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หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร     : 25450051101974 
  ภาษาไทย         : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ    
           ภาษาอังกฤษ : Master of Social Work Program 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
   ชื่อย่อ สส.ม. 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Master of Social Work 
   ชื่อย่อ M.S.W 
3.  วิชาเอก  
    - ไม่มี – 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
  5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา  2  ปี   
      5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
       5.3 ภาษาที่ใช้   
  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและต าราเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

  5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านและเข้าใจภาษาไทย 

ส าหรับนักศึกษาพิการจะพิจารณาเป็นรายกรณี 

  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

    เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  6.1 นักสังคมสงเคราะห์/ นักพัฒนาสังคม/ พัฒนากร / นักพัฒนาชุมชน 
  6.2 เจ้าหน้าทีบุ่คคล / เจ้าหนา้ที่พฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
  6.3 นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6.4 นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร  
  6.5 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
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7. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 7.1 ปรัชญา 
           องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย และผู้บริหารงาน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  ความส าคัญ 
   หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ถือเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของการเรียนการสอนด้าน
สังคมสงเคราะห์ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนมายาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2504  โดยมีความมุ่งหวังให้เนื้อหาหลักสูตรปริญญาโทมีเนื้อหา
ทางด้านวิชาด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากขึ้น และให้ผู้เรียนมีความรู้ในภาควิชาการและ
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างเข้มข้น 
        หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งโครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาด้านสังคมสงเคราะหศาสตร์สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างป็นพลวัต ยิ่งไปกว่านั้น ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 
2556 โดยการรับรองจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่จะรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา 10 (2) นั้น มหาบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรม
หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีคุณสมบัติที่จะขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ด้วย จึงถือว่าหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยตรง 
 7.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1.  มีความตระหนักในความแตกต่างและศักดิ์ศรีคุณค่าของมนุษย์ทุกคน และมีศักยภาพในการ
เข้าใจ เข้าถึง และสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามหลัก  
สิทธิมนุษยชน 

2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ผ่านการประมวล สังเคราะห์เรียบเรียงจนเกิดเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถบูรณาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อบุคคล ครอบครัว  
กลุ่ม ชุมชน ท้องถิ่น สังคม   

3. มีทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัย การบริหารงานและนโยบาย
ด้านสวัสดิการสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมที่ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานและอย่างเป็นวิชาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรมทางสังคม 

ทั้งนี้ มหาบัณฑิต จะมีสมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เด่นชัดใน 9 ด้าน ได้แก่  
1.  มีความเข้าใจ และวิเคราะห์ได้อย่างลุ่มลึกถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมายที่

หลากหลาย เพื่อสามารถเข้าถึง และปฏิบัติงานเพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาในพฤติกรรมนั้น  
2. มีความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในทฤษฎี แนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์บริบททาง

สังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีวิทยาการปฏิบัติงาน ทั้งทางสังคมสงเคราะห์คลินิก การวิจัยทางสังคม
สงเคราะห์ การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และพัฒนา
วิชาชีพตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามเป้าหมายขององค์กรหรือเป้าหมายในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ตระหนักในการเสริมสร้างศักยภาพ การพิทักษ์สิทธิ์คุณค่าความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

4. คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ รวมถึงการสืบค้น แยกแยะ 
ประเมิน บูรณาการความรู้จากแหล่งต่างๆ จากประสบการณ์ หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้สู่  
การพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบบริการหรือนโยบายสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

5. ตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการและบุคคลในสภาวะแวดล้อมทาง
สังคมทุกระบบ โดยให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบงาน อย่างมีวุฒิภาวะและความเชื่อมั่น ความมั่นคงทางความคิด อารมณ์ ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
วิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา การเป็นผู้นิเทศงานและผู้บริหารงาน      

6. ส านึกและตระหนักอย่างรับผิดชอบในคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจ ethical dilemma ทางวิชาชีพ วิชาการ การบริหารและน าเสนอนโยบาย  
โดยไม่อคติล าเอียงและไม่เลือกปฏิบัติ 

7.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขั้นสูง ข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัย รวมถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ จัดการกับปัญหาและคาดท านายปรากฏการณ์สังคม รวมถึง  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อน าเสนอและสื่อสารผลงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการและระบบบริการให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และจุดมุ่งหมาย 

8. รวบรวม วางแผน วินิจฉัย ประเมินข้อมูล ตามหลักการทางวิชาชีพ และพัฒนาเครื่องมือและวธิี
วิทยาทางสังคมสงเคราะห์ บนฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ร่วมกับ การสร้างและบริหารจัดการ
เครือข่ายทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  

9. สร้างสัมพันธภาพ ต่อรอง ประนีประนอม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร นโยบายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ  

 
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   1) ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
   2) ผู้เข้าศึกษา ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 

              3) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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9. ระบบการจัดการศึกษา 
 9.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ   
 9.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งในการเรียนชั้นปีที่ 1 และ
ในการเรียนชั้นปีที่ 2   
 9.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี  
10.  การด าเนินการหลักสูตร 
 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
         เรียนนอกวันเวลาราชการ โดยเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.      
             ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม - ธันวาคม  
    ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 
11. ระยะเวลาศึกษา  
 เป็นหลักสูตรไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ (ภายใน 7 ปี) 
 
12. โครงสร้างหลักสูตร  
  12.1 แผน ก  แบบ ก  2  (ศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์)  

1)  วิชาเสริมความรู้ (ไม่นับหน่วยกิตรวม)               1  หน่วยกิต 

2)  วิชาแกน (บังคับ)                           12  หน่วยกิต 

  3)  วิชาเฉพาะวิธีวิทยา       6  หน่วยกิต 

  4)  วิชาการฝึกภาคปฏิบตั ิ        9  หน่วยกิต 

       5)  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

  12.2 แผน ข  (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ)  
1)  วิชาเสริมความรู้ (ใม่นับหน่วยกติรวม)        1  หน่วยกิต 

  2)  วิชาแกน (บังคับ)                       12  หน่วยกิต 
  3)  วิชาเฉพาะวิธีวิทยา              6  หน่วยกิต 
  4)  วิชาบังคับเลือก            6  หน่วยกิต 

                                      5) วิชาการฝึกภาคปฏิบัต ิ              9  หน่วยกิต 
  6)  การค้นคว้าอิสระ                          6  หน่วยกิต 
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13. รายวิชาในหลักสูตร 
13.1 วิชาเสริมความรู้ (ส าหรับนักศึกษาทุกคน)  

สค.690 ปรัชญา แนวคิด และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม        1     หน่วยกิต 
        

13.2 วิชาแกน 12 หน่วยกิต นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จ านวน 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                       หน่วยกิต 
สค. 601 พฤติกรรมมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม                3  
SW 601  Human Behavior in Social Environment  
สค. 602  แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม              3  
SW 602  Concepts and Theory of Social Work and Social Welfare 
สค. 603 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม          3  
SW 603  Research Methodology in Social Work and Social Welfare   
สค. 604  การสัมมนาและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม        3  
SW 604  Seminar and Knowledge-creation in Social Work and Social Welfare 
             

13.3 วิชาเฉพาะวิธีวิทยา  6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา นักศึกษาต้องเลือกศึกษากลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้

(1) วิชาวิธีวิทยาสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                       หน่วยกิต 
สค. 611  การให้การปรึกษาและการบ าบัดทางจิตสังคม                                   3 
SW 611  Psychosocial Counseling and Therapy 
สค. 612  การจัดการรายกรณีและการเสริมพลังอ านาจในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์               3            
SW 612  Case Management and Empowerment in Social Work Practice    
 

(2) วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research) 
สค. 621 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ภายใต้กระบวนทัศน์ทางเลือก            3  
SW 621 Research Methodology in Social Work based on Alternative Paradigm    
สค. 622 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม             3  
SW 622 Action Research in Social Work and Social Welfare  
 

(3) วิชาวิธีวิทยาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration and 
Policy)    
สค. 631  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม           3 
SW 631 Strategic Management of Social Work and Social Welfare  
สค. 632  การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม                      3  
SW 632  Policy Analysis and Planning in Social Welfare  
 

13.4  วิชาบังคับเลือก 
              เฉพาะนักศึกษาแผน ข  ต้องศึกษา จ านวน 2  วิชา  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                   หน่วยกิต 
สค. 641 แนวคิดการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม        3 
SW 641 Practical Concept with Target Groups in Social Work and  Social Welfare     
สค. 642 การสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม                                    3 
SW 642 Practical-Tools Building in Social Work and Social Welfare   



คู่มือการศึกษาหลักสูตร สสม. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 

 6 

13.5 วิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 9 หน่วยกิต  
               นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 2 วิชา ดังนี้ 
สค. 671 การฝึกภาคปฏิบัติ 1      3 (ฝึกภาคสนาม 300 ชั่วโมง ตลอดภาคฤดูร้อน) 
SW 671 Field Work Practice I 
สค. 672 การฝึกภาคปฏิบัติ 2       6 (ฝึกภาคสนาม 500 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
SW 672 Field Work Practice II  
 
       13.6 วิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)   
สค. 800 วิทยานิพนธ ์    12   หน่วยกิต  
SW 800 Thesis       

 

13.7 การค้นคว้าอิสระ   (ส าหรับนักศึกษา แผน ข) 
สค. 781 การค้นคว้าอิสระ               6        หน่วยกิต  
SW 781 Independent Study   
 

14. แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
วิชาเสริมความรู้  
สค.690 ปรัชญา แนวคิดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม 
ภาคเรียนที่ 1 

 
1 

วิชาเสริมความรู้  
สค.690 ปรัชญา แนวคิด และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม 
ภาคเรียนที่ 1 

 
1 

สค.601 พฤติกรรมมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม      3 สค.601 พฤติกรรมมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม 3  
สค.602 แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารสังคม 3 สค.602 แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคม 3  
สค.603 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิาร
สังคม 
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 

3 
 
3 

สค.603 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิาร
สังคม 

มธ.005 ภาษาอังกฤษ 

3 
 
3  

รวม 12 รวม 12 
ภาคเรียนที่ 2 เลือกตามกลุ่มวิธีวิทยา  ภาคเรียนที่ 2 เลือกตามกลุ่มวิธีวิทยา  
วิชาเฉพาะวิธีวิทยา (วิชาที่ 1)   
สค.611 การให้การปรกึษาและการบ าบัดทางจิตสังคม   
สค.621 วิธีวิทยาการวจิัยทางสังคมสงเคราะห์ภายใต้กระบวน
ทัศนท์างเลอืก    
สค.631 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานสังคมสงเคราะหแ์ละ
สวัสดิการสังคม 

3 
 
 
 
 
 
3 

วิชาเฉพาะวิธีวิทยา  (วิชาที่ 1) 
สค.611 การให้การปรกึษาและการบ าบัดทางจิตสังคม    
สค.621 วิธีวิทยาการวจิัยทางสังคมสงเคราะห์ภายใต้กระบวน
ทัศนท์างเลอืก   
สค.631 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานสังคมสงเคราะหแ์ละ
สวัสดิการสังคม 

3 
 
 
 
 
 
3  วิชาเฉพาะวิธีวิทยา (วิชาที่ 2) 

สค.612 การจัดการรายกรณแีละการเสริมพลังอ านาจ 
          ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์     
สค. 622 การวจิัยเชิงปฏิบัติการในงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม        
สค.632 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม 

วิชาเฉพาะวิธีวิทยา (วิชาที่ 2) 
สค.612 การจัดการรายกรณแีละการเสริมพลังอ านาจ 
          ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์         
สค. 622 การวจิัยเชิงปฏิบัติการในงานสังคม 
            สงเคราะห์และสวัสดกิารสังคม        
สค.632 การวเิคราะห์นโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม 

มธ.006  ภาษาอังกฤษ 3 มธ.006  ภาษาอังกฤษ 3 

รวม 9 รวม 9 

ปีการศึกษาท่ี 1 (ภาคฤดูร้อน) 
แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  

สค. 671 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (300 ชั่วโมง) 3 สค. 671 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (300 ชั่วโมง) 3 

รวม 3 รวม 3 
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ปีการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  

สค.672 การฝกึภาคปฏิบัติ 2 (500 ชั่วโมง) 
สค.604 การสัมมนาและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  

6 
3 

สค. 672 การฝกึภาคปฏิบัติ 2 (500 ชั่วโมง) 
สค. 604  การสัมมนาและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

6 
3 

รวม 9 รวม 9 
ภาคเรียนที่ 2 
สค.800 วิทยานิพนธ์ 
 
การสอบประมวลความรู้ 
ครั้งที่ 1  เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม  
ครั้งที่ 2  เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  
ครั้งที่ 3  เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 

 
12 

ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ                                                                
วิชาบังคับเลือก  
สค.641 แนวคิดการปฏิบัติงานกับกลุ่ม เป้าหมายในงานสังคม
สงเคราะหแ์ละสวัสดิการสังคม  
สค.642 การสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม 
 
การสอบประมวลความรู้ 
ครั้งที่ 1  เดือนธันวาคม- เดือนมกราคม  
ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  
ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 

 
6 
 
3 
 
 
3 

รวม 12 รวม 12  
 
15. ค าอธิบายรายวิชา  

 
สค.690 ปรัชญา แนวคิด และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม                            
SW.690 Philosophy, Concept and Practice in Social Work and Social  
            Welfare  

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขอบเขต กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  
การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มที่มีต่อทิศทางงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม   

 
สค. 601  พฤติกรรมมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม  
SW 601  Human Behavior in Social Environment 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมมนุษย์ในบริบทสังคม ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร และสังคม  เพื่อเข้าใจ ประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ 

  

สค. 602  แนวคิดและทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม        
SW 602  Concept and Theory of Social Work and Social Welfare 
  แนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐาน และพัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมที่สัมพันธ์กับ
สังคมไทย สังคมโลก การวิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎี แนวคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมอันหลากหลาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน อันมีอิทธิพลต่อแนวโน้มทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้ง จริยธรรมทางวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
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สค. 603 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม                                            
SW 603 Research Methodology in Social Work and Social Welfare   

ปรัชญา หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และเชิงผสานวิธีเพื่อการพัฒนากรอบแนวคิดและการออกแบบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
และ จริยธรรมในการวิจัย  

 
สค.604  การสัมมนาและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม       
SW 604  Seminar and Knowledge-creation in Social Work and Social Welfare  

สัมมนาเชิงบูรณาการ แนวคิด หลักการ วิธีการและแนวทางต่างๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานทั้งในระดับจุลภาค ระดับมัชฌิมภาค และระดับมหภาค สรุป
บทเรียน การสร้างองค์ความรู้ การนิเทศงานในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม  
 
สค. 611  การให้การปรึกษาและการบ าบัดทางจิตสังคม                   
SW 611  Psychosocial Counseling and Therapy    
  การประเมินภาวะทางกาย-จิตใจ-สังคม ของปัจเจกบุคคลโดยค านึงถึงปฏิสัมพันธ์กับสภาวะสังคมทุกระบบ 
การออกแบบและการฝึกทักษะแนวทางการให้การปรึกษารายบุคคลและโปรแกรมการบ าบัดทางจิตสังคมโดยการ
ประยุกต์ใช้ฐานแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย อาทิ ทฤษฎีจิตพลวัต พฤติกรรมนิยม การรู้คิดและพฤติกรรม การพัฒนา
พฤติกรรม บุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ที่มีความละเอียดอ่อนต่อกลุ่มเป้าที่มีความหลากหลาย เปราะบาง  และ  
การค านึงถึงจริยธรรม ทางวิชาชีพ 
 
สค. 612  การจัดการรายกรณีและการเสริมพลังอ านาจในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์           
SW 612  Case Management and Empowerment in Social Work Practice    

แนวคิด หลักการ วิธีการในการจัดการรายกรณีและการเสริมพลังอ านาจ การจัดท าแผนการให้ความ
ช่วยเหลือรายกรณี เครือข่ายและทรัพยากรทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือรายกรณี 
  
สค. 621  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ภายใต้กระบวนทัศน์ทางเลือก                        
SW 621 Research Methodology in Social Work based on Alternative Paradigm       

ปรัชญา กระบวนทัศน์สร้างสรรค์นิยม การออกแบบการวิจัย เครื่องมือ เทคนิค ทักษะ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ตีความ การสะท้อนไตร่ตรองประเด็นจริยธรรมการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย  
 
สค. 622 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  
SW 622 Action Research in Social Work and Social Welfare  

ความหมาย หลักการ ลักษณะ รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมระดับปฏิบัติงานและระดับนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อน
ไตร่ตรองประเด็นจริยธรรมการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย  
 
สค. 631  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม   
SW 631 Strategic Management in Social Work and Social Welfare  

   แนวคิด ทฤษฏีการบริหารองค์การสวัสดิการสังคมแนวใหม่  ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงในงานสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  การวิเคราะห์องค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์  กิจกรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผล
กลยุทธ์  เครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ์  Balanced scorecard และ Benchmarking  การพัฒนาองค์การ
สวัสดิการสังคมไปสู่มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคมในระดับนานาชาติ  

   
สค. 632  การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม       
SW 632  Policy Analysis and Planning in Social Welfare  

วิเคราะห์กระบวนการนโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเนื้อหาเชิงข้อเท็จจริง คุณค่าและการด าเนินการ วงจรของ  
การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม ตลอดจนกรณีศึกษาที่ส าคัญ 

 
วิชาบังคับเลือก แทนการท าวิทยานิพนธ์   
สค. 641 แนวคิดการปฏิบตัิงานกับกลุ่มเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม   
SW 641 Practical Concept with Target Groups in Social Work and Social welfare  
          แนวคิด ทฤษฎี ในการปฏิบัติงานกับกลุม่เป้าหมายทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบหรือมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
สค. 642 การสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม            
SW 642 Practical-Tools Building in Social Work and Social Welfare   
            การออกแบบ ร่วมพัฒนาและสร้างรูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายในงานสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่แตกต่างหลากหลายด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหา  
ความต้องการและบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
        
สค. 671 การฝึกภาคปฏิบัติ 1   (300 ช่ัวโมง) 
SW 671 Field Work Practice I                                                                         

การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมตามวิธีวิทยาที่ศึกษา ด้วยการร่วมออกแบบ พัฒนา
ประเด็นเชิงสถานการณ์ ด าเนินการด้วยโปรแกรมหรือกิจกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการและบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

    
สค. 672  การฝึกภาคปฏิบัติ 2  (500  ช่ัวโมง)                                                    
SW 671 Field Work Practice II 

การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมตามวิธีวิทยาที่ศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้ ต่อยอด 
พัฒนาหรือขยายการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ภายใต้การนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศฝึกภาคปฏิบัติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   

   
สค. 800  วิทยานิพนธ ์  
SW 800  Thesis    

ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพในการศึกษา เพื่อตอบค าถามการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ 
โดยอาศัยปัญหา ปรากฎการณ์และทฤษฎีตามวิธีวิทยาและรูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบท  
ทางสังคม ประกอบกับระเบียบวิธีการวิจัยที่ศึกษาเป็นแนวทางภายใต้การก ากับของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์  
ผลงานการศึกษาต้องยึดถือจรรยาบรรณทางการวิจัย และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
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สค. 781  การค้นคว้าอิสระ                                  6  หน่วยกิต          
SW 781  Independent Study     

จัดท าข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาในวิธีวิทยาและรูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและ
บริบททางสังคมที่สนใจ โดยใช้ข้อมูลจากปรากฏการณ์ เป็นข้อเสนอตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ  
เชิงคุณภาพที่ถูกต้อง และทฤษฎีทางวิชาการเป็นแนวทางโดยอยู่ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการจนส าเร็จเป็น
รายงานการศึกษาค้นคว้าที่สมบูรณ์ 

 
16. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี ้
16.1  การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ  

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

16.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า 
C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้น ามาค านวณค่า
ระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้น และค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 16.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า C 
มิฉะนั้น จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก  
 16.4  การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบภาษาต่างประเทศ และการสอบประมวลความรู้ แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 

16.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได)้ 
หน่วยกิตท่ีได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

16.6 การวัดผลการฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 9 ระดับ คือ ระดับ A, A-, B+, B, B-, C,+ C, D, F 
16.7 เง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2557 
 

17. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
17.1 แผน ก แบบ ก 2 

1.  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต   
2.  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง และต้อง

เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือศึกษาและ

สอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2    
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6. ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 7. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรกมาการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

8. ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และหลักสูตรก าหนด 
9. ช าระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

17.2 แผน ข 
1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต   
2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  
4 เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือศึกษาและสอบ

ผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2    
6. ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ และน าส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
7. รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้  
8. ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และหลักสูตรก าหนด 
9. ช าระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

  

18. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี  ลิ่มสกุล สส.ด. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 

สส.ม. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) 
สส.บ. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2543) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยา 
รุจิเสถียรทรัพย ์

กศ.ด. มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (2552) 
สส.ม. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2545) 
สส.บ. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2541) 

3 อาจารย์ ดร. มาลี 
จิรวัฒนานนท์   

ค.ด. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (2552) 
สส.ม. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2545) 
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (2538)  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สิริพรรณ 
ศรีมีชัย 

สส.ม. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2537) 
รป.บ. มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 
สส.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2530) 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป่ินหทัย  
หนูนวล 

ค.ด. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (2561) 
สส.ม. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2544) 
รศ.บ. มหาวทิยาลัยรามค าแหง (2538) 

 



คู่มือการศึกษาหลักสูตร สสม. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหลักสูตร 
โทรศัพท์  0-2613-2509, 0-26235872 
โทรสาร 0-2623-5855  
 

 

 


