
มคอ. . 

รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน 

โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

 

หมวดที   ลกัษณะและข้อมูลทัวไปของรายวชิา 

 

      1.รหัสวชิา  ........ 01460447  ..........   ชือรายวชิา   (ไทย)     สงัคมสงเคราะห์เบืองตน้ 

      (องักฤษ)   Introduction to Social Work  

 

 

2.จาํนวนหน่วยกติ           ...... 3( - ) .....  หน่วยกติ 

3.หลกัสูตร   ........................... 

   ประเภทของรายวชิา   

  วิชาศึกษาทวัไป ...............................................   

 วิชาเลือกเสรี ............................................... 

    

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา  .....อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง................... ................................................ 

- อาจารยผ์ูส้อน   ......อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง………...............................................………………… 

- อาจารยผ์ูร่้วมสอน  ........................................................................................................................... 

- อาจารยพิ์เศษ  ..........วิทยากรภายนอก.............................................................................................. 

-  

5.ภาคการศึกษา   ต้น  

   ชันปีทีเรียน      1-4    

 

6.รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถา้มี)  ..............................ไม่มี........................................... ..... 

 

7.รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถา้มี)  ............................ไม่มี................................... .............. 

 

8.สถานทีเรียน  ...................มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน.................. .................................. 

 

9.วนัทีจดัทํา หรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด (ระบุ)  วนัที  ....14....  เดือน  ....พ.ย......  พ.ศ. 2556 



หมวดวชิาที   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา/กระบวนวชิา 

1.  เพือใหผู้เ้รียนสามารถทราบถึงความเป็นมา ขอบเขต วตัถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์ วิวฒันาการ

ของการสังคมสงเคราะห์ รวมทงัหลกัการและแนวคิดเกียวกบัการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนบทบาทของนักสังคม

สงเคราะห์กบันกัวิชาชีพอืนทีเกียวขอ้ง   

 1.  เพือให้ผูเ้รียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ความจาํเป็นของงานสังคมสงเคราะห์ในการจดัการบริการเพือ

สวสัดิภาพของประชาชน  

 1.3 เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการทาํความเขา้ใจ แกไ้ขและป้องกนัปัญหาสังคมดว้ย

หลกัการและกระบวนการของการสงัคมสงเคราะห์วิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมในชีวิตประจาํวนั 

 

. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

            ......................................................................................................................................................................... 

 

หมวดที   ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1.คาํอธบิายรายวชิา 

ความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์ ความจาํเป็นในการจัดการบริการเพือ

สวสัดิภาพของประชาชน วิวฒันาการของการสงัคมสงเคราะห์ หลกัการและกระบวนการของการสงัคมสงเคราะห์

วิชาชีพ บทบาทของนกัสงัคมสงเคราะห์กบันกัวิชาชีพอืนทีเกียวขอ้ง  

 

 

2.จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

    บรรยาย      ..........45.............ชวัโมง  

 สอนเสริม    .......................... ชวัโมง  

ฝึกปฏิบติัภาคสนาม     .......................... ชวัโมง 

  ฝึกปฏิบติัการฝึกงาน    .......................... ชวัโมง      

การศึกษาดว้ยตนเอง    .......................... ชวัโมง    

 

3.อาจารย์ให้คาํปรึกษา และแนะนาํทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเกยีวกบัรายวชิาทีสอน 

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในชนัเรียน   

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนอกชนัเรียน 

 

 

 



หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง    ด้าน  ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น มีดงันี 

1.ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

2.ดา้นความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

 

 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

   

บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

1 บทนาํ จุดเริมตน้ของงานสงัคม

สงเคราะห์ ความหมายของงานสงัคม

สงเคราะห์  จุดมุ่งหมายของงานสงัคม

สงเคราะห์ 

 

3 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

2 ความรู้ขนัพืนฐานในงานสงัคม

สงเคราะห์  ปรัชญาและค่านิยมในงาน

สงัคมสงเคราะห์  ศาสตร์และศิลป์ของ

งานสงัคมสงเคราะห์  ประเภทของ

บริการและวิธีการสงัคมสงเคราะห์  

กระบวนการในงานสงัคมสงเคราะห์  

ประเภทของนกัสงัคมสงเคราะห์และการ

ทาํงาน  หน่วยงานทีทาํงานดา้นสงัคม

สงเคราะห์ 

 

 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 



บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

3 การสงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

ความหมายและวตัถุประสงคข์องการ

สงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค  ขอบเขต

และหลกัการของการสงัคมสงเคราะห์

ระดบัจุลภาค   หลกัการสร้าง

ความสมัพนัธใ์นการสงัคมสงเคราะห์

ระดบัจุลภาค  กระบวนการในการทาํงาน

สงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค  แนวคิด

กลไกการปรับตวั   ประโยชน์ของการ

สงัคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค 

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

4 การสงัคมสงเคราะห์ระดบักลุ่ม 

ความหมายและวตัถุประสงคข์องการ

สงัคมสงเคราะห์ระดบักลุ่ม   ขอบเขต

และหลกัการของการสงัคมสงเคราะห์

ระดบักลุ่ม  กระบวนการในการทาํงาน

สงัคมสงเคราะห์ระดบักลุ่ม 

ประโยชนข์องการสงัคมสงเคราะห์

ระดบักลุ่ม 

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

5 การสงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

ความหมายและวตัถุประสงคข์องการ

สงัคมสงเคราะห์ระดบัมหภาค 

ขอบเขตและหลกัการของการสงัคม

สงเคราะห์ระดบัมหภาค   

ประโยชนข์องการสงัคมสงเคราะห์

ระดบัมหภาค 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

6 แนวโนม้งานสงัคมสงเคราะห์ในยคุ

โลกาภิวฒัน ์ ปัญหาสงัคมไทย 

งานสงัคมสงเคราะห์ไทยในยคุ

โลกาภิวฒัน ์

 

6 ชวัโมง  อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

และวิทยากร 



บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

7 ตวัอยา่งการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 

การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ดว้ย

รูปแบบชุมชนเป็นฐาน  การปฏิบติังาน

สงัคมสงเคราะห์ดว้ยรูปแบบครอบครัว

เป็นฐาน 

 

3 ชวัโมง  อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

  

รวม                                  45 ชวัโมง 

  

 

2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

  

กจิกรรม

ที 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ท ี

ประเมนิ 

สัดส่วนของ 

การประเมนิผล 

 

 คะแนนสอบ     

สอบกลางภาค    

สอบปลายภาค    

 

 

คะแนนเกบ็     

การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอยา่งและ

อภิปรายในชนั   

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการนาํเสนอ

หนา้ชนัเรียน    

          -รายงานกลุ่มและนาํเสนอ  

-รายงานเดียว   

-ความตงัใจและการมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน   

     รวม                   

 

  

2 % 

20% 

 

 

 

 

15% 

 

 

25% 

15% 

5% 

 

100% 

 

  

 



 

หมวดที    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสารหลกั 

.   หนงัสือบงัคบั  .....ไม่มี ... 

  .   ตาํรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวชิาทีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้ขียน :   

 เอกสารประกอบการสอนวิชา 01 447  สงัคมสงเคราะห์เบืองตน้ (Introduction to Social Work) 

 

. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

1.1 หนงัสืออ่านเพิมเติม 

จงจิตต ์โศภนคณาภรณ์. 2527  สังคมสงเคราะห์เบืองตน้.  พิมพค์รังที 3. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

จิราลกัษณ์  จงสถิตมนั.  สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน. กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพดี์จาํกดั 

ระพีพรรณ คาํหอม. 2544   รูปแบบการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์ในยคุโลกาภิวฒัน์. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัทนีย ์วาสิกะสิน  สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ และกิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย.์ 2547   ความรู้ทวัไปเกียวกบัสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์. พิมพค์รังที . กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย. 2543  หนงัสือทีระลึกครบรอบ 40 ปี ของสภา 

                           สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์.  กรุงเทพมหานคร : หจก.จิรรัชการพิมพ์ 

 

.   บทความวจิยั/บทความวิชาการ 

 

.   แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ  ซึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิมเติม 

 หอ้งสมุด ฐานขอ้มลูต่างๆ 

 วิทยานิพนธ ์/ สาระนิพนธ ์ / การศึกษาอิสระ 

 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ/สือการสอน 

      เอกสารวิชาการ           

 สืออิเลก็ทรอนิกส์   

 เวบ็ไซด ์แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ 

 

 

 

 

 



หมวดที    การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

ใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 

 

2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ผลการเรียนของนกัศึกษา 

 การสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

 ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ 

 งานทีมอบหมาย   

   ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลจากการทบทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิของนกัศึกษา 

 

 

--------------------------------------------------------------- 


