
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2556 
 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์   

 

2. รหัสวิชา  01460447      ชือวิชา   (ไทย)  สงัคมสงเคราะห์เบืองต้น 

หน่วยกิต 3( - )      (องักฤษ)  Introduction to Social Work  

วิชาพืนฐาน  - 

หมู่ 841   วนัองัคาร        เวลา  18. -2 .0  น.   ห้อง  LH1 301 

 

3. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง  โครงการจดัตังสายวิชาสงัคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนํานอกเวลาเรียน 

 อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง    โทร. - - -    ต่อ   

ห้องพกั  SC. -   - - -   ต่อ  

E-mail    faasctm@ku.ac.th   

เวลาให้นิสติเข้าพบ จนัทร์     8.30-12.30 น. 

 พธุ    13.00-15.00 น. 

 หรือ  ในเวลาราชการทีผู้สอนไม่ติดราชการอืน 

 

 

5. จดุประสงค์ของวิชา (Course Objectives) 

.  เพือให้ผู้ เรียนสามารถทราบถงึความเป็นมา ขอบเขต วตัถปุระสงค์ของการสงัคมสงเคราะห์ วิวัฒนาการของการ

สงัคมสงเคราะห์ รวมทังหลกัการและแนวคิดเกียวกับการสงัคมสงเคราะห์ ตลอดจนบทบาทของนักสงัคมสงเคราะห์กับนัก

วิชาชีพอืนทีเกียวข้อง   

 .  เพือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ความจําเป็นของงานสงัคมสงเคราะห์ในการจัดการบริการเพือสวัสดิภาพ

ของประชาชน  

 .3 เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการทําความเข้าใจ แก้ไขและป้องกันปัญหาสงัคมด้วยหลกัการ

และกระบวนการของการสงัคมสงเคราะห์วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวนั 

 

 

6. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

            ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์ ความจําเป็นในการจัดการบริการเพือสวัสดิภาพของ

ประชาชน วิวัฒนาการของการสงัคมสงเคราะห์ หลกัการและกระบวนการของการสงัคมสงเคราะห์วิชาชีพ บทบาทของนัก

สงัคมสงเคราะห์กบันกัวิชาชีพอืนทีเกียวข้อง  
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7. เค้าโครงรายวิชา  (Course Outline) 

เนือหา จาํนวนชัวโมง 

บทที   บทนํา 

จดุเริมต้นของงานสงัคมสงเคราะห์  

ความหมายของงานสงัคมสงเคราะห์  

จดุมุ่งหมายของงานสงัคมสงเคราะห์ 

 

บทที 2  ความรู้ขนัพืนฐานในงานสงัคมสงเคราะห์  

ปรัชญาและค่านิยมในงานสงัคมสงเคราะห์  

ศาสตร์และศิลป์ของงานสงัคมสงเคราะห์ 

ประเภทของบริการและวิธีการสงัคมสงเคราะห์  

กระบวนการในงานสงัคมสงเคราะห์  

ประเภทของนกัสงัคมสงเคราะห์และการทํางาน 

หน่วยงานทีทํางานด้านสงัคมสงเคราะห์ 

 

บทที 3  การสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

  ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการสงัคมสงเคราะห์ระดบัจลุภาค 

  ขอบเขตและหลกัการของการสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

  หลกัการสร้างความสมัพนัธ์ในการสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

กระบวนการในการทํางานสงัคมสงเคราะห์ระดบัจลุภาค 

แนวคิดกลไกการปรับตัว 

ประโยชน์ของการสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

 

บทที 4  การสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุม่ 

   ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุ่ม 

   ขอบเขตและหลกัการของการสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุม่ 

   กระบวนการในการทํางานสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุ่ม 

   ประโยชน์ของการสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุม่ 

 

บทที 5  การสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

   ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

   ขอบเขตและหลกัการของการสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

   ประโยชน์ของการสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

 

บทที 6  แนวโน้มงานสงัคมสงเคราะห์ในยคุโลกาภิวฒัน์ 

  ปัญหาสงัคมไทย 

งานสงัคมสงเคราะห์ไทยในยคุโลกาภิวฒัน์  

 

บทที 7  ตวัอย่างการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 

การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ด้วยรูปแบบชมุชนเป็นฐาน 

การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ด้วยรูปแบบครอบครัวเป็นฐาน 

 

รวม 45 
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8. วิธีสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

. การบรรยาย การซักถาม และแลกเปลยีนความคิดเห็น   

.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

 . การมอบหมายงานรายบคุคล  แบบฝึกหดั 

. การแบ่งกลุ่มทํางานตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย 

 . การจดัทํารายงาน นําเสนอผลงานหน้าชนั และอภิปราย 

 . การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 8.7การสงัเกตการณ์   

 

9. อุปกรณ์สือการสอน 

คอมพิวเตอร์  LCD Projecter  และเครืองฉายแผ่นทบึ  กระดานขาว  (White board) 

เอกสารประกอบการสอนวิชา 01   สงัคมสงเคราะห์เบืองต้น Introduction to Social Work 

กรณีศกึษา แบบฝึกหดั   

หนงัสอื  บทความ  และเอกสารสงิพิมพ์ทีเกียวข้อง    

 

10. การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน 

10.1 คะแนนสอบ         % 

 - สอบกลางภาค        % 

 - สอบปลายภาค        % 

10.2 คะแนนเก็บ        % 

 - การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอย่างและอภิปรายในชนั   15% 

 - การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนําเสนอหน้าชนัเรียน   % 

  -รายงานกลุ่มและนําเสนอ     % 

  -รายงานเดียว      % 

 - ความตงัใจและการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน     % 

         รวม                   % 

หมายเหตุ    

1. หากผู้ เรียนขาดเรียนต้องสง่ใบลาทีถกูต้อง  คือ  มีใบลาป่วยแนบใบรับรองแพทย์  หรือมีใบลากิจทีมีอาจารย์

ทีปรึกษาลงนามรับรองตามขนัตอน 

 2. ผู้ เรียนต้องส่งงานภายในระยะเวลาทีผู้ สอนกําหนด   ไม่รับส่งงานล่าช้า  ยกเว้นกรณีทีมีใบลาทีถูกต้อง       

ดงัรายละเอียดในข้อ 1. 

 

11. การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลการเรียน  ผู้สอนใช้วิธีการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์  ดงันี 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

ช่วงคะแนน  – 0 79 – 75 4 – 70 69 – 65 4 – 0 59 –55 4 – 0 49 –  
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12. หนังสืออ่านประกอบ 

จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์. 2527  สงัคมสงเคราะห์เบืองต้น.  พิมพ์ครังที 3. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

จิราลกัษณ์  จงสถิตมนั.  สงัคมสงเคราะห์กลุม่ชน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดีจํากดั 

ระพีพรรณ คําหอม. 2544   รูปแบบการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ในยคุโลกาภิวฒัน์. กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัทนีย์ วาสิกะสนิ  สรุางค์รัตน์ วศินารมณ์ และกิติพฒัน์ นนทปัทมะดลุย์. 2547   ความรู้ทัวไปเกียวกบัสวสัดิการ

สงัคมและสงัคมสงเคราะห์. พิมพ์ครังที . กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย. 2543  หนงัสอืทีระลกึครบรอบ 40 ปี ของสภาสงัคมสงเคราะห์ 

                           แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์.  กรุงเทพมหานคร : หจก.จิรรัชการพิมพ์ 

 
 

13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน    

 

ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 19 พ.ย. 2556 

แนะนํารายวิชา 

จดุเริมต้น ความหมายของงานสงัคมสงเคราะห์  

จดุมุ่งหมายในงานสงัคมสงเคราะห์  

บรรยายชีแจงการเรียนการสอน   

บรรยาย  ซกัถาม และอภิปราย   

2 26 พ.ย. 2556 

ความรู้ขนัพืนฐานในงานสงัคมสงเคราะห์  

ปรัชญาและค่านิยมในงานสงัคมสงเคราะห์  

ศาสตร์และศิลป์ของงานสงัคมสงเคราะห์ 

ประเภทของบริการและวิธีการสงัคมสงเคราะห์  

กระบวนการในงานสงัคมสงเคราะห์  

ประเภทของนกัสงัคมสงเคราะห์และการทํางาน 

หน่วยงานทีทํางานด้านสงัคมสงเคราะห์ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

3 

28 พ.ย. 2556 

(18.00-21.00 น.) 

(ชดเชย ครังที  1 

เนืองจากขอเปิด 

หมู่เรียนลา่ช้า) 

ความรู้ขนัพืนฐานในงานสงัคมสงเคราะห์  

ปรัชญาและค่านิยมในงานสงัคมสงเคราะห์  

ศาสตร์และศิลป์ของงานสงัคมสงเคราะห์ 

ประเภทของบริการและวิธีการสงัคมสงเคราะห์  

กระบวนการในงานสงัคมสงเคราะห์  

ประเภทของนกัสงัคมสงเคราะห์และการทํางาน 

หน่วยงานทีทํางานด้านสงัคมสงเคราะห์ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํปี 56  (1 - 10 ธันวาคม  56)  งดการเรียนการสอน 

4 

12  ธ.ค. 2556     

(ชดเชย ครังที  2 

เนืองจากขอเปิด 

หมู่เรียนลา่ช้า) 

การสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 
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ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 17 ธ.ค. 2556     การสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 
บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

6 

19 ธ.ค. 2556    

(18.00-21.00 น.)  

(ชดเชย ครังที 3 

เนืองจากงานเกษตร

กําแพงแสน)   

การสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

7 24 ธ.ค. 2556     การสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุม่ 
บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

8 

26 ธ.ค. 2556    

(18.00-21.00 น.)  

(ชดเชย ครังที 4 

เนืองในวนัสนิปี)   

การสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุม่ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

  สอบกลางภาค  (นอกตารางสอบ)  

หยุดสอบกลางภาค  4-12  ม.ค. 57 

9 14 ม.ค.  2557     การสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุม่ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

10 21 ม.ค.  2557   การสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 
บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

11 28 ม.ค.  2557 การสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

12  4 ก.พ. 2557    การสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 
บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

สงังานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

13 11 ก.พ. 2557     
แนวโน้มงานสงัคมสงเคราะห์ในยคุโลกาภิวฒัน์ 

และปัญหาสงัคมไทย 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

14 18 ก.พ. 2557    
แนวโน้มงานสงัคมสงเคราะห์ในยคุโลกาภิวฒัน์ 

และปัญหาสงัคมไทย 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 
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ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

15 25 ก.พ. 2557    

การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ด้วยรูปแบบ

ชมุชนเป็นฐาน  และรูปแบบครอบครัวเป็นฐาน 

สรุปเนือหา ซักถามและอภิปราย                                           

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     

 

  
สอบปลายภาค  (นอกตารางสอบ) 

 
 

 

 

หมายเหตุ : การนัดสอนชดเชยทัง 12 ชม. รวม 4 ครัง  เพือชดเชยวนัหยดุ งานเกษตรกําแพงแสนและการจดัการเรียนการสอน

ทีทําเรืองขอเปิดหมู่เรียนล่าช้า   และอาจมีการปรับเปลยีนตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 
 

14. การทบทวนเพือปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มีทบทวน 

   มีทบทวน  โดย    ไม่แก้ไขปรับปรุง  

      แก้ไขปรับปรุง ดงันี        
 

 

15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

   ไม่มีการประเมินผลการสอน   

     มีการประเมินผลการสอน  โดย     ไม่มีการปรับปรุง           

        มีการปรับปรุง ดงันี    

 

 

 ลงนาม............................................................(ผู้รายงาน) 

 (นางสาวโชติมา  แก้วกอง) 

 วันที  14  พฤศจกิายน  พ.ศ. 6 


