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โครงการฝึ กอบรมบุคคลที่สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริญญาตรีในสาขาอื่น
ที่มีประสบการณ์ การปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห์ ไม่ ต่ากว่ า 10 ปี
เพื่อเข้ าสู่การรั บรองมาตรฐานการปฏิบัตงิ านด้ านการจัดสวัสดิการสังคม
ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)
เพื่อให้ ผ้ ูสำเร็ จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี ในสำขำวิชำอื่น ที่มีประสบกำรณ์ กำรปฏิบตั ิงำน
สังคมสงเครำะห์ไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี (ที่ต้องผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสูตร 48 ชัว่ โมง) ได้ เข้ ำสูก่ ำรรับรองมำตรฐำน
กำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์ (มสค.) อัน จะนำไปสู่กำรมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นสมำชิกสำมัญของสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ ตำมมำตรำ 10 (2) ของพระรำชบัญญัติวิชำชีพสังคม
สงเครำะห์ พ.ศ. 2556 ในฐำนะผู้มี ป ระสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บัติง ำน เกี่ ยวข้ อ งกับ กำรคุ้ม ครอง กำรให้
คำปรึ กษำ แนะนำ กำรส่งเสริ มและกำรสนับสนุนเด็ก เยำวชน สตรี ผู้ สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส
ผ่ำนกำรฝึ กอบรมตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติกำหนด
สภำวิ ช ำชี พ สั ง คมสงเครำะห์ และ คณะอนุ ก รรมกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรและมำตรฐำน ใน
คณะกรรมกำรส่งเสริ ม กำรจัดสวัส ดิกำรสังคมแห่งชำติ ได้ เห็น ชอบหลักสูตร และให้ สมำคมนักสังคม
สงเครำะห์แห่งประเทศไทย ดำเนินกำรฝึ กอบรมตำมหลักสูตรที่ได้ ปรับให้ เหมำะสมกับผู้มีประสบกำรณ์ 10
ปี ขึ ้นไป โดยคำนึงถึงควำมรู้ ที่ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ 7 รำยวิชำ หรื อจัดกลุ่มควำมรู้ 3 กลุ่มได้ แก่ ควำมรู้
ด้ ำนพฤติกรรมศำสตร์ และสังคมศำสตร์ ควำมรู้ด้ำนทฤษฏีและกำรปฏิบตั งิ ำนสังคมสงเครำะห์ รวมทังกำร
้
ฝึ กปฏิบตั ิ
สมำคมนักสัง คมสงเครำะห์ แห่ง ประเทศไทย จึงจัด อบรมส ำหรับ ผู้ส ำเร็ จ กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี ในสำขำวิชำอื่น ที่มีประสบกำรณ์กำรปฏิบตั ิงำนสังคมสงเครำะห์ไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : สภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์
สมำคมนักสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ กระทรวง พม.
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้ ำงควำมรู้พื ้นฐำนด้ ำนสังคมสงเครำะห์ ให้ กบั นักสังคมสงเครำะห์ ผ้ สู ำเร็ จกำรศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี ในสำขำวิชำอื่นฯ ที่มีประสบกำรณ์กำรปฏิบตั งิ ำนสังคมสงเครำะห์ไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี
2. เพื่อเสริมสร้ ำงกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และส่งเสริมกำรเรี ยนรู้ร่วมกันของผู้เข้ ำรับกำรอบรม
3. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ำอบรมมีคณ
ุ สมบัติ ที่จะสมัครเป็ นสมำชิกสำมัญของสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์
ตำมมำตรำ 10 (2) ของพระรำชบัญญัตวิ ิชำชีพสังคมสงเครำะห์ พ.ศ. 2556
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คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการอบรม
ผู้เข้ ำรับกำรอบรม เป็ นผู้ส ำเร็ จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริ ญ ญำตรี ในสำขำวิชำอื่น จำกหน่วยงำน
ภำครัฐและองค์กรสำธำรณประโยชน์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
เป็ นผู้ปฏิบตั งิ ำนด้ ำนสังคมสงเครำะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์ หรื อ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงำน
สวัสดิกำรสังคมและได้ รับมอบหมำยให้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่นักสังคมสงเครำะห์ โดยมีประสบกำรณ์ กำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี
ทังนี
้ ้ ผู้เข้ ำรับกำรอบรมต้ องผ่ำนกำรกลัน่ กรองคุณสมบัติจำกคณะกรรมกำรกลัน่ กรองคุณสมบัติฯ
ที่แต่งตังโดยสภำวิ
้
ชำชีพสังคมสงเครำะห์
หลักเกณฑ์ ในการกลั่นกรองคุณสมบัติ ของผู้ มีสิทธิ เข้ ารั บ การอบรมเพื่อเป็ นนั กสั งคม
สงเคราะห์ ท่ สี ภาวิชาชีพประกาศกาหนด
1) ผู้ที่ประสงค์จะเข้ ำรับกำรอบรม ฯ ต้ องมีหลักฐำน ดังนี ้
1.1)มีหนังสือรับรอง หรื อคำสัง่ แต่งตัง/มอบหมำยจำกผู
้
้ บงั คับบัญชำในหน่วยงำนต้ นสังกัด
ให้ ปฏิบตั งิ ำนในตำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์ หรื อ/ ปฏิบตั ิหน้ ำที่นกั สังคมสงเครำะห์ตำม
กฎหมำยทำงสังคมอื่นๆ ตำมมำตรำ 28 ให้ กำรรับรองกำรปฏิ บตั ิงำน ระยะเวลำกำร
ปฏิบตั ิงำน ตำแหน่งกำรทำงำน ทังนี
้ ้ ผู้รับรองต้ องรับผิดชอบทำงกฎหมำยกรณี รับรอง
เท็จ/สร้ ำงเอกสำรใหม่
1.2) เป็ นผู้ใช้ เวลำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 80 ของเวลำงำน ปฏิบตั งิ ำนด้ ำนสังคมสงเครำะห์
1.3) มีเอกสำร/หลักฐำนที่บอกรำยละเอียดของกำรทำงำนว่ำ ได้ ปฏิบตั ิงำนสังคมสงเครำะห์
ภำยใน
3-5 ปี ที่ผำ่ นมำ เช่น
– กำรรับหน้ ำที่ให้ ควำมช่วยเหลือผู้ใช้ บริ กำร ทังระดั
้ บ บุคคล กลุม่ ชุมชน
- กำรใช้ ควำมรู้ทำงสังคมสงเครำะห์จดั หรื อพัฒนำโครงกำรที่เกี่ยวข้ อง
– เคยได้ รับกำรอบรม/พัฒนำ ด้ ำนสังคมสงเครำะห์และมีกำรนำไปใช้ ในกำรทำงำน
2) คณะทำงำนกลัน่ กรองคุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิเข้ ำรับกำรอบรม จะร่วมกันพิจำรณำหลักฐำน เอกสำร
ต่ำงๆ หรื อกำรสอบถำมควำมเห็นไปยังผู้บงั คับบัญชำ หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ ตำมควำมเหมำะสม
3) คณะท ำงำนกลั่น กรองคุณ สมบัติฯ ต้ องประกำศผลผู้ได้ รับ กำรพิ จ ำรณำเข้ ำอบรม
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมเพื่ อเป็ นนักสังคมสงเครำะห์ที่สภำวิชำชีพ ประกำศกำหนด ให้ ผ้ ูสมัครเข้ ำรับกำร
อบรมรับทรำบในเวลำที่เหมำะสม ก่อนกำรเปิ ดกำรอบรม ทัง้ นี ม้ ิให้ ผ้ ูประสงค์เข้ ำรับกำรอบรมเสียสิทธิ
ประโยชน์ที่พงึ ได้
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ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
จำนวน 48 ชัว่ โมง หรื อ 6 วัน
จัดอบรมในระหว่ำงวันที่ 14-19 กรกฎำคม 2557
สถานที่จัดอบรม

ห้ อง 103 คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์

รับสมัคร

ตังแต่
้ วนั ที่ 3-30 มิถนุ ำยน 2557

ประกาศผลผู้เข้ ารั บการอบรม วันที่ 2 กรกฎำคม 2557
ค่ าใช้ จ่ายในการอบรม จำนวน 6,000 บำทต่อท่ำน ไม่รวมค่ำที่พกั ค่ำเดินทำง และค่ำอำหำร
(เนื่องจำกกำรจัดอบรมในครัง้ นี ้ ไม่ได้ รับกำรสนับสนุนค่ำใช้ จ่ำยค่ำใช้ จ่ำยจำกหน่วยงำน
อื่น ค่ำใช้ จ่ำยจำนวน 6,000 บำทต่อท่ำน จะเป็ นค่ำวิทยำกร เอกสำร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง
ระหว่ำงกำรอบรม และค่ำจัดกำร/ดำเนินกำรต่ำงๆ เป็ นต้ น)
ค่ำใช้ จ่ำยนี ้ เป็ นกำรคำนวณจำกจำนวนผู้เข้ ำอบรมประมำณ 50 ท่ำน และมิได้ เป็ นกำร
จัดเพื่อแสวงหำกำไร ดังนัน้ หำกมีผ้ ูเข้ ำอบรมต่ำกว่ำ 50 ท่ำน สภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์และ
สมำคมนักสังคมสงเครำะห์ แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ ที่จะงดกำรจัดอบรม โดยจะแจ้ งให้
ผู้สมัครทรำบในวันที่ 2 กรกฎำคม 2557
รวมทังจะแจ้
้
งกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีสำหรับผู้ได้ รับกำรคัดเลือกเจ้ ำอบรม ต่อไป
จานวนผู้เข้ ารั บการอบรม ไม่ต่ำกว่ำ 50 คน
วิธี ก ารอบรม บรรยำยประกอบกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และอภิ ปรำยทัง้ กลุ่ม ใหญ่ และกลุ่ม ย่อย กำร
เรี ยนรู้/สรุปบทเรี ยนจำกประสบกำรณ์กำรทำงำน
การประเมินผลการอบรม
1. ภาควิชาการ
80 คะแนน ประกอบด้ วย
1.1 กำรสอบข้ อเขียนจำกเนื ้อหำที่เป็ นสำระสำคัญของกำรอบรม
1.2 กำรนำเสนอ “บทเรียนการทางานบนเส้ นทางสังคมสงเคราะห์ ”
โดยเขียนในรูปบทควำม ควำมยำวประมำณ 5 หน้ ำกระดำษA4
ส่งในวันลงทะเบียนเข้ ำอบรม วันแรกของกำรฝึ กอบรม
1.3 กำรนำเสนอสังเครำะห์แนวคิดประสำนวิธีกำร เทคนิค ทักษะ
ในกำรให้ บริ กำรตำมสำยงำนที่เชื่อมโยงกับระบบแวดล้ อม

60 คะแนน
10 คะแนน

10 คะแนน
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2. พัฒนาการและการมีส่วนร่ วม
20 คะแนน ประกอบด้ วย
2.1 พัฒนำกำรจำกควำมรู้ที่ได้ รับ (Pre-test และ Post –test)
10 คะแนน
2.2 กำรมีสว่ นร่วมในกำรอบรมร้ อยละ 80 ของเวลำกำรอบรมทังหมด
้
10 คะแนน
กรณีผ้ ูท่ ไี ม่ ผ่านการอบรม
คณะกรรมกำรจัดกำรอบรม จะจัดกำรสอบซ่อมให้ 1 ครัง้ ภำยหลังกำรสิ ้นสุดกำรอบรมใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม และหำกผู้เข้ ำรับกำรอบรมไม่ผำ่ นกำรสอบในครัง้ ที่ 2 นี ้ จะต้ องเข้ ำไปฝึ กงำนใน
หน่วยงำนด้ ำนสังคมสงเครำะห์หรื อสวัสดิกำรสังคม ที่มีผ้ นู ิเทศงำนเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพสังคมสงเครำะห์
รับอนุญำต เป็ นเวลำ 30 ชัว่ โมง หรื อ 5 วันทำกำร ทังนี
้ ้ต้ องส่งเอกสำรแสดงกำรเรี ยนรู้ที่ได้ จำกกำรฝึ กงำน
พร้ อมกำรประเมินควำมเห็นของผู้นิเทศงำน ส่งให้ แก่คณะกรรมกำรจัดกำรอบรมพิจำรณำประกอบ และจะ
ดำเนินกำรแจ้ งผลกำรอบรมกลับไปอีกครัง้ หนึง่
การดาเนินการเพื่อเข้ าสู่ขัน้ ตอนการขอรั บมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของนักสังคมสงเคราะห์
(มสค.)
1. ผู้ที่ผำ่ นกำรอบรม จะได้ รับวุฒิบตั รในกำรผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสูตรกำรฝึ กอบรมเพื่อเป็ นนัก
สังคมสงเครำะห์ ตำมระยะเวลำในกำรอบรม
2. ผู้ที่ผำ่ นกำรอบรมต้ องดำเนินกำรส่งแบบประเมิน ๓ ระดับ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน
(Case review หรื อ Academic Review) ตำมที่คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและมำตรฐำน ใน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติกำหนด เพื่อเข้ ำสูร่ ะบบประเมินมำตรฐำน มสค.
ต่อไป
3. เมื่อเข้ ำสูก่ ำรประเมินด้ วยกำรสัมภำษณ์และกำรเขียน case review แล้ ว คณะกรรมกำรจัดกำร
อบรมจะแจ้ งผลให้ ทรำบอีกครัง้ หนึง่ เป็ นกำรผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนของนักสังคม
สงเครำะห์ (มสค.) โดยสมบูรณ์
4. ผู้ที่ได้ รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนของนักสังคมสงเครำะห์ (มสค.) โดยสมบูรณ์ มี
สิทธิสมัครเป็ นสมำชิกสำมัญของสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ และเข้ ำสูก่ ำรประเมินคุณสมบัตใิ นกำรขอ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพสังคมสงเครำะห์รับอนุญำตต่อไป ยกเว้ นแต่ผ้ มู ีคณ
ุ สมบัติตำมมำตรำ 28
(1) ที่มิได้ ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์โดยตรง แต่ได้ รับมอบหมำยให้ ปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงๆ
จะได้ รับใบอนุญำตวิชำชีพที่ปฏิบตั หิ น้ ำที่เฉพำะกิจ เช่น ใบอนุญำตวิชำชีพเฉพำะกิจสำหรับพนักงำนสังคม
สงเครำะห์ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรื อใบอนุญำตวิชำชีพเฉพำะกิจสำหรับ
พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครองเด็ก เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เป็ นไปตำมมติที่ประชุมสภำวิชำชีพ
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เนือ้ หาวิชา
หลักสูตรฝึ กอบรมบุคคลที่สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริญญาตรี ในสาขาอื่น เพื่อ
เข้ าสู่การรั บรองมาตรฐานการปฏิบัตงิ านด้ านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
(ผู้มีประสบการณ์ ไม่ ต่ากว่ า 10 ปี )
- ความเป็ นมา ปรัชญา และหลักการของการสังคมสงเคราะห์
พัฒนำกำรของสังคมสงเครำะห์ ปรัชญำ หลักกำร วิธีกำร กระบวนกำรทำงสังคมสงเครำะห์ และ
ทัศนคติในกำรปฏิบตั งิ ำนสังคมสงเครำะห์ บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบนักสังคมสงเครำะห์
- จริยธรรม ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีของจริยธรรมทำงวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ในกำรทำงำน ปั ญหำพื ้นฐำนทำงจริยศำสตร์ ในมิติ
ทำงศำสนำ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชำชน ผลกระทบของปั ญหำจริยธรรม
- อภิปราย แลกเปลี่ยน ประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห์
จรรยำบรรณในกำรปฏิบตั งิ ำนสังคมสงเครำะห์ กลไกกำรกำกับ ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนำจริยธรรม
กำรปฏิบตั งิ ำนในองค์กรและวิชำชีพ
- ทฤษฎี แนวคิดพืน้ ฐานในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห์
ศึกษำกำรประยุกต์ใช้ แนวคิดพื ้นฐำนด้ ำนสวัสดิกำรสังคม และทฤษฎีพื ้นฐำนสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำน
สังคมสงเครำะห์ในสถำนกำรณ์ที่เป็ นจริง แนวควำมคิดกำรปฏิบตั งิ ำนเชิง วิชำชีพ กำรวิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงแนวคิดทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั งิ ำนสังคมสงเครำะห์ในบริบทสำกลและในสังคมไทย รวมทัง้
ข้ อจำกัดของกำรประยุกต์ใช้ ในปรำกฏกำรณ์จริง
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ ทฤษฎีและแนวคิดในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห์ โดย
ยกตัวอย่ำงจำกประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน
- ผู้เข้ าอบรมนาเสนอสถานการณ์ และทิศทางการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห์ พร้ อมแลกเปลี่ยนในกลุม่
ย่อย
- ผู้เข้ ำอบรมนำเสนอ “บทเรี ยนการทางานบนเส้ นทางสังคมสงเคราะห์ ” โดยผู้เข้ ำอบรมบอกเล่ำบทเรี ยน
กำรทำงำนของแต่ละคน (เชิง SWOT Analysis) คนละ 10 นำที นำเสนอบทเรี ยนกำรปฏิบตั งิ ำนสังคม
สงเครำะห์ พร้ อมแลกเปลี่ยน
- ใช้ รูปแบบกลุม่ สุนทรี ยสนทนำ เน้ นกำรรับฟั ง กำรกำหนดประเด็นและกำรสะท้ อนคิด ทำให้ เข้ ำใจมนุษย์ มี
ทัศนคติที่ดีตอ่ กำรทำงำนกับคนและสังคม เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
- ผู้เข้ าอบรมนาเสนอสถานการณ์ และทิศทางการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห์ พร้ อมแลกเปลี่ยนใน
กลุ่มใหญ่
- การใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเมิน และการปฏิบัตงิ าน
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หลักสูตรฝึ กอบรมบุคคลที่สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริญญาตรี ในสาขาอื่น เพื่อ
เข้ าสู่การรั บรองมาตรฐานการปฏิบัตงิ านด้ านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
(ผู้มีประสบการณ์ ไม่ ต่ากว่ า 10 ปี )
ศึกษำและฝึ กปฏิบตั ิ หลักกำร วิธีกำรและกระบวนกำรในกำรใช้ เครื่ องมือกำรวิเครำะห์ ประเมินทำงสังคม
สงเครำะห์ ทังในระดั
้
บกำรปฏิบตั งิ ำนรำยบุคคล กลุม่ และชุมชน (workshop) และเครื่ องมือในกำรปฏิบตั งิ ำน
อื่นๆ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ศึกษำ ทำควำมเข้ ำใจกฎหมำยและอนุบญ
ั ญัตสิ ำคัญที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั งิ ำนสังคมสงเครำะห์
ปั ญหำและแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ กฎหมำย เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ใู ช้ บริกำร
-เทคโนโลยีและสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์
ศึกษำ ทำควำมเข้ ำใจในแนวคิด รูปแบบต่ำงๆ ของกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนสังคม
สงเครำะห์ในระดับต่ำงๆ ควำมสำคัญของระบบสำรสนเทศ และกำรประยุกต์ใช้
- ศึกษาสถานการณ์ และกระบวนการทางานทางสังคมสงเคราะห์ ที่เน้ นการสังเคราะห์
- กำรสนทนำกลุม่ ย่อย ทีมวิทยำกรประจำกลุม่ ร่วมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- สังเครำะห์ เชื่อมโยงแนวคิด ประสำนวิธีกำรทำงำน เทคนิค ทักษะในกำรให้ บริ กำรตำมสำยงำน/กลุม่
เฉพำะที่ตนปฏิบตั งิ ำน โดยวิเครำะห์แนวคิด ควำมรู้เชิงสหวิชำกำรและสหวิชำชีพ ตลอดจนระบบสภำวะ
แวดล้ อม ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อมนุษย์ และสังคมที่เป็ น
พลวัต ตลอดจนมีผลกระทบทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบต่อกำรประยุกต์ศำสตร์ ตำ่ งๆ มำใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนสังคม
สงเครำะห์สมัยใหม่ ตำมลักษณะงำนของกลุม่ เฉพำะ เพื่อผู้เข้ ำรับกำรอบรมเข้ ำใจสถำนกำรณ์ ทิศทำงกำร
ทำงำน แนวโน้ ม ทำงออก และทำงเลือกในอนำคต
- ลักษณะงำนอำจเป็ นกำรปฏิบตั งิ ำนรำยบุคคล กลุม่ ชุมชน กำรปฏิบตั ิกำรทำงสังคม กำรวิจยั กำรจัดทำ
นโยบำย กำรวำงแผน กำรบริหำรงำน และกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั เิ พื่อปรับปรุง พัฒนำในบริ กำร กำร
ประสำนทรัพยำกรในหน่วยงำน ชุมชน บนฐำนควำมสัมพันธ์แบบภำคีทำงสังคม โดยเน้ นรูปธรรมของงำนใน
ปั จจุบนั
อภิปราย และแลกเปลี่ยน ในที่ประชุมใหญ่
สรุปบทเรี ยน (AAR -After Action Review)

