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(1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย และกตัญู) จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห   
     จิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห สังคมศาสตร พฤติกรรมมนุษย สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
     สังคม การเมือง  กฎหมาย มาตรการ และนโยบายสวัสดิการสังคม 
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีกับกระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ทักษะ 
     และเครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการวางแผน ดำเนินการคุมครองและ
     สงเสริมใหผูใชบริการ  ประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการพึงไดตามกฎหมายและบริบทของสังคม
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถสื่อสารดวยสุนทรียสนทนา การสรางสัมพันธภาพทางวิชาชีพ ประสานสงตอ เปนผูนำ ทำงาน
    เปนทีม และทำงานรวมสหวิชาชีพดวยอัตลักษณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
(5) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารออนไลน การสืบคน การนำเสนอ และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการ
    ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  มีความสามารถในการใชภาษาไทยและอังกฤษทั้งการอาน เขียน จดบันทึก และจัดทำ
    รายงานไดดี
(6) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานตรงกับผูใชบริการในระดับ case work, counseling coaching, group work, 
    case management, community work  และการบริหารโครงการ
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             : สส.บ.
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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

ที่ตั้ง อาคารเรียน 2 ชั้น 3  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1177

 ความสำคัญของหลักสูตร

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 

 หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิตฉบับนี้เปนเครื่องมือสำคัญในการผลิตนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ ใหเปนผู
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไดบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ 1) สามารถปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 
กลุมและชุมชน ใหมีความเปนอยูที่ดี สามารถพึ่งตนเองได และมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม  และ 2) สามารถเปน
ผูนำในการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริการใหตอบสนองกับสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
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โครงสรางหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  138  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  22 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1042   ชีวิตกับความคิดสรางสรรค   2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1082   โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1172   การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      8 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)       -       - 
GE 1152   ธุรกิจสตารทอัพ     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1162   ความฉลาดทางดิจิทัล    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      6 หนวยกิต
GE 1053   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(2/2-1/2-0)  GE 1053      - 
วิชาเลือก                      ไมนอยกวา  8 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
GE 1092   จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2002   ศาสตรแหงรัก     2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2012   บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2182   สุนทรียภาพแหงชีวิต        2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192   วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242   การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
GE 2102   เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2142   อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162   ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2202   กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212   ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2213   วัยใสใจสะอาด       3(3/3-0-0)       -       - 
GE 2223   เขตทางทะเลและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -       - 
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง              
 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      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
GE 1043   ภาษาไทยกับการสื่อสาร       3(3/3-0-0)       -       - 
GE 2122   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      102 หนวยกิต
 2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ            16  หนวยกิต
EG 5193  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5203   การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
SW 1022   มานุษยวิทยาพื้นฐาน     2(2/2-0-0)       -       - 
SW 1032   พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม   2(2/2-0-0)       -       - 
SW 1043   พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2303   กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
 2.2 วิชาชีพ                                            68 หนวยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับภาคทฤษฎี                            47 หนวยกิต
SW 1073   ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)       -       - 
  และสังคมสงเคราะห  
SW 2003   จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2062   จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห   2(2/2-0-0)       -       - 
SW 2123   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน 3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2213   การใหการปรึกษารายบุคคล   3(2/2-1/2-0)       -       - 
  และครอบครัวในงานสังคมสงเคราะห  
SW 2223   การใหการปรึกษากลุมในงานสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)          SW 2213      -
SW 2233   การวิจัยเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2243   การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2253   การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2273   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)       -       - 
  กับบุคคลเฉพาะรายและครอบครัว
SW 2283   ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม    3(3/3-0-0)       -       - 
  กับความมั่นคงของมนุษย     
SW 3013   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน 3(3/3-0-0)          SW 2144      -
SW 3023   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห     3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4063   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายสังคม  3(3/3-0-0)         -       - 
  และระบบสวัสดิการสังคม   
SW 4123   การบริหารงานสังคมสงเคราะห    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4143   การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)       -       - 
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 2.2.2 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ                              21 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
SW 2002   การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคมสงเคราะห 2(0-2/4-0)         -       -                             
SW 2144    การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   4(0-0-4/30)       SW 2033, SW 2123,      -
  เฉพาะรายและกลุมชน             SW 2213, SW 2223

SW 3266   การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน   6(0-0-6/36)      SW 2144, SW 3013,SW 2243     -                                                  
SW 4289   การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   9(0-0-9/36)     ผานทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ  -              
  ตามความสนใจเฉพาะดาน 
     2.3 วิชาเฉพาะดาน                   18  หนวยกิต
 2.3.1 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหครอบครัว   18 หนวยกิต
SW 3113   สังคมสงเคราะหทางการศึกษา       3(3/3-0-0)         -       - 
SW 3333   สวัสดิการครอบครัวและเด็ก    3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4073   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)         -       - 
  เพื่อเหยื่อจากการคามนุษย                                                      
SW 4083   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับคนพิการ  3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4103   เพศภาวะ ความรุนแรง และการคุมครอง  3(3/3-0-0)         -       - 
  ผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว     
SW 4263   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหครอบครัว  3(0-3/9-0)         -       - 
SW 4303   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพื่อคนไรที่พึ่ง 3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4883   เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย 3(3/3-0-0)         -       - 
 2.3.2 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหการแพทย   18 หนวยกิต
SW 3403   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหการแพทย    3(3/3-0-0)         -       - 
SW 3583   วิทยาการสูงอายุ     3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4183   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อรัง 3(3/3-0-0)           -       - 
  และผูปวยระยะสุดทาย          
SW 4363   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหการแพทย  3(0-3/9-0)        -       - 
SW 4673   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
  ในระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ
SW 4683   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
  สำหรับผูเสพและผูติดสารเสพติด
SW 4693   ครอบครัวบำบัด     3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4703   วิทยาการระบาดทางสังคม       3(3/3-0-0)       -       - 
           2.3.3 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย   18 หนวยกิต
SW 3243   การประสานและการระดมทรัพยากร  3(3/3-0-0)       -       -  
  ในงานบรรเทาสาธารณภัย                                                                
SW 3273   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในภาวะวิกฤต 3(2/2-1/2-0)       -       - 
  เพื่อผูประสบภัยพิบัติ

 ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
GE 1043   ภาษาไทยกับการสื่อสาร       3(3/3-0-0)       -       - 
GE 2122   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      102 หนวยกิต
 2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ            16  หนวยกิต
EG 5193  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5203   การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
SW 1022   มานุษยวิทยาพื้นฐาน     2(2/2-0-0)       -       - 
SW 1032   พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม   2(2/2-0-0)       -       - 
SW 1043   พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2303   กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
 2.2 วิชาชีพ                                            68 หนวยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับภาคทฤษฎี                            47 หนวยกิต
SW 1073   ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)       -       - 
  และสังคมสงเคราะห  
SW 2003   จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2062   จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห   2(2/2-0-0)       -       - 
SW 2123   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน 3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2213   การใหการปรึกษารายบุคคล   3(2/2-1/2-0)       -       - 
  และครอบครัวในงานสังคมสงเคราะห  
SW 2223   การใหการปรึกษากลุมในงานสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)          SW 2213      -
SW 2233   การวิจัยเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2243   การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2253   การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
SW 2273   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)       -       - 
  กับบุคคลเฉพาะรายและครอบครัว
SW 2283   ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม    3(3/3-0-0)       -       - 
  กับความมั่นคงของมนุษย     
SW 3013   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน 3(3/3-0-0)          SW 2144      -
SW 3023   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห     3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4063   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายสังคม  3(3/3-0-0)         -       - 
  และระบบสวัสดิการสังคม   
SW 4123   การบริหารงานสังคมสงเคราะห    3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4143   การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)       -       - 



7
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

 2.2.2 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ                              21 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
SW 2002   การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคมสงเคราะห 2(0-2/4-0)         -       -                             
SW 2144    การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   4(0-0-4/30)       SW 2033, SW 2123,      -
  เฉพาะรายและกลุมชน             SW 2213, SW 2223

SW 3266   การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน   6(0-0-6/36)      SW 2144, SW 3013,SW 2243     -                                                  
SW 4289   การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   9(0-0-9/36)     ผานทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ  -              
  ตามความสนใจเฉพาะดาน 
     2.3 วิชาเฉพาะดาน                   18  หนวยกิต
 2.3.1 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหครอบครัว   18 หนวยกิต
SW 3113   สังคมสงเคราะหทางการศึกษา       3(3/3-0-0)         -       - 
SW 3333   สวัสดิการครอบครัวและเด็ก    3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4073   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)         -       - 
  เพื่อเหยื่อจากการคามนุษย                                                      
SW 4083   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับคนพิการ  3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4103   เพศภาวะ ความรุนแรง และการคุมครอง  3(3/3-0-0)         -       - 
  ผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว     
SW 4263   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหครอบครัว  3(0-3/9-0)         -       - 
SW 4303   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพื่อคนไรที่พึ่ง 3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4883   เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย 3(3/3-0-0)         -       - 
 2.3.2 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหการแพทย   18 หนวยกิต
SW 3403   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหการแพทย    3(3/3-0-0)         -       - 
SW 3583   วิทยาการสูงอายุ     3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4183   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อรัง 3(3/3-0-0)           -       - 
  และผูปวยระยะสุดทาย          
SW 4363   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหการแพทย  3(0-3/9-0)        -       - 
SW 4673   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
  ในระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ
SW 4683   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
  สำหรับผูเสพและผูติดสารเสพติด
SW 4693   ครอบครัวบำบัด     3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4703   วิทยาการระบาดทางสังคม       3(3/3-0-0)       -       - 
           2.3.3 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย   18 หนวยกิต
SW 3243   การประสานและการระดมทรัพยากร  3(3/3-0-0)       -       -  
  ในงานบรรเทาสาธารณภัย                                                                
SW 3273   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในภาวะวิกฤต 3(2/2-1/2-0)       -       - 
  เพื่อผูประสบภัยพิบัติ

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
SW 3523   สาธารณภัยเบื้องตน    3(3/3-0-0)         -       -   
SW 3593   การจัดการในงานสาธารณภัย   3(3/3-0-0)          -       - 
SW 4213   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย  3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4223   การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  3(3/3-0-0)          -       - 
  เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 
SW 4013   องคการปกครองสวนทองถิ่นกับงานสาธารณภัย 3(3/3-0-0)          -       - 
SW 4033   ชุมชนฐานรากในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3(3/3-0-0)          -       - 
SW 4583   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย  3(0-3/9-0)         -       - 
SW 4603   องคการสาธารณประโยชน   3(3/3-0-0)         -       - 
  และอาสาสมัครในงานสาธารณภัย                                                        
 2.3.3  วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม  18 หนวยกิต 
SW 3723   ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม  3(3/3-0-0)         -       -  
SW 3733   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)         -       - 
  กับกระบวนการยุติธรรม 
SW 3743   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   3(3/3-0-0)            -       - 
SW 3793   การกระทำผิดของเด็ก    3(3/3-0-0)            -       - 
  และเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม
SW 4023   ความยุติธรรมและความสมานฉันททางสังคม 3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4563   เหยื่อวิทยา     3(3/3-0-0)         -       - 
SW 4593   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห  3(0-3/9-0)              -       - 
  กระบวนการยุติธรรม                                       
SW 4803   การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ   3(3/3-0-0)         -       - 
  และการสังคมสงเคราะหหลังปลดปลอย 
SW 4813   เทคนิคการทำงานกับผูกระทำความผิด   3(3/3-0-0)         -       - 
                
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หนวยกิต
SW 3093   ภาวะผูนำกับการขับเคลื่อนพลังสังคม  3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4283   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ  3(3/3-0-0)       -       - 
SW 4403   ผูนำกลุมสัมพันธ           3(3/3-0-0)                -       - 
SW 4903   การจัดการความรู    3(3/3-0-0)       -       - 
  และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
SW 4923   อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา    3(2/2-1/2-0)       -       - 
SW 4293   การประกอบการเพื่อสังคม   3(3/3-0-0)       -       - 
  และความรับผิดชอบตอสังคม
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สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

GE 1063   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)       GE 1053      - 
GE 1172   การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)           -      - 
GE 1082   โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)           -      - 
GE 1112   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)           -      - 
GE 2202   กฎหมายกับสังคม (GE เลือก 1)     2(2/2-0-0)           -      - 
SW 1022   มานุษยวิทยาพื้นฐาน   2(2/2-0-0)           -      - 
SW 1043   พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม  3(3/3-0-0)           -      - 
CNF 002   Chinese For Fun 2   2(2/2-0-0)           -      - 
    รวม  16 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

GE 1042   ชีวิตกับความคิดสรางสรรค  2(2/2-0-0)           -      - 
GE 1053   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)           -      - 
GE 1102   ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)           -      - 
GE 1162   ความฉลาดทางดิจิทัล   2(2/2-0-0)           -      - 
SW 1032   พื้นฐานระบบกลไกภายในสังคม  2(2/2-0-0)           -      - 
SW 1073   ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน  3(3/3-0-0)           -      - 
  สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห                    
EG 1001   การเตรียมสอบความสามารถ  0(0/4-0-0)           -      - 
  ทางภาษาอังกฤษ  
CNF 001   Chinese For Fun 1   0(0/2-0-0)           -      - 
    รวม  14 หนวยกิต  21 ชั่วโมง/ สัปดาห    



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre            Co

EG 5193   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)       GE 1063      - 
SW 2003   จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)           -      - 
SW 2303   กฎหมายเพื่อการปฏิบัติ   3(3/3-0-0)           -      - 
  งานสังคมสงเคราะห
SW 2223   การใหการปรึกษากลุม   3(2/2-1/2-0)      SW 2213      - 
  ในงานสังคมสงเคราะห
SW 2123   ทฤษฎีและการปฏิบัติ   3(3/3-0-0)           -      - 
  งานสังคมสงเคราะหกลุมชน
SW 2283   ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม  3(3/3-0-0)           -      - 
  กับความมั่นคงของมนุษย
CNF 004   Chinese For Fun 4   0(0/2-0-0)           -      - 
    รวม  18 หนวยกิต  22 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

GE 1142   จีนศึกษา    2(2/2-0-0)           -      - 
GE 2012   บุคลิกภาพและทักษะ   2(2/2-0-0)           -      - 
  การเขาสังคม (GE เลือก 2)
GE 2102   เพศวิถีศึกษา (GE เลือก 3)  2(2/2-0-0)           -      - 
SW 2062   จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห 2(2/2-0-0)           -      - 
SW 2213   การใหการปรึกษารายบุคคลและครอบครัว 3(2/2-1/2-0)           -      - 
               ในงานสังคมสงเคราะห 
SW 2273   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)           -      - 
  กับบุคคลเฉพาะรายและครอบครัว
SW 2002   การศึกษาดูงาน    2(0-2/4-0)           -      - 
  และสัมมนาทางสังคมสงเคราะห
CNF 003  Chinese For Fun 3   0(0/2-0-0)           -      - 
    รวม  16 หนวยกิต  22 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

SW 2144   การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  4(0-0-4/30)   SW 2033, SW 2123,    -
  เฉพาะรายและกลุมชน            SW 2213, SW 2223
   รวม  4 หนวยกิต  30 ชั่วโมง/สัปดาห    



แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

GE 1152   ธุรกิจสตารทอัพ    2(2/2-0-0)           -      - 
GE 2242   การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (GE เลือก 4) 2(2/2-0-0)           -      - 
SW 2253   การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)           -      -
SW 2243   การวิจัยเชิงคุณภาพ   3(3/3-0-0)           -      -
SW 3013   ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน   3(3/3-0-0)       SW 1063      - 
  สังคมสงเคราะหชุมชน
SW ………    วิชาเฉพาะดาน (3)   3(3/3-0-0)           -      -
SW ………    วิชาเฉพาะดาน (4)   3(3/3-0-0)           -      -
CNF 006   Chinese For Fun 6   0(0/2-0-0)           -      - 
    รวม  19 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

EG 5203   การอานและการเขียน   3(3/3-0-0)       GE 1063      - 
  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
SW 3023   เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3/3-0-0)           -      -
  สำหรับงานสังคมสงเคราะห 
SW 2233   การวิจัยเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)           -      -
SW ……..   วิชาเฉพาะดาน (1)    3(3/3-0-0)           -      -
SW ………   วิชาเฉพาะดาน (2)   3(3/3-0-0)           -      -
.................   เลือกเสรี  (1)    3(3/3-0-0)           -      -
CNF 005   Chinese For Fun 5   0(0/2-0-0)           -      - 
    รวม  18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

SW 3266  การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน  6(0-0-6/36)  SW 2144, SW 3013,     -
                       SW2243
   รวม  6 หนวยกิต  36 ชั่วโมง/สัปดาห    



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
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รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

SW 4289 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  9(0-0-9/36)  ผานทุกรายวิชาของ        -
  ตามความสนใจเฉพาะดาน             หมวดวิชาเฉพาะ
                  ตามหลักสูตร
   รวม  9 หนวยกิต  36 ชั่วโมง/สัปดาห    

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

SW 4123   การบริหารงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)           -      -
SW 4063   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายสังคม  3(3/3-0-0)           -      -
               และระบบสวัสดิการสังคม 
SW 4143   การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)           -      -
SW ………   วิชาเฉพาะดาน (5)   3(3/3-0-0)           -      -
SW ……..   วิชาเฉพาะดาน (6)   3(3/3-0-0)           -      -
.................   เลือกเสรี  (2)    3(3/3-0-0)           -      -
CNF 007   Chinese For Fun 7   0(0/2-0-0)           -      - 
    รวม  18 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    
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คณาจารยคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

1. อาจารย ดร.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ       คณบดี
  • สส.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
  • ปร.ด. (การบริหารสวัสดิการสังคม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย ดร.กฤตวรรณ  สาหราย   รองคณบดี 
  • 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. ผศ.ดร.อารีนา  เลิศแสนพร 
  • สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
  • สส.ม. (สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม) ม.ธรรมศาสตร
  • D.P.A.(Doctor of Public Administration) U. of Northern Philippines
8. 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

9. อาจารย ดร.น้ำผึ้ง   มีศิล 
  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
  • รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ) ม.ธรรมศาสตร
   • ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ผูชวยศาสตราจารยโสภา  ออนโอภาส 
  • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
  • สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
2. อาจารยณัฐวดี  ณ มโนรม 
  • สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
  • สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
3. 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
4. อาจารยจินตนา  นนทะเปารยะ
  • สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
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. อาจารยสุทธิดา  พรเจริญ 
  • สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
  • สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
8. อาจารยชินชัย  ชี้เจริญ 
  • สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
  • น.บ. (นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
  • สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
9. อาจารย พันเอกหญิงพิเศษบุญเรือน  เหมศรี 
  • สสบ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • สส.ม. ม.ธรรมศาสตร
  • นายทหารสังคมสงเคราะห กองจิตเวชและประสาทวิทยา 
     โรงพยาบาลพระมงกุฏ
10. อาจารยราณี  ฉายินทุ 
  • สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
  • สส.ม. ม.ธรรมศาสตร
  • ผูเชี่ยวชาญ รักษาการแทนนักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ  
    สถาบันกัลยาณราชนครินทร
11. อาจารยวรัฎฐา  เจริญ 
  • สส.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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อาจารยพิเศษ
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GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร             3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม  ดานการฟง การพูด การ

อานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ  การพูดในที่ประชุม การเขียนรูป

แบบตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่อง

มือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การ

รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสาร

และผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการ

เขียน  โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      3(2/2-1/2-0)

  (English for Communication II)

วิชาบังคับกอน:  GE 1053

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการ

เขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต     2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน 

โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม 

และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม 

และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Psychology  for  Living)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง  การตระหนักในคุณคาของตน  ความ

เขาใจผูอื่น  การสรางความสัมพันธ  การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต  เสริมสราง

การทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการกับปญหา  และการพัฒนา

ศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่ง

แวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง

ธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวโนมของภูมิภาค

เอเชียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของ

ประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

คำอธิบายรายวิชา

CNF 001 to CNF 007  Chinese For Fun 7 ระดับ 0(0/2-0-0)                              

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 พัฒนาทักษะการพูดและการฟงภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน การใชภาษา

จีนสื่อสารในสถานการณจำลองตางๆ ผานรูปแบบกิจกรรม

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจำวัน

 (Application of Software in Daily Life)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ  โปรแกรมประมวล

ผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบ

จัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ  การประยุกตใชงานในชีวิต

ประจำวัน  หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EG 1001 การเตรียมสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ    0(0/4-0-0)             

 (English for Proficiency Preparation)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ศึกษาโครงสรางขอสอบ ประกอบดวยไวยากรณ คำศัพท การอาน

บทความ การฟงบทสนทนาตามแนวทางการทดสอบของ TOEIC เทคนิคในการทำ

ขอสอบ TOEIC รวมทั้งมีการฝกทำขอสอบ TOEIC

EG 5193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

    (English Listening and Speaking 

 for Professional Purposes)     

วิชาบังคับกอน: GE 1063 

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจ การระบุใจความสำคัญและรายละเอียด

จากสื่อประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนาและการนำเสนอในหัวขอที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาของนักศึกษา

 

EG 5203 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

     (English Reading  and Writing 

 for Professional Purposes)           

วิชาบังคับกอน: GE 1063 

 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การระบุใจความสำคัญและรายละเอียด

จากตำรา วารสารและบทความวิชาการ ทักษะการเขียนในระดับประโยคและระดับ

ยอหนาเพื่อใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขา

วิชาของนักศึกษา

GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค    2(2/2-0-0)

 (Life and Creative Thinking)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 

รูปแบบและเทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค ทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดยุคใหม

เพื่อคิดตอยอดและสรางนวัตกรรม แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรม การสรางแรง

บันดาลใจและโครงการเชิงนวัตกรรม
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GE 2002 ศาสตรแหงรัก    2(2/2-0-0)

 (Science of Love) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายและนิยามแหงความรัก การจัดการอารมณ ความรูสึกของ

ตนเองและผูใกลชิด หลักคิดแหงความรักและการแสดงออกซึ่งความรัก มิติแหง

ความรักทางสังคม อาทิ ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางกัน  ทักษะการแกไข

ปญหา การเสริมสรางความรักความผูกพันใหยืนยาว การรับมือกับความผิดหวัง 

การคิดและสื่อสารเชิงบวก การรับฟงดวยหัวใจ และการนำกระบวนการเรียนรู

ศาสตรแหงรักไปใชในชีวิตประจำวันทำใหเกิดความสุขในชีวิต

GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม  2(2/2-0-0)

 (Personality and Social Skills) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 หลักการเสริมสรางความมั่นใจและความศรัทธาในตนเอง เทคนิคการ

สื่อสาร การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิก การพัฒนาทวงทา การเดิน ยืน นั่ง และ

การไหว เรียนรูมารยาทการเขาสังคมในวาระตาง ๆ

GE 2102 เพศวิถีศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Sexuality Education)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความรูความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัย

ของนักศึกษา การมีความ สัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรม

ทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ 

รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่ใหความ

สำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิต

ทางเพศไดอยางปลอดภัย

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน) 

 สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน  ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (ASEAN Studies)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 พัฒนาการของอาเซียน  ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน  โอกาส  

ผลกระทบ  และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก  ดานความ

มั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง           2(2/2-0-0)

 (Life and Sufficiency Economy)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงานในพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนิน

ชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวาง

เกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระ

ราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1142 จีนศึกษา                             2(2/2-0-0)

 (Chinese Studies)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง 

ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ     2(2/2-0-0)

 (Start-up Business) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี   

 แนวคิดและวิธีการเริ่มตนธุรกิจในแบบของสตารทอัพ ลักษณะของธุรกิจ

และวิธีการเติบโตของสตารทอัพ รวมถึง start-up ecosystem ที่เกี่ยวของ การหา

ไอเดียและการตรวจสอบไอเดียที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจสตารทอัพ วิธีการพัฒนา

ไอเดียใหเปนผลิตภัณฑผานวิธีการของ lean start-up ตลอดจนวิธีการสรางการ

เติบโตและการวัดผลของสตารทอัพเพื่อการเติบโต

GE 1162 ความฉลาดทางดิจิทัล   2(2/2-0-0)

 (Digital Literacy)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐขั้นพื้นฐาน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนตอัจฉริยะ 

หุนยนต การพิมพ 3 มิติ เทคโนโลยีความจริงเสมือน/ความจริงเสริม การวิเคราะห

และการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ พลเมืองดิจิทัลพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม   2(1/1-1/2-0)

 (Holistic Health Care)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การ

ดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงานของ

รางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการปฐมพยาบาลและการชวย

ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะ

การออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาค

ปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
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GE 2213 วัยใส  ใจสะอาด     3(3/3-0-0) 

 (Good-hearted Youngster)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ศึกษาตนเหตุของการเกิดทุจริต การปลูกจิตสำนึกใหมีสวนรวมในการ

ตานทุจริต สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต การนำจริยธรรมมายับยั้งและปองกัน

การทุจริต การใชขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ

ประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

GE 2223  เขตทางทะเลและการจัดการทรัพยากร  3(3/3-0-0)

 ทางทะเลและชายฝง     

             (Maritime Zone, Marine Resources 

 and Coastal Management)    

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 เขตทางทะเลและชายฝง  ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเล

ไทย การทับถมและตกตะกอนในทะเลและชายฝง ภูมิลักษณชายฝงทะเลไทย 

ทรัพยากรในทะเลและชายฝง พลังงานจากทรัพยากรทางทะเล การตั้งถิ่นฐานของ

ประชาชนชายฝงทะเล ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

และผลประโยชนทางเศรษฐกิจของทะเลไทย และการจัดการชายฝงทะเลไทย

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Man and Environment)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ ความหลาก

หลายทางชีวภาพ ปญหาและผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม พลังงานและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก 

แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสราง

ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)

 (Intercultural Communication)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คานิยม ความเชื่อและการ

ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร

เพื่อสรางความสัมพันธ  ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง  การเลือก

ใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความสำคัญของทักษะการเรียน  คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จใน

การเรียน  เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการ

เรียน    การตั้งเปาหมายในการเรียน  การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา  

การสรางสมาธิในการเรียน  การจดบันทึกคำบรรยาย  การอาน  การเตรียมตัว

สอบ  การทำขอสอบ  และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต     2(2/2-0-0) 

 (Aesthetics for Life)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความ

สัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความ

งามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหง

ความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย     2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and Wisdom) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลาย

และลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิด

ความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และ

สรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคใน

ยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความสัมพันธระหวางสังคม  รัฐกับกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวคิดทาง

สังคมวิทยาทางกฎหมาย  ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎ

เกณฑแหงกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพ

ความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับ

สังคมในมิติทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณาการ  

กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการ

ทำงานรวมกับผูอื่น
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SW 2002 การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคมสงเคราะห   2(0-2/4-0)                         

              (Field Visit and Seminar in Social Work)                                     

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ การวางแผน การดำเนิน

ศึกษาดูงานและสัมมนา การประเมินผลและการถอดบทเรียนของการดูงานและ

สัมมนา ในสภาพและบริการในหนวยงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม จัด

ทำรายงาน และนำผลการศึกษาดูงานมาจัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความ

เขาใจและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห  และนำเสนอผลการศึกษาดูงาน

SW 2003  จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห      3(3/3-0-0)

              (Psychiatry in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ความสำคัญและปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต บุคลิกภาพ การปรับตัว ความผิดปกติทางจิตและโรคทาง

จิตเวช แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดโรคทางจิตเวช สาเหตุของการเกิดโรค

ทางดานรางกาย จิตใจและสังคม ลักษณะอาการ วิธีการบำบัด ฟนฟูทางสังคม รวม

ทั้งบทบาทนักสังคมสงเคราะหในงานจิตเวชศาสตร  

  

SW 2062  จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห 2(2/2-0-0)

              (Professional Ethics in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม หลักการ คานิยม และจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ประเด็นทางจริยธรรม เกณฑตัดสินทางจริยธรรม 

มาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหของประเทศไทยและสากล กรณีศึกษาและประสบการณการตัดสิน

ใจเชิงจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ 

SW 2123  ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน   3(3/3-0-0)

 สังคมสงเคราะหกลุมชน

              (Theory and Social Group Work Practice)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย  คุณลักษณะและประเภทของกลุม  แนวคิด ทฤษฎี หลัก

การ กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชนประเภทตาง ๆ การเตรียม

การ การคัดเลือกสมาชิกกลุม การประเมินสมาชิกและกลุม  ปญหาและความ

ตองการจำเปนของกลุมเพื่อประกอบการวางแผนออกแบบกิจกรรม  การดำเนิน

การกลุม การติดตามและประเมินผล การสิ้นสุดกลุม  บทบาทหนาที่ของนัก

สังคมสงเคราะหกลุมชน การประยุกตใชทฤษฎี เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน การบันทึกและการจัดทำรายงาน  การบริหาร

จัดการขอมูลและการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดบริการสังคมสงเคราะหกลุมชน

SW 1022 มานุษยวิทยาพื้นฐาน    2(2/2-0-0)

 (Basic Anthropology)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 มนุษยในเชิงกายภาพและวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 

ทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม ทฤษฎี

ความกาวหนาทางวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ลักษณะของ

วัฒนธรรมในทางมานุษยวิทยา อาหาร ระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ การแบง

ชวงชั้นทางสังคม การจัดองคการทางการเมือง การควบคุมสังคม ศาสนา พิธีกรรม

และการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

SW 1032 พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม  2(2/2-0-0)

     (Foundations of Social Systems 

 and Mechanisms)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบและกลไกทางสังคม ทฤษฎี

สังคมวิทยาคลาสสิค ทฤษฎีความขัดแยง มารกซิสมและหลังมารกซิสม ทฤษฎี

โครงสราง-หนาที่นิยมและหลังโครงสราง-หนาที่นิยม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีปรากฎการณนิยม ทฤษฎีประทับตรา ทฤษฎีสัมพันธเชิงสัญลักษณพื้นฐาน

ความคิดหลังสมัยใหม: ภาวะสมัยใหม ทฤษฎีหลังสมัยใหม ระบบ และกลไกพื้นฐาน

ในสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม เครือขายและการสนับสนุนทางสังคม การ

พัฒนากระแสหลักที่สงผลกระทบตอระบบและกลไกในสังคมไทย สถาบัน

ครอบครัว กลุมคน เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา คานิยม องคกรทางการเมือง การเสริม

สรางระบบและกลไกในสังคมเพื่อใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันดวยความ

สมานฉันท   

SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม  3(3/3-0-0)

 (Dynamic of Human Behaviors in Society)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย สิ่งแวดลอมทาง

สังคมมีความสัมพันธกับความคิดและพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยจากปฏิสนธิจนถึงวัยชราของแตละชวงวัย   รวมทั้ง

ความเขาใจมนุษยในกลุมเสี่ยงและกลุมพิเศษ

SW 1073 ปรัชญา และแนวคิดพื้นฐาน    3(3/3-0-0)

 ทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห          

 (Basic Philosophies and Concepts 

 in Social Welfare and Social Work Practice) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

 ปรัชญา ความเปนมาของสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  ฐานคิด

และกระบวนทัศนที่ชวยใหเขาใจงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  แนวคิด 

ทฤษฎีในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  เชน  สิทธิมนุษยชน  ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ การมีสวนรวม ความเปนธรรมทางสังคม  การกระจายทรัพยากร  

มนุษยนิเวศน บริการสังคม สวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคม  รัฐสวัสดิการ  

เครือขายการคุมครองทางสังคม วาทกรรม  พลวัตของงานสังคมสงเคราะหและ

สวัสดิการสังคมทั้งในและตางประเทศ 
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SW 2233 การวิจัยเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)                

 (Quantitative Research)

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ประเภทและกระบวนการของ

การวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ

ออกแบบการวิจัยทางสังคมสงเคราะห การกำหนดหัวขอในการวิจัย วัตถุประสงค 

คำถาม ขอบเขต สมมุติฐาน และการนิยามศัพทปฏิบัติการในการวิจัยเชิงปริมาณ 

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดตัวแปรตนและตัวแปรตาม ประชากร

และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบเครื่องมือ การเลือก

ใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลและการพิสูจนสมมุติฐานการวิจัย การใช

โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การเขียนเอกสารอางอิง ฝกปฏิบัติการทำ

วิจัย การเขียนรายงาน บทความและการเผยแพรผลงานวิจัยรูปแบบตาง ๆ 

SW 2243 การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(3/3-0-0)

  (Qualitative Research)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิดและหลักการแสวงหาความรูดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การออกแบบการวิจัยทาง

สังคมสงเคราะห การกำหนดหัวขอในการวิจัย วัตถุประสงค คำถาม ขอบเขตการ

วิจัย การกำหนดกลุมตัวอยาง การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  การเก็บ

ขอมูล และการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียนเคาโครง

การวิจัย การฝกทำวิจัย การเขียนรายงาน บทความและการเผยแพรผลงานวิจัยรูป

แบบตาง ๆ 

SW 2253 การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)

 (Project Management in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิดการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห การจัดทำและการนำ

เสนอโครงการ การวิเคราะหโครงการ การดำเนินโครงการ การวิเคราะหขายงาน 

การบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น

โครงการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินตอหนวยงานหรือ

แหลงทุน การฝกปฏิบัติเขียนขอเสนอโครงการขนาดเล็ก และการนำไปสูการ

ปฏิบัติจริง

SW 2144 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  4(0-0-4/30)       

 เฉพาะรายและกลุมชน             

 (Field Work Practice in Case Work and Group Work) 

วิชาบังคับกอน: SW 2033, SW 2123, SW 2213, SW 2223 

 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุม ดวยการนำความ

รู แนวคิด ทฤษฎีหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุมไป

ประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานภายใตการดูแลของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพใน

หนวยงาน โดยศึกษานโยบาย บทบาท หนาที่ และรวมปฏิบัติงานตามกระบวนการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ฝกทักษะการสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกปฏิบัติ

งาน การเยี่ยมบาน การใหบริการปรึกษารายบุคคล หรือกลุม การประสานงาน การ

สงตอ การพิทักษสิทธิ เปนตน เขียนรายงานฉบับสมบูรณและเขียนกรณีศึกษาได 

และนำผลการฝกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนและประเมิน

ผลลัพธการเรียนรูรวมกันทั้งระหวางและเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติ ในประเด็นองค

ความรู การะบวนการ ทักษะ และทัศนคติของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห

เฉพาะรายและกลุม การใหการปรึกษา

SW 2213 การใหการปรึกษารายบุคคล   3(2/2-1/2-0)  

 และครอบครัวในงานสังคมสงเคราะห        

              (Individual and Family Counseling in Social Work)                            

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการ แนวคิดทฤษฎีของการใหการปรึกษา

รายบุคคล และการใหการปรึกษาครอบครัว การนำกระบวนการของการใหการ

ปรึกษารายบุคคลและครอบครัวมาใชกับกลุมเปาหมายดวยการสรางสัมพันธภาพ 

การศึกษาหาขอมูล การประเมิน การกำหนดเปาหมายและวางแผน ดำเนินการ 

ติดตาม ประเมินผลและยุติ ตลอดจนการฝกฝนทักษะและเทคนิคการปรึกษาใน

ฐานะเปนผูใหการปรึกษา

SW 2223 การใหการปรึกษากลุมในงานสังคมสงเคราะห  3(2/2-1/2-0)

              (Group Counseling in Social Work)                            

วิชาบังคับกอน: SW 2213

 ความหมาย จุดมุงเหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหการ

ปรึกษาแบบกลุม การนำกระบวนการของการใหการปรึกษาแบบกลุมมาใชกับกลุม

เปาหมายดวยการเตรียมการ การคัดเลือกสมาชิก การเริ่มตนกลุม การดำเนินการ 

การยุติ และประเมินผล  ตลอดจนการฝกฝนทักษะและเทคนิคการปรึกษาในฐานะ

เปนผูนำกลุมการใหการปรึกษา

SW 2002 การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคมสงเคราะห   2(0-2/4-0)                         

              (Field Visit and Seminar in Social Work)                                     

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ การวางแผน การดำเนิน

ศึกษาดูงานและสัมมนา การประเมินผลและการถอดบทเรียนของการดูงานและ

สัมมนา ในสภาพและบริการในหนวยงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม จัด

ทำรายงาน และนำผลการศึกษาดูงานมาจัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความ

เขาใจและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห  และนำเสนอผลการศึกษาดูงาน

SW 2003  จิตเวชศาสตรในงานสังคมสงเคราะห      3(3/3-0-0)

              (Psychiatry in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ความสำคัญและปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต บุคลิกภาพ การปรับตัว ความผิดปกติทางจิตและโรคทาง

จิตเวช แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดโรคทางจิตเวช สาเหตุของการเกิดโรค

ทางดานรางกาย จิตใจและสังคม ลักษณะอาการ วิธีการบำบัด ฟนฟูทางสังคม รวม

ทั้งบทบาทนักสังคมสงเคราะหในงานจิตเวชศาสตร  

  

SW 2062  จริยธรรมทางวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห 2(2/2-0-0)

              (Professional Ethics in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม หลักการ คานิยม และจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ประเด็นทางจริยธรรม เกณฑตัดสินทางจริยธรรม 

มาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหของประเทศไทยและสากล กรณีศึกษาและประสบการณการตัดสิน

ใจเชิงจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ 

SW 2123  ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน   3(3/3-0-0)

 สังคมสงเคราะหกลุมชน

              (Theory and Social Group Work Practice)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย  คุณลักษณะและประเภทของกลุม  แนวคิด ทฤษฎี หลัก

การ กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชนประเภทตาง ๆ การเตรียม

การ การคัดเลือกสมาชิกกลุม การประเมินสมาชิกและกลุม  ปญหาและความ

ตองการจำเปนของกลุมเพื่อประกอบการวางแผนออกแบบกิจกรรม  การดำเนิน

การกลุม การติดตามและประเมินผล การสิ้นสุดกลุม  บทบาทหนาที่ของนัก

สังคมสงเคราะหกลุมชน การประยุกตใชทฤษฎี เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกลุมชน การบันทึกและการจัดทำรายงาน  การบริหาร

จัดการขอมูลและการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดบริการสังคมสงเคราะหกลุมชน
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SW 3013 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน 3(3/3-0-0)

 (Theory and Community Work Practice)

วิชาบังคับกอน:  SW 2144

 แนวค ิด  ทฤษฎ ี  หล ักการ ว ิ ธ ี การ  กระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งาน

สังคมสงเคราะหช ุมชน การศึกษาชุมชน  การนำกระบวนการปฏิบัต ิงาน

สังคมสงเคราะหมาปฏิบัติงานในชุมชน การศึกษาชุมชนและกลุมเปาหมายเฉพาะ  

การประเมิน การวางแผน การดำเนินการ การติดตามและประเมินผลลัพธ บทบาท

หนาที่ของนักสังคมสงเคราะหชุมชน เทคนิค ทักษะ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน 

การประสานความรวมมือและระดมการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกชุมชนกับ

ภาคสวนตาง ๆ การพัฒนาองคกรและเครือขายเพื่อการปฏิบัติงานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตและระบบสวัสดิการในชุมชน การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห

เพื่อฟนฟูและพัฒนาทุน ภูมิปญญา และวัฒนธรรมใหเกิดการคุมครองและสราง

ความเปนธรรมใหกลุมคนในชุมชน การบริหารจัดการขอมูลและการนำเทคโนโลยี

มาพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน

SW 3023 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)

 (Information Technology for Social Work)                    

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 งานสังคมสงเคราะหในยุคดิจ ิทัล ความสำคัญของระบบขอมูล

สารสนเทศ การใชโปรแกรมสำเร็จรูปตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการขอมูล  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและ

สวัสดิการสังคมระดับบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน การปกปองขอมูลสวนบุคคล 

ระเบียบและกฎหมายเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

SW 3093  ภาวะผูนำกับการขับเคลื่อนพลังสังคม  3(3/3-0-0)

 (Leadership and Social Mobilization)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ภาวะผูนำ ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูนำ พลวัต จริยธรรม 

ความสัมพันธระหวางผู นำและผู ตาม  ผู นำเชิงกลยุทธ และการจัดการการ

เปลี่ยนแปลง มุมมองภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 และบทบาทของผูนำในการสราง

การมีสวนรวม การระดมพลังสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสังคม

SW 3113 สังคมสงเคราะหทางการศึกษา    3(3/3-0-0)

 (Social Work in Education) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎีการจัดสวัสดิการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน สาเหตุและ

ปจจัยที่ทำใหเด็กและเยาวชนไมสามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานการศึกษา 

นโยบาย กฎหมาย มาตรการ ระบบและกลไกในการดูแลและคุมครองเด็กในระบบ

การศึกษา ความจำเปนและวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะหทางการศึกษา 

ความหมาย ขอบเขต บทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะหทางในดานการพิทัก

สิทธิและคุมครองเด็ก การประสานสงตอ การทำงานสหวิชาชีพ  เครือขายความรวม

มือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

SW 2273 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)

 กับบุคคลเฉพาะรายและครอบครัว   

 (Theories and Social Work Practices with Individual 

 and Family)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 หล ักการ ว ิ ธ ีการ แนวค ิด ทฤษฎ ี  กระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งาน

สังคมสงเคราะหที่ใชในการปฏิบัติงานกับบุคคลเฉพาะรายและครอบครัว การ

แสวงหาขอเท็จจริง การประเมินกาย จิต สังคม ศักยภาพ ความเสี่ยงและความ

ตองการจำเปน เพื่อนำไปสูการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและประเมิน

ผล การประสาน การสงตอ   การพิทักษสิทธิ์และการทำงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ 

การปรับใชทฤษฎีสูการปฏิบัติ ทักษะการสรางสัมพันธภาพทางวิชาชีพ การ

สัมภาษณ การสังเกต การใชเครื่องมือ การบันทึกขอมูลและการเขียนรายงาน การ

ฝกปฏิบัติผานบทบาทสมมติและกรณีศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ

บริการงานสังคมสงเคราะหกับบุคคลเฉพาะรายและครอบครัว

SW 2283 ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม     3(3/3-0-0)

 และความมั่นคงของมนุษย                      

 (Social Problems, Social Development, 

 and Human Security)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ประเภท ของปญหาสังคม สถานการณ ความรุนแรงและ

ผลกระทบของปญหาสังคมตอความมั่นคงของมนุษยในประเทศไทยและตาง

ประเทศ แนวคิด และทฤษฎีในการวิเคราะหปญหาสังคม การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย มาตรการ นโยบาย และแผนการพัฒนาสังคมและสงเสริม

ความมั่นคงของมนุษย บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการปองกัน แกไข ฟนฟู 

และพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย

 

SW 2303 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห      3(3/3-0-0)    

 (Laws for Social Work Practice)     

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย แนวคิด หลักการและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ระบบ

กฎหมายของประเทศไทย ความสำคัญของกฎหมายที่มีตอการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห สิทธิดานสวัสดิการตามกฎหมายภายในและสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแตละกลุมเปา

หมาย 

SW 2233 การวิจัยเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)                

 (Quantitative Research)

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ประเภทและกระบวนการของ

การวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ

ออกแบบการวิจัยทางสังคมสงเคราะห การกำหนดหัวขอในการวิจัย วัตถุประสงค 

คำถาม ขอบเขต สมมุติฐาน และการนิยามศัพทปฏิบัติการในการวิจัยเชิงปริมาณ 

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดตัวแปรตนและตัวแปรตาม ประชากร

และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบเครื่องมือ การเลือก

ใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลและการพิสูจนสมมุติฐานการวิจัย การใช

โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การเขียนเอกสารอางอิง ฝกปฏิบัติการทำ

วิจัย การเขียนรายงาน บทความและการเผยแพรผลงานวิจัยรูปแบบตาง ๆ 

SW 2243 การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(3/3-0-0)

  (Qualitative Research)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิดและหลักการแสวงหาความรูดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การออกแบบการวิจัยทาง

สังคมสงเคราะห การกำหนดหัวขอในการวิจัย วัตถุประสงค คำถาม ขอบเขตการ

วิจัย การกำหนดกลุมตัวอยาง การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  การเก็บ

ขอมูล และการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียนเคาโครง

การวิจัย การฝกทำวิจัย การเขียนรายงาน บทความและการเผยแพรผลงานวิจัยรูป

แบบตาง ๆ 

SW 2253 การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)

 (Project Management in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิดการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห การจัดทำและการนำ

เสนอโครงการ การวิเคราะหโครงการ การดำเนินโครงการ การวิเคราะหขายงาน 

การบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น

โครงการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินตอหนวยงานหรือ

แหลงทุน การฝกปฏิบัติเขียนขอเสนอโครงการขนาดเล็ก และการนำไปสูการ

ปฏิบัติจริง
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SW 3333  สวัสดิการครอบครัวและเด็ก   3(3/3-0-0)

 (Family and Child Welfare)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ การจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว 

พลวัตครอบครัวและสังคมท่ีมีผลตอการจัดสวัสดิการครอบครัวและเด็ก นโยบาย 

กฎหมาย และมาตรการ และรูปแบบบริการสวัสดิการครอบครัวและเด็กในประเทศ 

และระหวางประเทศ ในสถาน นอกสถาน ครอบครัวบุญธรรม ครอบครัวอุปถัมภ 

การคุมครองทางสังคม บทบาทของหนวยงานท่ีจัดบริการสวัสดิการครอบครัวและ

เด็กในประเทศไทย  แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการครอบครัวและ เด็ก 

บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในงานสวัสดิการครอบครัวและเด็ก

SW 3403 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหการแพทย 3(3/3-0-0)

 (Medical Social Sork Practices)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ขอบเขต แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการสังคมสงเคราะห

การแพทย ปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย กลุมชนและ

ชุมชน มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหการแพทย บทบาทของนัก

สังคมสงเคราะหการแพทย ระบบและสิทธิสวัสดิการทางการแพทยในประเทศไทย

SW 3523  สาธารณภัยเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Disasters)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย  หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสาเหตุของ

การเกิดสาธารภัย ประเภท สถานการณและความรุนแรงของสาธารภัย ความเสีย

หาย ผลกระทบตอมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบาย กฎหมาย และมาตรการ

ปองกัน บรรเทา บำบัดฟนฟูผลกระทบของสาธารณภัยในประเทศ ตางประเทศ 

และความรวมมือระหวางประเทศ

SW 3583 วิทยาการสูงอายุ    3(3/3-0-0)

 (Gerontology)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผูสูงอายุใหมีศักยภาพ ปญหาและ

ความตองการทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจที่สงผลตอสุขภาพในผูสูง

อายุ ภาวะการสูงอายุที่มีตอบุคคล ครอบครัวและสังคม นโยบาย แนวทาง และ

กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมในการจัด

สวัสดิการสำหรับผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

แนวทางการสงเสริมศักยภาพและบทบาทผูสูงอายุใหสอดคลองกับภาวะสังคมที่

เปลี่ยนแปลง

SW 3243 การประสานและการระดมทรัพยากร  3(3/3-0-0)

 ในงานบรรเทาสาธารณภัย  

 (Coordination and Resource Mobilization 

 for Disaster Relief)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ประเภทของสาธารณภัย สถานการณ ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ประเทศไทย แนวคิดและแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบริหาร

จัดการสาธารณภัยในชวงกอนเกิด ระหวาง และหลังเกิดสาธารณภัย แนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการประสานงาน การระดม

ทรัพยากร และความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อประโยชนในงาน

สาธารณภัย บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในงานสาธารณภัย บทเรียนจากกรณี

ศึกษาในการบรรเทาสาธารณภัย  

SW 3266 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน  6(0-0-6/36)

     (Field Work Practice in Community Work)

วิชาบังคับกอน:  SW 2144, SW 3013,SW 2243

 ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน ใหนักศึกษา นำความรู หลักการ 

และวิธีการสังคมสงเคราะห     ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานระดับชุมชน โดยเริ่ม

จากการศึกษานโยบาย บทบาทและหนาที่ขององคการ    รวมปฏิบัติงานและเรียน

รูกระบวนการทำงานขององคการ ศึกษาชุมชน จัดทำกรอบการศึกษา เครื่องมือเก็บ

ขอมูล กำหนดวิธีการเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลและวิเคราะหขอมูล 

ประเมินปญหาและความตองการของชุมชน นำประเด็นปญหาและความตองการ

ของประชาชน มาเขียนแผนงานโครงการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย  ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล โดยการประสานความรวมมือและ

ระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนมาใชใหบรรลุเปาหมายการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตในชุมชน นำบทเรียนและผลลัพธการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานมาจัด

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียนรวมกันทั้งในระหวางและสิ้นสุดการฝก

ปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางองคความรู ทักษะ และทัศนคติของการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะหชุมชน

SW 3273 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(2/2-1/2-0)  

 ในภาวะวิกฤตเพื่อผูประสบภัยพิบัติ         

 (Social Work Crisis Intervention for Disaster Victims)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการในการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะหภาวะวิกฤต ความหมายและความสำคัญของการสงเคราะหบุคคล

ผูประสบปญหาวิกฤต  ลักษณะของปญหาและความแตกตางของปญหาวิกฤตกับ

ปญหาอื่น ๆ บทบาทและหนาที่ของนักสังคมสงเคราะหในการทำงานกับผูประสบ

ปญหาวิกฤตจากการประสบภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการที่

นำมาใชในการประเมิน วิเคราะห วางแผน เพื่อดำเนินการแกไข  ฟนฟูและปองกัน

ปญหาวิกฤต
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SW 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน   3(3/3-0-0)

 กับกระบวนการยุติธรรม           

 (Juvenile Delinquency and Criminal Justice) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีวาดวยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 

กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมาย

ไทยในเชิงเปรียบเทียบสิทธิเด็กกับสิทธิมนุษยชนระดับสากล งานสังคมสงเคราะหใน

กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

SW 4013 องคการปกครองสวนทองถิ่นกับงานสาธารณภัย 3(3/3-0-0)

 (Local Organization and Disasters)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 หลัการ แนวคิด ที่เกี่ยวของกับองคการปกครองสวนทองถิ่น นโยบาย 

แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย และมาตรการขององคการปกครองสวนทองถิ่นดาน

การปองกัน บรรเทา บำบัดฟนฟูและพัฒนา ผลกระทบตอบบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน และสิ่งแวดลอมจากสาธารณภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น  บทบาท

ของนักสังคมสงเคราะหในองคการปกครองสวนทองถิ่นดานงานสาธารณภัย

SW 4023 ความยุติธรรมและความสมานฉันททางสังคม 3(3/3-0-0)

 (Social Justice and Restorative justice)

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 กระบวนทัศนของความยุติธรรมทางสังคม รากฐานเชิงปรัชญาภายใต

ความยุติธรรมทางสังคม ลักษณะความสัมพันธระหวางความยุติธรรมทางสังคมใน

แตละกระบวนการทัศน การบูรณาการใหเกิดแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมทาง

สังคม การสรางสังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทร เพื่อบทบาทในการ

พิทักษสิทธิ์ใหเกิดพลังชุมชน พลังประชาชน

SW 4033 ชุมชนฐานราก    3(3/3-0-0)

 ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 (Grassroots Community 

 in Risk Management from Disasters)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชน

ฐานรากเปนศูนยกลาง  นโยบาย แผนงาน กฎหมาย และมาตรการในการเสริม

สรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายในการปองกัน และจัดการความเสี่ยง

และผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนทั้งในและตางประเทศ

SW 3593 การจัดการในงานสาธารณภัย   3(3/3-0-0)

 (Disaster Management)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย ความเปนมาของการจัดการในงานสาธารณภัย  นโยบาย

และมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบและกลไกการจัดการงาน

สาธารณภัยระดับชาติและทองถิ่น การจัดการในงาน      สาธารณภัยประเภทตาง 

ๆ การประสานความรวมมือดานการจัดการในงานสาธารณภัยขององคกรภาครัฐ

และเอกชน แผนงาน และโครงการจัดการในงานสาธารณภัย

SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 3(3/3-0-0)

     (Criminal Justice Administration System)

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 โครงสราง อำนาจหนาที่ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม การ

ศึกษาหลักการบริหาร นโยบาย  การจัดระบบ การวางแผน การดำเนินการ การ

ตัดสินใจ การสั่งการ และการควบคุม มาใชในหนวยงานกระบวนการยุติธรรม ระบบ

สภาวะที่มีผลกระทบตอการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม  ปญหา และอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  แนวโนมการบริหารงานใน

หนวยงานกระบวนการยุติธรรม และยุติธรรมทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ

ทางสังคม

SW 3733 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)

 กับกระบวนการยุติธรรม               

     (Social Work Practices and Criminal Justice) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ หลักการ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห ที่นำมาประยุกต ใชกับงานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม 

การวิเคราะหเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม ในการอบรม แกไข ฟนฟู ผูกระทำผิด โดย

ใชสถาบัน และการไมใชสถาบัน การคุมครอง พิทักษผลประโยชนกับเหยื่อหรือผู

เสียหาย ผูกระทำผิด ครอบครัว และชุมชน บทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะห

ในกระบวนการยุติธรรม และแนวโนมของงานสังคมสงเคราะหในกระบวนการ

ยุติธรรม

SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   3(3/3-0-0)

 (Criminology and Penology)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายของอาชญาวิทยา ความเปนสหสาขาวิชาในอาชญาวิทยา 

ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมและกฎหมาย ประเภทและนิยามของ

อาชญากรรม วิเคราะหปญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแหงอาชญากรรม 

และการแกไขปญหาเหลานั้น ศึกษาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการลงโทษผูกระทำผิด 

มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ
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SW 4103 เพศภาวะ ความรุนแรง    3(3/3-0-0)

 และการคุมครองผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว  

 (Gender, Violence and Protection 

 of Domestic Violence Victims)    

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ ความรุนแรงในครอบครัว 

และการคุมครองผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว สถานการณและความ

รุนแรง รูปแบบและวงจรของความรุนแรง ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

ตอเด็ก สตรี และเพศภาวะ นโยบาย แผนกฎหมาย ทางกฎหมายในการคุมครอง

เด็ก พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ร.บ.การสงเสริมพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว 

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ร.บ.บัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  มาตรการ

ทางสังคม บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการแกไขและปองกันความรุนแรงใน

ครอบครัว แนวทางเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว พลังสรางสรรคของทุน

สังคมและทุนวัฒนธรรม ที่มีตอความมั่นคงของครอบครัว

SW 4123 การบริหารงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)

 (Social Work Administration)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

  วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานสังคมสงเคราะห  หลักการ

และเทคนิคของการบริหารงานสังคมสงเคราะห การบริหารนโยบายสวัสดิการ

สังคม การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ การวางแผน การจัดองคการ ทีมงาน การ

บริหารงบประมาณ การควบคุมติดตามนโยบายและแผน องคการสวัสดิการสังคม 

การบริหารสวัสดิการสังคมในระดับทองถิ่น ชาติ และระดับนานาชาติ 

SW 4143 การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)

 (Case Management in Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 นิยาม ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบตางๆ ของการจัดการราย

กรณี ทักษะที่จำเปน ความรับผิดชอบดานกฎหมายและดานวิชาชีพของนัก

สังคมสงเคราะหในฐานะของผูจัดการรายกรณี การพิทักษสิทธิ์ การเชื่อมประสาน

และระดมทรัพยากร การใหบริการในทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กระบวนการของการจัดการรายกรณี ตั้งแตการเตรียมการ การคนหาขอเท็จจริง 

การประเมิน การกำหนดแผนใหบริการ การดำเนินการ และการติดตามประเมิน

ผล กระทั่งยุติการบริการ การปฏิบัติการจัดการรายกรณีจากกรณีศึกษา

SW 4183 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อรัง        3(3/3-0-0) 

 และผูปวยระยะสุดทาย   

 (Social Work with Chronic Disease Patients 

 and Dying Patients)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และผู

ปวยระยะสุดทาย ปญหาและความตองการของผูปวยมีผลกระทบตอบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน เทคนิคและบทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการสงเสริม 

บำบัดและฟนฟูกาย จิต อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของผูปวยโรคเรื้อรังและผู

ปวยระยะสุดทาย การอยูในวาระสุดทายอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย และสิทธิการยุติชีวิต

SW 4063 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม    3(3/3-0-0) 

 นโยบายสังคม และระบบสวัสดิการสังคม    

 (Social Change, Social Policy 

 and Social Welfare System) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

นโยบายสังคม และระบบสวัสดิการสังคม การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

นโยบายสังคมและระบบสวัสดิการสังคม การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของนโยบาย

สังคมและระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย การประเมินนโยบายสังคม  ระบบ

สวัสดิการสังคมของประเทศไทย การพัฒนา ปรับปรุง นโยบายสังคม และระบบ

สวัสดิการใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และ

มาตรฐานสากล การมีสวนรวมของนักสังคมสงเคราะหในกระบวนการกำหนด  

พัฒนานโยบาย และแผนงานดานสวัสดิการสังคม  

SW 4073 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   3(3/3-0-0)

 เพื่อเหยื่อจากการคามนุษย       

 (Social Work Practices 

 for Human Trafficking Victims)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

ความหมายและองคประกอบของการคามนุษยตามหลักการสากล สถานการณการ

คามนุษยในระดับโลก ในภูมิภาคอาเซียน และในประเทศไทย สถานภาพของ

ประเทศไทยในการเปนประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในฐานะหนึ่งของทีมสหวิชาชีพ กระบวนการ

ชวยเหลือ คุมครอง บำบัด ฟนฟู และเสริมพลังเหยื่อของการคามนุษยที่เปนคนไทย

และชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทย และคนไทยที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยใน

ตางประเทศ ระบบและกระบวนการจัดการรายกรณีในการคุมครองสวัสดิภาพของ

เหยื่อการคามนุษยในระหวางที่อยูในประเทศไทยและการสงกลับประเทศตนทาง 

SW 4083 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับคนพิการ   3(3/3-0-0)

 (Social Work Practices 

 for People with Disabilities)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

  ความหมาย ประเภท สถานการณของคนพิการในระดับโลกและใน

ประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในเชิงการแกไข 

ปองกัน ฟนฟู และพัฒนาคนพิการ อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการขององคการ

สหประชาชาติ นโยบาย แผน กฎหมาย มาตรการของประเทศไทยและสากลที่

เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตคนพิการ องคกรคนพิการในประเทศและระหวาง

ประเทศ สวัสดิการของคนพิการในดานการศึกษา การรักษาพยาบาล การสงเสริม

อาชีพ การจางงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ ที่อยูอาศัย  บทบาท

ของนักสังคมสงเคราะหในการฟนฟู และพัฒนาคนพิการ การทำงานรวมกับ

ครอบครัวคนพิการ และชุมชน เพื่อสวัสดิการของคนพิการ     
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SW 4289 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  9(0-0-9/36)      

 ตามความสนใจเฉพาะดาน      

 (Social Work Field Practice in Area 

 of Specific Interest) 

วิชาบังคับกอน: ผานทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ  

 ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตามความสนใจเฉพาะดาน ดวยการบูรณา

การความรูที่ไดเรียนมาตลอดหลักสูตร นำไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานใน

ระดับบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชน โดยศึกษานโยบาย บทบาทและหนาที่ของ

หนวยฝก การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตามภารกิจของหนวยงาน การบริหาร

โครงการ ประสาน สงตอ สรางเครือขาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดทำบันทึก 

รายงานการปฏิบัติงาน การเขียน case review และนำผลการฝกปฏิบัติมารายงาน

รับการนิเทศกับอาจารยอยางสม่ำเสมอ ถอดบทเรียนผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นสุด

การฝกปฏิบัติ การเตรียมพรอมการเขาสูการเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ ภาย

ใตการดูแลของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพในหนวยงาน

SW 4293 การประกอบการเพื่อสังคม   3(3/3-0-0)

 และความรับผิดชอบตอสังคม  

 (Social Entrepreneurship and Social Responsibility)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประกอบการเพื่อสังคมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนมา กระบวนการ รูปแบบ ประเภทการประกอบ

การเพื่อสังคม นโยบาย แผนงาน กฎหมาย และมาตรการสงเสริมการประกอบการ

เพื่อสังคม ในประเทศไทย และตางประเทศ กรณีศึกษาการประกอบการเพื่อสังคม

SW 4303 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพื่อคนไรที่พึ่ง   3(3/3-0-0)

 (Social Work Practices for the Homeless)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย สถานการณปญหา สาเหตุการเปนคนไรที่พึ่ง ปญหาที่คนไร

ที่พึ่งเผชิญ รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุมครองคนไรที่พึ่งเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต นโยบายเชิงปฏิบัติทั้งในระดับพื้นที่และระดับองคกร กฎหมาย 

พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 บทบาทหนาที่ของนัก

สังคมสงเคราะหเพื่อคนไรที่พึ่ง การมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการ

สงเสริมกระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุก การเสริมพลังอำนาจ การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการคุมครองคนไรที่พึ่ง  

SW 4213 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)

 ผูประสบสาธารณภัย 

 (Social Work for Disaster Victims)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย หลักการ สาเหตุ ขอบเขต ประเภท อันตราย ความรุนแรง

ของสาธารณภัย ผลกระทบจากสาธารณภัยตอชีวิตของมนุษย การวาง แผนดำเนิน

การ การเตรียมรับสถานการณ และการควบคุมปองกันสาธารณภัย ขอบเขตและ

พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะหในงานสาธารณภัย การปฏิบ ัต ิงาน

สังคมสงเคราะหเพื่อการคุมครอง ปองกัน แกไข ฟนฟู พัฒนาผูประสบสาธารณภัย 

สิทธิประโยชนของผูประสบสาธารณภัยตามกฎหมาย การรวมมือและการประสาน

เครือขายเพื่อการบริการชวยเหลือ และพัฒนาผูประสบสาธารณภัย

SW 4223 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(3/3-0-0)

 เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย         

 (Applications of Geographic Information Systems 

 for Social Work)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความรูพื้นฐานทางภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geograph-

ic Information Systems) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื ่อจัดทำระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และขอมูลที่ไมใช

เชิงพื้นที่ ขอมูลทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรในงานสังคมสงเคราะหดานตาง ๆ

SW 4263 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหครอบครัว 3(0-3/9-0)

 (Independent Study in Family Social Work)   

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหครอบครัว ภายใตการแนะนำและควบคุม ดูแลของอาจารยที่ไดรับ

มอบหมาย    

SW 4283 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0)

 (Geographic Information Systems 

 for Management)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี       

 แนวคิด ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีดานการจัดการ

สารสนเทศเชิงพื้นที่ (geospatial technology) ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิเคราะห

เพื ่อแกปญหา วางแผน ตัดสินใจและจัดการปญหาซับซอนและใชรวมกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตชวยจัดเก็บ

ระบุตำแหนงที่    ตาง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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SW 4603 องคการสาธารณประโยชน      3(3/3-0-0)

 และอาสาสมัครในงานสาธารณภัย

 (Non-profit Organizations 

 and Volunteers for Disasters)

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด พัฒนาการ และบทบาทขององคการสาธารณ ประโยชนที่ไม

แสวงกำไรในงานสาธารณภัย รูปแบบการทำงาน สาธารณภัย การพัฒนาความรวม

มือระหวางองคการในงานสาธารณภัย แนวคิด ความหมาย ความสำคัญและบทบาท

ของอาสาสมัครในงานสาธารณภัย การจัดทำฐานขอมูล การคัดเลือกอาสาสมัคร 

การสรางแรงจูงใจ การฝกอบรม การใหการปรึกษาเรื่องการจัดการอาสาสมัครใน

งานสาธารณภัย การสนับสนุนและรักษาไวซึ่งอาสาสมัคร การฝกทดลองการเปน

อาสาสมัครในงานสาธารณภัย

SW 4673 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)

 ในระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ       

              (Social Work Practices 

 for Long-term Care for the Elderly) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ หลักการการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ 

กระบวนการในการทำงานสังคมสงเคราะห วิธีการและเทคนิคการดูแลผูสูงอายุใน

แตละชวงวัย และการเตรียมตัวเขาสูภาวะสุดทายของชีวิต ภายใตบริบทสังคมและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดทำพินัยกรรมชีวิต การทำงานกับครอบครัว

และการจัดการความสูญเสีย บทบาทของนักสังคมสงเคราะหและทีมสหวิชาชีพใน

การจัดบริการเกี่ยวกับภาวะสุดทายและการเสียชีวิต

SW 4683 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)

 สำหรับผูเสพและผูติดสารเสพติด        

 (Social Work Practices for Drug 

 and Substance Abusers and Addicts)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสารเสพติดและผลกระทบของสารเสพ

ติดตอบุคคลครอบครัวและสังคม วิธีการ กระบวนการ หลักการ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสำหรับผูติดสารเสพติด การบำบัดและฟนฟูผูติดสารเสพ

ติดดวยรูปแบบตาง ๆ Matrix Program, CBT, MBCT รวมทั้งการประสานงานรวม

กับเครือขายสหวิชาชีพเพื่อพิทักษสิทธิใหผูเลิกใชกลับสูสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและ

ความเสมอภาค

SW 4693 ครอบครัวบำบัด    3(3/3-0-0)

 (Family Therapy)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับครอบครัวบำบัด รูปแบบ 

วิธีการ กระบวนการ ประเภทของครอบครัวบำบัด ความสัมพันธและการสื่อสารใน

ครอบครัว พลวัตของครอบครัวที่สงผลตอปญหาความสัมพันธในครอบครัว 

กระบวนการและขั้นตอนการทำครอบครัวบำบัด การประเมินครอบครัว เทคนิค 

ทักษะในการทำครอบครัวบำบัด

 

SW 4403 ผูนำกลุมสัมพันธ     3(3/3-0-0)         

 (Group Dynamics Leader) 

Prerequisite: None

 ความหมาย หลักการ กระบวนการ โครงสราง ลักษณะ และรูปแบบของ

กลุมสัมพันธ ผูนำ กลุมสัมพันธ การวางแผนและการบริหารกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

พัฒนาการของกลุมสัมพันธ การประเมินกลุมสัมพันธ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ทำงานกลุมสัมพันธ ฝกปฏิบัติการดำเนินการกลุมสัมพันธ กระบวนการทำใหเกิด

ความรวมมือที่ดีและนำไปสูประสิทธิภาพของกลุม

SW 4363 การศึกษาอิสระ    3(0-3/9-0)

 ในงานสังคมสงเคราะหการแพทย

 (Independent Study 

 in Medical Social Work)                                       

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหการแพทย ภายใตการแนะนำและควบคุมดูแลของอาจารยที่ไดรับ

มอบหมาย

SW 4563 เหยื่อวิทยา     3(3/3-0-0)

 (Victimology)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายของเหยื่อวิทยา ลักษณะของเหยื่ออาชญากรรม แนวคิด 

ทฤษฎีวาดวยแนวโนมของผูจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม การปองกันและการเสริม

สรางทักษะการปรับตัวเพื่อผานพนวิกฤต การฟนคืนพลัง  ของเหยื่อ การคุมครอง

และพิทักษประโยชนแกเหยื่อหรือผูเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม 

SW 4583 การศึกษาอิสระ    3(0-3/9-0)

 ในงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย

 (Independent Study 

 in Disaster Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหสาธารณภัย ภายใตการแนะนำและควบคุม ดูแลของอาจารยที่ได

รับมอบหมาย

SW 4593  การศึกษาอิสระ            3(0-3/9-0)

 ในงานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม

 (Independent Study 

 in Social Work for Social Justice)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม ภายใตการแนะนำ และควบคุมดูแลของ

อาจารยที่ไดรับมอบหมาย
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SW 4883 เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย 3(3/3-0-0)  

 (Stabilization of Family in Thai Society) 

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและสถาบันครอบครัว ครอบครัวอบอุน 

ครอบครัวเขมแข็ง  สภาวะความเปนไปของครอบครัว เสถียรภาพของสถาบัน

ครอบครัวไทยในระบบโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นโยบาย กฎหมาย 

มาตรการดำเนินการใหเกิดความมีเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว ทั้งในบทบาท

ภาครัฐ เอกชน และการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว   

SW 4903 การจัดการความรู    3(3/3-0-0)

 และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 (Knowledge Management 

 and Lifelong Learning )             

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

      ความสำคัญของการจัดการความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต หลักการ

แนวคิด กระบวนการ เทคนิควิธี การจัดการความรูและการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต การวางแผนและการบริหารการจัดการความรู ฝกปฏิบัติ การบริหาร

การจัดการความรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

SW 4923 อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา  3(2/2-1/2-0)

 (ASEAN and Social Welfare Studies)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย  ความจำเปน ความเปนมา เปาหมายของประชาคม

อาเซียน องคประกอบ กฎบัตร  การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระบบ

สวัสดิการสังคม ระบบและกลไกเสริมสรางความเขมแข็ง กระบวนการศึกษาเชิง

ค ุณภาพและจัดการความรู   ศ ึกษาดูงานและสัมมนากรณีศ ึกษาอาเซียน

และสวัสดิการสังคม 

SW 4703 วิทยาการระบาดทางสังคม    3(3/3-0-0)

 (Social Epidemiology)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีวิทยาการระบาดทางสังคม สถานการณและ

ความรุนแรงของการเกิดโรคและการเจ็บปวย  สาเหตุ ปจจัย และตัวกำหนดของ

สุขภาพเชิงสังคมที่ไมเปนธรรม  การเกิดโรคจากโครงสรางทางสังคม ระบบ

เศรษฐกิจ สภาวะทางจิตสังคม พฤติกรรม นโยบาย  และมาตรการทางสังคมในการ

สงเสริมและปองกันการเกิดโรคในสังคม 

SW 4803 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ  3(3/3-0-0)   

 และการสังคมสงเคราะห  หลังปลดปลอย             

 (Probation, Pardon, Parole, 

 and Post-release Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 คานิยม แนวคิด มาตรการการปฏิบัติกับผูกระทำผิดในชุมชน  ดวยระบบ

การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษ การสังคมสงเคราะหหลังการปลด

ปลอย การศึกษาเทคนิค วิธีการการปฏิบัติกับผูกระทำผิดในชุมชน  ผานกรณีศึกษา

ที ่นาสนใจ  นโยบาย และกฎหมายที่เกี ่ยวของในระบบการคุมประพฤติ การ

อภัยโทษ การพักการลงโทษ และการสังคมสงเคราะหหลังการปลดปลอย 

SW 4813 เทคนิคการทำงานกับผูกระทำความผิด  3(3/3-0-0)       

 (Techniques for Working with Offenders)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 นิยาม ความหมายของการกระทำความผิดและผู กระทำความผิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกระทำผิด หลักการ วิธีการและเทคนิคการปฏิบัติงานกับ

ผูกระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงานแกไข ฟนฟู ปองกันการก

ระทำความผิดระดับบุคคล กลุม ครอบครัวและชุมชน และผูเกี่ยวของตามแนว

อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
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SW 4403 ผูนำกลุมสัมพันธ     3(3/3-0-0)         

 (Group Dynamics Leader) 

Prerequisite: None

 ความหมาย หลักการ กระบวนการ โครงสราง ลักษณะ และรูปแบบของ

กลุมสัมพันธ ผูนำ กลุมสัมพันธ การวางแผนและการบริหารกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

พัฒนาการของกลุมสัมพันธ การประเมินกลุมสัมพันธ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ทำงานกลุมสัมพันธ ฝกปฏิบัติการดำเนินการกลุมสัมพันธ กระบวนการทำใหเกิด

ความรวมมือที่ดีและนำไปสูประสิทธิภาพของกลุม

SW 4363 การศึกษาอิสระ    3(0-3/9-0)

 ในงานสังคมสงเคราะหการแพทย

 (Independent Study 

 in Medical Social Work)                                       

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหการแพทย ภายใตการแนะนำและควบคุมดูแลของอาจารยที่ไดรับ

มอบหมาย

SW 4563 เหยื่อวิทยา     3(3/3-0-0)

 (Victimology)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมายของเหยื่อวิทยา ลักษณะของเหยื่ออาชญากรรม แนวคิด 

ทฤษฎีวาดวยแนวโนมของผูจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม การปองกันและการเสริม

สรางทักษะการปรับตัวเพื่อผานพนวิกฤต การฟนคืนพลัง  ของเหยื่อ การคุมครอง

และพิทักษประโยชนแกเหยื่อหรือผูเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม 

SW 4583 การศึกษาอิสระ    3(0-3/9-0)

 ในงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย

 (Independent Study 

 in Disaster Social Work)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหสาธารณภัย ภายใตการแนะนำและควบคุม ดูแลของอาจารยที่ได

รับมอบหมาย

SW 4593  การศึกษาอิสระ            3(0-3/9-0)

 ในงานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม

 (Independent Study 

 in Social Work for Social Justice)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม ภายใตการแนะนำ และควบคุมดูแลของ

อาจารยที่ไดรับมอบหมาย

SW 4213 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  3(3/3-0-0)

 ผูประสบสาธารณภัย 

 (Social Work for Disaster Victims)

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความหมาย หลักการ สาเหตุ ขอบเขต ประเภท อันตราย ความรุนแรง

ของสาธารณภัย ผลกระทบจากสาธารณภัยตอชีวิตของมนุษย การวาง แผนดำเนิน

การ การเตรียมรับสถานการณ และการควบคุมปองกันสาธารณภัย ขอบเขตและ

พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะหในงานสาธารณภัย การปฏิบ ัต ิงาน

สังคมสงเคราะหเพื่อการคุมครอง ปองกัน แกไข ฟนฟู พัฒนาผูประสบสาธารณภัย 

สิทธิประโยชนของผูประสบสาธารณภัยตามกฎหมาย การรวมมือและการประสาน

เครือขายเพื่อการบริการชวยเหลือ และพัฒนาผูประสบสาธารณภัย

SW 4223 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(3/3-0-0)

 เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย         

 (Applications of Geographic Information Systems 

 for Social Work)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 ความรูพื้นฐานทางภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geograph-

ic Information Systems) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื ่อจัดทำระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และขอมูลที่ไมใช

เชิงพื้นที่ ขอมูลทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรในงานสังคมสงเคราะหดานตาง ๆ

SW 4263 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะหครอบครัว 3(0-3/9-0)

 (Independent Study in Family Social Work)   

 วิชาบังคับกอน:  ไมมี

 การทำรายงานเปนรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจดาน

สังคมสงเคราะหครอบครัว ภายใตการแนะนำและควบคุม ดูแลของอาจารยที่ไดรับ

มอบหมาย    

SW 4283 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0)

 (Geographic Information Systems 

 for Management)  

วิชาบังคับกอน:  ไมมี       

 แนวคิด ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีดานการจัดการ

สารสนเทศเชิงพื้นที่ (geospatial technology) ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิเคราะห

เพื ่อแกปญหา วางแผน ตัดสินใจและจัดการปญหาซับซอนและใชรวมกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตชวยจัดเก็บ

ระบุตำแหนงที่    ตาง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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