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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
สส.บ.
Bachelor of Social Work
B.S.W.

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิตฉบับนี้เปนเครื่องมือสำคัญในการผลิตนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ ใหเปน
ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไดบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัว กลุมบุคคล
และชุมชน ที่ประสบภาวะยากลำบากใหมีศักยภาพเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเอง และมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมได
และ 2) เพือ่ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการสังคมตามนโยบายสวัสดิการสังคมเพือ่ ปองกัน แกไขปญหา พัฒนา และสงเสริม
ความมั่นคงทางสังคม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และโอกาสการมีสวนรวมในการจัด
สวัสดิการสังคมทุกระดับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพือ่ ผลิตนักสังคมสงเคราะหวชิ าชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร สามารถปฏิบตั งิ านใหผใู ชบริการมีการ
พัฒนาศักยภาพเขาถึงและไดรับการคุมครองสิทธิสวัสดิการตามมาตรฐาน รวมทั้งทำงานรวมกับสหวิชาชีพอื่นๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงสรางหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 148 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2102
เพศวิถีศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1 (0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
GE 2232
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
-
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ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
รายวิชา
GE 2122
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะรวม
2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
EG 5193
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5203
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
SW 1022
มานุษยวิทยาพื้นฐาน
SW 1032
พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม
SW 1043
พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม
SW 2303
กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับภาคทฤษฎี
SW 1063
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห
SW 1123
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
SW 2003
จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห
SW 2033
ทฤษฎีและการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
SW 2062
จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห
SW 2123
ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุม
SW 2263
การใหการปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห
SW 2283
ปญหาสังคม การพัฒนาสังคมกับความมัน่ คงของมนุษย
SW 2293
เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 1
SW 2323
เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 2
SW 3013
ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
SW 3023
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห
SW 3183
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
SW 3953
การเขียนและการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห
SW 4113
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม
SW 4123
การบริหารองคการสังคมสงเคราะห
SW 4143
การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห
2.2.2 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ
SW 2132
การศึกษาดูงานและสัมมนา
SW 2225
การฝกปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุม
SW 3266

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน

SW 4279

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ตามความสนใจเฉพาะดาน

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
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Prerequisite Co-requisite
-

112 หนวยกิต
16 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
GE 1063
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
72 หนวยกิต
50 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
SW 1123
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)
SW 1123
3(2/2-1/2-0) GE 1092 และ SW 1123 3(3/3-0-0)
3(0-3/6-0)
SW 2263, SW 2033
3(0-3/6-0)
SW 2225
3(2/2-1/2-0)
SW 2225
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
22 หนวยกิต
2(0-2/4-0)
5(0-0-5/30)
SW 1043, SW 2033
SW 2123, SW 2263 และ SW 2293
6(0-0-6/36)
SW 2225, SW 3013
SW 3183 และ SW 2323
9(0-0-9/36)
ผานทุกรายวิชาของ
หมวดวิชาเฉพาะตามหลักสูตร
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2.3 วิชาเฉพาะดาน
2.3.1 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหครอบครัว
(ก) กลุมวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
SW 4373
เพศภาวะ ความรุนแรง ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรม
กับการเสริมสราง ความมั่นคงของครอบครัว
(ข) กลุมวิชาเลือก
3 หนวยกิต
SW 3093
ภาวะผูนำกับการขับเคลื่อนพลังสังคม
SW 3113
สังคมสงเคราะหการศึกษา
SW 3123
ประชากรกับการพัฒนา
SW 3333
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
SW 3583
วิทยาการสูงอายุ
SW 4073
การสังคมสงเคราะหกับเหยื่อจากการคามนุษย
SW 4083
การสังคมสงเคราะหบุคคลพิการและทุพพลภาพ
SW 4263
การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหครอบครัว
2.3.2 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหการแพทย
(ก) กลุมวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
SW 4383
วิทยาการระบาดทางสังคม ระบบสุขภาพ
และการประกันสุขภาพ
(ข) กลุมวิชาเลือก
3 หนวยกิต
SW 3403
การสังคมสงเคราะหการแพทย
SW 3433
สุขภาพจิต
SW 3963
การจัดการกลุม เสีย่ งในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
SW 4173
สังคมสงเคราะหการแพทยกับการพิทักษสิทธิผูปวย
SW 4343
การประเมินทางสังคมและวินิจฉัยในงาน
สังคมสงเคราะหการแพทย
SW 4363
การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
SW 4393
การสังคมสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อรัง
และผูปวยระยะสุดทาย
2.3.3 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย
(ก) กลุมวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
SW 4213
การสังคมสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
(ข) กลุมวิชาเลือก
3 หนวยกิต
SW 3593
การจัดการในงานสาธารณภัย
SW 4223
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
SW 4583
การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย
SW 4603
องคการสาธารณประโยชนและอาสาสมัคร
ในงานสาธารณภัย

24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(0-3/9-0)
6 หนวยกิต

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(0-3/9-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

3(0-3/9-0)
3(3/3-0-0

-

-

6 หนวยกิต
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2.3.3 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
6 หนวยกิต
(ก) กลุมวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
SW 3723
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
3(3/3-0-0)
(ข) กลุมวิชาเลือก
3 หนวยกิต
SW 3733
การสังคมสงเคราะหกับกระบวนการยุติธรรม
3(2/2-1/2-0)
SW 3743
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3/3-0-0)
SW 3793
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุตธิ รรม 3(2/2-1/2-0)
SW 4023
ความยุติธรรมและความสมานฉันททางสังคม
3(3/3-0-0)
SW 4563
เหยื่อวิทยา
3(3/3-0-0)
SW 4273
การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุตธิ รรม 3(0-3/9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
SW 3453
เพศศึกษากับการครองเรือน
SW 4403
ผูนำกลุมสัมพันธ
SW 4883
เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย
SW 4903
การจัดการความรูแ ละการสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ
SW 3093
ภาวะผูนำกับการขับเคลื่อนพลังสังคม
SW 4923
อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา

6 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-
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สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1053
GE 1092
GE 1102
GE …..
GE …..
CS 1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2-0-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2-0-0)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (1)
2(2-0-0)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (2)
2(2-0-0)
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-2-0)
ในชีวิตประจำวัน
พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม
2(2-0-0)
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
3(3-0-0)
รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/ สัปดาห

SW 1032
SW 1123

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1063
GE 1172
GE 1082
GE 1112
SW 1022
SW 1043
SW 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1-2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-0)
มานุษยวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-0)
พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม
3(3-0-0)
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห 3(3-0-0)
รวม 17หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

-

-

Pre

Co

GE 1053
-

-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1122
GE 1142
GE ……..
SW 2062
SW 2283

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2-0-0)
จีนศึกษา
2(2-0-0)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (3)
2(2-0-0)
จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห 2(2-0-0)
ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม
3(3-0-0)
กับความมั่นคงของมนุษย
การใหการปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) GE 1092, SW 1123
ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
3(2/2-1/2-0)
SW 1123
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย
การศึกษาดูงานและสัมมนา
2(0-4-0)
รวม 19 หนวยกิต 32 ชั่วโมง/สัปดาห

SW 2263
SW 2033
SW 2132

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

หนวยกิต

Pre

รหัสวิชา

รายวิชา

Pre

EG 5193
GE 1043
SW 2003
SW 2303
SW 2123
SW 2293

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1063
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)
ทฤษฎีและการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะหกลุม 3(2/2-1/2-0)
SW 1123
เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 1 3(0-3/6-0) SW 2033, SW 2263
รวม 18 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห

Co
-

Co
-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

SW 2225

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม

Pre

5(0-0-5/30) SW 1043, SW 2033,
SW 2123, SW 2263,
SW 2293
รวม 5 หนวยกิต 30 ชั่วโมง/สัปดาห

Co
-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 5203
SW 3013
SW 3183
SW 2323
SW 4373

การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
3(3/3-0-0)
ทฤษฎีและการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะหชมุ ชน 3(2/2-1/2-0)
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
เทคนิคเพือ่ การปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห 2 3(0-3/6-0)
เพศภาวะ ความรุนแรง ทุนสังคม
3(3/3-0-0)
และทุนวัฒนธรรม กับการเสริมสราง
ความมั่นคงของครอบครัว
วิทยาการระบาดทางสังคม ระบบสุขภาพ 3(3/3-0-0)
และการประกันสุขภาพ
ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห

SW 4383
SW 3723

หนวยกิต

รายวิชา

SW 3953

การเขียนและการบริหารโครงการ
ในงานสังคมสงเคราะห
การสังคมสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
วิชาเลือก (เฉพาะดาน 1)
วิชาเลือก (เฉพาะดาน 2)
วิชาเลือก (เฉพาะดาน 3)
วิชาเลือก (เฉพาะดาน 4)
รวม 18 หนวยกิต

SW 4213
SW ……...
SW ……...
SW ……...
SW ……...

Co

GE 1063
SW 2225
SW 2225
-

-

-

-

-

-

หนวยกิต

Pre

Co

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(...............)
3(...............)
3(...............)
3(...............)

-

-

Pre

Co

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รหัสวิชา

Pre

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

SW 3266

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน

6(0-0-6/36) SW 2225, SW 3013,
SW 3183, SW 2323
รวม 6 หนวยกิต 36 ชั่วโมง/สัปดาห

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

SW 4113

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(3/3-0-0)
และระบบสวัสดิการสังคม
การบริหารองคการสังคมสงเคราะห 
3(3/3-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)
เลือกเสรี (1)
3(3/3-0-0)
เลือกเสรี (2)
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

SW 4123
SW 3023
SW 4143
................
................

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

SW 4279

การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ตามความสนใจเฉพาะดาน

Pre

Co

-

-

-

-

Pre

Co

9(0-0-9/36) ผานทุกรายวิชาของ
หมวดวิชาเฉพาะ
ตามหลักสูตร
รวม 9 หนวยกิต 36 ชั่วโมง/สัปดาห

-
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2562

คณาจารยคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
1. อาจารย ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ
รักษาการคณบดี
• สส.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• ปร.ด.(การบริหารสวัสดิการสังคม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย ดร.กฤตวรรณ สาหราย
รักษาการรองคณบดี
• ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษ) ม.สงขลานครินทร
• สส.ม.(บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปร.ด.(การบริหารสวัสดิการสังคม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารยนวลใย วัฒนกูล
• สส.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ธรรมศาสตร
• M.S. in Social Development Ateneo deManila,
U Philippines, 1991
4. อาจารยสมศักดิ์ นัคลาจารย
• Cert. of Geographical Information System (GIS),
PC Arc/info and Arcview GIS, Environment Research
Institute, Chulalongkorn University
• Cert. of Communicating Population and Health
Research to Policymakers, East-west Center,
University of Hawaii, U.S.A.
• Cert. of Community Organizing Through Participatory
Action Research (CO-PAR), Mindanao, Medical School
Training Center, Davao City, The Philippines
• ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก
• สส.ม.(พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร
5. ผศ. ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน
• ประกาศนียบัตรผดุงครรภอนามัย โรงเรียนผดุงครรภอนามัย
โรงพยาบาลหัวเฉียว
• Cert. of Successful Aging, Training Course,
Asia Training Centre on Aging
• สส.ม.(พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร
• คศ.บ.(พัฒนาการดานครอบครัวและเด็ก) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) ม.บูรพา
6. อาจารย ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ
• สส.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• สค.ม.(วิจัยประชากรและสังคม) ม.มหิดล
• ปร.ด.(การบริหารกระบวนยุติธรรม) ม.ธรรมศาสตร
7. อาจารยทัศนีย นิลสูงเนิน
• สส.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร
• สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม) ม.ธรรมศาสตร
• D.P.A.(Doctor of Public Administration) U. of Northern Philippines
9. รศ. ดร.จตุรงค บุณยรัตนสุนทร
• ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ม.รามคำแหง
• ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Cert. of International Human Rights Internship Program,
Institute of International Education (IIE)
• Ph.D.(Integrated Sciences) ม.ธรรมศาสตร

10. อาจารย ดร.น้ำผึ้ง มีศิล
• ศ.บ.(เศรษฐศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• รส.ม.(พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ) ม.ธรรมศาสตร
• ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยพิเศษ
1. ศาสตราจารยยุพา วงศไชย
• สส.บ. เกียรตินิยม ม.ธรรมศาสตร
• M.S.W. U. of Tulane, USA.
2. ผูชวยศาสตราจารยโสภา ออนโอภาส
• ศศ.บ.(ภาษาศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
3. อาจารยณัฐวดี ณ มโนรม
• สส.บ.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
4. อาจารยสดใส คุมทรัพยอนันต
• สส.บ.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• สส.ด.(การบริหารสังคม) ม.ธรรมศาสตร
• Cert. of Family therapist from Satir
Institute of the Paciﬁc, Canada
5. อาจารยบุญลอม กานตศักดิ์สราญ
• สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
6. อาจารย ดร.หทัยรัฐ วารินทร
• สส.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• ปร.ด.(การบริหารสวัสดิการสังคม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. อาจารย พลตำรวจตรีหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
• สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
• น.บ.(นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• พบ.ม.(พัฒนาสังคม : การวิเคราะหและวางแผนนโยบายสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
8. อาจารยชินชัย ชี้เจริญ
• สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
• น.บ.(นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
• สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
9. อาจารยศุภอาภา องคสกุล
• สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
10. อาจารย พันเอกหญิงพิเศษบุญเรือน เหมศรี
• สสบ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11. อาจารยราณี ฉายินทุ
• สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
• สส.ม. ม.ธรรมศาสตร
• ผูเชี่ยวชาญ รักษาการแทนนักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
12. อาจารยวรัฎฐา เจริญ
• สส.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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15

คำอธิบายรายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
(Application of Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวล
ผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิต
ประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
EG 5193 การฟง- การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Professional Purpose)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ ทักษะการ
สนทนาการนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาของนักศึกษา
EG 5203 การอาน – การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading -Writing for Professional Purpose)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสาร และ
บทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดย
ใชศัพท สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง พูด การอานและการ
เขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ
การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษา
หาความรู และการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผู สงสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน โดย
เนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและ เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่ง
แวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อ
สวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology of Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต เสริมสรางการทำงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหาและการพัฒนาศักยภาพแหงตน
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และสิ่ง
แวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชีย
และสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคม
โลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufﬁciency Economy)
Prerequisite : None
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎี
ใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง
และการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ
สืบคนขอมูล การแสวงหาความรูการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมใน
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 1142 จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง
ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน
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GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
Prerequisite : None
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพ องครวม การดูแล
สุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงานของรางกาย
มนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะการออกกำลัง
กายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริม
สรางสุขภาพแบบองครวม
GE 2102 เพศวิถีศึกษา
2(2/2-0-0)
(Sexuality Education)
Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัยของ
นักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ
สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิ
การรับรูขอมูลขาวสาร และความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่ใหความสำคัญกับความ
หลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยาง
ปลอดภัย
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน
สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลก
ระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความมั่นคง ดาน
เศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทางธุรกิจ
ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จในการ
เรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้ง
เปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการ
เรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน การเตรียม ตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetic for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัตแิ ละพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึง้ ในคุณคาแหงความงามตาม
ธรรมชาติและความงามทีม่ นุษยสรางขึน้ ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวติ
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai culture and wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย บทบาท
หนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลายและลักษณะ
รวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทาง
วัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัฒน
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง
สังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธ ระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑ
แหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของ
สังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทำงาน
รวมกับผูอื่น
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environments)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระทบ
จากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแกปญหาและการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการดำเนินชีวิต
ของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความ
สัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสาร
ใหเหมาะกับผูรับสาร
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GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ
หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิด
ที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
SW 1022 มานุษยวิทยาพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Anthropology)
Prerequisite : None
มนุษยในเชิงกายภาพและวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวของ
ลักษณะของวัฒนธรรมในทางมานุษยวิทยา ระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ การแบง
ชวงชั้นทางสังคม การจัดองคการทางการเมือง การควบคุมสังคม ศาสนา พิธีกรรมและ
การผสมผสานทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
SW 1032 พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม
2(2/2-0-0)
(Foundations of Social Systems and Mechanisms)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับสังคม โครงสรางความสัมพันธพื้นฐานของสังคม ระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และขนบธรรมเนียมประเพณี หลักคิดแหง
สัมพันธภาพโดยรวม กลไกและกระบวนการเชิงพฤติกรรมภายในระบบ ตลอดจน
ปฏิสัมพันธระหวางระบบมาตรการ ควบคุมสังคมใหมีความเปนเอกภาพ
SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม
3(3/3-0-0)
(Dynamic of Human Behaviors in Society)
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธ
ระหวางสภาวะแวดลอมทางสังคมกับความคิดและพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของ
มนุษยในดานตาง ๆ ตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยชรา ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษยในแตละชวงวัย ความเขาใจในมนุษยกลุมเสี่ยงและกลุมพิเศษ
SW 1063 ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
(Philosophies and Concepts in Social Work Practice)
Prerequisite : None
ความสำคัญของปรัชญาและแนวคิด กำเนิดของปรัชญาและแนวคิดในบริบท
สภาวะแวดลอมแหงโครงสรางสังคม พัฒนาการของการชวยเหลือกันกระทั่งเปนปรัชญา
พื้นฐานของสังคมสงเคราะห ผลกระทบของปรัชญาสมัยใหมและหลังสมัยใหมที่มีตอ
สังคมสงเคราะห แนวคิดสำคัญพื้นฐานวาดวยความยุติธรรมทางสังคม การเสริมพลัง
สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเทาเทียม ความตองการจำเปน มาตรฐานขั้นต่ำ ความ
มั่นคงทางสังคม การกีดกันออกจากสังคม ความมั่นคงของมนุษย การพัฒนาสังคม
พลวัตแนวคิดที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในสังคมไทย
SW 1123 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
(Social Welfare and Social Work)
Prerequisite : None
พัฒนาการทางประวัติศาสตร และผลกระทบของระบบนิเวศสังคมแตละยุค
สมัย กวาจะมาเปนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหทั้งในระดับสากลและในสังคม
ไทย นิยาม ความแตกตาง และการจัดประเภท ของสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค ทักษะ และทัศนคติ ในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห การสื่อสารและเครือขายในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
บทบาทหนาที่ สำนึกความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพ ในฐานะนักสังคมสงเคราะห
วิชาชีพ
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SW 2003 จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
(Psychiatry in Social Work)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาจิตเวชศาสตรความสัมพันธของ
จิตเวชศาสตรกับงานสังคมสงเคราะห แนวคิดการเกิดโรคทางจิตเวช อาการ การจำแนก
โรคและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตลอดจนการ
ปองกันและแกไขปญหาทางสุขภาพจิตของนักสังคมสงเคราะห
SW 2033 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย 3(2/2-1/2-0)
(Theory and Social Case Work Practice)
Prerequisite : SW 1123
แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย การนำกระบวนการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายมาใชกับกลุมเปาหมายดวยการแสวงหาขอเท็จ
จริง การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม การวางแผน ดำเนินการ ติดตามและประเมิน
ผล การฝกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย การเขียนบันทึก
การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานกรณีศึกษา การสงเรื่อง การประสานงานและระดม
ทรัพยากร การทำงานรวมกับสหวิชาชีพ การจัดบริการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห
(Case Management)
SW 2062 จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห
2(2/2-0-0)
(Professional Ethics in Social Work)
Prerequisite : None
นิยาม ความสำคัญ และธรรมชาติอันหลากหลายของจริยธรรม ความหมาย
และวิวัฒนาการของจริยธรรมในสังคมสงเคราะห ผลกระทบจากความแตกตางและซับ
ซอนของคานิยมทางวัฒนธรรมตอจริยธรรมทางสังคมสงเคราะห ปรากฏการณทาง
วัฒนธรรมวาดวยแนวคิดความเปนวิชาชีพและคานิยมสำคัญตาง ๆ ที่มีผลกำหนดตอ
ประเด็นจริยธรรม ภาวะขัดแยงทางจริยธรรมกับมาตรฐานในการตัดสินใจ ทฤษฎี
จริยธรรม การเสริมพลังจริยธรรมและการจัดการความเสี่ยง อนาคตของจริยธรรมใน
งานสังคมสงเคราะห
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุม
3(2/2-1/2-0)
(Theory and Social Group Work Practice)
Prerequisite : SW 1123
แนวคิด ทฤษฎี คานิยม รูปแบบของงานสังคมสงเคราะหกลุม การนำ
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมมาใชกับกลุม เปาหมายดวยการประเมิน
วินิจฉัยปญหา วางแผน ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล รูปแบบการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหกลุม บทบาทของนักสังคมสงเคราะหกลุม การฝกทักษะและเทคนิคใน
บทบาทนักสังคมสงเคราะหกลุมในรูปแบบตาง ๆ
SW 2132 การศึกษาดูงานและสัมมนา
2(0-2/4-0)
(Field Visit and Seminar)
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ การวางแผนดำเนินการ ประเมิน
ผลและถอดบทเรียนการ ดูงานและสัมมนา ศึกษาดูงานสภาพและบริการในหนวยงาน
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม จัดทำรายงานและนำผลการศึกษาดูงานมาจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการเสริมสรางความเขาใจและทัศนคติตอวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห

18

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

SW 2225 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุม 5(0-0-5/30)
(Field Work Practice in Case Work and Group Work)
Prerequisite : SW 1043, SW 2033, SW 2123, SW 2263 และ SW 2293
ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุม ใหนักศึกษานำความรู หลัก
การและวิธีการทางสังคมสงเคราะหขั้นพื้นฐานไปประยุกตในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่ใหบริการในระดับบุคคล ครอบครัว และกลุมโดยศึกษานโยบายบทบาทและหนาที่
ขององคการ รวมปฏิบัติงานและเรียนรูกระบวนการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห
วิชาชีพในองคการ ฝกใหเกิดทักษะ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึก การเยี่ยม
บาน การใหคำปรึกษา การประสานงานในการใหบริการแกผูใชบริการ การสงตอ การ
พิทักษสิทธิ การนำทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน เปนตน พรอมทั้ง
วิเคราะหวิธีการใหบริการขององคการอยางมีระบบ และนำผลการฝกปฏิบัติมาจัด
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรุปบทเรียนรวมกันทั้งในระหวางและสิ้นสุดการฝก
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางองคความรู ทักษะ และทัศนคติของการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุม
SW 2263 การใหการปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
(Counseling in Social Work)
Prerequisite : GE 1092, SW 1123
ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการของการใหคำปรึกษารายบุคคล กลุม และ
การใหการปรึกษาครอบครัว การนำกระบวนการของการใหการปรึกษารายบุคคล
กลุม และการใหการปรึกษาครอบครัวมาใชกับกลุมเปาหมายดวยการสรางสัมพันธภาพ
การศึกษาหาขอมูล การประเมิน วางแผน ติดตาม ประเมินผลและยุติ ตลอดจนการ
ฝกฝนทักษะและเทคนิคการปรึกษาในฐานะเปนผูใหการปรึกษา
SW 2283 ปญหาสังคม การพัฒนากับสังคมความมั่นคงของมนุษย 3(3/3-0-0)
(Social Problems, Social Development, and Human Security)
Prerequisite : None
ความหมายและผลกระทบของปญหาสังคม แนวคิด ทฤษฎี ในการวิเคราะห
ปญหาสังคม สภาพการณปญหาสังคมของไทย มาตรการทางสังคมในฐานะที่เปนระบบ
ในการปองกัน แกไข ฟนฟู และพัฒนา ความหมาย และธรรมชาติของการพัฒนาสังคม
นัยสำคัญของการพัฒนาสังคมตอสังคมสงเคราะห ความหมาย และองคประกอบของ
ระบบความมั่นคงทางสังคม บทบาทของการพัฒนาสังคมในระบบความมั่นคงทาง
สังคม ความสัมพันธระหวางความมั่นคงทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย
SW 2293 เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 1
3(0-3/6-0)
(Techniques for Social Work Practice 1)
Prerequisite : SW 2263, SW 2033
การวิเคราะหและฝกการใชเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ทางสังคมสงเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ขอเท็จจริง เขาถึงผูใชบริการ อาทิ
เทคนิคการสรางสัมพันธภาพ เทคนิคการตระหนักรูและเขาใจตนเอง เทคนิคการฟงดวย
หัวใจ เทคนิคการสะทอนกลับ เทคนิคการวาดภาพครอบครัว เทคนิคระบุความรูสึก
เทคนิคการใหความรูและขอมูล เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อทำใหเกิดความกระจางชัด
เทคนิคไมเลาเรื่อง เทคนิคจินตนาการ เทคนิคเสนลวดประสบการณ และเทคนิคเชือก
สัมพันธ
SW 2303 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
(Laws for Social Work Practice)
Prerequisite : None
ความหมาย หลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ พันธกรณีระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนกับ
กฎหมาย ความสำคัญที่กฎหมายมีตอการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ธรรมชาติ ที่มา
และการจัดการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสวัสดิการดานตาง ๆ บริบทของกฎหมาย
ครอบครัวและเด็ก บริบทของกฎหมายในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับกลุมเปา
หมายตาง ๆ (อาทิ ผูพิการ ผูปวยทางจิต ผูกระทำผิด เหยื่อคามนุษย เปนตน)

SW 2323 เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 2
3(0-3/6-0)
(Techniques for Social Work Practice 2)
Prerequisite : SW 2225
การเรียนรูเทคนิคการบำบัดเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห อาทิ เทคนิค
การบำบัดเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย ไดแก การบำบัดแบบซาเทียร
ครอบครัวบำบัด การบำบัดผูปวยยาเสพติด เทคนิคการบำบัดเพื่อการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหกลุม ไดแก กลุมบำบัด เทคนิคการบำบัดเพื่อการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหชุมชน ไดแก ชุมชนบำบัด และการใชเทคนิคการบำบัดอื่น ๆ เชน
ดนตรีบำบัด การเลนบำบัด นิทานบำบัดหรือการเลาบำบัด ศิลปบำบัด เปนตน
SW 3013 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
3(2/2-1/2-0)
(Theory and Community Work Practice)
Prerequisite : SW 2225
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและวิธีการสังคมสงเคราะหชุมชน
บทบาทนักสังคมสงเคราะหชุมชน การนำกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
มาประยุกตในการปฏิบัติงานกับกลุมเปาหมาย การศึกษาหาขอเท็จจริง การประเมิน
วินิจฉัย การวางแผน ดำเนินการ การติดตามและประเมินผล การจัดการขอมูล การทำ
ประชาคมและแผนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเมืองและชนบท
การประสานเครือขายและระดมทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน
SW 3023 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
(Information Technology for Social Work)
Prerequisite : None
ลักษณะ ความสำคัญของระบบขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ การวิเคราะห
โดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบบริการงานสังคมสงเคราะห
สวัสดิการสังคม เชน การประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูล และโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต
SW 3093 ภาวะผูนำกับการขับเคลื่อนพลังสังคม
3(3/3-0-0)
(Leadership and Social Mobilization)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนทัศนเกี่ยวกับภาวะผูนำ พลวัต
จริยธรรม และบทบาทของผูนำในการสรางการมีสวนรวม การระดมพลังสรางสรรคเพื่อ
การพัฒนาสังคม
SW 3113 สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
3(3/3-0-0)
(Social Work in Education)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต และมุมมองของสังคมสงเคราะหทางการศึกษา ตัวแบบ
ของสังคมสงเคราะหทางการศึกษา บทบาทหนาที่ของการสังคมสงเคราะหทางการ
ศึกษา การใหการปรึกษาทางการศึกษา รากเหงาทางประวัติศาสตรของการใหการ
ปรึกษาในโรงเรียน อัตลักษณแหงวิชาชีพการใหบริการปรึกษาในโรงเรียน
SW 3123 ประชากรกับการพัฒนา
3(3/3-0-0)
(Population and Development)
Prerequisite : None
การเติบโตของประชากรในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต องค
ประกอบของการเติบโตของประชากร ความสัมพันธระหวางประชากรกับปจจัยอื่น ๆ ใน
การพัฒนา พลวัตของประชากรในบริบทของสังคมไทย บทบาทของประชากรโลกกับ
การกำหนดนโยบายประชากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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SW 3183 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
(Social Work Research)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท ของการวิจัย ลักษณะของขอเท็จจริง การอธิบายความ
สัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การเลือกหัวขอวิจัย
การสำรวจเอกสาร การกำหนดปญหาการวิจัย การตั้งสมมติฐาน ขอบขายทฤษฎี
รายการตัวแปรการวิจัย การนิยามตัวแปรและแนวความคิด การวัดตัวแปร การวางแผน
วิเคราะหและตีความขอมูล ประชากรและตัวอยาง สถิติที่จำเปนเบื้องตนสำหรับการ
วิเคราะหในงานวิจัย การฝกหัดทำวิจัย การใชไมโครคอมพิวเตอรในการประมวลผล
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
SW 3266 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
6(0-0-6/36)
(Field Work Practice in Community Work)
Prerequisite : SW 2225 , SW 3013 , SW 3183 และ SW 2323
ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน ใหนักศึกษา นำความรู หลักการ และวิธี
การสังคมสงเคราะห ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานระดับชุมชน โดยเริ่มจากการ
ศึกษานโยบาย บทบาทและหนาที่ขององคการ รวมปฏิบัติงานและเรียนรูกระบวนการ
ทำงานขององคการ พรอมทั้งศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาและความตองการ
ของชุมชน ทำการประสานและระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนในการทำงานทั้งในเชิงปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาชุมชน ในรูปแบบ
การใหบริการโดยตรง พรอมทั้งจัดทำโครงการและประเมินผล และนำผลการฝกปฏิบัติ
มาจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียนรวมกันทั้งในระหวางและสิ้นสุดการฝก
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางองคความรู ทักษะ และทัศนคติของการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหชุมชน
SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3(3/3-0-0)
(Family and Child Welfare)
Prerequisite : None
ธรรมชาติและปญหาของเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตอปญหาในเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ แนวคิด นโยบาย หลัก
การ และวิธีการดำเนินการ ในการพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุใน
ครอบครัว บริการของรัฐและเอกชนในการสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูสูง
อายุ การสังคมสงเคราะหเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ทั้งในระดับครอบครัว กลุมหรือ
ชุมชน และสังคม
SW 3403 การสังคมสงเคราะหการแพทย
3(3/3-0-0)
(Medical Social Work)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการ ของการสังคมสงเคราะหการแพทย
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติงานในสังคมสงเคราะหการแพทยทั้งฝายกายและฝาย
จิต การพิทักษสิทธิ์ของผูปวย ทีมสหวิชาชีพเครือขาย และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
แนวโนมบทบาทของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหการแพทย
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SW 3453 เพศศึกษากับการครองเรือน
3(3/3-0-0)
(Sex Education and Family Life)
Prerequisite : None
ความรูท างสรีรวิทยาและระบบสืบพันธุ สิง่ แวดลอมทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมทาง
เพศของมนุษย แรงจูงใจทางเพศของมนุษยในวัยตาง ๆ ลักษณะและสาเหตุของความผิด
ปกติทางเพศ สาเหตุการเกิดของชีวติ การตัง้ ครรภ การวางแผนครอบครัว ชีวติ การ
ครองเรือน ปญหาทีค่ วรทราบในการครองเรือน ความสัมพันธกอ นสมรส ผลจากการขาด
ความรูใ นเรือ่ งเพศตอปญหาครอบครัวและปญหาสังคม การใชเพศศึกษาในการแกไข
ปญหาดังกลาว กฎหมายครอบครัวและกฎหมายอาญาเกีย่ วกับความผิดทางเพศ
SW 3583 วิทยาการสูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Gerontology)
Prerequisite : None
ความหมายของผูสูงอายุ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการและภาวะการสูง
อายุ ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ ผลกระทบของภาวะการสูงอายุที่มีตอ
บุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน และสังคม นโยบายและการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู
สูงอายุในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและศักยภาพของชุมชน องคประกอบ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในชวงปลายของชีวิต การปรับบทบาทผูสูงอายุใหสอดคลอง
กับภาวะสังคมที่เปลี่ยนไป
SW 3593 การจัดการในงานสาธารณภัย
3(3/3-0-0)
(Disaster Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความเปนมาของการจัดการในงานสาธารณภัย นโยบายและ
มาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบและกลไกการจัดการงานสาธารณภัย
ระดับชาติและทองถิ่น การจัดการในงานสาธารณภัยประเภทตาง ๆ การประสานความ
รวมมือดานการจัดการในงานสาธารณภัยขององคกรภาครัฐและเอกชน แผนงาน และ
โครงการจัดการในงานสาธารณภัย
SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
3(3/3-0-0)
(Criminal Justice Administration)
Prerequisite : None
โครงสราง อำนาจหนาที่ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ระบบสภาวะ
ที่มีผลกระทบตอการบริหารการปฏิบัติงานของหนวยงานกระบวนการยุติธรรม การ
ศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติกับผูกระทำผิดดวยหลักอาชญาวิทยา
และ ทัณฑวิทยา ระบบคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษ และการ
สงเคราะหภายหลังการพนโทษ แนวโนมการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกที่สอดคลอง
กับกระบวนการยุติธรรมไทย

SW 3733 การสังคมสงเคราะหกับกระบวนการยุติธรรม
3(2/2-1/2-0)
(Social Work and Criminal Justice)
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ หลักการ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห ที่นำมาประยุกต ใชกับงานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม การ
SW 3433 สุขภาพจิต
3(3/3-0-0)
วิเคราะหเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม ในการอบรม แกไข ฟนฟู ผูกระทำผิด โดยใช
(Mental Hygiene)
สถาบัน และการไมใชสถาบัน การคุมครอง พิทักษผลประโยชนกับบุคคลที่เกี่ยวของใน
Prerequisite : None
กระบวนการยุติธรรม อาทิ เหยื่อหรือผูเสียหาย ผูกระทำผิด ครอบครัว และชุมชน ดวย
แนวคิด ความเปนมา และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ผลกระทบของสุขภาพ
จิต การแกไข และแนวทางปองกันปญหาสุขภาพจิต ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับ การไกลเกลี่ยสมานฉันท เพื่อความยุติธรรมและสมานฉันททางสังคม
งานสังคมสงเคราะห
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SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3/3-0-0)
(Criminology and Penology)
Prerequisite : None
ความหมายของอาชญาวิทยา ความเปนสหสาขาวิชาในอาชญาวิทยา ทฤษฏี
ที่สำคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมและกฎหมาย ประเภทและนิยามของอาชญากรรม
วิเคราะหปญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแหงอาชญากรรม และการแกไขปญหา
เหลานั้น ศึกษาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการลงโทษผูกระทำผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการลงโทษ
SW 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
3(2/2-1/2-0)
กับกระบวนการยุติธรรม
(Juvenile Delinquency and Criminal Justice)
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับการกระทำผิดของเด็ก
และเยาวชน ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบสิทธิเด็ก
กับสิทธิมนุษยชนระดับสากล การแกไขปญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนดวย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษ
การปฏิบัติการทางสังคมสงเคราะหภายหลังการปลดปลอย
SW 3953 การเขียนและการบริหารโครงการ
3(2/2-1/2-0)
ในงานสังคมสงเคราะห
(Project Writing and Project Management in Social Work)
Prerequisite : None
ความหมาย โครงสรางองคประกอบ ประเภท ของโครงการ ลักษณะของ
โครงการที่ดี ความแตกตางระหวางโครงการกับงานประจำ วงจรชีวิตของโครงการ การ
บริหารและหลักที่ดีของการบริหารโครงการ บทบาทหนาที่และคุณสมบัติของผูบริหาร
โครงการ การเขียนและการวางแผนโครงการ การปฏิบัติ การควบคุม และการบริหาร
โครงการใหประสบความสำเร็จ
SW 3963 การจัดการกลุมเสี่ยงในงานสังคมสงเคราะหการแพทย 3(3/3-0-0)
(The Risk Group Management in Medical Social Work)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมเสี่ยง การวิเคราะหลักษณะทั่วไปและลักษณะ
เฉพาะของกลุมเสี่ยง นโยบาย มาตรการ ของภาครัฐและเอกชนตอการใหความชวย
เหลือกับกลุมเสี่ยง เทคนิคและวิธีการชวยเหลือ แนวโนมปญหา บทบาทของ นัก
สังคมสงเคราะหการแพทยตอการบริการชวยเหลือ
SW 4023 ความยุติธรรมและความสมานฉันททางสังคม
3(3/3-0-0)
(Social Justice and Restorative justice)
Prerequisite : None
กระบวนทัศนของความยุติธรรมทางสังคม รากฐานเชิงปรัชญาภายใตความ
ยุติธรรมทางสังคม ลักษณะความสัมพันธระหวางความยุติธรรมทางสังคมในแตละ
กระบวนการทัศน การบูรณาการใหเกิดแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมทางสังคม การ
สรางสังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทร เพื่อบทบาทในการพิทักษสิทธิ์ใหเกิดพลัง
ชุมชน พลังประชาชน
SW 4073 การสังคมสงเคราะหกับเหยื่อจากการคามนุษย
3(3/3-0-0)
(Social Work for Human Trafﬁcking Victims)
Prerequisite : None
ความหมายและสภาพการณการคามนุษย กฎหมายและมาตรการดำเนินการ
ขององคการภาครัฐ เอกชน และเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ ระบบและ
กระบวนการจัดการชวยเหลือ การรวมมือของทีม สหวิชาชีพ ในการชวยเหลือ
คุมครอง บำบัด ฟนฟู ตอเหยื่อจากการคามนุษย และทรัพยากรในการใหบริการ

SW 4083 การสังคมสงเคราะหบุคคลพิการและทุพพลภาพ
3(3/3-0-0)
(Social Work for People with Disabilities)
Prerequisite : None
ธรรมชาติ ความตองการ และปญหาของผูพิการและทุพพลภาพ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผล กระทบตอผูพิการและทุพพลภาพ นโยบาย มาตรการทาง
กฎหมายและบริการทางสังคมที่เกี่ยวของ วิธีการและการพัฒนางานสังคมสงเคราะหตอ
ผูพิการและทุพพลภาพ
SW 4113 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม 3(3/3-0-0)
(Social Change and Social Welfare System)
Prerequisite : None
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาเหตุและผลกระทบตอบุคคล
ครอบครัว กลุม ชุมชนและสถาบันทางสังคม ระบบสวัสดิการที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบสากลและภูมิภาคอาเซียน การมีสวนรวมของ
ประชาชน บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในกระบวนการกำหนดและพัฒนา
นโยบายและแผนดานสวัสดิการสังคม
SW 4123 การบริหารองคการสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
(Social Work Organization Administration)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงคการบริหารองคการ พื้นฐาน แนวคิด
และทฤษฎีการบริหารจัดการ การกำหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการและกลยุทธการบริหารองคการ องคการสังคมสงเคราะห องคประกอบ
การบริหารองคการสังคมสงเคราะห การบริหารทรัพยากรบุคคล การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหาร การบริหารเพื่อนำไปสูองคการแหงการเรียนรู
SW 4143 การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห
3(3/3-0-0)
(Case Management in Social Work)
Prerequisite : None
นิยาม ปรัชญา ทฤษฎี และตัวแบบตางๆ ของการจัดการรายกรณี ทักษะที่
จำเปน ความรับผิดชอบดานกฎหมายและดานวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะหในฐานะ
ของผูจัดการรายกรณี ความรูและความตระหนักในการวิเคราะหวินิจฉัยอยางนัก
วิชาชีพ การใหบริการในทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระบวนการของ
การจัดการรายกรณี ตั้งแตการเตรียมเอกสาร การสัมภาษณ การประเมิน การกำหนด
แผนใหบริการ การจัดการกับขอสนเทศ การวางเครือขาย การติดตามตรวจสอบ กระทั่ง
ยุติการบริการ
SW 4173 สังคมสงเคราะหการแพทยกับการพิทักษสิทธิ์ผูปวย 3(3/3-0-0)
(Medical Social Work and Advocacy)
Prerequisite : None
ความหมาย รูปแบบ เปาหมาย ของการพิทักษสิทธิ์ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ
สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม นโยบายและมาตรการคุมครองผูปวย คำ
ประกาศสิทธิผูปวยประเภทของผูปวย ที่ไดรับสิทธิ์ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห ใน
การพิทักษสิทธิ์ผูปวย องคการและเครือขายที่เกี่ยวของกับการพิทักษสิทธิ์ของผูปวย
SW 4213 สังคมสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
3(3/3-0-0)
(Social Work for Disaster Victims)
Prerequisite : None
ความหมาย หลักการ สาเหตุ ขอบเขต ประเภท อันตราย ความรุนแรงของ
สาธารณภัย ผลกระทบจากสาธารณภัย การวาง แผนดำเนินการ การเตรียมรับ
สถานการณ และการควบคุมปองกันสาธารณภัย ขอบเขตและพัฒนาการของงาน
สังคมสงเคราะห สาธารณภัย การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการ
กระบวนการ ทักษะ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห เพื่อการคุมครอง ปองกัน แกไข
ฟนฟู พัฒนา ผูประสบสาธารณภัย สิทธิประโยชนของผูประสบสาธารณภัยตาม
กฎหมาย การรวมมือและประสานเครือขายเพื่อการบริการชวยเหลือ

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
SW 4223 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3(2/2-1/2-0)
ภูมิศาสตรเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
(Applications of Geographic Information Systems for
Social Work)
Prerequisite : None
ความรูพื้นฐานทางภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS :
Geographic Information Systems) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจัดทำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และขอมูลที่ไมใชเชิง
พื้นที่ (ขอมูลทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม) และการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในงานสังคมสงเคราะหดานตาง ๆ
SW 4263 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหครอบครัว
3(0-3/9-0)
(Independent Study of Family Social Work)
Prerequisite : None
ทำรายงานเปนรายบุคคลในเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาเลือกตามความสนใจดานสังคม
สงเคราะหครอบครัว ภายใตการแนะนำและควบคุม ดูแลของอาจารยทไ่ี ดรบั มอบหมาย
SW 4279 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
9(0-0-9/36)
ตามความสนใจเฉพาะดาน
(Field Work Practice in Interested Social Work)
Prerequisite : ผานทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะตามหลักสูตร
ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตามกลุมวิชาเฉพาะดาน ที่นักศึกษาเลือกศึกษา
เปนวิชาโท ใหนักศึกษาบูรณาการความรู ทักษะ และวิธีการสังคมสงเคราะหที่เรียนมา
ตลอดหลักสูตรไปฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอม
สำหรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในฐานะนักวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
ตนจากการศึกษาเรียนรูหนวยงานอยางวิเคราะห รวมปฏิบัติงานกับองคการเพื่อตอบ
สนองนโยบายขององคการและรวมผลักดันใหเกิดการพัฒนาบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม พรอมทั้งจัดทำโครงการและประเมินผล และนำผลการฝกปฏิบัติมา
จัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียนรวมทั้งในระหวางและสิ้นสุดการฝก
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเสริมสรางองคความรู ทักษะและทัศนคติที่ถูกตอง และไดภาพ
รวมงานสวัสดิการสังคม
SW 4343 การประเมินทางสังคมและการวินิจฉัย
3(3/3-0-0)
ในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
(Social Diagnosis and Assessment in Medical Social Work)
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ กระบวนการประเมินและวินิจฉัยทางสังคมทั้ง ในระดับ
บุคคล ครอบครัว และระดับสภาวะแวดลอมทางสังคมเกี่ยวกับผูปวยและครอบครัวใน
สภาวะปญหาตาง ๆ เพื่อการดำเนินการวางแผน ชวยเหลือและติดตาม รวมทั้งการ
ประเมินซ้ำเมื่อสถานการณเปลี่ยน แปลงและการใชเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห โดย
การเรียนรูและฝกปฏิบัติการเพื่อใหเกิดทักษะที่จะนำไปสูการดำเนินงานตาม
กระบวนการทางสังคมสงเคราะหการแพทย
SW 4363 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
3(0-3/9-0)
(Independent Study of Medical Social Work)
Prerequisite : None
ทำรายงานเปนรายบุคคลในเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาเลือกตามความสนใจดานสังคม
สงเคราะหการแพทย ภายใตการแนะนำและควบคุมดูแลของอาจารยทไ่ี ดรบั มอบหมาย
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SW 4373 เพศภาวะ ความรุนแรง ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
กับการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว
(Gender, Violence, Social and cultural Capital
for Family Security)
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ ความหมายและธรรมชาติของ
ความรุนแรงในครอบครัว รูปแบบและวงจรของความรุนแรง ผลกระทบจากความรุนแรง
ในครอบครัว มาตรการและนโยบายยุติความรุนแรงในครอบครัว บทบาทของนัก
สังคมสงเคราะหในการแกไขและปองกันความรุนแรงในครอบครัวมาตรการทาง
กฎหมายในการคุมครองผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว ศักยภาพของสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีตอการพัฒนา อุปสรรคและแนวทางเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว
พลังสรางสรรคของทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม ที่มีตอความมั่นคงของครอบครัว
SW 4383 วิทยาการระบาดทางสังคม ระบบสุขภาพ
3(3/3-0-0)
และการประกันสุขภาพ
(Social Epidemiology, Health System, and Health Insurance)
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเจ็บปวย การเกิดโรค การแพรระบาดของโรค อัน
เนื่องมาจากสภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สงผลตอสุขภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ วิวัฒนาการของระบาดวิทยาทางสังคม ความเชื่อมโยงสูระบบ
สุขภาพ ความหมาย ปรัชญา คุณลักษณะที่พึงประสงค และเปาหมาย ของระบบ
สุขภาพ การสรางหลักประกันสุขภาพ
SW 4393 การสังคมสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อรัง
3(3/3-0-0)
และผูปวยระยะสุดทาย
(Social Work with Dying Patients and Patients with
Chronic Diseases)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูปวยโรคเรื้อรัง และผูปวยระยะสุดทาย สภาพ
ปญหาและความตองการของผูปวยโรคเรื้อรัง และผูปวยระยะสุดทาย เทคนิควิธีการให
ความชวยเหลือในบทบาทของนักสังคมสงเคราะหการแพทย
SW 4403 ผูนำกลุมสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Group Dynamics Leader)
Prerequisite : None
ความหมาย หลักการ กระบวนการ โครงสราง ลักษณะ และรูปแบบของกลุม
สัมพันธ รูปแบบกลุม สัมพันธ ผูน ำกลุม สัมพันธ การวางแผนและการบริหารกิจกรรมกลุม
สัมพันธ พัฒนาการของกลุม สัมพันธ การประเมินประสิทธิภาพกลุม สัมพันธ และปจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการทำงานกลุม สัมพันธ ฝกปฏิบตั กิ ารดำเนินการกลุม สัมพันธ
SW 4563 เหยื่อวิทยา
3(3/3-0-0)
(Victimology)
Prerequisite : None
ความหมายของเหยื่อวิทยา ลักษณะของเหยื่ออาชญากรรม แนวคิด ทฤษฎีวา
ดวยแนวโนมของผูจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม การปองกันและการเสริมสรางทักษะ
การปรับตัวเพื่อผานพนวิกฤต การฟนคืนพลัง ของเหยื่อ การคุมครองและพิทักษ
ประโยชนแกเหยื่อหรือผูเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม
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SW 4583 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย
3(0-3/9-0)
(Independent Study of Disaster Social Work)
Prerequisite : None
ทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน
สังคมสงเคราะหสาธารณภัย ภายใตการแนะนำและควบคุม ดูแลของอาจารยที่ไดรับ
มอบหมาย
SW 4593 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห
3(0-3/9-0)
กระบวนการยุติธรรม
(Independent Study of Criminal Social Work)
Prerequisite : None
ทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน
สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม ภายใตการแนะนำ และควบคุมดูแลของอาจารย
ที่ไดรับมอบหมาย
SW 4603 องคการสาธารณประโยชนและอาสาสมัคร
3(3/3-0-0)
ในงานสาธารณภัย
(Non-proﬁt Organization and Volunteers for Disasters)
Prerequisite : None
แนวคิด พัฒนาการ และบทบาทขององคการสาธารณ ประโยชนที่ไมแสวง
กำไรในงานสาธารณภัย รูปแบบการทำงาน สาธารณภัย การพัฒนาความรวมมือ
ระหวางองคการในงานสาธารณภัย แนวคิด ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของ
อาสาสมัครในงานสาธารณภัย การจัดทำฐานขอมูล การคัดเลือกอาสาสมัคร การสราง
แรงจูงใจ การฝกอบรม การใหการปรึกษา การสนับสนุนและรักษาไวซึ่งอาสาสมัคร การ
ฝกทดลองการเปนอาสาสมัครในงานสาธารณภัย

SW 4883 เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย
3(3/3-0-0)
(Stabilization of Family in Thai Society)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและสถาบันครอบครัว สภาวะความเปนไปของ
ครอบครัว เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวไทยในระบบโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มาตรการดำเนินการใหบังเกิดความมีเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว ทั้งใน
บทบาทภาครัฐ เอกชน และการอบรมเลี้ยงดูภายในแตละครอบครัว เพื่อเปนฐาน
รองรับความอยูรอดของระบบสังคม
SW 4903 การจัดการความรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 3(3/3-0-0)
(Knowledge Management and Life Long Learning )
Prerequisite : None
ความสำคัญของการจัดการความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต หลักการแนวคิด
กระบวนการ เทคนิควิธี การจัดการความรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
วางแผนและการบริหารการจัดการความรู ฝกปฏิบัติ การบริหารการจัดการความรูและ
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
SW 4923 อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา
3(2/2-1/2-0)
(ASEAN and Social Welfare Studies)
Prerequisite : None
ความหมาย ความจำเปน ความเปนมา เปาหมายของประชาคมอาเซียน
องคประกอบ กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบและกลไกเสริมสรางความเขมแข็ง กระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพและ
จัดการความรู ศึกษาดูงานและสัมมนากรณีศึกษาอาเซียนและสวัสดิการสังคม

