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โครงการฝกอบรมบุคคลที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาอื่น
ที่มีประสบการณการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหติดตอกัน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป - 10 ป
เพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
ของนักสังคมสงเคราะห (มสค.) (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)
1. หลักการและเหตุผล
ตามขอบัญญัติของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556 มาตรา 10 (2) ไดกําหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสามัญที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะหศาสตร หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่สภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะหรับรองและผานการฝกอบรม โดยมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวของกับการคุมครอง
การใหคําปรึกษา แนะนํา การสงเสริมและการสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ตาม
มาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหกําหนด เพื่อใหผูผา นการอบรมสามารถเขาสูการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห (มสค.) อันจะนําไปสูการมีคุณสมบัติเปนสมาชิก
สามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห ตามมาตรา 10 (2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556
และตามมติการประชุมสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2556
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห จึงจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีใน
สาขาอื่น สําหรับผูมีประสบการณการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไมต่ํากวา 5 ป – 10 ป เพื่อนําไปสูการมีคณ
ุ สมบัติ
เปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห อันจะนําไปสูการขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะหรับอนุญาต ตามหลักสูตรทีค่ ณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ไดเห็นชอบหลักสูตร ทัง้ นีไ้ ดปรับใหเหมาะสมกับผูมีประสบการณการปฏิบัตงิ าน
สังคมสงเคราะหไมต่ํากวา 5 ป – 10 ป โดยคํานึงถึงความรูที่ตองศึกษารายวิชาตางๆ 8 รายวิชา ไดแก (1)วิชา
ปรัชญา แนวคิด พื้นฐานทฤษฎีทางสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม (2)วิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง (3)วิชาจริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห (4)วิชาสหวิทยาการในงานสังคมสงเคราะห (5)วิชา
สังคมสงเคราะหบูรณาการ (6)วิชาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห (7)วิชากฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห และ (8)วิชาการฝกปฏิบัติและสัมมนา หรือจัดกลุมความรูเปน 3
กลุม ไดแก ความรูดานพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ความรูดานทฤษฏีและการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห
รวมทั้งการฝกปฏิบัติ
2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห
สมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ กระทรวง พม.
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางความรูพื้นฐานดานสังคมสงเคราะห ทักษะ และทัศนคติ ใหกับนักสังคมสงเคราะห/
ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นฯ ที่มีประสบการณการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไมต่ํากวา 5 ป – 10 ป
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3.2 เพื่อเสริมสรางกระบวนการจัดการความรูและสงเสริมการเรียนรูรวมกันของผูเขารับการอบรม
3.3 เพื่อใหผูเขาอบรมมีคณ
ุ สมบัติและความพรอมดานฐานความรู ที่จะสมัครเปนสมาชิกสามัญของสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห ตามมาตรา 10 (2) ของพระราชบัญญัติวชิ าชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556
4. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ผูเขารับการอบรม เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรสาธารณประโยชน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
เปนผูปฏิบตั ิงานดานสังคมสงเคราะหและดํารงตําแหนงนักสังคมสงเคราะห หรือ เปนผูปฏิบัตงิ านสวัสดิการ
สังคมและไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิหนาที่นักสังคมสงเคราะห โดยมีประสบการณการปฏิบัตหิ นาที่ไมต่ํากวา 5 ป –
10 ป
ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมตองผานการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แตงตั้ง
โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห
หลักเกณฑในการกลั่นกรองคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับ การอบรมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหที่
สภาวิชาชีพประกาศกําหนด
1) ผูที่ประสงคจะเขารับการอบรม ฯ ตองมีหลักฐาน ดังนี้
1.1)มีห นัง สือรั บ รอง หรื อคํา สั่ง แตง ตั้ง /มอบหมายจากผูบั งคั บ บัญ ชาในหนว ยงานต น สัง กัด ให
ปฏิบัติงานในตําแหนงนักสังคมสงเคราะห หรือ/ ปฏิบัติหนาที่นักสังคมสงเคราะหตามกฎหมาย
ทางสังคมอื่นๆ ตามมาตรา 28 ใหการรับรองการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนง
การทํางาน ทั้งนี้ ผูรับรองตองรับผิดชอบทางกฎหมายกรณีรับรองเท็จ/สรางเอกสารใหม
1.2) เปนผูใชเวลาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลางาน ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห
1.3) มีเอกสาร/หลักฐานที่บอกรายละเอียดของการทํางานวา ไดปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหภายใน
3-5 ป ที่ผานมา เชน
– การรับหนาที่ใหความชวยเหลือผูใชบริการ ทั้งระดับ บุคคล กลุม ชุมชน
- การใชความรูทางสังคมสงเคราะหจัดหรือพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของ
– เคยไดรับการอบรม/พัฒนา ดานสังคมสงเคราะหและมีการนําไปใชในการทํางาน
2) คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการอบรม จะรว มกันพิจารณาหลักฐาน เอกสารตางๆ
หรือการสอบถามความเห็นไปยังผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานตางๆ ไดตามความเหมาะสม
3) คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ตองประกาศผลผูไดรับการพิจารณาเขาอบรมหลักสูตรการ
ฝกอบรมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหที่สภาวิชาชีพประกาศกําหนด ใหผูสมั ครเขารับการอบรมรับทราบในเวลาที่
เหมาะสม กอนการเปดการอบรม ทั้งนี้มิใหผูประสงคเขารับการอบรมเสียสิทธิประโยชนที่พึงได
5. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
จํานวน 200 ชั่วโมง หรือ 16 วัน + 3 วัน
จัดอบรมในระหวางวันที่ 21กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557
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6. สถานที่จัดอบรม หอง 103 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร
7. รับสมัคร

ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

8. ประกาศผลผูเขารับการอบรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

9. คาใชจายในการอบรม จํา นวน 15,000 บาทตอ ทา น (หนึ่ง หมื่ น ห าพั น บาทถว น) ไมร วมคา ที่พั ก ค า
เดินทาง คาอาหาร และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 15 ชั่วโมง ผูเขาอบรมตองรับผิดชอบ
คาใชจายอันเนื่องจากการฝกภาคปฏิบัติ ดวย
(เนื่องจากการจัดอบรมในครั้งนี้ ไมไดรับ การสนับ สนุน คาใชจา ยคาใชจายจากหนวยงานอื่น
คาใชจายจํานวน 15,000 บาทตอทาน จะเปนคาวิทยากร เอกสาร คาอาหารและอาหารวางระหวางการอบรม และ
คาจัดการ/ดําเนินการตางๆ เปนตน)
คาใชจายนี้ เปนการคํานวณจากจํานวนผูเขาอบรมประมาณ 50 ทาน และมิไดเ ปนการจัดเพื่อ
แสวงหากําไร ดังนั้น หากมีผูเขาอบรมต่ํากวา 50 ทาน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและ สมาคมนักสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจงใหผูสมัครทราบในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
รวมทั้งจะแจงการโอนเงินเขาบัญชีสําหรับผูไดรับการคัดเลือกเขาอบรม ตอไป
10. จํานวนผูเขารับการอบรม ไมต่ํากวา 50 คน
11. วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายทั้งกลุมใหญและกลุมยอย การเรียนรู /
สรุปบทเรียนจากประสบการณการทํางาน
12. การประเมินผลการอบรม
การสอบประเมินผูเขาอบรมภายหลังจบหลักสูตร โดยเกณฑการประเมิน กําหนดใหผูเขารับการอบรม ตอง
สอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
12.1 ภาควิชาการ การสอบขอเขียนจากเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญของการอบรม 60 คะแนน
12.2 ภาคปฏิบตั ิ
40 คะแนน
- โดยเขียนสรุปบทเรียนการเรียนรูจ ากการฝกภาคปฏิบัติ ในรูปบทความ
ความยาวประมาณ 5 หนากระดาษA4
(10 คะแนน)
- การมีสวนรวมในการสัมมนาและทํางานกลุม
(20 คะแนน)
- คะแนนจากผูนเิ ทศงานภาคปฏิบัติ (Field Supervisor) (10 คะแนน)
(การฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 15 ชั่วโมง คือ การเพิ่มพูนประสบการณในการทํางาน โดยใหผเู ขา
อบรมไปรวมเรียนรูและปฏิบัตงิ านในหนวยงานที่ตนมีความสนใจ นอกหนวยงานที่ตนสังกัด เพื่อประโยชน
ในการเรียนรูความหลากหลายและแนวทางที่สามารถนํามาสรางสรรคในงานของตนเองได ทั้งนี้ จะเปนการ
ฝกโดยใชเวลาในครั้งเดียว หรือสะสมรายชั่วโมง ไดตามความเหมาะสม)
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12.3 การวัดพัฒนาการและการมีสวนรวม จะวัดจากความรูที่ไดรับ (Pre-test และ Post –test) และ
การมีสวนรวมในการอบรมรอยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด
กรณีผูที่ไมผานการอบรม
คณะกรรมการจัดการอบรม จะจัดการสอบซอมให 1 ครั้ง ภายหลังการสิ้นสุดการอบรมในระยะเวลาที่
เหมาะสม และหากผูเขารับการอบรมไมผานการสอบในครั้งที่ 2 นี้ จะตองเขาไปฝกงานในหนวยงานดานสังคม
สงเคราะหหรือสวัสดิการสังคม ที่มีผนู ิเทศงานเปนผูป ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนุญาต เปนเวลา 30
ชั่วโมง หรือ 5 วันทําการ ทั้งนีต้ องสงเอกสารแสดงการเรียนรูที่ไดจากการฝกงาน พรอมการประเมินความเห็นของผู
นิเทศงาน สงใหแกคณะกรรมการจัดการอบรมพิจารณาประกอบ และจะดําเนินการแจงผลการอบรมกลับไปอีกครั้ง
หนึ่ง
13. การดําเนินการเพื่อเขาสูขั้นตอนการขอรับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของนักสังคมสงเคราะห (มสค.)
1. ผูที่ผานการอบรม จะไดรับวุฒิบัตรในการผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเปนนักสังคม
สงเคราะห ตามระยะเวลาในการอบรม
2. ผูที่ผานการอบรมตองดําเนินการสงแบบประเมิน ๓ ระดับ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Case review
หรือ Academic Review) ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติกําหนด เพื่อเขาสูระบบประเมินมาตรฐาน มสค. ตอไป
3. เมื่อเขาสูการประเมินดวยการสัมภาษณและการเขียน case review แลว คณะกรรมการจัดการอบรม
จะแจงผลใหทราบอีกครั้งหนึ่ง เปนการผานการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของนักสังคมสงเคราะห (มสค.)
โดยสมบูรณ
4. ผูที่ไดรับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห (มสค.) โดยสมบูรณ มีสทิ ธิสมัคร
เปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห และเขาสูการประเมินคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหรับอนุญาตตอไป ยกเวนแตผูมีคุณสมบัตติ ามมาตรา 28 (1) ที่มิไดดํารงตําแหนง
นักสังคมสงเคราะหโดยตรง แตไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหิ นาที่ตามกฎหมายตางๆ จะไดรับใบอนุญาตวิชาชีพที่
ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจ เชน ใบอนุญาตวิชาชีพเฉพาะกิจสําหรับพนักงานสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือใบอนุญาตวิชาชีพเฉพาะกิจสําหรับพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
เด็ก เปนตน ทั้งนี้เปนไปตามมติที่ประชุมสภาวิชาชีพ
14. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
14.1 จํานวนชั่วโมงของหลักสูตร มีจํานวนทั้งหมด 200 ชั่วโมง โดยแบงเปน
(1) หมวดวิชาสาระหลัก (วิชาบังคับ)
กําหนด 120 ชั่วโมง
(2) หมวดวิชาเลือกทดแทน
กําหนด 80 ชั่วโมง
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14.2 ระยะเวลาการอบรม
14.2.1 หมวดวิชาสาระหลัก (วิชาบังคับ) 120 ชั่วโมง (ระยะเวลา 12-15 วัน) จากจํานวน 8 วิชา
คือ
(1) ปรัชญา แนวคิด พื้นฐานทฤษฎีทาง
จํานวน 20 ชม.
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
(2) พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลง
จํานวน 10 ชม.
(3) จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห
จํานวน 10 ชม.
(4) สหวิทยาการในงานสังคมสงเคราะห
จํานวน 10 ชม.
(5) สังคมสงเคราะหบูรณาการ
จํานวน 10 ชม.
(6) กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
จํานวน 10 ชม.
ของนักสังคมสงเคราะห
(7) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
จํานวน 5 ชม.
สังคมสงเคราะห
(8) การฝกภาคปฏิบัติและการสัมมนา
จํานวน 45 ชม.
แบงเปน (ก) การฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 15 ชม.
(ข) การสัมมนา
จํานวน 30 ชม.
(8.1) การฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 15 ชั่วโมง คือ การเพิ่มพูนประสบการณในการทํางาน
โดยใหผเู ขาอบรมไปรวมเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตนมีความสนใจ นอก
หนวยงานที่ตนสังกัด เพื่อประโยชนในการเรียนรูความหลากหลายและแนวทางที่สามารถ
นํามาสรางสรรคในงานของตนเองได ทั้งนี้ จะเปนการฝกโดยใชเวลาในครั้งเดียว หรือ
สะสมรายชั่วโมง ไดตามความเหมาะสม
(8.2) การสัมมนา จํานวน 30 ชั่วโมง คือ การนําความรู บทเรียน ที่ไดจากการฝก
ภาคปฏิบัติ (8.1) มารวมแลกเปลี่ยนกับผูเ ขาอบรม ในรูปแบบกลุมสัมมนา และสามารถ
สรุปบทเรียนในเชิงสรางสรรค เพื่อสะทอนความรูคิดและการประยุกตใชในการทํางานของ
ตนเอง
14.2.2 หมวดวิชาเลือกทดแทน/เทียบแทน จํานวน 80 ชั่วโมง โดย ผูเขารวมอบรมสง
รายละเอียดของหลักสูตรการอบรมทีป่ ระสงคจะใหทดแทน/เทียบแทนชั่วโมงการฝกอบรม ใหสภาวิชาชีพพิจารณา
อนุมัติ โดยผูเขาอบรมตองผานการอบรมหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติแลว นับยอนหลังไมเกิน 3 ป
หลักสูตรการอบรมทีป่ ระสงคจะใหเปนวิชาเลือกทดแทน/เทียบแทน มีลักษณะ ดังนี้
1) หลักสูตรดานสังคมสงเคราะหที่มคี วามเชื่อมโยงกับวิชาหลัก 7 วิชา (ยกเวนการฝก
ภาคปฏิบัติและการสัมมนา)
2) เสริม/สนับสนุนการทํางานกับกลุมเปาหมายตางๆ ตามที่ระบุในมาตราที่ 28 ของ
พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556
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3) ความรูเฉพาะทางตามสาขาที่สังกัด/สายงาน เชน ความรูดานสาธารณสุข
กระบวนการยุติธรรม ระบบงานคุมครองเด็ก ฯลฯ ทีเ่ ปนประโยชนในการทํางานสังคม
สงเคราะหตามสาขาที่สงั กัด
15. รายละเอียดรายวิชา
หลักสูตรสําหรับผูมปี ระสบการณการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไมต่ํากวา 5 ป – 10 ป (หลักสูตร 200
ชั่วโมง) ประกอบดวย วิชา จํานวน 8 วิชา ทั้งนี้ แตละวิชามีรายละเอียดรายวิชา ดังนี้
(1) ปรัชญา แนวคิด พื้นฐานทฤษฎีทางสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ขอบเขตของปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชนและสิทธิสวัสดิการ แนวคิดมนุษยนยิ ม คุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนหลักคิดพื้นฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี ประยุกตใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหทเี่ กิดขึ้นจริง ทั้งในบริบทไทยและสากล
และแลกเปลี่ยนประสบการณการใชทฤษฎีและแนวคิดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห โดยยกตัวอยางจาก
ประสบการณในการปฏิบตั ิงาน
(2) พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีพัฒนาการ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษยในดานตางๆ โดยเชื่อมโยงสัมพันธกับพลวัตการเปลีย่ นแปลงสังคม ปฏิสัมพันธของมนุษย
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม กลไกทางสังคมที่มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมมนุษยในสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลง โดย
ยกตัวอยางจากประสบการณในการปฏิบัติงาน
(3) จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของจริยธรรมทางวิชาชีพ หลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพสังคมสงเคราะห ปญหาพื้นฐานและผลกระทบของจริยธรรมกับบทบาทหนาที่นกั สังคมสงเคราะหตอตนเอง
เพื่อนรวมงาน หนวยงาน ผูใ ชบริการ วิชาชีพ และสังคม กลไกการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห
(4) สหวิทยาการในงานสังคมสงเคราะห
ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ความรู เชิงสหวิทยาการและสหวิชาชีพ ตลอดจนระบบสภาวะแวดลอม
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลและผลกระทบตอมนุษยและสังคม ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ ตอการประยุกตศาสตรตางๆ เขามาใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสมัยใหม โดยยกตัวอยาง
จากประสบการณในการปฏิบัตงิ าน
(5) สังคมสงเคราะหบูรณาการ
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนการทํางานสังคมสงเคราะห ที่เนนการสังเคราะห
เชื่อมโยงแนวคิด ประสานวิธกี ารทํางาน เทคนิค ทักษะ ในการใหบริการรายบุคคล กลุม ชุมชน การปฏิบัตกิ ารทาง
สังคม การวิจัย นโยบาย การวางแผน การบริหารงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนาบริการ การประสานทรัพยากรใน
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หนวยงาน ชุมชน บนฐานความสัมพันธแบบภาคีทางสังคม ในสถานการณจริงภายใตบริบทสังคมไทย การวิเคราะห
เปรียบเทียบกับบริบทสังคมนานาชาติและการวิเคราะหปรากฏการณของขอจํากัดในการประยุกตใช
(6) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชน การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและ
กลุมเปาหมายตางๆในระดับสากล ปฏิญญา อนุสญ
ั ญา และขอตกลงระหวางประเทศ การรับรองสิทธิของประชาชน
และกลุมเปาหมาย ในการไดรับบริการทางสังคมจากรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ สิทธิประโยชนตามกฎหมายที่
ประชาชนและกลุมทีม่ ีความเปราะบาง/กลุมพิเศษ พึงไดรบั
(7) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน การจัดเก็บ วิเคราะห นําเสนอขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับงานสังคมสงเคราะห โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ
เพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะหและการดําเนินงานสังคมสงเคราะหในระดับจุลภาค มัชฌิมภาค และมหภาค
(8) การฝกภาคปฏิบตั ิและการสัมมนา
ศึกษาการนําความรู ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และเทคนิคการทํางานสังคมสงเคราะห ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัตงิ านในหนวยงานที่จัดบริการในระดับบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชน ศึกษาและวิเคราะหประเด็น
ปญหาจากประสบการณฝกภาคปฏิบัติ เพื่อรวมกันปรับปรุงและพัฒนาบริการ ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาที่
สนใจในสถานการณปจจุบนั เพื่อเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห โดยนําผลการฝก
ภาคปฏิบัติมาเปนแนวทางการสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการฝกภาคปฏิบัติ
16. รูปแบบวิธีการดําเนินงาน
รูปแบบการฝกอบรม ไดแก บรรยายประกอบการแลกเปลีย่ นเรียนรูและอภิปรายทั้งกลุมใหญและกลุม ยอย
1. มีกระบวนการประเมินตนเอง (SAR)
2. มีการเขียนเอกสารทบทวนประสบการณการทํางานดานตางๆ ทั้งการทํางานกับปจเจกบุคคล ครอบครัว
กลุม ชุมชน สังคม/สภาพแวดลอม กลไกการทํางาน ฯลฯ ที่เชื่อมโยงสูการพัฒนาและการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห
3. ใชกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.1 บรรยาย ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.2 ใชกระบวนการกลุม กลุมสุนทรียสนทนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ attentive listening และการ
เรียนรูแบบสะทอนคิด (Reflective Learning) การสรุปเชิงสังเคราะห โดยผูเ ขาอบรมเปนผูนําเสนอผลงาน
3.3 อภิปราย และสรุปบทเรียนการเรียนรูรวมกัน - ศึกษาสถานการณ และกระบวนการทํางานทาง
สังคมสงเคราะห ที่เนนการสังเคราะห เชื่อมโยงแนวคิด ประสานวิธีการทํางาน เทคนิค ทักษะในการใหบริการระดับ
ตางๆ ของการปฏิบัติงาน ทั้งรายบุคคล กลุม ชุมชน การปฏิบัติการทางสังคม การวิจยั การจัดทํานโยบาย การ
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วางแผน การบริหารงาน และกฎหมาย ระเบียบปฏิบัตเิ พื่อปรับปรุง พัฒนาในบริการ การประสานทรัพยากรใน
หนวยงาน ชุมชน บนฐานความสัมพันธแบบภาคีทางสังคม โดยเนนรูปธรรมของงานในปจจุบัน
4. การอภิปราย มีอภิปรายกลุมยอย ซึง่ มีทีมวิทยากรประจํากลุมรวมสนับสนุนแลกเปลีย่ นเรียนรู และ
อภิปราย และแลกเปลี่ยน ในที่ประชุมใหญ
5. อภิปราย และสรุปบทเรียนการเรียนรูรวมกัน
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รายละเอียดของหลักสูตรการฝกอบรม สําหรับผูป ฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาอืน่
ที่มีประสบการณการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหติดตอกัน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป - 10 ป
(หลักสูตร 200 ชั่วโมง)
ชื่อวิชา

ปรัชญา แนวคิด พื้นฐานทฤษฎีทางสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม

จํานวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ขอบเขตของปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชนและสิทธิสวัสดิการ แนวคิดมนุษยนิยม คุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเปนหลักคิดพื้นฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีกับการประยุกตใชในการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะหที่เกิดขึ้นจริงทั้งในบริบทไทยและ
สากล และแลกเปลีย่ นประสบการณการใชทฤษฎีและแนวคิดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยยกตัวอยางจาก
ประสบการณในการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
1. ปรัชญาของการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
2. หลักการทางสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการสังคม
3. แนวคิดพืน้ ฐานการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
4. ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
5. วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
6. การประยุกตใชปรัชญา แนวคิดพืน้ ฐาน ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมในการ
ปฏิบัติงานกับ ประชาชนและกลุมเปาหมายเพื่อการปองกัน แกไขปญหา ฟนฟูและพัฒนา
แผนการสอน
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
1-3 -ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา แนวการเรียนการ
สอน อธิบายแนวสังเขปลักษณะวิชา แผนการสอน การ
ประเมินผล แนะนําหนังสืออานประกอบในชั้นเรียน
-ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา องคประกอบ และ
ขอบเขตของสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
- แนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห
(1)แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับสวัสดิการสังคม
- ความมั่นคงของมนุษยและสังคม
- ความตองการของมนุษย

วิธีการ
ผูบรรยาย
- บรรยายและยกตัวอยาง
ประกอบใหเขาใจอยาง
ชัดเจน
- การแลกเปลี่ยนความเห็น
ตอแผนการสอน วิธีการ
เรียนการสอนรวมกัน โดย
ประเมินความตองการของ
นักศึกษา
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ชั่วโมงที่

4-6

7-9

เนื้อหาการบรรยาย
- สิทธิมนุษยชน
- ความเปนธรรมทางสังคม
(2)แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห
- ปรัชญา
- คานิยม หลักการ วิธีการ
- จรรยาบรรณทางสังคมสงเคราะห
- แนวคิดสวัสดิการสังคมทีเ่ ปนสากล
-สวัสดิการสังคมแบบชั่วคราว บรรเทาปญหาหรือเก็บตก
-สวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธิ์ผลทางอุตสาหกรรม
-สวัสดิการสังคมแบบสถาบัน รวมทั้งแนวคิดรัฐ
สวัสดิการ สังคมสวัสดิการ
- แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคมและ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
-แนวคิดมนุษยนิยม
-แนวคิดเกีย่ วกับทุนทางสังคม
-แนวคิดเกีย่ วกับการใชชุมชนเปนฐาน
-แนวคิดเกีย่ วกับเครือขายทางสังคม
-ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร
-ทฤษฎีจิตสังคม
-ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง
-ทฤษฎีระบบ
-ทฤษฎีตามสถานการณ
-ฯลฯ
- ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
กับการประยุกตใชในการจัดสวัสดิการสังคมของ
ตางประเทศ
(1)การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา
(2)การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศญี่ปนุ
(3)การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศสิงคโปร
(4)การจัดสวัสดิการสังคมของกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย
-พัฒนาการและความรวมมือระหวางประเทศ ในการจัด
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
- ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
กับการประยุกตใชในการจัดสวัสดิการสังคมและการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่เกิดขึ้นจริงในบริบทไทย
(1)สิทธิประชาชนและสิทธิสวัสดิการตามกฏหมาย

วิธีการ

-บรรยาย โดยใชสื่อ power
point ประกอบ และ
ยกตัวอยางประกอบให
เขาใจอยางชัดเจน
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-อภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

-บรรยาย โดยใชสื่อ power
point ประกอบ และ
ยกตัวอยางประกอบให
เขาใจอยางชัดเจน
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-อภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

ผูบรรยาย
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ชั่วโมงที่

10

เนื้อหาการบรรยาย
(2)รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ของประเทศไทย
- สรุปและทบทวนบทเรียน

ชื่อวิชา

วิธีการ

ผูบรรยาย

บรรยาย
ทําแบบฝกหัด

พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

จํานวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยเริ่มตั้งแต
ในชวงปฏิสนธิถึงวัยชรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในภาวะวิกฤติ เชน การเจ็บปวยและภาวะใกลตาย การ
เขาใจพัฒนาการในแตละวัยที่แสดงออกทางดานพฤติกรรมวามีความเกี่ยวของกันและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับ
พลวัตการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ศึกษาและวิเคราะหกลไกทางสังคมที่มีผลตอปฏิสัมพันธระหวางความตองการ
ของมนุษยและความคาดหวังของสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักสังคมสงเคราะหมีความรูความเขาใจในปจจัยที่เกี่ยวของกับพลวัตการเจริญเติบโต พัฒนาการ
ของมนุษยทงั้ ทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ ซึ่งมีปฏิสมั พันธกับระบบสังคมและสิ่งแวดลอมอยูต ลอดเวลา
2. เพื่อใหนักสังคมสงเคราะหเขาใจในธรรมชาติของสังคมที่เปนพลวัต ปจจัยของระบบสภาวะแวดลอมทาง
สังคมที่มีอิทธิพลตอการรูการเขาใจในพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย และการปรับตัวตอสภาวะแวดลอมทางสังคม
ในภาวะวิกฤติที่เปลีย่ นแปลงอยูตลอดเวลา
3. เพื่อใหนักสังคมสงเคราะหมีแนวทางในการวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน
อยางเปนระบบ
แผนการสอน
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
1
- ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา การเรียนการสอน
- Concept หลักเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย
- วิธีการศึกษาพลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลง
2-3
-แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกาย
อารมณ สังคม จิตใจ และจริยธรรม
- ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษยในแตละชวงวัยและ
การเปลี่ยนผานระหวางวัย
1.ระยะในครรภ 2.วัยทารก
3.วัยเด็ก
4.วัยรุน
5.วัยผูใหญ
6.วัยสูงอายุ
4-6
-ลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมที่เปนปญหาอันเนื่องมาจากการ

วิธีการ
บรรยาย

บรรยาย
สัมมนากลุม
ในชัน้ เรียน

บรรยาย

ผูบรรยาย
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ชั่วโมงที่

7-8

9-10

วิชา

เนื้อหาการบรรยาย
เจ็บปวย ภาวะใกลตาย ภัยพิบัติและสงครามความบกพรองทางรางกาย
ทางเชาวนปญญา การขาดวุฒิทางอารมณ สังคม จิตใจ การขาดทักษะ
ชีวิต ความลมเหลวในการเผชิญภาวะวิกฤติตามวัย และวิกฤติจาก
สถานการณทางสังคมตาง ๆ
- แนวคิดทฤษฎีที่อธิบายเกีย่ วกับความเครียด (Stress) ความขัดแยงใน
ใจ (Conflict) ความคับของใจ (Frustration) การเผชิญความเครียด
(Coping Stress) และแนวทางในปรับตัว (Adjustment) ของบุคคล
Coping Machanism
- แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย
 Classical Conditioning Theory,
 Operant Conditioning Theory,
 Cognitive Learning Theory,
 Social-Behavioral Theory,
 Attachment Theory
นําเสนอวิเคราะหกรณีศึกษา

วิธีการ
สัมมนากลุม
ในชัน้ เรียน

ผูบรรยาย

บรรยาย
ทําแบบฝกหัด

จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห

จํานวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของจริยธรรมทางวิชาชีพ หลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห ปญหาพื้นฐานและผลกระทบของจริยธรรมกับบทบาทหนาที่นกั สังคมสงเคราะหตอตนเอง เพื่อน
รวมงาน หนวยงาน ผูใชบริการ วิชาชีพและสังคม กลไกการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูเรียนเขาใจแนวคิด ความหมาย หลักการของจริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะหเปนพื้นฐาน
2.เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจหลักสิทธิมนุษยชน อันเปนรากฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห
3.เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจปญหาพื้นฐานและผลกระทบของจริยธรรมทางวิชาชีพและนํามาพัฒนา
บทบาทหนาทีน่ ักสังคมสงเคราะห ตอสวนตางๆ ทีเ่ กี่ยวของไดอยางเหมาะสม
4.เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจกลไก หลักเกณฑ ขอปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใชในการควบคุมมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพไดอยางถูกตอง
แผนการสอน
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ชั่วโมงที่
เนื้อหาการเรียนการสอน
1
-ทําความเขาใจภาพรวมของวิชารวมกัน
ชี้แจงและแลกเปลีย่ นวัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวนการเรียน
การสอน
-ความสําคัญและความจําเปนของจรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห
2-3
-แนวคิด ความหมาย อันเปนที่มาของจริยธรรมทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห
-พัฒนาการของจริยธรรมทางวิชาชีพ และการทบทวนถึง
สถานการณดานจริยธรรมแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ผลกระทบ
ที่มีตอการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหไทย
4-5
-หลักสิทธิมนุษยชน
-หลักการของจริยธรรมทางวิชาชีพ ในระดับสากล
-หลักการของจริยธรรมทางวิชาชีพในไทย
6-9
จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห
-รายละเอียดของจรรยาบรรณ/จริยธรรมทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ตอบริบทรอบดาน (ตอตัวนักสังคมสงเคราะห ตอ
ผูใชบริการ ตอวิชาชีพตอเพื่อนรวมวิชาชีพ ตอสังคม)
-ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไมรักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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วิธีการ
-บรรยาย
-กระบวนการกลุม
สนทนา

บรรยาย
-กระบวนการกลุม
สนทนา

บรรยาย
-กระบวนการกลุม
สนทนา

-กิจกรรมกลุม
-การแบงกลุม
พิจารณาโจทยเชิง
สถานการณที่
เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณใน
บริบทตางๆ
-กลไก หลักเกณฑ ในการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณของ -บรรยาย
วิชาชีพ
-กิจกรรมกลุม
-กลไกคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห -การนําเสนอแนว
-โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการควบคุม
-แนวทางในการควบคุมและกํากับจรรยาบรรณอยางมีสวนรวม
กํากับจรรยาบรรณ
ผานองคกร หนวยงาน และเครือขายนักสังคมสงเคราะห
วิชาชีพอยางมีสวน
-สรุป และทบทวน
รวม

ผูบรรยาย
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ชื่อวิชา

สหวิทยาการในงานสังคมสงเคราะห

จํานวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ความรู เชิงสหวิทยาการและสหวิชาชีพ ตลอดจนระบบสภาวะแวดลอม ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลและผลกระทบตอมนุษยและสังคม ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ตอการประยุกตศาสตรตางๆ เขามาใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสมัยใหม โดยยกตัวอยางจาก
ประสบการณในการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค
1. ผูเขารวมอบรมเขาใจบริบทแวดลอมและผลกระทบที่มีตอ มนุษยและสังคม และสามารถใชสหวิทยาการ

มาวิเคราะหได
2. ผูเขารวมอบรมสามารถวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอมนุษยและสังคมได
3. ผูเขารวมอบรมเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถวิเคราะหและมีขอเสนอแนะ/ทางออก ตอ
ปญหา/สถานการณตางๆ ได
แผนการสอน
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
1-2
- ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา การเรียนการสอน
การประเมินผล
- พัฒนาการและความสําคัญของสหวิทยาการในการทํา
ความเขาใจชีวิตและโลก รวมทั้งการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห
3-5
-การเขาใจความเชื่อมโยงระหวางสรรพวิชาสังคมศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิง่ วิชาปรัชญา เศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย
ประวัติศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กับ
การทํางานกับมนุษยและวิชาชีพสังคมสงเคราะห
6-8

วิธีการ
ผูบรรยาย
-บรรยาย โดยใชสื่อ power
point ประกอบ
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-อภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน
-บรรยาย โดยใชสื่อ power
point ประกอบ
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-อภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน
-ปญหา/สถานการณสําคัญที่กําลังคุกคามโลกและสังคมไทย -บรรยาย โดยใชสื่อ power
โดยใหความสําคัญกับการใชวิชาความรู ทางสังคมศาสตร
point ประกอบ
มาทําความเขาใจและอาจหาทางออกใหกบั ปญหา/
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
สถานการณเหลานัน้ ไมวาจะเปนปญหาการมีสวนรวมใน
-อภิปรายแลกเปลีย่ นความ
การกําหนดนโยบาย การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ทั้งใน
คิดเห็นในชัน้ เรียน
ประวัติศาสตร และในปจจุบัน รวมทัง้ ปญหา/สถานการณ
ของผูคนที่ตกอยูช ายขอบ (marginalized peoples) ปญหา
สภาพแวดลอมของมนุษย ตลอดจนภัยจากธรรมชาติ
- ทาทีตอชีวติ การมองโลกและสังคม เชื่อมโยงกับการ
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ชั่วโมงที่
9-10

เนื้อหาการบรรยาย
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
นําเสนอและวิเคราะหจากกรณีศึกษาของผูเ ขารวมอบรม

วิธีการ

ผูบรรยาย

นําเสนองานในกลุมยอย
และรวมอภิปรายในกลุม
ใหญ

ชื่อวิชา สังคมสงเคราะหบูรณาการ
จํานวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการวิธีการและกระบวนการทํางานสังคมสงเคราะห ที่เนนการสังเคราะหเชื่อมโยง
แนวคิด ประสานวิธีการทํางาน เทคนิค ทักษะในการใหบริการรายบุคคล กลุม ชุม การปฏิบัติการทางสังคม วิจยั
นโยบาย การวางแผน การบริหารงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการ การประสานทรัพยากรในหนวยงาน ชุมชน บนฐาน
ความสัมพันธแบบภาคีหนุ สวนทางสังคม ในสถานการณจริงภายใตบริบทสังคมไทย การวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
บริบทสังคมนานาชาติและการวิเคราะหปรากฏการณของขอจํากัดในการประยุกตใช
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
1.พัฒนาการ แนวคิด หลักการวิธีการและกระบวนการทํางานสังคมสงเคราะห
2. การบูรณาการองคความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
4. วิเคราะหสถานการณจุดออน จุดแข็ง ปญหาอุปสรรคของการประยุกตใชการบูรณาการในการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะหสงเคราะหและกรณีศึกษาการบูรณาการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสงเคราะหใน
บริบทประเทศไทยและตางประเทศ (ถามี)
5. แนวโนมและทิศทางการการบูรณาการในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะหสงเคราะหของประเทศไทย
แผนการสอน
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
วิธีการ
1
- ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา การเรียนการสอน
-บรรยาย โดยใชสื่อ
-ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและขอบเขตของ power point ประกอบ
การศึกษาเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหกับการบูรณาการ
-อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน
2-3
-พัฒนาการความรูทางสังคมสงเคราะห
-บรรยาย โดยใชสื่อ
(1)พัฒนาการความรูทางสังคมสงเคราะหตะวันตก
power point ประกอบ
(2)พัฒนาการความรูทางสังคมสงเคราะหไทย
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-การปรับตัวของสังคมสงเคราะหไทยในบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลง -อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน

ผูบรรยาย
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ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
4-6
-ความเปนศาสตรและศิลปของการสังคมสงเคราะห
-การบูรณาการองคความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห
- แนวคิดทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห
- ปรัชญา ความเชื่อและคานิยม หลักการพืน้ ฐานทางสังคม
สงเคราะห
- วิธีการทางสังคมสงเคราะห
- กระบวนการทางสังคมสงเคราะห
- เทคนิค ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
-แนวคิดเกีย่ วกับการบูรณาการในการปฏิบัตงิ านสังคม
สงเคราะห
-สหวิชาชีพและสหวิชาการในการปฏิบัตงิ านสังคม
สงเคราะห
- ภาคีเครือขายกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
- Case Management กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
- การประสานกับการทํางานเปนทีม
7-10
- วิเคราะหสถานการณจุดออน จุดแข็ง ปญหาอุปสรรคของการ
ประยุกตใชการบูรณาการในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห
สงเคราะห
-กรณีศกึ ษาการบูรณาการการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห ใน
บริบทประเทศไทยและตางประเทศ (ถามี)
-แนวโนมและทิศทางการการบูรณาการในการปฏิบัตงิ านสังคม
สงเคราะหของประเทศไทย การพัฒนาแนวทางการบูรณาการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
-ประเมินผลการเรียน

วิธีการ
-บรรยาย โดยใชสื่อ
power point ประกอบ
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน

-บรรยาย โดยใชสื่อ
power point ประกอบ
-ยกตัวอยางสถานการณ
การปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหที่เกิดขึ้นจริง
ประกอบใหเขาใจอยาง
ชัดเจน
- ผูเขาอบรมนําความรู
และประสบการณ
เกี่ยวกับการบูรณาการ
การปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะ

ผูบรรยาย
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ชื่อวิชา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห

จํานวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชน การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและ
กลุมเปาหมายตางๆในระดับสากล ปฏิญญา อนุสญ
ั ญา และขอตกลงระหวางประเทศ การรับรองสิทธิของประชาชน
และกลุมเปาหมาย ในการไดรับบริการทางสังคมจากรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ สิทธิประโยชนตามกฎหมายที่
ประชาชนและกลุมทีม่ ีความเปราะบาง/กลุมพิเศษ พึงไดรบั
วัตถุประสงค
1. ผูเขารวมอบรมเขาใจความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของกฎหมายที่มีตอสังคม
2. ผูเ ขารวมอบรมรูจักกฎหมายสวัสดิการและสังคมสงเคราะหที่สําคัญ โดยเฉพาะกฎหมายตามมาตรา
28 (1) และ (2) ของพ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556
3. ผูเขารวมอบรมสามารถประยุกตใชกฎหมายในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะหได
แผนการสอน
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
วิธีการ
ผูบรรยาย
1-3 - ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา การเรียนการสอน
-บรรยาย โดยใชสื่อ
-ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของกฎหมายที่มี power point ประกอบ
ตอสังคม
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-กระบวนการรางกฎหมาย
-อภิปรายแลกเปลีย่ น
-แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิ การรับรอง
ความคิดเห็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งในระดับ
สากล อาเซียน และประเทศไทย
-ปฏิญญา อนุสญ
ั ญา และขอตกลงระหวางประเทศ การรับรอง
สิทธิของประชาชน และกลุมเปาหมาย ในการไดรับบริการทาง
สังคมจากรัฐ
4-6 -กฎหมายสวัสดิการและกฎหมายสังคมสงเคราะห: แนวคิด
-บรรยาย โดยใชสื่อ
พัฒนาการ และกฎหมายที่ใชในประเทศไทย
power point ประกอบ
-รัฐธรรมนูญกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
-สัมมนากลุมในชั้นเรียน
-กฎหมายสวัสดิการและสังคมสงเคราะหที่สําคัญ โดยเฉพาะ -อภิปรายแลกเปลีย่ น
กฎหมายตามมาตรา 28 (1) และ (2) ของพ.ร.บ. วิชาชีพสังคม ความคิดเห็น
สงเคราะห พ.ศ. 2556
7-10
-แบงกลุมยอยกรณีศึกษาการประยุกตใชกฎหมาย ในการ
สัมมนากลุมยอย ฝกหัด
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในระดับและบริบทตางๆ
การทํากรณีศกึ ษา
-การสรุปและประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม
ชื่อวิชา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
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จํานวนชั่วโมง 5 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน การจัดเก็บ วิเคราะห นําเสนอขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับงานสังคมสงเคราะห โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ
เพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะหและการดําเนินงานสังคมสงเคราะหในระดับจุลภาค มัชฌิมภาค และมหภาค
วัตถุประสงค
1. ผูเขารวมอบรมเขาใจความหมาย องคประกอบ ความสําคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มตี อการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
2. ผูเขารวมอบรมสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในระดับตางๆ ได
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
1-2 - ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา การเรียนการสอน
-แนวคิดพืน้ ฐานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห
1) แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2)บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห

3-5

วิธีการ
-บรรยาย โดยใชสื่อ
power point
ประกอบ
-สัมมนากลุมในชั้น
เรียน
-อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในชัน้
เรียน
การพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla เปดเผยรหัส (Open
-ฝกปฏิบัตกิ าร
source code) เชน 1)แนะนําโปรแกรม Joomla 2) ดาวนโหลด
-สัมมนากลุมในชั้น
และติดตั้ง 3) ตั้งคาหลักของระบบ (Configuration) 4) ออกแบบ เรียน
แผนผังเว็บไซต (Site Map) 5) จัดการรูปภาพ มัลติมีเดียตางๆ
(Picture / Multimedia) 6) จัดการหมวดหมู (Category) 7)
จัดการเนื้อหา (Content) 8) จัดการเมนู (Menu) 9) ติดตั้ง
เครื่องมือเสริม Component / Module / Plugin ที่จําเปน เชน ก.
กระดานขาวสาร ข. อัลบั้มรูปภาพ ค. ปฏิทินกิจกรรม ง. สถิติ
การเขาชม 10) ติดตั้ง ปรับเปลี่ยน Template เคาโครงรูปแบบ
เว็บไซต 11) ติดตั้ง ปรับเปลีย่ น ภาษาทีใ่ ชในเว็บไซต และ 12)
การยายเว็บไซตจากเครื่องคอมพิวเตอรสู Server เพื่อใชงาน
Online
- การประยุกตใชชุดโปรแกรม Microsoft Office เชน 1) MS Excel
ประมวลผล / สถิติพื้นฐาน / บัญชี Session4-5 (6ชั่วโมง) และ ก.
หนาตาและสวนประกอบโปรแกรม MS Excel 2013 ข.การ

ผูบรรยาย
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ชั่วโมงที่

เนื้อหาการบรรยาย
กําหนดรูปแบบการแสดงขอมูล (Format Cell) ค. การคํานวณ
บวก ลบ คูณ หาร คาสถิติพื้นฐาน ง. การกรอง จัดเลียง และ
คนหาขอมูล และ จ. การคํานวณดวยคําสั่งพิเศษ (Function)
- MS Access 2013 ฐานขอมูล Session6-8 ไดแก ก. หนาตาและ
สวนประกอบโปรแกรม MS Access 2013 ข. ออกแบบโครงสราง
ฐานขอมูล ค.ออกแบบตาราง (Tables) ง. ออกแบบความสัมพันธ
(Relationships) จ.ออกแบบฟอรมบันทึกและแสดงขอมูล (Forms)
ฉ.บันทึกขอมูลผานฟอรม(Form) และตาราง (Table)

วิธีการ

ผูบรรยาย

ชื่อวิชา การฝกภาคปฏิบตั ิและการสัมมนา
จํานวนชั่วโมง 45 ชั่วโมง
แบงเปน (ก) การฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 15 ชม.
(ข) การสัมมนา
จํานวน 30 ชม.
การฝกภาคปฏิบตั ิ จํานวน 15 ชั่วโมง คือ การเพิ่มพูนประสบการณในการทํางาน โดยใหผูเขาอบรมไป
รวมเรียนรูและปฏิบัตงิ านในหนวยงานที่ตนมีความสนใจ นอกหนวยงานทีต่ นสังกัด เพื่อประโยชนในการ
เรียนรูความหลากหลายและแนวทางที่สามารถนํามาสรางสรรคในงานของตนเองได ทั้งนี้ จะเปนการฝก
โดยใชเวลาในครั้งเดียว หรือสะสมรายชั่วโมง ไดตามความเหมาะสม
การสัมมนา จํานวน 30 ชั่วโมง คือ การนําความรู บทเรียน ที่ไดจากการฝกภาคปฏิบัติ มารวมแลกเปลี่ยน
กับผูเขาอบรม ในรูปแบบกลุมสัมมนา และสามารถสรุปบทเรียนในเชิงสรางสรรค เพื่อสะทอนความรูคดิ
และการประยุกตใชในการทํางานของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนําความรู ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และเทคนิคการทํางานสังคมสงเคราะหไปประยุกตใช ในการ
ปฏิบัติงานที่ใหบริการในระดับบุคคล กลุมคน และชุมชน ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาจากประสบการณฝก
ภาคปฏิบัติ เพื่อรวมกันอภิปรายหาแนวทางในการปรับปรุง แกไข โดยใชหลักการทางสังคมสงเคราะห ศึกษาและ
วิเคราะหประเด็นปญหาที่สนใจในสถานการณปจจุบันเพื่อเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ใหผูเขารับการอบรมนําผลการฝกภาคปฏิบัติมาเปนแนวทางการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการ
ฝกภาคปฏิบัติ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูในหลักการ วิธีการ กระบวนการทํางานสังคมสงเคราะหในหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะห/สวัสดิการสังคม
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะทางสังคมสงเคราะหในการทํางานกับกลุมประชาชนผูดอยโอกาสกลุม
ตางๆ
3. เพื่อใหผูรับ การอบรมมีความรู ความเขาใจโครงสรางของหนวยงานและกลไกการปฏิบัติงานของ
หนวยงานดานสังคมสงเคราะห/สวัสดิการสังคม
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีตอผูใชบริการและทํางานสังคมสงเคราะห/สวัสดิการ
5. เพื่อใหผูรับการอบรมไดแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ทัศนคติในการสัมมนารวมกัน
แผนการสอน
ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
1-3 - ชี้แจงความสําคัญ วัตถุประสงครายวิชา การเรียนการ
สอน
--คัดเลือกหนวยงาน และวางแผนกระบวนการฝกภาค
รวมกับหนวยงานฝกภาคปฏิบัติ โดยกําหนดกรอบในการ
เลือกหนวยงาน
-ประสานคัดเลือกหนวยงาน
-ประชุมทําความเขาใจและวางแผนรวมกับหนวยงาน
-จัดทําคูมือการฝกภาคปฏิบัติ
-เสนอหนวยงานใหผูรบั การฝกอบรมเลือกเขารับการฝก
ภาคปฏิบัติ

วิธีการ
ผูบรรยาย
ดําเนินการลวงหนาโดย
คณะทํางานรายวิชาฝก
ภาคปฏิบัติ โดย
- มีกรอบมาตรฐานคัดเลือก
หนวยงานฝกภาคปฏิบัติ
- มีเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานฝกภาคปฏิบัติใหเปน
ศูนยการเรียนรูดานการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
- มีคูมือการฝกภาคปฏิบัติ
-มีแผนงานและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการฝก
ภาคปฏิบัติรวมกับหนวยงาน
4-6 -ปฐมนิเทศ ทําความเขาใจกระบวนการฝกภาคปฏิบัติ -ผูเขารับการฝกอบรมเขียน
พันธกิจนโยบาย โครงสรางการดําเนินงานของหนวยงาน แผนงานโครงการฝกภาคปฏิบตั ิ
ฝกภาคปฏิบัติ ระเบียบและเงื่อนไขการฝกภาคปฏิบัติ
ตามประเด็นหรือกลุมเปาหมาย
- ผูเขารับการฝกอบรมวางแผนการฝกปฏิบตั ิตามคูมือ ที่สนใจและเสนอใหผานความ
การฝกภาคปฏิบัติ
เห็นชอบของอาจารยนเิ ทศก
ภาคสนามและหนวยงาน
(ฝก ผูรับการฝกอบรมดําเนินการฝกภาคปฏิบัติในหนวยงาน/ การฝกภาคปฏิบัติ ที่ผูเขารับการ
ภาคปฏิ พื้นที่ดําเนินการฝกภาคปฏิบัติงาน ตามแผนงาน ภายใต ฝก อบรมได ความรู เกิ ดทั ก ษะ
บัติ 15 การนิเทศงานของอาจารยคณะทํางานรายวิชาและ
และทัศนคติทางวิชาชีพไดตาม
ชั่วโมง) อาจารยภาคสนาม
เปาหมายของรายวิชา
รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติ
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ชั่วโมงที่
เนื้อหาการบรรยาย
7-14 การสัมมนาติดตามประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ โดยผู
เขารั บ การอบรมนําเสนอและแลกเปลี่ย นความรูและ
ประสบการณฝกภาคปฏิบัติ ในรูปแบบตางๆ เชน การ
นําเสนอและอภิปรายในกลุม การเขียนบทคัดยอผลการ
เรียนรูนําเสนอในรูปของ e-poster /โปสเตอรออนไลน
ลง Website ของสภาวิชาชีพ
ผู เ ข า ร ว มอบรมได อ งค ค วาม/บทเรี ย นการพั ฒ นา
ศักยภาพนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพผานกระบวนการฝก
ภาคปฏิบัติ
15
ประเมินผลการดําเนินงานฝกภาคปฏิบัติและสัมมนา
แบบมีสวนรวม

วิธีการ
ผูบรรยาย
การสัมมนากลุมยอย-กลุมใหญ
ในชัน้ เรียน
ผานการสรุป
ประสบการณ ในรูปรายงาน
และนําเสนองานตอกลุมยอยกลุมใหญ เพื่ออภิปราย สรุป
บทเรียนการเรียนรู

ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานรายวิชาฝก
ภาคปฏิบัติแบบมีสวนรวมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานรายวิชาฝก
ภาคปฏิบัติและสัมมนา

