน้าโครงการ) 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ. (2555). การวิจัยเรื่อง การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส.  สนับสนุนโดยส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
(หัวหน้าโครงการ) 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ (2555). การวิจัยเรื่อง โครงการติดตามและประเมินผลภายในแผนงานเครือข่ายพยาบาล
ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน. สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(หัวหน้าโครงการ) 

ระพีพรรณ ค าหอม.  (2555). การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชาชน . 
สนับสนุนโดย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ปรึกษาโครงการ) 

บทความ 
 
Article papers : 
“Buddhist Principles: Human Rights and Self-Reliance of Marginal people in Thai Society” 

Comparative Perspectives on Religion and Social Change Buddhism in Everyday Life in India and 
Thailand, 18-24 January 2015, Aurangabad Maharashtra India. 

The 10th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development. “Empowering Older Persons in 
ASEAN ” 7 September 2015, Malasia. By The National Council on Social  Welfare of Thailand.  

“ Lesson Learned of Shelter Management in Emergency Situation of Thailand in the Future”, Growth 
and Crisis: Social Work and Policy Discourses. By Asian and Pacific Association for Social Work 
Education ( APASWE)   and International Federation of Social Workers in Asian and Pacific Region  
(IFSW AP),23  October 2015, Lumpini Dusit Thani Hotel,Bangkok,Thailand . 

THE  NINTH ASEAN GO-NGO FORUM ON SOCIAL WELFARE  AND DEVELOPMENT. “Social Welfare Services 
for  Sustainable  Development in  ASEAN  Beyond 2015 “24 November 2014,Vientiene, Lao.  
By The National Council on Social  Welfare of Thailand.  
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“Establishment of Standards in Provision of Institutional Care to Elderly Persons by Provincial 
Adminstration Organizations (PAOs) in Thailand” presented at 2013 International Istanbul Initiative 
on Aging Congress in Istanbul Turkey.  4-6 October 2013, Istanbul. 

“Government  promotion of rights and Welfare for the Elders and the participation of Community in 
Thailand” presented at 2012 Joint World Conference on Social Work and Social Development 
Action and Impact, Stockholm, Sweden. 8-12 July 2012, Stockholm. 

   
2.  อาจารย์ ปรียานุช โชคธนวณิชย์ 

 
งานวิจัย 
ปรียานชุ โชคธนวณชิย์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นคณาจารย์ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสังคม-สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ทุนจากโครงการปริญญาตรีหลักสูตรสังคมสงเคราะห์บัณฑิต 

อภิญญา   เวชยชัย, นันทภรณ์ เอ่ียมวนานนทชัย, ปรียานุช โชคธนวณิชย์, และเสาวธาร โพธิ์กลัด. (2556). การศึกษาผล
การด าเนินงานภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริฯ : 12 พื้นที่ร่วมสืบสานพระปณิธาน. ทุนจากส านักกิจการ
ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม. 

 
บทความ 
ปรียานุช โชคธนวณิชย์. (2558). การเยี่ยมบ้านในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ : แนวคิดพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน . 

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
ปรียานุช โชคธนวณิชย์. (2558). นักสังคมสงเคราะห์: ภาวะการหมดไฟและการดูแลตนเอง. รายงานสืบเนื่องการสัมมา

วิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี. 
ปรียานุช โชคธนวณิชย์. (2556). กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์คลินิค : การเปรียบเทียบระหว่าง 

School for Social Work, Smith College และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 
รายงานสืบเนื่องการสัมมาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี. 

Choktanawanich, P. (2012). Rights to access medical services in Bangkok, Thailand: Voice from people 
living with and affected by HIV/AIDS and Practitioners. Accepted for oral presentation at the 
2012 Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact, 
Organized by International Association of School of Social Work (IASSW), International Council of 
Social Welfare (ICSW), International Federation of Social Workers (IFSW), 8-12 July 2012, 
Stockholm, Sweden (Published in conference proceeding). 

Choktanawanich, P. (2012). From crisis to opportunity: Professional paving for clinical social work from 
mega flood disaster in Thailand. Accepted for oral presentation at the 2012 Joint World 
Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact, Organized by 
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International Association of School of Social Work ( IASSW) , International Council of Social 
Welfare ( ICSW) , International Federation of Social Workers ( IFSW)  8-12 July 2012, Stockholm, 
Sweden (Published in conference proceeding). 

 
งานวิชาการอื่นๆ 
เสาวธาร โพธิ์กลัด และ ปรียานุช โชคธนวณิชย์ . (2558). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเสา

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจังหวัดปทุมธานี.   สนับสนุนทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี. 

 
3. อาจารย์รณรงค์  จันใด 

งานวิจัย 
รณรงค์ จันใด, ปาริชาติ วลัยเสถียร.(2557). โครงการถอดบทเรียนและสร้างตัวชี้วัด “โครงการถักทอพลังชุมชนเพื่อ

ยกระดับการเรียนรู้ของพลเมืองรุ่นใหม่” 
รณรงค์ จันใด, จิตติ  มงคลชัยอรัญญา.(2556). โครงการจัดท าเกณฑ์กลางและการจัดท าแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2557)   
รณรงค์ จันใด, วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์.(2556.) โครงการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2555-2557   
รณรงค์ จันใด, จิตติ  มงคลชัยอรัญญา. (2555). โครงการวิจัยศึกษาผลการด าเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อน 

“โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการชุมชน”   
รณรงค์ จันใด, โกวิทย์ พวงงาม. (2555).  โครงการประเมินผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย   
รณรงค์ จันใด, วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์. (2555). โครงการการศึกษาจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ

ประชน (ลูกบ้าน) โครงการอาคารชุดพักอาศัย เอเสปรซ เพลย์ (มี) ลาดปลาเค้า   
 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์ 
หนังสือ / ต ารา 
อัญมณี บูรณกานนท์. (2557).  การฝึกอบรมผู้ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนที่มีประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่่ากว่า 10 ปี เพื่อให้ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง). โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย. 

งานวิจัย 
อัญมณี บูรณกานนท์. (2557).  แนวทางการบริหารจัดการและการระดมทุนกองทุนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม : 

กรณีศึกษากองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามข้อก่าหนดของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์. โดยการสนับสนุนจากกองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
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อัญมณี บูรณกานนท์. .(2556).  การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย. โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 

 
บทความ 
อัญมณี บูรณกานนท์.  (2557). “การเยี่ยมบ้านในงานสังคมสงเคราะห์”. บทความในหนังสือการฝึกอบรมผู้ส าเร็จการศึกษา

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนที่มีประสบการณ์การปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ ากวา่ 10 ปี เพื่อให้ได้เข้า
สู่การรับรอง มาตรฐานการปฏบิตัิงานดา้นการจัดสวสัดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48  
ชั่วโมง) โดยสภาวิชาชพีสังคมสงเคราะห์ และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย,  

อัญมณี บูรณกานนท์ . (2557). “Situation of children in conflict with the law: A Case Study From Thailand”. 
การประชุม ASEAN Forum for Sharing Best Practices on Social Work Case Management and Multi-
Sectoral Approaches Responding to Child Protection Concerns ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดย
เป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์. 

 
 5. อาจารย์ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 

หนังสือ/ต ารา 
รศ.โกวิทย์ พวงงาม ธัญญาภรณ ์จันทรเวช และชญาภัส พลายโถ. (2558).  การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองของ

เครือข่ายประชาสังคมจังหวัด. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม,  
 
งานวิจัย 
ธัญญาภรณ์ จันทรเวช. (2558).  โครงการพัฒนาแม่แบบฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุม 

อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.  

รศ.โกวิทย์ พวงงาม ธัญญาภรณ ์จันทรเวช และชญาภัส พลายโถ. (2557).  โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือวัดความเข้มแข็ง 
การเมืองภาคพลเมือง. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย 
สภาพัฒนาการเมือง.  

ธัญญาภรณ์ จันทรเวช. (2557).  โครงการถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานหนึ่งสถานพินิจฯ 
หนึ่งสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยตุิธรรม 

 
บทความ 
ธัญญาภรณ์ จันทรเวช. (2558).  การบูรณาการกลไกเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปสังคมผ่านคณะท างานเครือข่ายภาค

ประชาสังคมระดบัจังหวัด. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceeding)  เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปีที่ 61 “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” 
วันที่ 23 มกราคม 2558. 
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6. อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล 
งานวิจัย 
มาดี ลิ่มสกุล . (2556). การรู้ เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนภายใต้วาทกรรมความสวยของโฆษณาโทรทัศน์ . 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
มาดี ลิ่มสกุล. (2555). การวิเคราะห์ข้อสอบโครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
บทความ 
มาดี  ลิ่มสกุล (2557). วาทกรรมความสวยในโฆษณาโทรทัศน์กับงานบุคลากรนักเรียน.  รายงานสืบเนื่องการสัมมนา

วิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 มกราคม 
2557. 

มาดี  ลิ่มสกุล.  (2556).  ประชาคมอาเซียนกับงานสวัสดิการสังคมของไทย .วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 21  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม-2556. 

 
7.  อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 

งานวิจัย 
วิไลภรณ์ โคตรบงึแก. (2556). โอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม  และทิศทางการพัฒนางานดา้นคนพิการ กับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: เสนอต่อส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์. 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์และคณะ. (2555-2556).  การปรับปรุงดชันีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เสนอ
ต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555-2556. 

Kotbungkair, W. & Chen, Roy K., (2555-2556).  A comparison of self-acceptance of disability between 
Thai Buddhists and American Christians. 

Kotbungkair, W. & Thongkuay, S., (2012).  Comparative Study on ASEAN Labour Laws and Practices on 
Employment for Persons with Disabilities in ASEAN. Proposed to the Ministry of Labour, 
Invalids and Social Affairs of Vietnam.  

วิไลภรณ์ โคตรบงึแก และศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ .. (2556). คนพิการ ความยากจน และการดา่รงชีวติ. เสนอต่อส านักงาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. 

วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์และคณะ. (2525).  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นครอบครัว. กรุงเทพฯ: เสนอต่อส านักงาน
กิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

 
บทความ 

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. 
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วิไลภรณ์ โคตรบงึแก. (2558). โอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม  และทิศทางการพัฒนางานดา้นคนพิการกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนรายงานสืบเนื่องการสัมมาวชิาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  .
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี .(อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่) 

Serrano et al, (2014). Labour laws and practices in ASEAN: A Comparative Study on Gender Equality, 
Employment of Persons with Disabilities, Youth Employment and Social Dialogue (Volume 2). 
Singapore: SC (Sang Choy) International Pte Ltd. 

วิไลภรณ์ โคตรบงึแก และศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ) .2556). คนพิการ ความยากจน และการดา่รงชีวิตรายงานสืบเนื่องการสัมมา .
 วิชาการระดบัชาติดา้นคนพิการ ประจ าปี2556 เปลี่ยนภาระเป็นพลงั“: โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคน
พิการ”. 

วิไลภรณ์ โคตรบงึแก. (2555). การจัดการรายกรณี: เครื่องมือในการประสานบริการอย่างมปีระสิทธิภาพ. หนังสือรวม
บทความศาสตร์และศลิป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิตสิุขภาพ. กรุงเทพฯ: เจปริ้นท์. 

 
8. อาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์

งานวิจัย 
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ และคณะ. (2557). การจัดท่าแผนยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล (CSR) ด้านการจัดการภัยพิบัติของกลุ่ม 

ปตท. ปี 2558 และการศึกษาวิจัยและประเมินผลการด่าเนินงานโครงช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2554 -  
2557. 

กิติยา นรามาศ, ชไมพร รุ่งฤกษฤ์ทธิ์ และวิไลภรณ์ โคตรบึงแก. (2556).  โอกาส และพื้นทีท่างสงัคมของนักศึกษาและ
บัณฑิตโครงการนักศึกษาผู้พิการ มธ.ได้รับทุนสนบัสนนุงานวิจยั ประเภททุนวิจยัทั่วไป มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ 2556.  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  จดัการเรียนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง 

 
1. อาจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต 

บทความวิชาการ 

 
2.  อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 

งานวิจัย 

 
 

สุขุมา  อรุณจิต. (2558). “การบริหารสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางสงัคมด้านการศึกษา” ในงานสัมมนาเนื่องในโอกาสส
ถาปณาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 61 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์
แห่งการบูรณาการเพ่ือการปฏิรูปสังคม.  23 มกราคม 2558,  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร.์ 
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มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย. (หน้า 14-22) 

สุขุมา  อรุณจิต.  (2558).  ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นธรรมทางสังคมของงานสวัสดิการสังคม. โครงการบทความออนไลน์
และตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ท้องถิน่ จังหวัดล าปาง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง, 
http://www.lampang.tu.ac.th/paperonline/2557paper01.pdf [online]. 

สุขุมา  อรุณจิต.  (2557). “การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวธิีการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์ตีความหมายกับความเปน็
ธรรมทางสังคม” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมระดับชาต ิคร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2556.  9 กรกฎาคม 2557, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (หนา้ 2-15) 

สุขุมา  อรุณจติ. (2555). “ศาสตร์เบื้องต้นของศิลปะบ าบัดส าหรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ใน วารสาร
คณาจารย์กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในมิติสุขภาพ.  กรุงเทพฯ: เจปริ้นท์, 2555. (หน้า 
170-203) 

Suwatchara Piemyati and Sukhuma Aroonjit. (2012). “PA (L+R) The design of social work filed education 
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สุขุมา  อรุณจิต. (2555).  “ภัยพิบัติกับการคุ้มครองทางสังคมบนฐานแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา” ใน  การประชุมวิชาการเนื่อง
ในโอกาสครบรอบการสถาปณาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ปีที่ 58.  25 มกราคม 2555, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (หน้า 153) 
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บทความ 

 
3.  อาจารย์กรุณา  ใจใส 

งานวิจัย 

 
4.  อ.ปรินดา  ตาสี 

งานวิจัย 

 
บทความ 

 
5.  อ.วรลักษณ์ เจริญศรี 

งานวิจัย 

บทความ 

พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2558).  บทความวิจัยเรื่อง “การบูรณาการการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนโดยยึดชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนต่าบลเวียงตาล อ่าเภอห้างฉัตร จังหวัดล่าปาง”. วารสาร
สังคมศาสตร์วิชาการ. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2558.  

พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2555).  น าเสนอบทความเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการศึกษา
ภาคสนามสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” (Curriculum Innovation and Field Work Practicum in Social Work 
Education). การประชุมนานาชาติ UCEC. 2012 จัดโดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับภาคี จัดในวันที่ 9 
– 12 มกราคม 2555 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่.  

กรุณา  ใจใส. (หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วม). (2557).  การพัฒนาหลักสูตรความเป็นพลเมืองส่าหรับเยาวชนต่าบล
แม่เมาะ. งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ 
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

กรุณา  ใจใส (นักวิจัยปฏิบัติการร่วม). (2557).  โครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่ง
ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนพื้นที่ภาคเหนือ. สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 

ปรินดา  ตาสี (นักวิจัย). (2556). โครงการ “นวัตกรรมและรูปแบบการจัดการด้านสุขภาพส่าหรับกลุ่มประชากรเปราะบาง
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

ปรินดา ตาสี และพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม. (2557).  สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมบนวิถีแห่งประชาคมอาเซียน .เอกสาร
ชดุความรู้ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มธ. ศูนย์ล าปาง. 

วรลักษณ์  เจริญศรี (นักวิจัยโครงการในพื้นที่จังหวัดล าปาง). (2557).  โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ่าปีงบประมาณ 2557. สนับสนุนโดย  สถาบันพระปกเกล้า. 

วรลักษณ์  เจริญศรี และ สุกัญญา มีสกุลทอง.(2558).  โอกาสและข้อจ่ากัดในการท่างานของผู้ป่วยโรคลมชัก.  รายงาน
สืบเนื่องการสัมมาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ครบรอบ 61 ปี.  (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่).  
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ภาระงาน วพ./คน้คว้า 
หลังปรับปรุง / คน 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม วพ. ค้นคว้า วพ. ค้นคว้า 

1 ศ.ระพีพรรณ ค าหอม 6  9 3 18 6  9 3 18     

2 อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย ์ 9  6  15 9  6  15     
3 อ.รณรงค์  จันใด 9  6  15 9  6  15     

4 ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท ์ 9  6  15 9  6  15     
5 อธัญญาภรณ์ จันทรเวช 9  6  15 9  6  15     

6 อ.ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 9  6  15 9  6  15     

7 อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 9  6 3 18 9  6 3 18     
8 อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 9    9 9    9     

 
ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จดัการเรียนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ
ที ่

รายนามอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ภาระงานสอนกอ่นปรับปรุงหลกัสูตร  

(ชั่วโมง : สัปดาห์) 
ภาระงานสอนหลังปรับปรุงหลักสตูร  

(ชั่วโมง : สัปดาห์) 
ภาระงาน วพ./คน้คว้า 
ก่อนปรับปรุง / คน 

ภาระงาน วพ./คน้คว้า 
หลังปรับปรุง / คน 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม วพ. ค้นคว้า วพ. ค้นคว้า 

1 อ.ดร.สุขุมา   อรุณจิต 9  6  15 9  6  15     
2 อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 12    12 12    12     

3 อ.กรุณา  ใจใส 12    12 12    12     

4 อ.ปรินดา  ตาส ี 12    12 12    12     
5 อ.วรลักษณ์  เจริญศรี 12    12 12    12     
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ภาคผนวก 3 
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ.2556 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1.    หลักสูตรฉบับดังกลา่วนี้ ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
       เมื่อวันที่     22 ธันวาคม 2556            
2.     สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แลว้ ในคราวประชุมคร้ังที ่    
         เมื่อวันที่      เดือน                 พ.ศ            
3.   หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา   2560        

ตั้งแต่ภาคเรียนที่   1   ปีการศกึษา       2560         เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
 4.1 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 และ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้  
 4.3 เพื่อให้หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 ปรับโครงสร้างหลักสูตร และเพิ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จาก 84 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 90 หน่วยกิต ดังนี้ 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2556) แก้ไขเป็น (หลักสตูร พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตร   
 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่
น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวชิาตา่งๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
1.  วิชาศึกษาทั่วไป        30  หน่วยกิต 
2.   วิชาเฉพาะ    99  หน่วยกิต 
      2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (84 หน่วยกิต) 
      2.2 วิชาโท หรือวิชาเลือก  (15 หน่วยกิต) 
3.  วิชาเลือกเสรี                6  หน่วยกิต 
     รวม               135 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร   
 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่
น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวชิาตา่งๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
1.  วิชาศึกษาทั่วไป        30  หน่วยกิต 
2.   วิชาเฉพาะ    105  หน่วยกิต 
      2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (90  หน่วยกิต) 
      2.2 วิชาโท หรือวิชาเลือก  (15 หน่วยกิต) 
3.  วิชาเลือกเสรี                6  หน่วยกิต 
     รวม              141  หน่วยกิต 
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 5.2 ปรับข้อก าหนดวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จาก 84 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต โดยปรับเพิ่มวิชาบังคบั
ในสาขา จาก 57 หน่วยกิต เป็น 66 หน่วยกิต และปรับลดวิชาเลือกในและนอกสาขา จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9  
หน่วยกิต ดังนี ้

เดิม  แก้ไขเป็น 

วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  84  หน่วยกิต  คือ  
1)  วิชาบังคับในสาขา   57 หน่วยกิต 
2)  วิชาเลือกในและนอกสาขา   12 หน่วยกิต 
3)  วิชาบังคบันอกสาขา    15 หน่วยกิต   

วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  90  หน่วยกิต  คือ 
1)  วิชาบังคับในสาขา   66 หน่วยกิต 
2)  วิชาเลือกในและนอกสาขา  9 หน่วยกิต 
3)  วิชาบังคบันอกสาขา    15 หน่วยกิต   

  
 5.3 แก้ไขชื่อหลักสูตรวิชาโท และเปลี่ยนแปลงอักษรย่อรหัสวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 
หลักสูตร คือ 

เดิม  แก้ไขเป็น  
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 
 
Minor Program in Justice Administration 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิชาโทสงัคมสงเคราะห์ 
         ในกระบวนการยุตธิรรม  
Minor Program in Criminal Justice Social Work  

 
5.4 ปรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาโท จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 เดิม  แก้ไขเป็น  

1.  วิชาโททางการพัฒนาชุมชน 
      นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการพัฒนาชุมชน 
จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ในสาขาการพัฒนาชุมชนให้ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิตโดยศึกษาวิชาต่อไปนี้  
1)  วิชาบังคับ  จ านวน  9  หนว่ยกิต  
2)   วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต  

1.  วิชาโททางการพัฒนาชุมชนน 
      นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการพัฒนาชุมชน 
จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ในสาขาการพัฒนาชุมชนให้ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิตโดยศึกษาวิชาต่อไปนี้  
1)  วิชาบังคับ  จ านวน  12  หน่วยกิต  
2)   วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต  

2.  วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอาย ุ
      นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ 
จะต้องศึกษารายวชิาตา่งๆ ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 
15 หน่วยกิต โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี ้
  1) วิชาบังคับ  จ านวน 15 หนว่ยกิต      
  2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต  

2.  วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอาย ุ
      นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ 
จะต้องศึกษารายวชิาตา่งๆ ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 
15 หน่วยกิต โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี ้
  1) วิชาบังคับ  จ านวน 15 หนว่ยกิต      
 

  
5.5 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

5.5.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สค.)  หลักสูตร พ.ศ. 2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 42 วิชา 
ส่วนหลักสูตร พ.ศ.2559 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 36 วิชา โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) วิชาทีไ่ม่มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 10 วิชา คือ 
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1.1) สค.111  ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์    3 (3-0-6) 
1.2) สค.211  จริยธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์   3 (3-0-6) 
1.3) สค.212  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง   3 (3-0-6) 
1.4) สค.365  ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษา และจริยธรรมทางเพศ  3 (3-0-6) 
1.5) สค.465  การศึกษากับการพัฒนาสงัคม     3 (3-0-6) 
1.6) สค.478  เพศสภาพกับการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์  3 (3-0-6) 
1.7) สค.479 การเสริมสร้างสิทธิมนษุยชนในงานสังคมสงเคราะห์   3 (3-0-6) 
1.8) สค.486  การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์   3 (3-0-6) 
1.9) สค.489  สวัสดิการคนพิการ       3 (3-0-6) 
1.10) สค.499  ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสงัคม    3 (3-0-6) 

 
2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชา   จ านวน  3   วิชา 

เดิม  แก้ไขเป็น  
สค.201   การดูงานและสัมมนา           3 (3-0-6) 
SW 201 Field Visits and Seminars 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.111  
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ 
องค์การพัฒนาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ประชาชน เพื่อเรียนรู้ นโยบาย การบริหารงาน และการ
ด าเนินงานขององค์การที่มีความหลากหลายของสังคมไทย 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างทัศนคติทาง
วิชาชีพที่ดีของนักศึกษาและจริยธรรมของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน) 

สค.201   การดูงานและสัมมนา        3 (3-0-6) 
SW 201 Field Visits and Seminars 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้สค.111  
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ และ องค์การ
สวัสดิการสังคม องค์การพัฒนาเอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาคประชาชน 
องค์กรธุรกิจเอกชนผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อเรียนรู้
ระบบงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งในระดับนโยบาย  การ
บริหารงาน การปฏิบัติงานขององค์การที่มีความหลาก 
หลายของสังคมไทย เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของ
นักศึกษาและจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
(มีการศึกษาดูงาน) 

สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม 
                                                             3 (3-0-6) 
SW 213 Social Change and Social Problems  
แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของ
สถาบันทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์ทาง
สังคม บูรณาการทางสังคม ปัญหาสังคม ตลอดจนชีวิตความ
เป็นอยู่ และระบบความสัมพันธ์ทางสังคม มาตรการทั้งเชิง

สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม
                                                3 (3-0-6) 
SW 213 Social Change and Social Problems 
แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคม บทบาทของสถาบนัทางสงัคมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง พลวตัการ
เปลี่ยน แปลง ทางสงัคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบความ 
สัมพันธ์ทางสงัคมและชีวิตความเป็นอยู่ อุดมการณ์ทาง
สังคม ปัญหาสังคม การผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
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เดิม  แก้ไขเป็น  

รับและเชิงรุกที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
พัฒนาสังคม 

มาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกทีจ่ะน าไปสู่การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสงัคม 

สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม  3 (3-0-6) 
SW 221 Thai Society and Theories of Social  
             Development 
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของ
สังคมไทย พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลกระทบที่
มีต่อคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม พัฒนาการของทฤษฎี
และแนวคิดในการพัฒนาสังคมที่มีผลต่อสังคมไทย  

สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม    3 (3-0-6) 
SW 221 Thai Society and Theories of Social  
             Development 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาของส านักคิดต่างๆ  
ตั้งแต่แนวคิดการพัฒนาแบบเสรีนิยมคลาสสิกไปจนถึง
แนวคิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ  ศึกษาปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไทย รวมทั้ง
ผลกระทบต่อคนในสังคม   

 
3) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย และค าอธิบายวชิา  จ านวน  1 วิชา 

เดิม  แก้ไขเป็น 
สค.214 สวัสดิการสงัคมกับความมัน่คงของมนุษย์และสังคม 
                                                   3 (3-0-6) 
SW 214 Social Welfare and Human Security 
แนวคิด หลักการสวัสดิการสังคม พัฒนาการและความ 
สัมพันธ์ของระบบสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรม
ในสังคม องค์ประกอบ หลักการ กลไก และบทบาทและ
ความส าคัญของระบบสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ ที่มีต่อ
ความมั่นคงและการพัฒนามนุษย์ รัฐสวัสดิการ ระบบความ
มั่นคงทางสังคม และการคุ้มครองทางสังคม 

สค.214 สวัสดิการสงัคมกับความมัน่คงของมนุษย์    
                                              3 (3-0-6) 
SW 214 Social Welfare and Human Security 
 แนวคิด หลักการ พัฒนาการของสวัสดิการสังคม ความ
มั่น คง ของมนุษย์ สังคมคุณภาพหลักสิทธิมนุษยชน  หลัก
ความเป็นธรรมทางสังคม ระบบความมั่นคงทางสังคม 
การคุ้ม ครองทางสังคม  รัฐสวัสดิการปัจจัยในระดับสากล 
ภูมิภาค และ ท้องถิ่น  ที่ส่งผลต่อระบบสวัสดิการสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบ หลักการ กลไก 
และบทบาทและความส าคัญของระบบสวัสดิการสังคมใน
ระดับต่างๆ ที่มีต่อความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนา
มนุษย์  กรณีศึกษาระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในบางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

4) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายวชิา  จ านวน  1 วิชา 
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เดิม  แก้ไขเป็น  

สค.469 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมายสวัสดิการสังคม                                                     
                                                          3 (3-0-6) 
SW 469  Social Work and Social Welfare Laws 
ระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิด กระบวนการ และการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมทั้งบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับกฎหมายดังกล่าว 

สค.469  กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห์         3 (3-0-6) 
   
SW 469   Social Work Law 
ระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิด กระบวนการ และการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งบทบาท
ของนักสังคมสงเคราะห์กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556  
ที่ระบุไว้อย่างน้อย 8 ฉบับ 

 
5) แก้ไขชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา  วชิาบังคับก่อน และหน่วยกิต จ านวน 1 วชิา  

เดิม  แก้ไขเป็น  

สค.405   การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจ      3 (0-9-0) 
SW 405   Independent Field Practicum 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202  
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร)์ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสงัคมสงเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์ในองค์การ กลยุทธ์และ
กลวิธีการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์โดยตรงกับโดยอ้อม 
การปฏิบัติงานตามความสนใจทัง้ในและตา่งประเทศ  การ
สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงาน   (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา 

สค.401  การฝึกภาคปฏิบัติ 3                      6 (0-38-0) 
SW 401  Field Practicum 3 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้สค.301, สค.313 และ สค.314 
 (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคม
สงเคราะห์อย่างผสมผสานผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึก
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธ์และกลวิธี
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม 
ทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับมัชฌิมภาคและระดับมหภาค 
ในองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ  หรือการ
ท างานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นส าคัญทางสังคม อย่างมี
มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ฝึกภาคสนาม570 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา) 

 
6)  แก้ไขค าอธิบายวชิา และหนว่ยกิต จ านวน 3  วิชา 

เดิม แก้ไขเป็น  
สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1      3 (3-0-6) 
SW 224 Social Work Research 1 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สค.111 
วิธีการต่าง ๆ ในการค้นคว้าหาความรู้ แนวคิด และระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพที่ประยุกต์ใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ สถิติ

สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1       3 (2-1-6) 
SW 224 Social Work Research 1 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สค.111 
วิธีการต่าง ๆ ในการค้นคว้าหาความรู้ แนวคิด จริยธรรมการ
วิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั้งวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่ประยุกต์ใช้กับงานสังคม
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เบื้องต้นส าหรับการวิจัย กระบวนการวิจัย ครอบคลุมการ
ก าหนดปัญหา การตั้งค าถามการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย
และสมมติฐาน การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการใช้โปรแกรม
ทางสถิติ และการน าเสนอผลการ วิจัย 

สงเคราะห์ สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัย กระบวนการ วิจัย 
ครอบคลุมการก าหนดปัญหา การตั้งค าถามการวิจัย กรอบ
แนวคิดการวิจัยและสมมติฐาน การก าหนดประชากร และ
กลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง
การใช้โปรแกรมทางสถิติ และการน าเสนอผลการ วิจัย 

สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2           3 (3-0-6) 
SW 312 Social Work Research 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.224 
ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ในฐานะเป็น
วิธีการหลักที่ส าคัญของการสังคมสงเคราะห์  และเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการและนโยบาย 
กระบวนวิจัยจากการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานวิจัย
ร่วมกัน ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ระดับ 
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง   

สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2       3 (1-2-6) 
SW 312 Social Work Research 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.224 
ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ทั้งวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพในฐานะเป็น
วิธีการหลักและเครื่องมือส าคัญส าหรับพัฒนานโยบายและ
คุณภาพการให้บริการ กระบวนวิจัยจากการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และ
กลุ่มเป้าหมายระดับบุคคลและกลุ่ม  โดยยึดถือหลัก
จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยในคน 

สค.202   การฝึกภาคปฏิบัติ 1                   6 (0-18-0) 
SW 202   Field Practicum 1 
              วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223 
              (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม
แบบผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด
หลักการ และทฤษฎี ทักษะทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนาม 270 
ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

สค.202   การฝึกภาคปฏิบัติ 1                     6 (0-24-0) 
SW 202   Field Practicum 1 
             วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.201 และ สค.223 
               (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน
ผ่านการท างานผสมผสานในระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐาน
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
ไทย (ฝึกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
7) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา และหนว่ยกิต จ านวน 5 วิชา 



มคอ.2 
 

116 
 

 

เดิม แก้ไขเป็น  

สค.222 พื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  3 (3-0-6) 
SW 222 Foundations for Social Work Practice 
พื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะส าคัญใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กับบุคคล ครอบครัวและ
กลุ่ม/ชุมชน โดยเน้นทั้งความรู้ ทัศนคติ และการฝึกทักษะ 
เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและ
ฝึ กภาคปฏิบั ติ ไ ด้ อย่ า งมี คุณภาพ ทั กษะการสร้ า ง
สัมพันธภาพ การสัมภาษณ์ การสังเกต ทักษะพื้นฐานในการ
ให้การปรึกษาเบื้องต้น การฟังอย่างตื่นตัว การบันทึกและ
การรายงาน 

สค.222 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1     3 (2-1-6) 
SW 222 Social Work Methodology 1 
แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์เฉพาะราย  หลักการ  รูปแบบ  กระบวนการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการท างานกับระดับบุคคล 
ครอบครัว   การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินความ
เสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อมอย่างรอบด้าน 
การวางแผนและการจัดการรายกรณีการจัดบริการทาง
สังคมสงเคราะห์  การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับบุคคลและครอบครัว  การ
พัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพและความเป็นสหวิชาชีพบน
ฐานการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเหมาะสมและเป็นธรรม   
เครื่องมือและทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับ
บุคคล ครอบครัว    และ กรณีศึกษาเชิงการปฏิบัติงานที่
น่าสนใจ 

สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2     3 (3-0-6) 
SW 311 Social Work Methodology 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.223  
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ กลวิธี เทคนิค
และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ  การผนึกพลังเพื่อการจัด
องค์กรชุมชนและองค์กรประชาชน  การจัดระเบียบชุมชน
ภายใต้กระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
วัฒนธรรมชุมชน การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและ
สวัสดิการพื้นถิ่นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชมุชน 
การจัดการความรู้ โดยชุมชน  บทบาทของนักสังคม
สงเคราะห์ในฐานะผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่
ความเป็นธรรม  

สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3       3 (2-1-6) 
SW 311 Social Work Methodology 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.223  
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ กลวิธี เทคนิค
และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ  การผนึกพลังเพื่อการจัด
องค์กรชุมชน เช่น ชุมชนบ้านจัดสรร/ชุมชนอาคารชุดและ
องค์กรประชาชน  การจัดระเบียบชุมชนภายใต้กระบวน
ทัศน์การมีส่วนร่วมของประชาชนและวัฒนธรรมชุมชน การ
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการพื้นถิ่นเพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของชุมชน  เครื่องมือการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ชุมชน การจัดการความรู้ โดยชุมชน  
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ความเป็นธรรม 

สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3     3 (3-0-6) 
SW 313 Social Work Methodology 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.311  
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการในการบริหารองค์การ
สวัสดิการสังคมและองค์การทางสังคมสงเคราะห์ กระบวน 

สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4        3 (2-1-6) 
SW 313 Social Work Methodology 4 
               วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.311 
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารความเสี่ยง 
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เดิม แก้ไขเป็น  

การบริหารงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
วางแผน การวางแผนทางสังคมและสวัสดิการสังคม  การ
ก าหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและองค์การ ความ 
สัมพันธ์ของการบริหารและนโยบายสังคม การวิเคราะห์
นโยบาย ขั้นตอนในการบริหารงานสังคมสงเคราะห์และการ
ติดตามประเมินผล การจัดการรายกรณี การสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย และกลไกทางนโยบายต่างๆ และการ
จัดการโครงการทางสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ 

 ในองค์การสวัสดิการสังคมและองค์การสังคมสงเคราะห์ 
กระบวนการบริหารงาน การวางแผนทางสังคมและสวัสดิ  
การสังคม การจัดท าโครงการทางสวัสดิการสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
เครื่องมือและทักษะการบริหารงานองค์การสวัสดิการสังคม
ที่ส าคัญในการบริหาร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
องค์การสวัสดิการสังคม และองค์การทางสังคมสงเคราะห์ 

สค.497 การจัดการและด าเนินการในกรณีภาวะภัยพบิัติ                                                  
                                                           3 (3-0-6) 
SW 497 Disaster Management and Intervention 
หลักการและแนวทางในการจัดการภาวะภัยพิบัติตาม
ช่วงเวลาต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ผลกระทบ
ต่อมนุษย์ ชุมชน และสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงในภาวะภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การประเมินความ
เสี่ยง การวางแผนและการบริหารอย่างมีส่วนร่วม บทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการฟื้นฟู
และพัฒนาภายหลังภัยพิบัติ บนหลักการของการเสริมพลัง
และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

สค.497   การจัดการภัยพิบัติ        3 (2-1-6) 
                       
SW 497   Disaster Management  
ความหมาย ประเภท ของภัยพิบัติ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และวิธีการ และแนวทางการจัดการภัยพิบัติ วงจรการ
จัดการภัยพิบัติ   มาตรฐานในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการและการฟื้นฟูและพัฒนาภายหลังภัย
พิบัติ บนหลักการของการเสริมพลังและการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน) 

 
 8) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา วิชาบังคับก่อน และหน่วยกิต  จ านวน 2 วิชา 

เดิม แก้ไขเป็น 
สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1       3 (3-0-6) 
SW 223 Social Work Methodology 1 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานสั งคม
สงเคราะห์ วิธีการ และกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ที่
ใช้ในการท างานกับระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม โดย
เน้นการประเมินสภาวะทางสังคม และการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้เข้าถึงและวินิจฉัยปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทแวดล้อม ได้อย่างรอบด้าน ศึกษาการวางแผน 
และการจัดการรายกรณี รายกลุ่ม สังคมมิติและพลวัตกลุ่ม 
การพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ และความเป็นสห
วิชาชีพ บนฐานการมีส่วนร่วม และเป็นธรรม 

สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2        3 (2-1-6) 
SW 223 Social Work Methodology 2 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สค.222 
แนวคิด ทฤษฎี  มุมมองที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์กลุ่มชน   แนวคิดสังคมมิติ แนวคิดพลวัตกลุ่ม 
หลักการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน กระบวนการกลุ่ ม 
คุณลักษณะกลุ่ม การปฏิบัติงานกลุ่มประเภทต่างๆ  รูปแบบ 
กระบวนการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน   การ
ประเมินกลุ่ม  การวางแผนกลุ่ม   การด าเนินงานของกลุ่ม   
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ระดับกลุ่ม   เครื่องมือและทักษะการปฏิบัติงาน
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เดิม แก้ไขเป็น 

สังคมสงเคราะห์ระดับกลุ่มชน และกรณีศึกษาเชิงการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนที่น่าสนใจ 

สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ                       6 (0-18-0) 
SW 301 Field Practicum 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202 และ สค.313 
            (เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน  
ในการท างานกับชุมชนเมืองหรือชนบท ครอบคลุม
การศึกษาและการวิ เคราะห์ชุมชน การวางแผน การ
ปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์
ในการท างานกับชุมชนและการระดมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงาน (ฝึกภาคสนาม 270 
ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2                       6 (0-40-0) 
SW 301 Field Practicum 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.202 และ สค.311 
(เฉพาะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดย
ประยุกต์ ใช้  แนวคิดและทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบ
ผสมผสาน หลักการ  ทักษะการท างานกับชุมชนหลาย
ลักษณะทั้งเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน
แออัดฯลฯ  ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน 
การวางแผน  การปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล 
การพัฒนากลยุทธ์การท างานกับชุมชน และการระดมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง 
มีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  (ฝึกภาคสนาม 
360ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

9) แก้ไขหน่วยกิต  จ านวน 3  วชิา 
เดิม แก้ไขเป็น  

สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์          3 (3-0-6) สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์          3 (2-1-6) 

สค.485 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อในงานสังคม
 สงเคราะห์           3 (3-0-6)                           

สค.485 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อในงานสังคม
 สงเคราะห์           3 (2-1-6)                                                

สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพและ 
           ผู้ติดยาและสารเสพติด                     3 (3-0-6) 

สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพและ 
           ผู้ติดยาและสารเสพติด                     3 (2-1-6  

10)  แก้ไขรหัสวิชา ค าอธิบาย และหน่วยกิต  จ านวน 1  วิชา 

เดิม แก้ไขเป็น  
สค.314 การให้การปรึกษาทางสงัคมสงเคราะห์  3 (3-0-6)        
SW 314 Social Work Counseling 
หลักการ จรรยาบรรณ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และ
เทคนิคการให้การปรึกษา ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เพื่อการช่วยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ให้
สามารถตระหนักรู้และเข้าใจบทบาทการท าหน้าที่ทาง
สังคมของตนเองซึ่งน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 

สค.315 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์   3 (2-1-6) 
SW 315 Social Work Counseling 
ทฤษฎี หลักการ จรรยาบรรณ  กระบวนการ และเทคนิค
การให้การปรึกษา ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อ
การช่วยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ให้สามารถ
ตระหนักรู้และเข้าใจบทบาทการท าหน้าที่ทางสังคมของ
ตนเองซึ่งน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 

11) แก้ไขรหัสวิชา  จ านวน 1  วิชา 
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สค.435   การค้นคว้าโดยอิสระ               3 (3-0-6) สค.475   การค้นคว้าโดยอิสระ                3 (3-0-6) 
 
12)  แก้ไขรหัสวิชา และหน่วยกติ  จ านวน 1  วิชา 

เดิม แก้ไขเป็น  

สค.446 การจัดการความขัดแย้งในงานสวัสดิการสังคม                                                  
                                                          3 (3-0-6) 

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

 
13) เปิดวิชาใหม่  จ านวน  9  วชิา คือ 

1. สค. 235  สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสขุภาพ      3 (3-0-6) 
   SW 235 Medical Social Work and Health Systems 
  ความหมาย ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ วิธีการ แนวคิดและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ รวมไปถึงความหมายของสุขภาพ พลวัตรในระบบสุขภาพ 
พัฒนาการของการขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายสุขภาพ ที่เชื่อมโยงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สุขภาพ และบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

 Meanings, scope, target groups, tools, methods, concepts and standards of practices of 
medical social work at all levels of health service units, including meanings, dynamics of health 
systems, the development of health-related laws, health policy, and their effect on development of 
health welfare systems and roles of medical social worker. 
 
2. สค.236  การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น                 3 (2-1-6) 
   SW 236   Social Work Practice with Local Communities 
    มุมมองและการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้
กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือในการท างานกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือในการท างานสังคม
สงเคราะห์กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และสามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง  
(มีการศึกษาดูงาน) 

Perceptions and analysis of local communities in different aspects; establishment of 
positive attitude towards local communities; process, techniques and tools to work with local 
communities;  including selection of appropriate tool applicable for social work practices with local  
communities. (Field study required). 
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3. สค.237   การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน                    3 (3-0-6) 
   SW 237    Industrial Social Work and Labour Welfare 
    ปัญหาสังคมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและ
สวัสดิการแรงงาน   การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์  และสวัสดิการแรงงานในงานอุตสาหกรรม หน้าที่   
และความรับผิดชอบของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน 
  Social problems stemmed from industrialization, evolution of industrial social work and 
labour welfare, applications of social work theories, labour welfare in industry, duties and 
responsibilities of employees, employers, and government in workers' quality of life development.   
 
4. สค.238  การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                    3 (3-0-6)  
   SW 238    Social Work in the Criminal Justice  
    แนวคิด หลักการ วิธีการ และพัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การ
ประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมไทย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และมีการจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(มีการศึกษาดูงาน) 
  Concepts, principles, methods, and development of  social work in the criminal justice;  
application of social work in the Thai judicial system; 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). 
 
5. สค.239     การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหก์ับกลุ่มเป้าหมาย                             3 (2-1-6) 
   SW 239  Social work practice with target groups 
   ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการประเมิน
สภาพปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนไร้ที่พึ่งพิง คนพิการ คนในนิคมสร้างตนเอง ประชากรในพื้นที่
สูง ประชากรกลุ่มเสี่ยง ประชากรที่อยู่ในสถานการณ์ยากล าบากทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ผู้รอดชีวิตจาก
การค้ามนุษย์ ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯนักศึกษาจะสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานกับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  Concepts and theories of social work practice;  tools for social problem assessment of  
target groups such as children, and youth women, destitute persons, people with disabilities, people 
in self-help settlement development, hill tribe people, people at risk, people living in difficult 
circumstances in Thailand and other countries, survivor of human trafficking, survivor of domestic 
violence, etc.  
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6. สค.245    สวัสดิการเด็กและครอบครัว                 3 (2-1-6) 
   SW 245    Child and Family Welfare 
  แนวคิดสิทธิเด็กและแนวคิดอ่ืนที่ส าคัญในการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว ความหมาย ขอบเขต 
วัตถุประสงค์ และความส าคัญของสวัสดิการเด็กและครอบครัว พลวัตการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและสังคมที่มีผลต่อ
การจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว หลักการ รูปแบบ และลักษณะบริการสวัสดิการเด็กและครอบครัวของต่างประเทศ
และประเทศไทย บทบาทของหน่วยงานที่จัดบริการสวัสดิการเด็กและครอบครัวในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาการ
จัดระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตลอดจนการ
ท างานสวัสดิการเด็กในภาวะฉุกเฉิน 
 Child rights and other important concepts in providing child and family welfare.  Meanings, 
scope, objective and importance of child and family welfare; dynamics of change in family and society 
that affect the provision of child and family welfare; principles, formats and characteristics of child and 
family welfare service in Thailand and in other countries; roles of agencies that provide child and 
family welfare in Thailand; development trends of the provision of child and family welfare; roles of 
social workers in child and social welfare, as well as work on child welfare in emergency situation. 
 
7. สค.314  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5       3 (2-1-6) 
   SW314  Social Work Methodology 5 
     วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สค.311 หรือก าลังศึกษา สค.313 
   นโยบายสวัสดิการสังคม องค์ประกอบพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทความส าคัญต่อวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่น าไปสู่การพัฒนานโยบาย ปัจจัยที่เอ้ือหรือเป็น
อุปสรรคต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนในงานสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ ทักษะและเทคนิคในการแสวงหา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนในงานสวัสดิการสังคม และกรณีศึกษาที่ส าคัญ 
  Social welfare policy, fundamental elements, related concepts and theories, significance 
to the social work profession, social work practices gearing to policy development, enhances and 
hindrances to policy and planning in various levels of social welfare, skills and techniques to gather 
and use of empirical data collecting for making social welfare policy and planning, and case studies in 
social welfare policies.   
 
8. สค.375  นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการโครงการทางสงัคม     3 (2-1-6) 
      SW 375 Social  Innovationand Social Project Formulation and Management  
 ศึกษาความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งแนวคิด หลักการ กระบวนการ 
เทคนิคและเครื่องมือการจัดการโครงการทางสังคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโครงการทางสังคมที่เป็นนวัตกรรมและ
สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (มีการศึกษาดูงาน)  

Definitions, models, elements of social innovation including concepts, principles, 
procedures, techniques and tools to manage the social project in order to lead to the development 
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and formulation of social project that is innovative and suitable with social context and social change 
(Field study required). 
 
9. สค.477 กิจการเพ่ือสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์      3 (2-1-6) 
   SW 477 Social Enterprise in Social Work 
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของกิจการเพื่อสังคม  ตลอดจนรูปแบบ กลไกการด าเนินกิจกรรม
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาที่น่าสนใจปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจการเพื่อสังคมที่
ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ   (มีการศึกษาดูงาน) 
  Study 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 (Field study required). 
 
10. สค.495   สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                                                      3 (3-0-6) 
     SW 495  Social work in Education 
            ความหมาย ขอบเขตของงานสวัสดิการทางการศึกษา ลักษณะของบริการงานสังคมสงเคราะห์ในระบบ
โรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการดูแล เฝ้าระวังความปลอดภัยในโรงเรียน  บทบาท และวิธีการท างาน
ทางสังคมสงเคราะห์กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับเด็กทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
  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. 
 

14) ปิด/ตัดออก (โดยน าเนื้อหาไปรวมกับวชิาอ่ืน) จ านวน  3  วิชา คือ 
8.1) สค.336 พลวัตกลุ่มกับการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์   3 (3-0-6) 
8.2) สค.477 สวัสดิการชุมชน       3 (3-0-6) 
8.3) สค.488 สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทางสังคม     3 (3-0-6) 
8.3) สค.498  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     3 (3-0-6) 

 
 

สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
1. วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง          จ านวน  10 วิชา  
2) แก้ไขค าอธิบายวชิา            จ านวน   4  วิชา  
3) แก้ไขชื่อภาษาไทย และค าอธิบายวชิา       จ านวน   1  วิชา 
4) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายวชิา      จ านวน   3  วิชา  
5) แก้ไขชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา  วชิาบังคับก่อน  และหน่วยกิต  จ านวน   1  วิชา  
6) แก้ไขค าอธิบายวชิา และหนว่ยกิต        จ านวน   3  วิชา 
7) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา และหนว่ยกิต    จ านวน   5  วิชา  
8) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา วิชาบังคับก่อนและหน่วยกิต  จ านวน   2  วิชา  
9) แก้ไขหน่วยกิต          จ านวน   3 วิชา 
10) แก้ไขรหัสวิชา ค าอธิบายวิชา และหน่วยกิต      จ านวน   1 วิชา 
11) แก้ไขรหัสวิชา          จ านวน   1 วิชา 
12) แก้ไขรหัสวิชา-หน่วยกิต         จ านวน   1 วิชา 
13) เปิดวิชาใหม่            จ านวน 10 วิชา  
14) ปิด/ตัดออก (โดยน าเนื้อหาไปรวมกับวชิาอ่ืน)       จ านวน   4 วิชา  

 
1. วิชาโททางการพัฒนาชุมชน (พช.) 
  หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 7  วิชา หลักสูตร พ.ศ. 2559 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 7 
วิชา โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา และหน่วยกิต   จ านวน  4  วิชา คือ 
เดิม แก้ไขเป็น  

พช.311 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน           3 (3-0-6) 
CD311  Concepts and Theories on Community 
 Development 
แนวคิด  ทฤษฎีการพัฒนาที่สร้างสรรค์ความเป็นชุมชนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ แนวคิด แนว
วิเคราะห์และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 

พช.311  แนวคิดและปฏบิัติการพัฒนาชุมชน       3 (2-1-6) 
CD 311  Concepts and Practice in Community  
               Development 
ชุมชนและความเป็นชุมชน พลวัตแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาในยุคต่างๆ และวิธีการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนใน
ประเด็นที่ท้าทาย ภายใต้ฐานคิดการพัฒนาแบบองค์รวมและ
บูรณาการในการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดมั่นคงและยั่งยืน   
(มีการศึกษาดูงาน) 

พช.312 ปฎิบัติการพัฒนาชุมชน                      3 (3-0-6) 
CD312 Community Development   Practice  
แนวคิด ทฤษฎีปฏิบัติการพัฒนาชุมชนประเภทต่างๆ ครอบคลุม
ในเรื่องทักษะการเป็นผู้ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ เ อ้ืออ านวย   
เสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และกระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วม  รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  ความเป็นผู้น า  การสร้าง

พช.312  กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน    3 (2-1-6) 
CD 312  Driven process in Community Development        
กระบวนการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ ที่เสริมพลังความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและเสริมสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งการ
พัฒนาภาวะผู้น า ทักษะการปฏิบัติงาน เครื่องมือและเทคนิค
การท างานที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
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เดิม แก้ไขเป็น  

จิตส านึกสาธารณะ การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนและ
ติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้และเงื่อนไขในการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนในบริบทต่าง  ๆ 
ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 

และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 (มีการศึกษาดู
งาน) 

พช.313 การบริหารงานพฒันาชุมชนและท้องถิ่น      3 (3-0-6) 
CD313 Community and Local Development  
 Administration 
แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารการพัฒนา การบริหาร
องค์กรพัฒนา การบริหารงานเชงิพื้นที่และภูมิภาค ตลอดจน
กระบวนการ ขั้นตอนและเทคนคิวิธีการบริหารการพัฒนา 
เงื่อนไขต่าง ๆ ทีส่นบัสนุน และเป็นข้อจ ากัดของการบริหารงาน
ขององค์กรพัฒนาทั้งการบริหารงานภายในองค์กร  และการ
บริหารงานภายนอกองค์กร  กระบวนการจัดการตนเองของ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ทั้งรูปแบบการใช้
กลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชน ภูมปิัญญา และทนุทาง
สังคมต่าง ๆ ของชุมชน (มีการศึกษาดูงาน) 

พช.313  การวางแผนและการบริหารงานพฒันาชุมชน ท้องถิ่น 
                                                               3 (2-1-6) 
CD 313  Planning and Administration in Community 
            and Local Development  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาในมิติต่างๆ 
การบริหารองค์กรพัฒนา การบริหารงานเชิงพื้นที่และภูมิภาค 
ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการบริหารการ
พัฒนา โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น ขั้นตอนและเทคนิควิธีการบริหารการพัฒนา เงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่สนับสนุน และเป็นข้อจ ากัดของการบริหารงานของ
องค์กรพัฒนาทั้งการบริหารงานภายในองค์กร  และการ
บริหารงานภายนอกองค์กร  กระบวนการจัดการตนเองของ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ทั้งรูปแบบการใช้
กลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชน ภูมิปัญญา และทุนทาง
สังคมต่าง ๆ ของชุมชน (มีการศึกษาดูงาน) 

พช.416  การจัดการทุนในชุมชนและสงัคม             3 (3-0-6) 
CD416  Management of   Capitals  in  the Community 
            and Society  
ความหมาย  คุณค่า  ของทรัพยากรและทุนประเภทต่างๆใน
ชุมชน   ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางสิ่งแวดล้อม  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทุนในชุมชนกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน ทั้งในมิติด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองท้องถิ่น ศิลปวัฒน 
ธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกการ
ควบคุมทางสังคม ภูมิปัญญาชุมชน ทุนทางสังคม และการ
วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนและข้อจ ากัด เพื่อน าไปสู่ชุมชนและ
สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นธรรม (มีการศึกษาดูงาน) 

พช 416  การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น    3 (2-1-6) 
CD 416  Community and Local Self Governance     
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง
และปรับตัวภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวน 
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม สิทธิและความเป็นธรรม กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนแนวทางการ
จัดการตนเองของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรชุมชน 
ทุนชุมชน วัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกลไก 
หลักการ กระบวนการ และเครื่องมือ ในการจัดการตนเอง เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง  (มี
ศึกษาดูงาน) 

2)  แก้ไข หน่วยกิต    จ านวน  1  วิชา คือ 
เดิม  แก้ไขเป็น  

พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย       3 (3-0-6) พช.415  การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย      3 (2-1-6) 
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CD415  Community and  Network   Empowerment   CD415  Community and  Network Empowerment   

 
2) ปิด/ตัดออก (โดยน าเนื้อหาไปรวมกับวิชาอ่ืน)  จ านวน  2  วิชา  คือ 

2.1) พช.417 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา       3 (3-0-6) 
2.2) พช.435  การวิจัยและการจัดความรู้ในงานพัฒนาชุมชน          3 (3-0-6) 

3)  เปิดวิชาใหม่ จ านวน 2 วชิา คือ 
 
1. พช.314  กระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน                                               3 (2-1-6) 
   CD 314  Knowledge Management in Community Development  

ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของการจัดการความรู้ในชุมชนและท้องถิ่น แนวคิด วิธีวิทยาการจัดการ
ความรู้รูปแบบต่างๆ  กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการวิจั ยเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างขบวนการขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนา ตลอดจนการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 
และทักษะพื้นฐานของนักฝึกอบรม  ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อ
น าไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนา (มีศึกษาดูงาน) 

Definitions, importance, and values in knowledge management in communities and localities, 
concepts and methodologies in knowledge management, laws and regulations regarding community 
development; and action research, 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) 
 
2. พช 418  การวางแผนพัฒนาเมืองและภูมิภาค        3 (2-1-6) 
   CD 418  Urban and regional development planning  

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆในโลก  การมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนาภาคส่วนต่างๆในการวางแผนพัฒนาเมือง  เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ  นโยบายการพัฒนาเมือง
แห่งรัฐระดับภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่สมดุล  เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของ
พื้นที่ บนพื้นฐานความรู้และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา กระแสโลกาภิวัตน์และภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เชื่อมโยงการพัฒนาเมืองในระดับกับภูมิภาคอาเซี่ยนและภูมิภาคต่างๆของโลก และตัวอย่างการวางแผนพัฒนาเมืองและ
ชุมชนที่ดีและยั่งยืนในระดับภูมิภาคของโลก (มีศึกษาดูงาน) 
 History of urban development in Thailand and other regions of the world, participation of 
partnership organisations in urban development planning in accordance with the national plan, the 
state regional development for a balanced holistic development to provide development possibilities 
in relation togeosocial aspects of the area based on knowledge, culture, environment, wisdom, 
globalization, and immunity to change, in connection with urban development in the ASEAN region 
and other regions of the world as well as world’s leading examples of sustainable urban and regional 
development planning (Field study required) 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวชิา วชิาโททางการพัฒนาชุมชน 
1) แก้ไขชื่อวิชาโท จาก วชิาโทการพัฒนาชุมชน เปน็วิชาโทการพฒันาชุมชน สงัคม ท้องถิ่น 
2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายวิชา   จ านวน  4  วิชา  
3) แก้ไขหน่วยกิต        จ านวน  1  วิชา   
4) เปิดวิชาเพิ่ม        จ านวน  2  วิชา 
5) ปิด/ตัดออก        จ านวน  2  วิชา 

2. วิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม (ยธ.)  
 หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 7 วิชา หลักสูตร พ.ศ.2559 มีวิชา จ านวน 6 วชิา โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายวิชา  จ านวน  1  วิชา คือ 

เดิม  แก้ไขเป็น  
ยธ.316 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย             3 (3-0-6) 
JA 316 Security Management 
 แนวคิด  หลักการ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการบริหารความ
มั่นคงปลอดภัย การก าหนดมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของบุคคลและสถานทีส่าธารณะ เช่น สถานที่ราชการ อาคาร
ส านักงาน สนามบนิ สถานีขนสง่ ฯลฯ 

ยธ316 การป้องกันอาชญากรรม            3 (3-0-6) 
JA 316 Crime Prevention 
แนวคิด  ทฤษฎี และหลักการในการป้องกันอาชญากรรม 
บทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนต่อการป้องกันการ
กระท าผิด วิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียว 
ข้องในการด าเนินงานดา้นป้องกนัอาชญากรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2) แก้ไขชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวิชา และหน่วยกิต   จ านวน  1  วิชา คือ 

เดิม  แก้ไขเป็น  
ยธ.314 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  
                 3 (3-0-6) 
JA 314 Juvenile Justice  
ระบบศาลครอบครัวและเยาวชน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กเร่ร่อน 
รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสภาวะล าบาก เน้นการวิเคราะห์พัฒนาการ
ของปัญหาและการแก้ไข นโยบายของรัฐในเรื่องของเด็กและ
เยาวชน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สถาบันครอบครัวและสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ที่จะมีผลต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 

ยธ.314 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก 
            และเยวชน                                     3 (2-1-6) 
 JA 314   Juvenile Justice  
ระบบศาลครอบครัวและเยาวชน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กเร่ร่อน 
รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสภาวะล าบาก เน้นการวิเคราะห์พัฒนาการ
ของปัญหาและการแก้ไข นโยบายของรัฐในเรื่องของเด็กและ
เยาวชน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สถาบันครอบครัวและสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ที่จะมีผลต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน บทบาทการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
2) แก้ไขหน่วยกิต      จ านวน  1  วิชา คือ 
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เดิม  แก้ไขเป็น  

ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว 
                                                               3 (3-0-6) 

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

 
3) แก้ไขค าอธิบายวชิา   จ านวน  1  วิชา คือ 

เดิม  แก้ไขเป็น 

ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน                 3 (3-0-6) 
JA 313 Community-based Corrections 
    แนวคิด และหลักการของการน าชุมชนเข้ามาเป็น
ฐานรองรับในการแก้ไขผู้กระท าผิด ตลอดจนทางเลือกแทนการ
จ าคุกต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟู และ
การท างานกับผู้กระท าผิด รวมถึงแนวทางการป้องกันมิให้
ผู้กระท าผิดก่ออาชญากรรมขึ้นอีก  การวิ เคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และทิศทางการแก้ไขผู้กระท าผิดในอนาคต 

ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน                 3 (3-0-6) 
JA 313 Community-based Corrections 
 แนวคิด และหลักการของการน าชุมชนเข้ามาเป็น
ฐานรองรับในการแก้ไขผู้กระท าผิด ตลอดจนทางเลือกแทนการ
จ าคุกต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟู และ
การท างานกับผู้กระท าผิด รวมถึงแนวทางการป้องกันมิให้
ผู้กระท าผิดก่ออาชญากรรมขึ้นอีก  การวิ เคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และทิศทางการแก้ไขผู้กระท าผิดในอนาคต ทักษะและ
เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับการแก้ไขผู้กระท าผิด
ในชุมชน กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในชุมชน 

 
สรุปการเปลี่ยนแปลงวิชาโทจาก การบริหารยุติธรรม เป็นวิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 
1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง       จ านวน  3 วิชา  
2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา     จ านวน  1 วิชา  
3) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา  และหน่วยกิต จ านวน  1  วิชา   
4) แก้ไขหน่วยกิต         จ านวน  1  วิชา  
5) แก้ไขค าอธิบายวชิา        จ านวน  1  วิชา 
6) ปิด          จ านวน  1  วิชา  

3. วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (สพ)  
 หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 8 วิชา หลักสูตร พ.ศ.2559 มีวิชา จ านวน 7 วชิา โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไข รหัส ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธบิายวชิา  และหน่วยกิต จ านวน  2  วิชา  คือ 

เดิม  แก้ไขเป็น 
สพ.310  การประเมินและวินจิฉัยทางสงัคมสงเคราะห์
 ทางการแพทย์     3 (3-0-6) 
MW 310  Social Assessment and Diagnosis in Social  
 Work 
 แนวคิด  หลักการ  กระบวนการประเมินและวนิิจฉัยทางสังคม
ที่สัมพันธ์กบัภาวะสุขภาพ ทัง้ในระดับบุคคล ครอบครัว ระดับ

สพ. 310  การประเมินและวินิจฉัยทางชีวะจิตสังคม  3 (2-1-6) 
 
MW 310  Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis 
 
 ภาวะกายภาพ พยาธิสภาพ ภาวะจิตและสังคม แนวคิด 
หลักการ กระบวนการประเมินและวินิจฉัยทางสังคมอย่างเปน็
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เดิม  แก้ไขเป็น 

กลุ่มและระดับสภาวะแวดล้อมทางสงัคมที่เก่ียวข้องกับระบบ
สุขภาพองค์รวมโดยการเรียนรู้และการฝึกเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
เกิดทักษะที่น าไปสู่การด าเนนิงานตามกระบวนการทางสังคม
สงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์รวมที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
ระดับกลุ่มและระดับสภาวะแวดล้อมทางสงัคม ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสุขภาพ 
 

สพ.311   การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจติ 3 (3-0-6) 
SW 311   Psychiatric Social Work 
ความรู้เรื่องสุขภาพจิต การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่
มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต โรคและอาการทางจิตเวชที่ส าคัญๆ 
กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วยจิตเวช การ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 
รูปแบบการบ าบัดรักษาทางจิตเวชต่างๆ  ความหมาย ขอบเขต
และวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต 
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ฝ่ายจิต 

สพ.311  การสังคมสงเคราะห์สขุภาพจิต            3 (3-0-6)  
MW 311 Mental Health Social Work    
ความรู้เรื่องสุขภาพจิต การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่
มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต โรคและอาการทางจิตเวชที่ส าคัญๆ  
กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วยจิตเวช การ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 
รูปแบบการบ าบัดรักษาทางจิตเวชต่างๆ  ความหมาย ขอบเขต
และวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพฝ่ายจิต 
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต 

 
2)  แก้ไข  ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวิชา  และหน่วยกิต  จ านวน  4  วิชา  คือ 
 

เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2556) แก้ไขเป็น (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

สพ.313  การบ าบัดในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   
MW 313 Therapy in Medical Social Work               3 (3-0-6) 
ความหมาย หลักการ ขั้นตอนพื้นฐานของการบ าบัดที่ใช้ในงาน
สังคมสงเคราะห์ แนวทางการบ าบัดในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตั้ งแต่ ระดับบุคคล กลุ่ ม  และครอบครัว ; ชุมชนบ าบัด ; 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบ าบัดกับงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์  และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช้แนวทางการบ าบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

สพ.313 จิตสังคมบ าบัด             3 (2-1-6) 
MW 313 Psycho-social Therapy   
ความหมาย หลักการ ขั้นตอนพื้นฐานของจิตสังคมบ าบัดที่ใช้ใน
งานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ แนวทางการบ าบัดในรูปแบบที่
หลากหลาย ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน  
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสังคมบ าบัดกับงานสังคมสงเคราะห์
สุขภาพ  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์สุขภาพและการ
ประยุกต์ใช้ (มีการศึกษาดูงาน)   

สพ.314    นิเวศวิทยาสุขภาพ                           3 (3-0-6) 
MW 314   Health Ecology  
ความหมาย แนวคิด หลักการนิเวศวิทยา วิธีการต่างๆใน
การศึกษาสาเหตุของปัญหา การแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพ 
โดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อโรค มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ วิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการ

สพ.314    นิเวศวิทยาทางสังคมสุขภาพ            3 (2-1-6)  
MW 314 Social Ecology of Health              
ความหมาย แนวคิด หลักการนิเวศวิทยา  วิธีการต่างๆใน
การศึกษาสาเหตุของปัญหา  การแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพ  
โดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรค 
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  ศึกษาปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ   
วิถีชีวิตและความเจ็บป่วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  สภาพ 
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เดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2556) แก้ไขเป็น (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

ประกอบอาชีพ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  

แวดล้อมการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพ  และการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ (มีการศึกษาดูงาน)   

สพ.315  สุขภาพชุมชน                             3 (3-0-6) 
MW 315 Community Health 
ความหมาย แนวคิด การด าเนินการของระบบบริการสุขภาพใน
ชุมชน ที่ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในมิติทางสังคม 
วัฒนธรรมของชุมชน การดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  
ความเข้าใจต่อระบบการส่งต่อที่ดี ความ ส าคัญของหน่วย
บริการและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของภาคีและทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ครอบคลุมการพัฒนา การตัดสินใจและการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพโดยชุมชน และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์
ในการพัฒนางานสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 

สพ.315  สุขภาพชุมชน                             3 (2-1-6) 
MW 315 Community Health 
ความหมาย แนวคิด และการด าเนินการของระบบสุขภาพใน
ชุมชน ที่ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในมิติทางสังคม 
วัฒนธรรมของชุมชน การดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  
ความเข้าใจต่อระบบการส่งต่อที่ดี ความส าคัญของหน่วยบริการ
และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของภาคีและทุกภาคส่วนในชุมชน 
ครอบคลุมการพัฒนา การตัดสินใจและการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพโดยชุมชน และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการ
พัฒนางานสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  (มีการศึกษาดูงาน) 

สพ.316  นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ     3 (3-0-6) 
MW 316  Innovations in Health Social Work 
ความส าคัญของนวัตกรรม ภูมิหลัง ประเด็นปัญหาที่ต้องการ
นวัตกรรม แนวคิด การก าเนิดนวัตกรรมในสังคมสงเคราะห์
สุขภาพ นวัตกรรมที่เกิดจากปัจเจกบุคคล นวัตกรรมที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่เกิด
จากองค์กร กระบวนการผลิตสร้างนวัตกรรม การตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมที่ปราศจากการตอบสนองมาก่อน การ
จับคู่อย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่มีกับความสามารถ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร และกรณีศึกษาที่
ส าคัญ.  

สพ.316  นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ    3 (2-1-6) 
MW 316  Innovations in Health Social Work 
ความส าคัญของนวัตกรรม ภูมิหลัง ประเด็นปัญหาที่ต้องการ
นวัตกรรม แนวคิด การก าเนิดนวัตกรรมในสังคมสงเคราะห์
สุขภาพ นวัตกรรมที่เกิดจากปัจเจกบุคคล นวัตกรรมที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่เกิด
จากองค์กร กระบวนการผลิตสร้างนวัตกรรม การตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมที่ปราศจากการตอบสนองมาก่อน การ
จับคู่อย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่มีกับความสามารถ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร และกรณีศึกษาที่
ส าคัญ. 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวชิา วชิาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  
1) แก้ไข รหัส ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธบิายวชิา  และหน่วยกิต จ านวน  2  วิชา   
2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา และหนว่ยกิต  จ านวน  5  วิชา   

  3) ปิด           จ านวน  1  วิชา   
4. วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
 หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 7 วิชา หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชา จ านวน 7 วชิา โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไข ชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา  จ านวน  2  วิชา  คือ 

เดิม แก้ไขเป็น  

ดค.361   แนวคดิการคุ้มครองเด็ก                  3 (3-0-6) 
CF 361   Child Protection Concept  
แนวคิดการคุ้มครองเด็ก การท าร้ายทารุณกรรม การเลี้ยงดู
อย่างไม่เหมาะสม ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาวะกาย จิต สังคม
ของเด็ก การท างานกับเด็ก เยาวชน ที่ถูกทารุณกรรมและถูก
ทอดทิ้ง การท างานกับเด็กที่เป็นผู้กระท า การประเมินสภาวะ
ด้านกาย จิต สังคม ครอบครัว สภาวะเสี่ยง ที่มีผลต่อการวาง 
แผนคุ้มครองเด็ก รูปแบบการท างานสหวิชาชีพ และวิธีการ
จัดการรายกรณี เพื่อการคุ้มครองเด็กระยะสั้นและระยะยาว 
สาระส าคัญของกฎหมายด้านการคุ้มครองเด็ก และการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 
เยาวชน 

ดค.361  แนวคิดและทฤษฎีสวสัดิการเด็ก          3 (3-0-6) 
CF 361   Theory and Concept of Child Welfare  
แนวคิด และทฤษฎีด้านสวัสดิการเด็ก การคุ้มครองและพัฒนา
เด็ก ความรุนแรงกับเด็ก รูปแบบ กระบวนการคุ้มครองเด็กและ
พัฒนาเด็ก การประยุกต์ใช้กฎหมายในงานสวัสดิการเด็ก 
 

ดค.362   สวัสดิการเด็กและครอบครัว         3 (3-06) 
 
CF 362    Child and Family Welfare 
แนวคิดสิทธิเด็กและแนวคิดอ่ืนที่ส าคัญในการจัดสวัสดิการเด็ก
และครอบครัว ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์และ 
ความส าคัญของสวัสดิการเด็กและครอบครัว พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัวและสังคมที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการ
เด็กและครอบครัว หลักการ รูปแบบ และลักษณะบริการ
สวัสดิการเด็กและครอบครัวของต่างประเทศและประเทศไทย 
บทบาทของหน่วยงานที่จัดบริการสวัสดิการเด็กและครอบ ครัว
ในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการเด็ก
และครอบครัวบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสวัสดิการ
เด็กและครอบครัว ตลอดจนการท างานสวัสดิการเด็กในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ดค.362   นโยบายและสวสัดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ
                                      3 (3-0-6) 

CF 362  Policy and Educational Welfare for Children  
           with special needs 
วิวัฒนาการนโยบายสวัสดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
ในสังคมไทยและสากล วิเคราะห์การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตลอดจนมาตรการทางสังคมและกฎหมาย รูปแบบ แนว
ทางการประสาน จัดสรร ปรับใช้ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ   
เพื่อเสริมศักยภาพ ความสามารถท่ามกลางความหลากหลาย
ของเด็กพิเศษกลุ่มต่าง ๆ  
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2) แก้ไข ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา และหนว่ยกิต  จ านวน  3  วิชา  คือ 
เดิม  แก้ไขเป็น  

ดค.365 การพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชน           
               3 (3-0-6) 
CF 365 Development  of Program for Children and       
     Youth 
 แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและ
เยาวชนบนฐานสิทธิเด็ก ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางในการ
พัฒนาโครงการอย่างมีส่วนร่วมรวมทั้งแนวคิด หลักการ และ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรส าหรับเด็กและเยาวชน ผ่าน
การระดม สรรหาและปรับใช้ทรัพยากรทางสังคม รวมถึงการ
ท างานในรูปแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ดค.365 การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและ    
  เยาวชน                                            3 (2-1-6) 
CF 365 Research on Project Development for       
   Children  and Youth 
 แนวทางการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชนด้วยการใช้
การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โครงการ
ส าหรับเด็ก และเยาวชนเกิดขึ้นภายใต้หลักความเสมอภาคและ
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 

ดค.366  บูรณาการเทคนิคการท างานกับเด็กและเยาวชน   
3 (3-0-6) 

CF 366   Integrated Techniques  for Working with  
           Children and Youth 
วิธีการ และเทคนิคการท างานกบัเด็กและเยาวชน เทคนิคการ
สื่อสาร เทคนิคการแสวงหาข้อเท็จจริง เทคนิคการสืบพยาน
เด็ก เทคนิคการท ากระบวนการกลุ่มกับเด็กและเยาวชน 
ศิลปะบ าบัด และละครบ าบัด อนัเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน เชื่อมโยงทั้งด้านร่างกาย จติใจ และสงัคม 
บนพืน้ฐานการปฏบิัติงานจริง 

ดค.366  วิธีการท างานกับเด็ก และเยาวชน           3 (2-1-6) 
 
CF 366 Methods in Working with Children and Youth 
 
รูปแบบ วิธีการ ทักษะ และเทคนิคในการท างานกับเด็กและ
เยาวชนในมิติที่หลากหลายทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม และชุมชน 

ดค.367 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา  
CF 367 Social work in Education 
 
ปรัชญา เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายของการศึกษาและ
สวัสดิการด้านการศึกษาในฐานะมรรควิธี ในการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักและ
วิธีการและรูปแบบในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษา  รูปแบบในการปฏิบัติงานการสังคมสงเคราะห์ใน
โรงเรียนกับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ตลอดจนชุมชน  บทบาทและหน้าที่ของการสังคมสงเคราะห์
ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบายสวัสดิการด้านการศึกษา 

ดค.367 นวัตกรรมการท างานกบัเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
CF 367 Practice Innovation with Children, Youth, 
Family 
รูปแบบในการปฏิบัติงานกับเด็กเยาวชนและครอบครัว 
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานบนฐานการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสถาบันทาง
สังคม 
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3)  แก้ไข หน่วยกิต  จ านวน  1  วิชา  คือ 
เดิม  แก้ไขเป็น  

ดค.369  สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
        3 (3-0-6) 

ดค.369  สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
                                                               3 (2-1-6) 

 
สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวชิา วชิาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
1) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา     จ านวน  3 วิชา  
2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายวชิา  และหน่วยกิต จ านวน  3  วิชา   
3)  แก้ไขหน่วยกิต         จ านวน  1  วิชา 

 
5. วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ  (พร.)  
 หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 7 วิชา หลักสูตร พ.ศ.2559 มีวิชา จ านวน 7 วชิา โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไข หน่วยกิต  จ านวน 3  วิชา  คือ 

เดิม แก้ไขเป็น 
พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวสัดิการ   3 (3-0-6) พร.333   ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ   3 (2-1-6)           

พร. 335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน  3 (3-0-6) พร. 335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน  3 (2-1-6) 
พร. 401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงานและสวสัดิการ           
                                                3 (0-6-3) 

พร. 401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงานและสวสัดิการ           
                                                3 (0-9-0) 

สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวชิา วชิาโทการบริหารแรงงานและสวสัดิการ   
 1) คงเดิม    จ านวน  4  วิชา   

2) แก้ไข หน่วยกิต     จ านวน  3  วิชา   
6. วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ  (สผ.) 

  หลักสูตร พ.ศ.2556 มีวิชาในหลักสูตร จ านวน 6 วิชา ส่วนหลกัสูตร พ.ศ.2559 มีวิชา จ านวน 5 วิชา โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไข ค าอธิบายวชิา   จ านวน  1 วิชา  คือ 
เดิม  แก้ไขเป็น  

สผ. 312   สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ         3 (3-0-6) 
WO 312  Social Welfare for Older Persons      
แนวคิดและทฤษฎสีวัสดิการสังคมส าหรับผู้สงูอายุ หลักการ
นโยบายกฎหมาย มาตรการ และพัฒนาการ การปฏิรูป
สังคมไทยที่ส่งผลต่อระบบสวสัดกิารผู้สูงอายุ บริการและ
มาตรฐานการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในระดับครอบครัว 
 

สผ. 312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ               3 (2-1-6) 
WO 312 Social Welfare for Older Persons      
แนวคิดและทฤษฏสีวัสดิการสังคมส าหรับผู้สงูอายุในสงัคม
ผู้สูงอายสุมบูรณ์แบบ บทเรียนการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุในต่างประเทศและประเทศไทย หลักการ นโยบาย 
กฎหมาย มาตรการ และการพฒันาระบบสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สงูอายุ   บริการการดแูลผู้สูงอายุในสถาบัน 
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เดิม  แก้ไขเป็น  

ชุมชน สถาบัน และเครือข่ายผู้สงูอายุ บทบาทของนักสังคม
สงเคราะห์ สหวิชาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดและพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ ในระดับ ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน    

บริการการดูแลผู้สงูอายุนอกสถาบัน  การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ มาตรฐานการจัดบริการสวสัดิการสงัคม
ส าหรับผู้สงูอายุในสถานบริการประเภทต่างๆระดับประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน 

2) แก้ไข ชื่อวิชา ค าอธบิายวชิา และหน่วยกิต   จ านวน  2 วิชา  คือ 

เดิม แก้ไขเป็น  
สผ. 313 การบริหารการจัดบริการผู้สงูอายุ  3 (3-0-6) 
 
WO 313 Management of Services for Older Persons 
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารองค์การ การบริหารความเสี่ยง  การ
ประเมินในภาวะวิกฤติ การบริหารแบบองค์รวม  ศึกษา
วิ เคราะห์การบริหารองค์การสวัสดิการ การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การจัดบริการเพื่อผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ หลักการการดูแลระยะยาว  และการจัดบริการ
ผู้สูงอายุระยะสุดท้าย  การพัฒนาระบบการด าเนินการของ
หน่วยงานหรือองค์การสวัสดิการผู้สูงอายุ  การประสานร่วมกับ
เครือข่ายทั้งระดับองค์การและ ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบ
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สถาบัน 

สผ. 313  การวางแผนเข้าสู่วัยสงูอายุและการเกษียณอายุ 
        3 (2-1-6)                                          
WO 313  Planning for Aging and Retirement 
การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุ กระบวนการเตรียมการเข้าสู่วัย
สูงอายุ  ระยะการเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมการด้านการใช้ชีวิต
หลังเกษียณ การอยู่ร่วมกับครอบครัว การเปลี่ยนหรือการคงอยู่
ด้านอาชีพ  บทบาทสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการเตรียมการ
ส าหรับผู้เข้าสู่ระบบเกษียณ กระบวนการเตรียมการเข้าสู่วัย
สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ  สุขภาพกาย จิตและสังคม 

สผ. 314 การวางแผนเข้าสู่วัยผูสู้งอายุและการเกษียณ  
       3 (3-0-6) 
WO314 Planning for Aging and Retirement    
กระบวนการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ ระยะการเข้าสู่วัยสงูอาย ุ
การเตรียมการด้านการใช้ชวีิตหลังเกษียณ การอยู่ร่วมกับ
ครอบครัว การเปลี่ยนหรือการรักษาสถานภาพการท างาน 
กระบวนการ และบทบาททางสงัคมที่จะมีส่วนร่วมในการ
เตรียมการส าหรับผู้เข้าสู่ระบบการเกษียณ  กระบวนการ
เตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ ดา้นเศรษฐกิจ สุขภาพกาย จิต และ
สังคม  

สผ.314   การดูแลระยะยาวและบริการผู้สงูอายุในภาวะ 
            สุดท้าย                           3 (2-1-6) 
WO 314 Long term care and hospice care 
แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบ หลักการการดูแลระยะยาว บทบาท
ของสหวิชาชีพในการจัดบริการ การศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ภาวะสุดท้ายและการเสียชวีิต การตายในความหมายของ
ผู้สูงอายุ และการเตรียมตัวเข้าสูภ่าวะสุดท้ายของชีวติ  
การจัดท าพนิัยกรรมชีวิต  การท างานกับครอบครัวและความ
รับผิดชอบของสงัคมต่อสังคมผูสู้งอายุ 

 

 
3) แก้ไขรหัสวิชา ค าอธิบายวชิา และหน่วยกิต   จ านวน  1 วิชา  คือ 

เดิม  แก้ไขเป็น  
สผ. 319  ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ 
             3 (3-0-6) 

สผ. 315  ทักษะและเทคนิคการท างานกับผูสู้งอายุ   3 (2-1-6) 
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เดิม  แก้ไขเป็น  

WO 319  Skills and Techniques for Practice with  
              Older  Persons 
                 ฐานคิดและหลักการพื้นฐานการท างานกับ
ผู้สูงอายุ กระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห์ที่เน้นการคุ้มครอง สนับสนุนและพฒันาผู้สงูอายุใน
แต่ละช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชวีิตที่ดี ทักษะและเทคนิคการ
ประเมินในแต่ละช่วงวัย การดูแลระยะยาว การดูแลระยะ
สุดท้าย การปฏิบัตงิานกับครอบครัวสูงอายุและทีมสหวิชาชีพ
เพื่อเตรียมผู้สูงอายุเข้าสู่สภาวะสุดท้ายของชวีิต การวางแผน
การจัด ก ากับ ประเมินผลและพฒันาบริการทางสังคมและ
สถานบริการในรูปแบบรายกรณ ีครอบครัว กลุ่ม ชุมชนและ
เครือขา่ยประชาสังคม 

WO 315  Skills and Techniques for Practice with  
             Older Persons 

ทักษะและเทคนิคการท างานกับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย
และ กลุ่มที่มีความแตกต่างหลากหลาย   กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ที่เน้นการคุ้มครอง  
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย  ทักษะ
และเทคนิคการประเมิน การวางแผนการจัดการรายกรณี   
การบริการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุ   การประเมินผลการ
จัดบริการกับผู้สูงอายุ  ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

 
สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวชิา วชิาโทสวัสดิการผู้สงูอายุ   
 1) คงเดิม       จ านวน  1 วิชา 

2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชา และหน่วยกิต   จ านวน  1 วิชา   
3) แก้ไขชื่อวิชา ค าอธบิายรายวชิา และหน่วยกิต      จ านวน  2 วิชา   
4) แก้ไขรหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยกิต    จ านวน  1 วิชา   

 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข 

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธกิาร โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
1.  วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  30 30 
2.  วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  99 105 
      -  วิชาเอก    84   90 
      - วิชาโท หรือวิชาเลือก    15   15 
3.  วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต           6 6 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 135 141 
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ภาคผนวก 4 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ.2552 กับฉบับ พ.ศ.2556 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559 

1. ชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 
    1.1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Social Work Program 

    1.2 ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม  : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
                        ชื่อย่อ   : สส.บ. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Social Work 
                          ชื่อย่อ :  B.S.W. 

1. ชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 
    1.1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Social Work Program 

    1.2 ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม  : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
                        ชื่อย่อ   : สส.บ. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Social Work 
                          ชื่อย่อ :  B.S.W. 

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    2.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาสังคม  การยอมรับความ
หลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือก
ปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน 
และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และ
การสร้างส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     2.2  วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
          1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และ

สังคมสงเคราะห์ มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ
ทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการท างานใน
องค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้ 
           2)  เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ 

ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการ
ท างานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการท างานทางวิชาชีพในการ
ท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ 
ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    2.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาสังคม  การยอมรับความ
หลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ 
เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และ
สิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการ
สร้างส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และ

สวัสดิการสังคม มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ
ทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการท างานใน
องค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้ 
          2)  เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ 

ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการ
ท างานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการท างานทางวิชาชีพในการ
ท างานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ 
ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถท างานแบบสหวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559 

            3)  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกทาง
สั งคม จิตสาธารณะสามารถเป็นผู้น าการขับเคลื่ อนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

            3)  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  
จิตสาธารณะ สามารถเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าดว้ยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี  
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7  

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าดว้ยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี  
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7  

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

5.  จ านวนการรับนักศึกษา 
      ปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ  375 คน  ประกอบด้วย 
ศูนย์รังสิต ปีละ 250 คน และศูนย์ล าปาง ปีละ 125 คน 

5.  จ านวนการรับนักศึกษา 
      ปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ  375 คน ประกอบด้วย ศูนย์
รังสิต ปีละ 250 คน และศูนย์ล าปาง ปีละ 125 คน 

6. ระบบการศึกษา 
    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  

6. ระบบการศึกษา 
    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  

7.  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า               135  หน่วยกิต 
      1.วิชาศึกษาทั่วไป            30  หน่วยกิต 
      2.วิชาเฉพาะ       99  หน่วยกิต          
            2.1  วิชาเอก   84  หน่วยกิต 
            2.2  วิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
       3. วิชาเลือกเสรี                       6  หน่วยกิต 
               รวม               135  หน่วยกิต 

7.  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า              141 หน่วยกิต 
     1  วิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
     2. วิชาเฉพาะ       105  หน่วยกิต          
        2.1 วิชาเอก                    90  หน่วยกิต 
        2.2 วิชาโท หรือวิชาเลือก    15  หน่วยกิต 
     3. วิชาเลือกเสร                           6  หน่วยกิต 
               รวม                   141  หน่วยกิต 

8.  ข้อก าหนดของหลักสูตร 8.  ข้อก าหนดของหลักสูตร 
8.1  วิชาพื้นฐานทั่วไป                                                             30 หน่วยกิต 8.1  วิชาพื้นฐานทั่วไป                                                             30 หน่วยกิต 
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      1) ส่วนที่ 1 รวม 21 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรกลางของ
มหาวิทยาลยัที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
จ านวน 21 หน่วยกิต 
 

        1) ส่วนที่ 1 รวม 21 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรกลางของ
มหาวิทยาลยัที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
จ านวน 21 หน่วยกิต 

      2) ส่วนที่ 2 เปน็หลักสูตรของคณะ  จ านวนไมน่้อยกว่า  9 
หน่วยกิต 

        2) ส่วนที่ 2  เปน็หลักสูตรของคณะ  จ านวนไม่น้อยกวา่  9 
หน่วยกิต 

8.2  วิชาเฉพาะ                                        99  หน่วยกิต          8.2  วิชาเฉพาะ                                        105  หน่วยกิต          
    1) วิชาเอก  (84  หน่วยกิต)     1) วิชาเอก  (90  หน่วยกิต) 
        1)  วิชาบังคับในสาขา  57 หน่วยกิต          1)  วิชาบังคับในสาขา  66 หน่วยกิต   
          1.1) กลุ่มวิชาปรัชญาและแนวคิดพืน้ฐาน  9 หน่วยกิต   1.1) กลุ่มวิชาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน   9 หน่วยกิต  
           1.2) กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพฒันา  
9 หน่วยกิต  

 1.2) กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย ์สังคม และการพฒันา   
9 หน่วยกิต  

           1.3) กลุ่มวิชาทฤษฎีแนวคิด และทักษะการปฏบิัติงาน  
24 หน่วยกิต 

1.3)  กลุ่มวิชาทฤษฎีแนวคิด และทักษะการปฏิบัตงิาน   
27 หน่วยกิต 

         1.4) กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ  15 หน่วยกิต 1.4) กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ  21 หน่วยกิต 
    2)  วิชาเลือกในและนอกสาขา  นักศึกษาต้องเลือกศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน และนอกสาขา 4 วิชา 12 หน่วยกิต 
โดยเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนี ้

    2)  วิชาเลือกในและนอกสาขา  นักศึกษาต้องเลือกศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน และนอกสาขา 3 วิชา  9 หน่วยกิต 
โดยเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนี้ 

2.1)  กลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์  2.1)  กลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์  
 (6 หน่วยกิต) 

2.2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยุกต์ 2.2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยุกต์ และ
กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา      (3 หน่วยกิต) 

2.3)  กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 2.3)  กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา 
    3) วิชาบังคับนอกสาขา  15 หน่วยกิต       3) วิชาบังคับนอกสาขา  15 หน่วยกิต   
    4) วิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือก
ศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้ 

    4) วิชาโท หรือวิชาเลือก 15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือก
ศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้ 

          1)  วิชาโท  15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
สาขาวชิาใดวชิาหนึง่ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตร
วิชาโทสาขาวิชานัน้ๆ และหากมีจ านวนหน่วยกิตของวิชาโท
เหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากสาขาตา่งๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ครบจ านวนหนว่ยกิตที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ทัง้นี้ นับรวมวชิาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่าง 
ประเทศด้วย 

        1)  วิชาโท  15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
สาขาวชิาใดวชิาหนึง่ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็น
วิชาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโท
สาขาวชิานั้นๆ และหากมีจ านวนหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ข้างต้น ทัง้นี้ นับรวมวชิาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาตา่ง ประเทศ
ด้วย 
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          2)  วิชาเลือก  15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
จากวิชาของสาขาวชิาใดก็ได้ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4 สาขา ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 

        2)  วิชาเลือก  15 หน่วยกิต  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจาก
วิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รวมไม่เกิน 4 สาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

8.3  วิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต ทั้งนี้ นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 

8.3  วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต ทั้งนี้ นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 

8.4  การศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท  
      นักศึกษานอกคณะที่ประสงค์จะศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

8.4 การศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท  
     นักศึกษานอกคณะที่ประสงค์จะศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

8.5 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
      นักศึกษาผู้ ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา 
      1) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
       2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษา 
      3) ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ครบตาม
หลักสูตร รวม 30 หน่วยกิต 
      4) ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
         4.1) วิชาบังคับในสาขา 45 หน่วยกิต คือ 

4.1.1) วิชาบังคับภาคทฤษฎี 36 หน่วยกิต 
4.1.2) วิชาบังคับภาคปฏิบัติ   9 หน่วยกิต 

         4.2) วิชาเลือกในและนอกสาขา  9 หน่วยกิต 
         4.3) วิชาบังคับนอกสาขา  9 หน่วยกิต 
     5) ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

8.5 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
     นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวชิาตา่ง ๆ ตามหลักสูตรในสาขา 
วิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 105 หน่วยกิต ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้ มสีิทธิไ์ด้รับอนุปริญญา 
      1) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
      2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษา 
      3) ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ครบตาม
หลักสูตร รวม 30 หน่วยกิต 
      4) ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ไม่
น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
          4.1) วิชาบังคับในสาขา 51 หน่วยกิต คือ 

4.1.1) วิชาบังคับภาคทฤษฎี   36 หน่วยกิต 
4.1.2) วิชาบังคับภาคปฏิบัติ   15  หน่วยกิต 

          4.2) วิชาเลือกในและนอกสาขา  9 หน่วยกิต 
          4.3) วิชาบังคับนอกสาขา  9 หน่วยกิต 
      5)  ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

9  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 9  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   9.1  วิชาพื้นฐานทั่วไป                              30 หน่วยกิต 9.1  วิชาพื้นฐานทั่วไป                                30 หน่วยกิต 
         9.1.1  ส่วนที่ 1                                21 หน่วยกิต        9.1.1  ส่วนที่ 1                                  21 หน่วยกิต 
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต 
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 หน่วยกิต 
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มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต 
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยนื 3 หน่วยกิต 
ท. 161 การใช้ภาษาไทย หรือ  
ท. 160 ภาษาไทยเบื้องตน้ 

3 หน่วยกิต มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี  
 วิจารณญาณ 

3 หน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 หน่วยกิต มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต   
       บังคับเลือก 1 วิชา จาก 5 วิชา    
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดบัมหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต   
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ 3 หน่วยกิต   
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต   
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร ์ 3 หน่วยกิต   
มธ.155 สถิติพื้นฐาน 3 หน่วยกิต   
มธ.156 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต   
          9.2 ส่วนที่ 2 รวม 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต        9.1.2 ส่วนที่ 2    รวม  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 หน่วยกิต มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 หน่วยกิต 
มธ.121  มนุษย์กับสังคม 3 หน่วยกิต มธ.121  มนุษย์กับสังคม 3 หน่วยกิต 
มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต 

9.2  วิชาเฉพาะ                                         99 หน่วยกิต 9.2  วิชาเฉพาะ                                         105 หน่วยกิต 
      9.2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์  84 หน่วยกิต       9.2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์     90 หน่วยกิต 
               1)  วิชาบังคับในสาขา 57 หน่วยกิต               1)  วิชาบังคับในสาขา  66  หน่วยกิต 
สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ 3  สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ 3 
สค.211 จริยธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 3  สค.211 จริยธรรมทางวิชาชพีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 3 

สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลีย่นแปลง 3  สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลีย่นแปลง 3 

สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม 3  สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม 3 

สค.214 สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม 3  สค.214 สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม 3 

สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม    3  สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม    3 

สค.222 พื้นฐานการปฏบิัติงานสังคมสงเคราะห์ 3  สค.222 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 3 

สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 3  สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 3 

สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 3  สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 3 

สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 3  สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 3 

สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 3 สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 3 
สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 3 สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4 3 
  สค.314 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5 3 
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สค.314  การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 3  สค.315  การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 3  
สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ 3  สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ 3 
สค.201 การดูงานและสัมมนา 3  สค.201 การดูงานและสัมมนา 3 
สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1  สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 6 
สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2  สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2  
  สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3  
               2)  วิชาเลือกในและนอกสาขา  นักศึกษาต้องเลือก
ศึกษารายวิชาในหมวดวชิาเลือกใน และนอกสาขา 4 วิชา 12 
หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนี้ 

               2)  วิชาเลือกในและนอกสาขา  นักศึกษาต้องเลือก
ศึกษารายวิชาในหมวดวชิาเลือกใน และนอกสาขา  3 วิชา  9  
หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนี ้

            2.1) กลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสงัคมสงเคราะห์           2.1) กลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
  บังคับเลือก 2 วิชา    6 
  สค.265  สวัสดิการสุขภาพ 3 
  สค.236  การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและ  

   ท้องถิ่น 

3 

  สค.237  การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและ   
   สวัสดิการแรงงาน 

3 

  สค.238  การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 3 

  สค.239  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย 3 

  สค.245  สวัสดิการเด็กและครอบครัว 3 

       2.2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยกุต์
และวิชาเลือกนอกสาขา คือเลือก 1 วิชา   3 หน่วยกิต 

สค.336 พลวัตกลุ่มกับการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ 3   
สค.405 การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจ 3   
สค.435 การค้นคว้าโดยอิสระ 3 สค.475 การค้นคว้าโดยอิสระ 3 
สค.446 การจัดการความขัดแย้งในงานสวสัดิการสังคม 3 สค.466 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์ 3 
     2.2) กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประยกุต์   
สค.265 สวัสดิการสุขภาพ 3                          
สค.365 ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศ          3 สค.365 ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศ          3 
  สค.375 นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการโครงการ 

   ทางสงัคม 
3 

สค.465 การศึกษากับการพัฒนาสังคม 3 สค.465 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา 3 
สค.469 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมายสวัสดิการสังคม 3 สค.469 กฎหมายในงานสังคมสงเคราะห์ 3 
สค.477 สวัสดิการชุมชน 3 สค.477 กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์ 3 
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สค.478  เพศสภาพกับการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง 
   ของมนุษย์      

3 สค.478 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมัน่คง
  ของมนุษย์      

3 

สค.479 เสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสงัคมสงเคราะห์       3 สค.479 การเสริมสร้างสิทธิมนษุยชนในงานสังคม   
   สงเคราะห์       
 

3 

สค.485 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อในงานสังคม  
  สงเคราะห์ 

3 สค.485 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อในงานสังคม  
   สงเคราะห์ 

3 

สค.486 การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์ 3 สค.486 การระดมทุนทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์ 3 
สค. 488 สวัสดิการสังคมในกลุม่ผู้มีความเปราะบาง  
    ทางสงัคม    

3   

สค.489 สวัสดิการคนพิการ  สค.489 สวัสดิการคนพิการ 3 
  สค.495 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา 3 
สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพ 
           และผู้ติดยาฯ 

3 สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพ    
   และผู้ติดยาฯ 

3 

สค.497 การจัดการและด าเนินการในกรณีภาวะ  ภัยพิบัต ิ 3 สค.497 การจัดการภัยพิบัติ 3 
สค.498  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3   
สค.499  ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสงัคม 3 สค.499  ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสงัคม 3 
              2.3) กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา คือ    
สษ.356 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 2 3 สษ.356 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 2 3 
            3)   วิชาบังคับนอกสาขา  15 หน่วยกิต  มี 5 วิชา คอื            3)   วิชาบังคับนอกสาขา  15 หน่วยกิต  มี 5 วิชา คือ 
ม.201   มานุษยวิทยาเบื้องตน้ 3 ม.201   มานุษยวิทยาเบื้องตน้ 3 

ร.211   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์ 3 ร.321  การเมืองการปกครองของไทย 3 

ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 

สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3 สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3 

สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 1 3 สษ.256 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ 1 3 

9.3 หลักสูตรวิชาโท    9.3 หลักสูตรวิชาโท    
      9.3.1)  หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน       9.3.1)  หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน  
พช.311 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3 พช.311 แนวคิดและปฏบิัติการพัฒนาชุมชน 3 

พช.312 ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน   3 พช.312 กระบวนการขับเคลื่อนงานพฒันาชุมชน 3 

พช.313 การบริหารงานพฒันาชุมชน และท้องถิ่น   3 พช.313 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
   ท้องถิ่น 

3 

 3 พช.314  กระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน 3 

พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย 3 พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย 3 

พช.416 การจัดการทุนในชุมชนและสงัคม 3 พช 416 การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น        3 
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พช.417 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 3    
  พช.418 การวางแผนพฒันาเมืองและภูมิภาค 3 
พช.435 การวิจัยและการจัดความรู้ในงานพัฒนาชุมชน 3    
         9.3.2)  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยตุิธรรม 9.3.2)  หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 
 ยธ.312 อาชญาวิทยา และทัณวทิยา 

ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
   ทางอาญา 

3 

ยธ.312 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 ยธ.312 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 

ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน    3 ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน    3 

ยธ.314 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   3 ยธ.314 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
  เด็กและเยาวชน   

3 

ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว     3 ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว 3 

ยธ.316 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย       3 ยธ.316 การป้องกันอาชญากรรม       3 

ยธ317 การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 3   

       9.3.3)  หลักสูตรวิชาโทสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์      9.3.3)  หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
สพ.310 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝา่ยจิต 3 สพ.310 การประเมินและวินจิฉัยทางชีวะ จิตสังคม 3 

สพ.311 การประเมินและวินจิฉัยทางสงัคมสงเคราะห์ทาง 
           การแพทย์ 

3 สพ.311 การสังคมสงเคราะห์สขุภาพจิต 3 

สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคม   
   สงเคราะห์ทางการแพทย์   

3 สพ.312 การวิจัยและการจัดการความรู้ทางสงัคม   
   สงเคราะห์ทางการแพทย์ 

3 

สพ.313 การบ าบัดในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์     3 สพ.313 จิตสังคมบ าบัด 3 

สพ.314 นิเวศวิทยาสุขภาพ 3 สพ.314 นิเวศวิทยาทางสังคมสขุภาพ  3 

สพ.315 สุขภาพชุมชน 3 สพ.315 สุขภาพชุมชน 3 

สพ.316 นวัตกรรมในงานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ 3 สพ.316 นวัตกรรมในงานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ 3 
  9.3.4)  หลักสูตรวิชาโทการพฒันาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  9.3.4)  หลักสูตรวิชาโทการพฒันาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ดค.361 แนวคิดการคุ้มครองเด็ก 3 ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก 3 
ดค.362 สวัสดิการเด็กและครอบครัว 3 ดค.362 นโยบายและสวัสดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ  3 
ดค.364 ครอบครัวและการเปลีย่นแปลงทางสังคม                                          3 ดค.364 ครอบครัวและการเปลีย่นแปลงทางสังคม                                          3 
ดค.365 การพัฒนาโครงการส าหรับเด็ก และเยาวชน                                         3 ดค.365 การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชน 3 
ดค.366 บูรณาการเทคนิคการท างานกับเด็ก และเยาวชน 3 ดค.366 วิธีการท างานกับเด็ก และเยาวชน 3 
ดค.367 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                      3 ดค.367 นวัตกรรมการท างานกบัเด็ก เยาวชนและ   

   ครอบครัว 
3 

ดค.369 สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว                                           3 ดค.369  สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว   3 
        9.3.5)  หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ       9.3.5)  หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 
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พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน  3 พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน  3 
พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิต 
           การท างาน   

3 พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิต 
          การท างาน   

3 

พร.323  มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหา 
           แรงงานและสวสัดิการ        

3 พร.323  มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหา
   แรงงานและสวสัดิการ        

3 

พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวสัดิการ  3 พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ  3 
พร.334 สังคมวิทยาและจิตวทิยาการท างาน                                 3 พร.334 สังคมวิทยาและจิตวทิยาการท างาน                                 3 
พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน              3 พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน              3 
พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบรหิารแรงงานและสวัสดิการ                3 พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบรหิารแรงงานและสวัสดิการ                3 
       9.3.6)  หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สงูอายุ        9.3.6)  หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สงูอายุ 
สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวทิยา   3 สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวทิยา 3 
สผ.312 สวัสดิการสังคมกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 3 สผ.312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 3 
สผ.313 การบริหารการจัดบริการผู้สูงอายุ   3 สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเกษียณอาย ุ 3 
สผ.314 การวางแผนเข้าสู่วัยผูส้งูอายุและการเกษียณ 3 สผ.314 การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดท้าย 3 
สผ.319  ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ 3 สผ.315 ทักษะและเทคนิคการท างานกับผู้สูงอายุ 3 

 
 



มคอ.2 

144 
 

 

ภาคผนวก 5 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ.2556 กับฉบับ พ.ศ. 2559 
 

1.  วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สค.) 
หลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2556 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2559 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์   
สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็น

มนุษย์                                                            
  

สค.212 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสงัคมที่
เปลี่ยนแปลง 

  

สค.365 ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและจริยธรรม
ทางเพศ          

  

สค.465 การศึกษากับการพัฒนาสังคม   
สค.478 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์      
  

สค.479 การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสงัคม
สงเคราะห์         

  

สค.486 การระดมทุนทางสงัคมในงานสงัคม
สงเคราะห์ 

  

สค.489 สวัสดิการคนพิการ   
สค.499 ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสังคม   
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหา

    สังคม 
ปรับค าอธิบายวชิา 

สค.214 สวัสดิการสงัคมกับความมัน่คงของมนุษย์
และสังคม    

สค.214 สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของ   
   มนุษย์    

ปรับชื่อไทย/ค าอธบิาย 

สค.221 สังคมไทยกบัทฤษฎีการพัฒนาสงัคม   สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม   ปรับค าอธิบาย 
สค.222 พื้นฐานการปฏบิัติงานสงัคมสงเคราะห์ สค.222 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 ปรับชื่อไทย/อังกฤษ/

ค าอธิบาย/หน่วยกิต 
สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 สค.223 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 ปรับชื่อไทย/อังกฤษ/

ค าอธิบาย/วิชาบังคบัก่อน/
หน่วยกิต 

สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 ปรับค าอธิบาย/หน่วยกิต 
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 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2556 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2559 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 ปรับชื่อไทย/อังกฤษค าอธิบาย/
หน่วยกิต 

สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 สค.312 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 ปรับค าอธิบาย/หน่วยกิต 
สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4 ปรับชื่อไทย/อังกฤษ/

ค าอธิบาย/หน่วยกิต 
สค.314 การให้การปรึกษาทางสงัคมสงเคราะห์   สค.315 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์   ปรับรหัส/ค าอธิบาย/หน่วยกิต 
สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ สค.411 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ ปรับหน่วยกิต 
สค.201 การดูงานและสัมมนา สค.201 การดูงานและสัมมนา ปรับค าอธิบาย 
สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 ปรับค าอธิบาย/หน่วยกิต 
สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 ปรับชื่อ/ค าอธบิายวชิา/ 

หน่วยกิต 
สค.405 การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจ        สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 ปรับชื่อไทย/อังกฤษ/

ค าอธิบาย/วิชาบังคบัก่อน/
หน่วยกิต 

สค.435 การค้นคว้าโดยอิสระ สค.475 การค้นคว้าโดยอิสระ ปรับรหัสวิชา 
สค.446 การจัดการความขัดแย้งในงานสวัสดิการ

สังคม      
สค.466 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคม  
   สงเคราะห์      

ปรับรหัส/ชื่อวิชา/หน่วยกิต 

สค.265 สวัสดิการสุขภาพ สค.235 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ   
   ระบบสุขภาพ 

ปรับรหัส/ค าอธิบาย 
ย้ายหมวด/หน่วยกิต 

สค.469 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมายสวสัดิการ
สังคม 

สค.469 กฏหมายในงานสังคมสงเคราะห์ ปรับชื่อไทย/อังกฤษ/ค าอธิบาย 

สค.485 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อในงานสังคม
สงเคราะห์ 

สค.485 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อในงาน        
   สังคมสงเคราะห์ 

ปรับหน่วยกิต 

สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้เสพ
และผู้ติดยาและสารเสพติด 

สค.496 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับ  
   ผู้เสพและผูต้ิดยาและสารเสพติด 

ปรับหน่วยกิต 

สค.497   การจัดการและด าเนินการในกรณีภาวะ
ภัยพิบัต ิ

สค.497 การจัดการภัยพิบัติ ปรับชื่อไทย/อังกฤษ/
ค าอธิบาย/หน่วยกิต 

3. รายวิชาที่เปิดเพิ่ม   
  สค.236 การปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ใน  

   ชุมชนและท้องถิ่น 
เปิดเพิ่ม 

  สค.237 การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรม   
   และสวัสดิการแรงงาน 

เปิดเพิ่ม 

  สค.238 การสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการ
   ยุติธรรม 

เปิดเพิ่ม 
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  สค.239 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับ    
  กลุ่มเป้าหมาย 

เปิดเพิ่ม 

  สค.245 สวัสดิการเด็กและครอบครัว เปิดเพิ่ม 
  สค.314 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 5 เปิดเพิ่ม 
  สค.375 นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ       

   โครงการทางสังคม 
เปิดเพิ่ม 

  สค.477 กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคม    
   สงเคราะห์ 

เปิดเพิ่ม 

  สค.495  สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา เปิดเพิ่ม 
4. รายวิชาที่ปิด/ตัดออก   
สค.336 พลวัตกลุ่มกับการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห์ 
 ปิด/ตัดออก 

สค.477 สวัสดิการชุมชน   
สค.488 สวัสดิการสงัคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบาง

ทางสงัคม    
 ปิด/ตัดออก 

สค.498 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   ปิด/ตัดออก 
    
 2.  วิชาโททางการพัฒนาชุมชน (พช.) 

1. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
พช.311 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาชมุชน    พช.311 แนวคิดและปฏบิัติการพัฒนาชุมชน ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วยกิต 
พช.312 ปฎิบัติการพฒันาชุมชน               พช.312 กระบวนการขับเคลื่อนงานพฒันา    

   ชุมชน 
ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วยกิต 

พช.313 การบริหารงานพฒันาชุมชน และท้องถิ่น พช.313 การวางแผนและการบริหารงาน           
   พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วยกิต 

พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย พช.415 การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย ปรบัหน่วยกิต 
พช.416 การจัดการทุนในชุมชนและสังคม   พช 416 การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น        ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วยกิต 

2. รายวิชาที่เปิดเพิ่ม   
  พช.314  กระบวนการจัดการความรู้ในงาน  

    พัฒนาชุมชน 
เปิดเพิ่ม 

  พช.418 การวางแผนพฒันาเมืองและภูมิภาค เปิดเพิ่ม 

3. รายวิชาที่ปิด/ตัดออก   
พช.417 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา    ปิด/ตัดออก 
พช.435 การวิจัยและการจัดความรู้ในงานพัฒนาชุมชน  ปิด/ตัดออก 
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3.  วิชาโทการสังคมสงเคราะหใ์นกระบวนการยุติธรรม (ยธ.) 

1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  คงเดิม 
ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา  
ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
  ทางอาญา  

คงเดิม 

ยธ.312 อาชญาวทิยา และทัณฑวิทยา  ยธ.312 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา  คงเดิม 
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
ยธ.313 การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน    ยธ.313  การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน    ปรับค าอธิบาย 
ยธ.314 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   ยธ.314 งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ   

   ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   
ปรับชื่อวิชา/หน่วยกิต 

ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงใน
ครอบครัว  

ยธ.315 เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงใน
  ครอบครัว  

ปรับหน่วยกิต 

ยธ.316 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย      ยธ.316 การป้องกันอาชญากรรม       ปรับชื่อ/ค าอธบิาย 
3. รายวิชาที่ปิด/ตัดออก   
ยธ.317 การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม  ปรับรหัส/ 

ย้ายไปกลุ่มเสริมวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ 

4.  วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (สพ.) 
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
สพ.310 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจติ สพ.311 การสังคมสงเคราะห์สขุภาพจิต ปรับรหัส/ชื่อ/ค าอธบิาย 
สพ.311 การประเมินและวนิิจฉัยทางสงัคมสงเคราะห์

ทางการแพทย ์
สพ.310 การประเมินและวินจิฉัยทางชีวะจิต  
   สงัคม 

ปรับรหัส/ชื่อค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสงัคม  
สงเคราะห์ทางการแพทย์   

สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคม
   สงเคราะห์ทางการแพทย์   

ปรับค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

สพ.313 การบ าบดัในงานสงัคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์     

สพ.313 จิตสังคมบ าบัด ปรับรหัส/ชื่อค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

สพ.314 นิเวศวิทยาสุขภาพ สพ.314 นิเวศวิทยาทางสังคมสขุภาพ ปรับรหัส/ชื่อค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

สพ.315 สุขภาพชุมชน สพ.315 สุขภาพชุมชน ชื่อค าอธิบาย/หน่วยกิต 

สพ.316 นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ  สพ.316 นวัตกรรมในงานสงัคมสงเคราะห์สุขภาพ  ชื่อค าอธิบาย/หน่วยกิต 

5.  วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  (ดค.) 
1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
ดค.364 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม   ดค.364 ครอบครัวและการเปลีย่นแปลงทาง   

   สังคม 
คงเดิม 

2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
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 5.  วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  (ดค.) 

ดค.361 แนวคิดการคุ้มครองเด็ก ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก ปรับชื่อ/ค าอธบิาย 
ดค.362 สวัสดิการเด็กและครอบครัว ดค.362 นโยบายและสวสัดิการการศึกษา   

   ส าหรับเด็กพิเศษ 
ปรับชื่อ/ค าอธบิาย 

ดค.365 การพัฒนาโครงการส าหรับเด็ก และเยาวชน ดค.365 การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับ
  เด็กและ เยาวชน  

ปรับชื่อ/ค าอธบิาย 

ดค.366 บูรณาการเทคนิคการท างานกับเด็ก และ
เยาวชน  

ดค.366  วิธีการท างานกับเด็ก และเยาวชน ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/ 
หน่วยกิต 

ดค.367 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                      ดค.367 นวัตกรรมการท างานกบัเด็ก เยาวชน
   และครอบครัว                                                    

ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/ 
หน่วยกิต 

ดค.369 สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว                                           ดค.369 สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ   
   ครอบครัว                                           

ปรับหน่วยกิต 

6.  วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ  (พร.) 

1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน  พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน  คงเดมิ 
พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต

การท างาน   
พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ          
  คุณภาพชีวิตการท างาน   

คงเดิม 

พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจดัการปัญหา
แรงงานและสวสัดิการ        

พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการ 
  ปัญหาแรงงานและสวัสดิการ        

คงเดิม 

พร.334 สังคมวิทยาและจิตวทิยาการท างาน                                 พร.334  สังคมวิทยาและจิตวทิยาการท างาน                                 คงเดิม 
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ  พร.333 ประเดน็พิเศษด้านแรงงานและ   

   สวัสดิการ  
ปรับหน่วยกิต 

พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน              พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็น   
   แรงงาน              

ปรับหน่วยกิต 

พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงานและ
สวัสดิการ                

พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบรหิารแรงงาน   
  และสวัสดิการ                

ปรับหน่วยกิต 

7.  วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ  (สผ.) 

1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวทิยา   สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤฒาวทิยา คงเดิม 
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
สผ.312 สวัสดิการสงัคมส าหรับผู้สูงอายุ  สผ.312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ปรับค าอธิบาย/ หน่วยกิต 
สผ.313 การบริหารการจัดบริการผู้สงูอายุ   สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการ  

   เกษียณอายุ            
ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วย

กิต 
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 7.  วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ  (สผ.)  

สผ.314 การวางแผนเข้าสู่วัยผูสู้งอายุและการเกษียณ  สผ.314 การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุ
   ในภาวะสดุท้าย                   

ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วย
กิต 

สผ.319 ทักษะและเทคนิคการปฏิบัตงิานกับผู้สงูอายุ สผ.315 ทักษะและเทคนิคการท างานกับ   
   ผู้สูงอายุ                                                

ปรับชื่อ/ค าอธบิาย/หน่วย
กิต 
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หลักสูตร สส.บ. ปรับปรุงปี 2559 (135 หน่วยกิต) 

1. หลักสูตรกลาง 
(30 หน่วยกิต) 

2. วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานสว่นที่ 1   (21 หนว่ยกิต) 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม 
มธ101 โลก อาเซียน และไทย 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขยีนอยา่งมีวจิารณญาณ 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์ และการสือ่สาร 
 
วิชาพื้นฐานสว่นที่ 2  (9 นก.) 
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 
มธ.121 มนุษย์กับสังคม 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

2.1.1.1 กลุ่มวิชาปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐาน 3 วิชา (9 หนว่ยกิต) 
- สค.111ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ 
- สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคณุค่าความเป็นมนุษย์ 
- สค.214 สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ 

2.1.1.2กลุ่มวิชาพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และการพัฒนา3 วชิา (9 หน่วยกิต) 
- สค.212 พลวัตพฤตกิรรมมนุษย์ในสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
- สค.213 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญัหาสังคม 
- สค.221 สังคมไทยกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

2.1.1.3 กลุ่มวิชา ทบ. แนวคิดและทักษะการปฏิบัติงาน 9 วิชา (27 หน่วยกิต) 
- สค.222  หลักและวิธกีารสังคมสงเคราะห์ 1  
- สค.223  หลักและวธิีการสังคมสงเคราะห์ 2  
- สค.224  การวจิัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 
- สค.311  หลกัและวิธกีารสงัคมสงเคราะห ์3 
- สค.312  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 
- สค.313  หลักและวธิีการสังคมสงเคราะห์ 4  
- สค.314  หลกัและวิธกีารสังคมสงเคราะห์ 5  
- สค.315  การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 
- สค.411  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ 
 

2.1.1.4กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบตัิ 4 วิชา (21 หน่วยกิต)  1 หน่วยกิต= 60 ชัว่โมง 
- สค.201 การดูงานและสัมมนา (3 หนว่ยกิต) 
- สค.202 การฝึกภาคปฏิบัต ิ1 (6 หนว่ยกิต) 360 ชม. 
- สค.301 การฝึกภาคปฏิบัต ิ2 (6 หนว่ยกิต) 360 ชม 
- สค.401 การฝึกภาคปฏิบัต ิ3 (6 หนว่ยกิต) 560 ชม 
 1,280 ชั่วโมง (ฝึก 9/14 สัปดาห ์ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 8 ช.ม.) 
2.1.2 วิชาเลือกในและนอกสาขา4 วชิา (9 หน่วยกติ) 
2.1.2.1 กลุ่มวิชาเสริมแนวคิดและวิธกีารสังคมสงเคราะห์ (6 หน่วยกิต) 
     - สค.235 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ 
     - สค.236 การปฏิบัตกิารสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น 
     - สค.237 การสังคมสงเคราะห์ในอตุสาหกรรมและสวัสดกิารแรงงาน  
     - สค.238 การสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม 
     - สค.239 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย 
     - สค.245 สวัสดิการเด็กและครอบครัว 
2.1.2.2 กลุ่มวิชาสหศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา   
         1 วิชา (3 หน่วยกิต)      
       - สค.465 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                     
                                ฯลฯ 

2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา 5 วชิา (15 หน่วยกิต) 
- AN 201   - EC 210  - EL 256  
- PO 211             - SO 201 
 

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก 5 วิชา (15 หน่วยกิต) 
 
 

รวมท้ังสิ้น  135 หน่วยกิต 
วิชาโทการพฒันาชมุชน 
- พช.311 แนวคิดและปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
- พช 312 กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 
- พช.313 การวางแผนและการบริหารงานพฒันาชุมชน ท้องถิ่น 
- พช.314 กระบวนการจดัการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน 
และเลอืกอกี 1 วิชา จาก 
- พช.415 การเสรมิสร้างพลังชุมชนและเครอืข่าย 
- พช.416 การจดัการตนเองของชมุชนและทอ้งถิ่น 
- พช.417 การวางแผนพัฒนาเมอืงและภมูิภาค 

วิชาโทสังคมสงเคราะห์สุขภาพ 
- สพ.310 การประเมินและวินิจฉัยทางชีวะจิตสังคม 
- สพ.311 การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต 
- สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์สุขภาพ 
- สพ.313 จิตสังคมบ าบัด 
และเลือกอีก 1 วิชา จาก 
- สพ.314 นิเวศวิทยาทางสังคมสุขภาพ    - สพ.315 สุขภาพชุมชน 
- สพ.316 นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ 

วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
- ดค.361 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการเด็ก 
- ดค.364 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- ดค.366 วิธีการท างานกับเด็กและเยาวชน 
- ดค.369 สัมมนาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
และเลือกอีก 1 วิชา จาก 
- ดค.362 นโยบายและสวัสดิการการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
- ดค.365 การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการส าหรับเด็กและเยาวชน 
- ดค.367 นวัตกรรมการท างานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ 
- สผ.311 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤฒาวิทยา 
- สผ.312 สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
- สผ.313 การวางแผนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเกษียณอายุ 
- สผ.314 การดูแลระยะยาวและบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดท้าย 
- สผ.315 ทักษะและเทคนิคการท างานกับผู้สูงอายุ 

วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 
- พร.321 ทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงาน 
- พร.322 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
- พร.323 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหา

แรงงานและสวัสดิการ 
และเลือกอีก 2 วิชา จาก 
- พร.333 ประเด็นพิเศษด้านแรงงานและสวัสดิการ 
- พร.334 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการท างาน 
- พร.335 การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน 
- พร.401 การฝึกปฏิบัติในงานบริหารแรงงาน 

วิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 
- ยธ.311 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
- ยธ.312 อาชญาวทิยา และทัณฑวทิยา 
- ยธ.313 การแก้ไขผูก้ระท าผิดในชุมชน 
และเลอืกอกี 2 วิชา จาก 
- ยธ.314 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
- ยธ.315 เหย่ืออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว 
- ยธ.316 การป้องกันอาชญากรรม 

2.1 วิชาเอกสังคมสงเคราะห์     (84 หน่วยกิต) 
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา    (57 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  135  หน่วยกิต  เพ่ิมฝึก 3 ( 1,280 ชม.) 
เพ่ิมกลุ่มวชิาหลกัและวธีิการสค.  2  วชิา  
 

 

ตดัเลือกในนอกสาขาออก 1 วิชา และตดัเลือกเสรีออก 2 วิชา  
( 9  หน่วยกิต ) เพ่ือไปเพ่ิมวิชากลุ่มMed  

ภาคผนวก 6 



มคอ.2 

151 
 

 
 

 
 


