หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช
ประธานกรรมการประจาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม(
สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม(
Master of Social Work (Social Welfare Administration)
M.S.W. (Social Welfare Administration)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีทักษะในการบริหาร
สวัสดิการสาหรับเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ
2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจในการปรับปรุงสวัสดิการสาหรับเด็ก เยาวชน สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบริบทของประชาคมอาเซียน
3. เพือ่ สร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกาลังหลักในการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม

ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ภายใน 2 ปีการศึกษา และจะได้รับปริญญามหาบัณฑิตเมื่อ
สาเร็จหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จากัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศที่สานักงาน กพ. รับรอง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 5 หรือ ผ่านการสอบ
TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 500 คะแนน หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
3. มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4. สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่าเทอมละ 80% ของเวลาเรียน
สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่
18 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่วิทยาเขตยศเส ตั้งอยู่เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิชาการ/นักวิจัย/นักบริหาร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นักวิชาการ/นักวิจัย/นักบริหารในภาคธุรกิจ มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเด็ก
เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ
4. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่า 39
หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก ทาวิทยานิพนธ์
แผน ข ทาการศึกษาอิสระ

หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ
สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า
รวมไม่น้อยกว่า

แผน ก (ทาวิทยานิพนธ์)
จานวนหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
12
9
12
39

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
จานวนหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
12
18
3
ผ่าน/ไม่ผ่าน
39

เงื่อนไขการศึกษา
นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา คือ
EG 0803 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แ ละเนื้อหาของหลักสูตร ภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
การปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ แผน ข

แผนการเรียน
ปีที่

ภาคเรียน
ฤดูร้อน

หมวดวิชา
- วิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา
- วิชาพื้นฐาน 2 วิชา

1
1

- วิชาบังคับ 2 วิชา

แผน ข

EG 0803
SA 0813
SA 8003
ST 8013

EG 0803
SA 0813
SA 8003
ST 8013

SA 8103
SA 8113
SA xxxx
SA xxxx
SA xxxx

- วิชาเลือก 2 วิชา

SA 8123
SA 8133
-

- วิทยานิพนธ์ (แผน ก(

SA 8906

SA 8103
SA 8113
SA xxxx
SA xxxx
SA xxxx
SA xxxx
SA 8123
SA 8133
SA xxxx
SA xxxx
-

- วิทยานิพนธ์ (แผน ก(

SA 8916

-

- การศึกษาอิสระ (แผน ข(

-

SA 8903

- วิชาเลือก 3 วิชา
2

ภาคฤดูร้อน

แผน ก

- วิชาบังคับ 2 วิชา

1
2

2
ภาคฤดูร้อน

สอบประมวลความรู้

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นับหน่วยกิต
EG 0803 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Study)
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(Foundation of Social Welfare and Social Work)
หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
SA 8003 แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
(Concept and Theory for Social Welfare Administration)
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจยั
(Research Methodology)
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
SA 8103 กลยุทธ์การบริหารองค์กรและโครงการสวัสดิการสังคม
(Strategic Management for Organization Social Welfare Project)
SA 8113 การติดตามและประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคม
(Monitoring and Evaluation of Social Welfare Project)
SA 8123 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
(Seminar in Social Welfare Administration)
SA 8133 การฝึกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม
(Fieldwork in Social Welfare Administration)

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(0-0-3/9)

หมวดวิชาเลือก แผน ก. ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แผน ข. ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
SA 8503 รูปแบบ และมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี
3(3/3-0-0)
และผูส้ ูงอายุ
(Model and Standard of Social Welfare Management for Children, Youth, Women and Aging)
SA 8513 มาตรการคุ้มครองครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Protection Measure for Family, Children, Youth, Women and Aging)
SA 8523 แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Concept and Theory for Persons with Disabilities)
SA 8533 กฎหมายคุม้ ครองสิทธิของคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Law for Persons with Disabilities Rights Protection)

SA 8543 มาตรฐานการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการ
(Standard of Social Welfare Management for Persons with Disabilities)
SA 8553 การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม
(Universal Design and Equity)
SA 8563 เพศสภาพกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม
(Gender and Social Welfare Administration)
SA 8573 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
(Information System for Social Welfare Administration)
SA 8583 แรงงานอพยพและการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน
(Migrant Workers and Human Trafficking Victims in ASEAN)
SA 8593 การวิจัยและพัฒนาองค์กร
(Research and Organization Development)
หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และการศึกษาอิสระ (แผน ข)
SA 8906 วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
SA 8916 วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)
SA 8903 การศึกษาอิสระ
(Independent Study)

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

6(0-0-6/P)
6(0-0-6/P)
3(1/1-0-2/P)

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
EG 0803 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
(English for Graduate Study)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ และจับรายละเอียดจากตารา ฝึกการเขียนย่อรายงานจากเรื่องที่
อ่าน และการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
Reading skill practice for skimming and scanning English text books, academic writing skill
practice and writing thesis’s abstract in English.
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ไม่นับหน่วยกิต
(Foundation of Social Welfare and Social Work)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ เทคนิค ทักษะ
และจรรยาบรรณของการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการดาเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและ
พัฒนาบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคม
The meaning, scope, philosophy, development, concept and theory, principle, process, tool,
technique, skill, and ethic of social welfare and social work provision to prevention, solving,
rehabilitation and development of individual, family, group, community and society.

หมวดวิชาพื้นฐาน
SA 8003 แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Concept and Theory for Social Welfare Administration)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของสวั สดิการสังคม แนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานสวัสดิการสังคม
ความแตกต่ า งระหว่ า งรั ฐ สวั ส ดิ ก าร สั ง คมสวั ส ดิ ก าร และสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน การบริ ห ารสวั ส ดิ ก ารแบบ
พหุลักษณ์ การบริหารกองทุนสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการสวัสดิการของภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาค
ประชาสังคม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม เพื่อความมั่นคง
ของกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ
The meaning, significance and scope of social welfare, concept and theory of social welfare
and administration, difference between state welfare, welfare society and community welfare,

pluralism social welfare administration, an efficiency in social welfare fund management, integrated
social welfare of government sector, business and civil society sector. Analyze problems and trends of
social welfare policy and administration for security of children, youth, women, persons with disabilities
and the aging.
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของดาเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหา
ปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนาเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัย และ จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการทาโครงการวิจัย
Concept, principle, model, process and research methodology. Quantitative and qualitative
research. Problematic searching, conceptualization, research design, research tools design, sampling,
data collection, data analysis and synthesis, citation, report writing, research finding presentation and
dissemination, including researcher’s ethics, and research practice.

หมวดวิชาบังคับ
SA 8103 กลยุทธ์การบริหารองค์กรและโครงการสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Strategic Management for Organization Social Welfare Project)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การบริหารองค์ก รเชิงกลยุท ธ์ การกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ ยุ ทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แนวทาง มาตรการ
แผนงานและโครงการสวัส ดิ ก ารสังคม การบริ หารความเสี่ ย ง การบริ ห ารบุ ค ลากร งบประมาณ และการติ ด ตาม
ประเมินผลการบริหารองค์กรและโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
Strategic management, vision, mission, strategy, goal, direction, measurement, planning and
social welfare projects. Risk management, man power and budget management. Monitoring and
evaluation of organization and project management based on goal setting.
SA 8113 การติดตามและประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Monitoring and Evaluation of Social Welfare Project)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และขอบเขตของการกากับโครงการโดยการติดตามและประเมินผลเพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา การประเมินก่อน ระหว่าง และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ การวิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย การประเมิ น
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ การประเมินด้วยตนเอง การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินผลแบบ

มีส่วนร่วม การสร้างตัวชี้วัด การสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และจริยธรรม
ของผู้ประเมินผล
The meaning, significance, and scope of monitoring and evaluation for improvement. Project
appraisal, formative, and summative evaluation. Cost-benefit analysis, efficiency and effectiveness
evaluation. Self-evaluation, evaluation by expert, participatory evaluation. Developing key performance
indicators and tools for data collection. Data analysis, report writing, and evaluator’s ethic.
SA 8123 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(2/2-1/2-0)
(Seminar in Social Welfare Administration)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การบูรณาการองค์ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม กลไกมาตรการต่างๆ จุดอ่อน
จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาการบริหารสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขในสังคม
การเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียนผ่านกระบวนการอภิปรายและระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
Integrated body of knowledge and opinion related to social welfare administration,
mechanism, measure, weakness and strength, development approach for social welfare administration
to promote, strengthen social justice and well-being. Comparative social welfare system in ASEAN
through participatory discussion.
SA 8133 การฝึกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(0-0-3/9)
(Fieldwork in Social Welfare Administration)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นรายบุคคลบูรณาการความรู้จากภาคทฤษฎีที่เรียนมาในประเด็นเกี่ยวกับ
นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคมในองค์กรสวัสดิการสังคม การศึกษาหน่วยงานอย่างวิเคราะห์ ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองนโยบายขององค์การ จัดทาโครงการด้านนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม รวมทั้งประเมินผล และ
นาผลการฝึกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนร่วมทั้งในระหว่างและสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ
Individual fieldwork by integrated knowledge from theories related to social welfare policy and
administration in social welfare organization by organizational study, working for respond the
organization policy. The student need to implement project in social welfare policy and
administration area and evaluate the project. Then, bring result of the practice to present and sharing
to forum in between and the end of placement.

หมวดวิชาเลือก
SA 8503 รูปแบบและมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับครอบครัว เด็ก เยาวชน
3(3/3-0-0)
สตรีและผู้สูงอายุ
(Model and Standard of Social Welfare Management for Family, Children,
Youth Women and Aging)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาความต้องการของครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ พัฒนาการของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง นโยบายและมาตรการเสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
และ รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง รูปแบบและมาตรฐานการบริหารสวัสดิการสังคมสาหรับครอบครัว เด็กเยาวชน สตรีและ
ผู้สูงอายุ บทบาทและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชุนและสังคม
Social change, situation and trend of family, children, youth, and women’s needs and
problems. Development of theory and concept related. Policy and measure for promoting family
stability, strength, immunity and catching up with the change. Model and standard of social welfare
management for family, children, youth, women and aging. Role and participation of local, community
and society.
SA 8513 มาตรการคุม้ ครองครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Protection Measure for Family, Children, Youth, Women and Aging )
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ และพันธกรณี ของ
ประเทศไทย กฎหมายครอบครัว และกลไกในการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุของกฎหมายแต่ละฉบับ
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในทีมสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุที่ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรง หรือถูกละเมิดทางเพศ
Convention on the Rights of Child, Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women, and Thailand obligations, family law and legal mechanism for
protection of children, youth, women and Aging. Social worker’s role in multidisciplinary team to
protect the violence or sexual abuse of children, youth, women and aging.

SA 8523 แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Concept and Theory for Persons with Disabilities)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีต่อคนพิการในระดับสากล เจตคติของสังคมไทยต่อคนพิการ แนวคิดการฟื้นฟู
สมรรถภาพ การเสริมพลัง และการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ แนวคิดการจัดสวัสดิการบนฐานสิทธิ์ การไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการอย่างสมเหตุสมผล และการหลอมรวมคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามแนวคิด
สังคมบูรณาการ
Development of concept and theory for persons with disabilities at international level.
Attitudes of Thai society towards persons with disabilities. Rehabilitation, empowerment, independent
living, rights based social welfare, non-discrimination, reasonable accommodation, and inclusive society
concept.
SA 8533 กฎหมายคุ้มครองสิทธิคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Law for Persons with Disabilities Rights Protection)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ และพันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา กฎหมายภายในประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการทางการแพทย์ การศึกษา การจ้างงาน
การได้รับสัมปทานจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน สิทธิการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และกลไกการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Thailand obligation as ratification
country. Internal acts and regulations concerning persons with disabilities rights i.e. medical, education,
employment, concession on selling products and services, subcontract. Rights to access the promotion
and quality of life development of persons with disabilities fund. Mechanism to support persons with
disabilities to access their rights.
SA 8543 มาตรฐานการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Standard of Social Welfare Management for Persons with Disabilities)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญของรูปแบบและมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมด้า นอาคาร สิ่งอานวยความสะดวกที่
คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท รูปแบบ
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับคนพิการเชิงสถาบัน และที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน การทางานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการ และการบริหารจัดการแบบองค์รวม

The meaning and significance of model and standard of social welfare management for
persons with disabilities on building and usable facilities. Suitable social welfare models for different
types of persons with disabilities. Institutional social model and community based rehabilitation
model. Strengthening persons with disabilities organization and working with local administration
organization and holistic management.
SA 8553 การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม
3(3/3-0-0)
(Universal Design and Equity)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แนวคิดการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม การบริหารจัดการให้ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ของบริการต่างๆทางสังคมร่วมกัน สิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร การขจัด
อุปสรรคและข้อกีดกั้นต่อความสามารถในการเข้าถึงบริการทางสังคม รวมถึงบริการในกรณีฉุกเฉิน การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค การส่งเสริม การออกแบบที่เป็นประโยชน์เพื่อ
คนทั้งมวล และ การติดตาม กากับ ดู แลตรวจสอบและเปิดรับข้อร้องเรียนของผู้ถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึง
และใช้
ประโยชน์ของบริการทางสังคมร่วมกันอย่างเท่าเทียม
Concept of universal design and equity , the management for all to access and use of social
services, facilities, information technology and communications. Elimination of obstacles and hinder to
access social services including urgent services. The amendment of laws and regulations concerning
environmental free barriers. The promotion of universal design and monitoring, supervision and
complains opening of inaccessibility including usage of social services.
SA 8563 เพศสภาพกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Gender and Social Welfare Administration)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพ การวิเคราะห์ศักยภาพทางเพศ สถานการณ์ปัญหา
ความเหลื่อมล้าของบทบาททางเพศที่แตกต่างกันในประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการทางาน การพัฒนานโยบายและการ
บริหารสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร และผู้กาหนดนโยบายสวัสดิการสังคมในมิติเพศสภาพ
The meaning, development, concept and theory of gender, analyzing sexual capacity,
problem situation, an unequal of gender roles in ASEAN community related to work, social welfare
policy development and administration , Participation of clients, administrators, social welfare policy
makers on gender basis

SA 8573 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิสังคม
3(3/3-0-0)
(Information System for Social Welfare Administration)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศ การกาหนดความต้องการข้อมูลและสารสนเทศ การ
ออกแบบและพัฒนาระบบ การเลือกแหล่ง การจัดเก็บ การประมวลผล การนาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการ
พัฒนานโยบาย การวางแผนและการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
The meaning and fundamental concept of information technology. Need determination on
information technology, design and development system, source selecting, information gathering,
transferring information technology for making decision on policy development, planning, and
operation
of social welfare.
SA 8583 แรงงานอพยพและการค้ามนุษย์ในภูมภิ าคอาเซียน
3(3/3-0-0)
(Migrant Workers and Human Trafficking in ASEAN)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
สถานการณ์และแนวโน้มของการอพยพแรงงานและการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน ชีวิตความเป็นอยู่ของ
แรงงานอพยพในประเทศไทย ความต้อ งการของภาคธุรกิจไทยต่อการใช้แรงงานอพยพ สิทธิของแรงงานอพยพตาม
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย และบันทึกข้อตกลง
นานาชาติเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ การจัดสวัสดิการสาหรับช่วยเหลือ ฟื้นฟูเหยื่อ
การค้ามนุษย์
The situation and trend of migrant workers and human trafficking in ASEAN Community, life
style of migrant workers in Thailand, Thai business demand for migrant workers, Migrant worker’s
rights according to ILO Convention and legal protection of workers in Thailand and an international
agreement on anti-human trafficking, social welfare provision to help and rehabilitate the victim.
SA 8593 วิจัยและพัฒนาองค์กร
3(3/3-0-0)
(Research and Organization Development )
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ร การจั ด ระบบ กลไก โครงสร้ า งองค์ ก ร การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในองค์ ก ร
การปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้การวิจัยและพัฒนา

The analysis of organizations on its system, mechanism, and internal problems. The
organizational improvement in relevance with economic, social, political, cultural system, and
changing environment by using research and development approach.

หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
SA 8906 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis I)
วิชาบังคับก่อน รายวิชาทั้งหมด
การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยซึ่งแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาโดย
กระบวนการจัดทาวิทยานิพนธ์ตามระเบีย บมหาวิทยาลัยในส่วนแรก อันได้แก่ การเสนอเค้าโครงการศึกษา ความเป็นมา
และความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงาน
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
Presentation of the study or research represented the knowledge and understanding of the
study field by using the first part of thesis preparation according to the university regulation such as
presentation of research proposal, background and signification of research problem, objectives or
targets of research, scope of the research, literature review, conceptual framework, hypothesis, and
research methodology.
SA 8916 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis II)
วิชาบังคับก่อน รายวิชาทั้งหมดและ SA8906
การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ 1 อันได้แก่ วิธีการประมวลผลข้อมูล การแสดงข้อค้นพบ
หรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการจัดทาบทคัดย่อ ทั้งภาษไทยและ
ภาษาอังกฤษ และรายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทาวิทยานิพนธ์
Presentation continued from thesis I such as data interpretation, findings of results of the
research, conclusions and recommendations, including the preparation of abstract both Thai and
English and the others details according to the university regulations for thesis preparation.

SA 8903 การศึกษาอิสระ
3(1/1-0-2/P)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน สอบผ่านรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกกรณี ศึกษาหรือประเด็นสถานการณ์สังคมที่สนใจ โดยการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า
วิเคราะห์สถานการณ์ โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฏี และเสนอแนะทางการป้องกัน แก้ไขหรือพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมจัดทา
รายงานภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Student select a case study or interested social issue through literature review, situation
analysis, integration of concept, theory and recommendation for protection, solution or development,
including report writing according to supervisor’s advise.

