รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตร
สาขาวิชา

หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารสวัสดิการสังคม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ภาษาอังกฤษ : Master of Social Work Program in Social Welfare Administration
ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

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

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาดานสังคม
2. นักวิชาการ/ นักวิจัยและประเมินผล/ นักวิเคราะหนโยบายและแผน/ นักบริหารดานสังคมใน
หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษา
3. นักวิชาการ/ นักวิจัยและประเมินผล/ นักวิเคราะหนโยบายและแผน/ นักบริหารดานสังคมใน
หนวยงานภาคธุรกิจ มูลนิธิ สมาคม องคกรสาธารณประโยชน หรือองคกรภาคประชาสังคมดานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
4. ศึ กษาต อระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาการบริห ารงานสวัส ดิการสัง คม หรือสาขาอื่น ที่ เกี่ย วขอ ง
ดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหศาสตร
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมจํากัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
หรือตางประเทศที่สํานักงาน กพ. รับรอง
2) มีประสบการณบริหารสวัสดิการสังคมอยางนอย 2 ป หรือมีประสบการณการทํางานวิจัย
3) ผานการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย
4) มีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
5) สามารถเขาเรียนตามหลักสูตรกําหนดไดไมนอยกวาภาคการศึกษาละรอยละ 80 ของเวลาเรียน
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แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1) สํ าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรีหรือเทีย บเทา ไมจํากัดสาขา จากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ หรือตางประเทศที่สํานักงาน กพ. รับรอง
2) ผานการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย
3) มีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
4) สามารถเขาเรียนตามหลักสูตรกําหนดไดไมนอยกวาภาคการศึกษาละรอยละ 80 ของเวลาเรียน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไมนับหนวยกิต/3 หนวยกิต
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไมนับหนวยกิต
(English for Graduate Study)
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ไมนับหนวยกิต
(Foundation of Social Welfare and Social Work)
SA 8023 พื้นฐานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร สวัสดิการสังคมและสังคมศาสตร 3(3/3-0-0)
(Foundation of Social Science Behavioral Science Social
Welfare and Social Work)
หมวดวิชาแกน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
SA 8213 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมกลุมในสภาวะแวดลอมทางสังคม
(Human behavior and group behavior in social environment)
SA 8223 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม การบริหารงาน
สวัสดิการสังคมและการคุมครองทางสังคม
(Concept, Theory Related to Social Policy, Social Welfare
Administration and Social Protection)
SA 8233 การบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารสวัสดิการสังคม
(Strategic Management in Social Welfare Administration)
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
วิชาเฉพาะสาขาบริหารสวัสดิการสังคม ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
SA 8313 การบริหารโครงการสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Project Management)
SA 8323 การนิเทศงานในการบริหารสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Administration Supervision)
SA 8333 การบริหารสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ
(International Social Welfare Administration)
SA 8343 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
(Seminar in Social Welfare Administration)

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)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
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หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบก 2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
แผน ข ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบงเปน 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาเลือกการบริหารสวัสดิการสังคม และกลุมวิชาเลือกการบริหาร
สวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเปาหมาย
1) กลุมวิชาเลือกการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8413 การบริหารกองทุนสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Fund Management)
SA 8423 การวิจัยและพัฒนาองคกรสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Research and Development for Social Welfare Organization)
SA 8433 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Information System for Social Welfare Administration)
2) กลุมวิชาเลือกการบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเปาหมาย
SA 8443 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวและผูสูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Administration for family and Ageing)
SA 8453 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมดอยโอกาส
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Administration for Underprivileged Groups)
SA 8463 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Administration for Persons with Disabilities)
SA 8473 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับแรงงานอพยพและผูเสียหาย
3(3/3-0-0)
จากการคามนุษย
(Social Welfare Administration for Migrant Workers and persons
Affected from Human Trafficking)
SA 8483 การบริหารสวัสดิการดานสาธารณภัย
3(3/3-0-0)
(Disaster Welfare Management)
การฝกภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต (800 ชั่วโมง)
SA 8514 การฝกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม 1
4(0-0-4/40)
(Practicum in Social Welfare Administration1)
SA 8525 การฝกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม 2
5(0-0-5/40)
(Practicum in Social Welfare Administration 2)
หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2) และการศึกษาอิสระ (แผน ข)
1) แผน ก แบบ ก 1 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
SA 8909 วิทยานิพนธ 1 (Thesis 1)
9(0-0-9/P)
SA 8919 วิทยานิพนธ 2 (Thesis 2)
9(0-0-9/P)
SA 8929 วิทยานิพนธ 3 (Thesis 3)
9(0-0-9/P)
SA 8939 วิทยานิพนธ 4 (Thesis 4)
9(0-0-9/P)
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2) แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
SA 8906 วิทยานิพนธ 1 (Thesis 1)
SA 8916 วิทยานิพนธ 2 (Thesis 2)
3) แผน ข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
SA 8903 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
แผนการศึกษา
ปที่

ภาคเรียน
ฤดูรอน

1

1

หมวดวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา
หมวดวิชาแกน 4 วิชา

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
2

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 3 วิชา
หมวดวิชาเลือก 1 วิชา
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)

ภาคฤดูรอน วิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา
การฝกภาคปฏิบัติ
1
วิชาเลือก 3 วิชา
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
2

การศึกษาอิสระ (แผน ข)
2

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
การฝกภาคปฏิบัติ

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

แผน ก
แบบ ก 1
EG 0803
SA 8023
-

SA 8909
วิทยานิพนธ 1
(Thesis 1)
SA 8919
วิทยานิพนธ 2
(Thesis 2)
SA 8514
-

แผน ก
แบบ ก 2
EG 0803
SA 0813
SA 8213
SA 8223
SA 8233
ST 8013
-

EG 0803
SA 0813
SA 8213
SA 8223
SA 8233
ST 8013
-

SA 8313
SA 8323
SA 8333
SA ……….
-

SA 8313
SA 8323
SA 8333
SA ……….
-

SA 8343
SA 8514
-

แผน ข

SA 8929
วิทยานิพนธ 3
(Thesis 3)
-

-

SA 8343
SA 8514
SA ……….
SA ……….
SA ……….
-

SA 8906

-

-

-

SA 8903

SA 8939
วิทยานิพนธ 4
(Thesis 4)

-

SA 8265

SA 8916
SA 8265

สอบประมวล
ความรู
SA 8265

4
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไมนับหนวยกิต
(English for Graduate Study)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ และจับรายละเอียดจากตํารา ฝกการเขียนยอ
รายงานจากเรื่องที่อาน และการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
Reading skill practice for skimming and scanning English text books, academic
writing skill practice and writing thesis’s abstract in English
SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ไมนับหนวยกิต
(Foundation of Social Welfare and Social Work)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ปรัชญา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห องคประกอบการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห วิธีการ
กระบวนการ ทักษะและเทคนิค เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห สหวิชาชีพในสังคมสงเคราะห
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหในการปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาบุคคล
ครอบครัว กลุม ชุมชน สังคม กฎหมายที่เกี่ยวของ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย รวมทั้ง
การมีสวนรวมของภาคีหุนสวนทางสังคมในการจัดสวัสดิการ
Definition, essential, boundary, philosophy, principle, concept and theory of social
welfare and social work, component of social welfare and social work development.
Method, process, skill and technique, and tools of social work practice. Multidisciplinary
in social work, ethics of professional social worker for prevention, problem solving,
rehabilitation and development of individual, family, group, community, and society as a
whole. The related laws and the patterns of social welfare in Thailand as well as social
partnership participation
SA 8023 พื้นฐานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตรสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)
(Foundation of Social Science Behavioral Science Social Welfare
and Social Work)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความสํ า คัญ ขอบเขต ปรัชญา หลักการทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และแนวคิด ทฤษฎีสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห สถานการณปญหาและความตองการของกลุมปาหมาย องคประกอบการจัด
สวัสดิการสังคม พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห วิธีการ กระบวนการ ทักษะและเทคนิค เครื่องมือการ
ปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห สหวิ ช าชี พ ในสั งคมสงเคราะห จรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชีพ สัง คม
สงเคราะหในการปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน สังคม กฎหมายที่
เกี่ยวของ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคีหุนสวนทางสังคม
ในการจัดสวัสดิการ
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Definition, essential, boundary, philosophy, principle of social welfare and social
work, concept and theory of related social science, behavioral science and also social
welfare and social work concept and theory. Need and problem of target group. The
component of social welfare and social work development. Method, process, skill and
technique, and tools of social work practice. Multidisciplinary in social work, ethics of
professional social worker for prevention, problem solving, rehabilitation and
development of individual, family, group, community, and society as a whole. The related
laws and the patterns of social welfare in Thailand as well as social partnership
participation
2. หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
SA 8213 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมกลุมในสภาวะแวดลอมทางสังคม
3(3/3-0-0)
(Human behavior and group behavior in social environment)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมมนุ ษ ย ใ นสั ง คม ตั ว แปรทางชี ว ภาพ จิ ต วิ ท ยา และสั ง คม
(Bio phycho social) ศึกษามนุษยในฐานะปจเจกบุคคล และเปนองคประกอบของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมกลุมในครอบครัว กลุมชน องคการ ชุมชน และสังคม
Study and analysis of human behavior in society and biio phycho social factors.
Study human being as individual and as a component of family, community and society.
Study group behavior within family, group, organization, community, and society.
SA 8223 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม การบริหารงานสวัสดิการสังคมและ
3(3/3-0-0)
การคุมครองทางสังคม
(Concept and Theory Related to Social Policy , Social Welfare
Administration and Social Protection)
วิชาบังคับกอน ไมมี
แนวคิด พัฒนาการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนโยบายสังคม และการบริหารงานสวัสดิการสังคม
รวมสมัย ความแตกตางระหวางรัฐสวัสดิการ สังคมสวัสดิการ และสวัสดิการชุมชน การบริหารสวัสดิการ
แบบพหุลักษณ การบูรณาการสวัสดิการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ความเสี่ยงทางสังคม
และระบบการคุ มครองทางสั งคมในสถานการณที่เปลี่ย นแปลง การประกัน สังคม และโครงขายความ
ปลอดภัยทางสังคม หลักการ มาตรการ กลไกในการบริห ารจัดการการคุมครองทางสังคม รวมทั้งการ
กระตุนภาคีหุนสวนทางสังคมใหเขามามีสวนรวมในการคุมครองทางสังคม
Concept development and theory related to social policy and contemporary
social welfare administration. Differences between state welfare, welfare society and
community welfare, pluralistic social welfare administration, integrated social welfare of
government, business and civil society sectors. Social risks and social protection system
i.e., social insurance and social safety net. Principle, measurement, mechanism of social
protection management as well as the encouraging social partnership participation.
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SA 8233 การบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Strategic Management in Social Welfare Administration)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความสํ า คั ญ วิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารเชิ งกลยุ ทธ ประโยชน ของการบริ ห าร
เชิงกลยุทธ ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประเด็นความทาทายในการ
บริ ห ารเชิ งกลยุ ทธ (กระแสการเปลี่ ยนแปลง คุณภาพ ความรับผิดชอบตอสังคมและจริย ธรรม)ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารสวัสดิการสังคม การถอดบทเรียนและการปรับปรุงการบริหารเชิงกลยุทธ
เพื่อการบริหารสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
Definition, essential, evolution, benefits, nature and process of strategic management.
Critical challenges (changing, quality, social and ethical responsibilities) for social welfare
policy implementation and social welfare administration. Lesson learned and improvement of
strategic management for higher efficiency and effectiveness.
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของดําเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การค น หาป ญ หา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจัย การเลือก
ตัวอยาง แหลงที่มา และวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและการ
เผยแพรผลการวิจัย และ จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
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 regulations.
3. วิชาเฉพาะสาขาการบริหารสวัสดิการสังคม
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
SA 8313 การบริหารโครงการสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Project Management)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความสําคั ญ และขอบเขตของโครงการสวัส ดิการสังคม วงจรการบริหารโครงการ
การเขี ย นโครงการ การวางแผนบริ ห ารโครงการ การดํ า เนิ น งาน การควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และ
การประเมินผลโครงการ รูปแบบ ตัวชี้วัด และเครื่องมือในการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับโครงการ กลุมเปาหมาย และสังคม การบริหารโครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
จริยธรรมของผูบริหารโครงการ
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Definition, essential, and scope of social welfare project. Project cycle; project writing,
project planning, project implementation, project monitoring and evaluation. Model,
indicators and tools for evaluating output, outcome, impact which occurring with project,
target groups, and society. Efficiency and effectiveness of project management and the ethics
of project manager.
SA 8323 การนิเทศงานในการบริหารสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Supervision of Social Welfare Administration)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน วัตถุประสงค ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
รู ป แบบ กระบวนการ เทคนิ ค และวิ ธี การปฏิ บัติใ นการนิเ ทศงาน ทัศ นคติ และทัก ษะที่ สําคั ญ ในการ
นิเทศงาน และตอกลุมเปาหมายที่รับการนิเทศงาน การสรางปจจัยแวดลอมเพื่อหนุนเสริมการนิเทศงาน
รวมทั้งการตระหนักถึงขอจํากัดของการนิเทศงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการนิเทศงาน
Definition, essential, benefits, objectives, knowledge and understanding of concepts,
principles, patterns, processes, techniques and practice of supervision. Attitude and essential
skills in supervision towards supervisees, boots up the enable factors. Including the awareness
of limitations and achievement indicators of supervision.
SA 8333 การบริหารสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
(International Social Welfare Administration)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของสวั ส ดิ ก ารสั ง คมระหว า งประเทศ วิ วั ฒ นาการของระบบ
สวัสดิ การสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิกฤติการณของโลกที่สงผลกระทบตอมนุษยชาติ เชน ความ
ยากจน ภัยพิบัติ การอพยพยายถิ่น การคามนุษย ความขัดแยงทางชาติพันธุ เปนตน แนวคิด หลักการ
มาตรการ กลไก และรูปแบบความรวมมือในการบริหารสวัสดิการระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาวิกฤติ
Definition and essential of international social administration. Evolution of social
welfare since the beginning up to present. The crisis of global issues that affect humankind
such as poverty, natural disaster, migration, human rights violation, human trafficking, ethnic
conflict, etc. Concept, principle, measurement, mechanism, and pattern of collaboration in
international social welfare administration to solve these crisis.
SA 8343 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(2/2-1/2-0)
(Seminar in Social Welfare Administration)
วิชาบังคับกอน : SA 8213 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมกลุมในสภาวะแวดลอมทางสังคม
SA 8223 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม การบริหารงานสวัสดิการสังคม
และการคุมครองทางสังคม
SA 8233 การบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8313 การบริหารโครงการสวัสดิการสังคม
SA 8323 การนิเทศงานในการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8333 การบริหารสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ
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การบูรณาการองคความรูเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม กลไกมาตรการ
ตาง ๆ จุดออน จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาการบริหารสวัสดิการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ความเปน
ธรรมและความอยู ดีมีสุ ขในสั งคม การเปรีย บเทีย บระบบสวัส ดิการสังคมในอาเซีย นผานกระบวนการ
อภิปรายและระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม
Integrated body of knowledge related to social welfare administration, social policy,
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
4. หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบงเปน 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาเลือกการบริหารสวัสดิการสังคม และกลุมวิชาเลือกการบริหาร
สวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเปาหมาย
1) กลุมวิชาเลือกการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8413 การบริหารกองทุนสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Fund Management)
วิชาบังคับกอน ไมมี
และความสําคัญของกองทุนสวัสดิการสังคม แนวคิดทฤษฎี หลักการ กลไก ความหมาย ขอบเขต
มาตรการ และกระบวนการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคม การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหาร
กองทุนสวัสดิการสังคมของภาครัฐ และของภาคประชาสังคม ตัวแบบการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทยและตางประเทศ การปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของกองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการสังคม
Definition, scope, essential, concept, theory, principle, mechanism, measurement,
and process of social welfare fund administration. Strength and weakness analysis of social
welfare fund belonging to state and civil society. Efficiency administration model of social
welfare fund in Thailand and foreign countries. Policy, law and regulations to boost efficiency
and effectiveness of social welfare administration.
SA 8423 การวิจัยและพัฒนาองคกรสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Research and Development for Social Welfare Organization)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความสํ า คั ญ ขององคก รสวั ส ดิการสัง คมประเภทตา ง ๆ การวิจัย และพั ฒ นา การ
วิเ คราะห จุ ดแข็ ง จุ ดอ อน โอกาส และขอจํากัดในการพัฒ นาองคกร การใชการวิจัยและพัฒ นาในการ
ปรับปรุงองคกรใหเขมแข็ง การใชการวิจัยแบบการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)
ใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
Definition and essential of social welfare organization, research and development,
SWOT analysis, using research and development and Routine to Research as a tool for
strengthening social welfare organization in relevance with economic, social, political, and
cultural context
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SA 8433 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Information System for Social Welfare Administration)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของขอมูลและสารสนเทศ การกําหนดความตองการขอมูลและ
สารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบ การเลือกแหลง การจัดเก็บ การประมวลผล การนําสารสนเทศ
มาใชในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการดําเนินงานสวัสดิการสังคม
Definition 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.
2) กลุมวิชาเลือกการบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเปาหมาย
SA 8443 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวและผูสูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Administration for family and Ageing)
วิชาบังคับกอน ไมมี
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม สถานการณ แ ละแนวโน ม ของป ญ หาความต อ งการของสมาชิ ก
ครอบครัว แตล ะชว งวัย ตั้ งแต วัย เด็ก วัย ทํางานและวัยสูงอายุ พัฒ นาการของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ย วของ
นโยบายและมาตรการเสริ ม สร า งความมั่ น คง เข ม แข็ ง มี ภู มิ คุ ม กั น รู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงและมี
ความสามารถในการพึ่งตนเอง และการบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวและผูสูงอายุ บทบาทและ
การมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชุนและสังคม
Social change, situation and trend of needs and problems of family member in
each ages, starting from childhood to working age and to ageing. Development of theory
and concept related. Policy and measurement to empower family stability, strengthening,
immunity, grasping the change, and self-reliance ability. Social welfare administration for
family and aging. Roles and participation of local, community and society.
SA 8453 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมดอยโอกาส
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Administration for Underprivileged Groups)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย สาเหตุปจจัย ผลกระทบ สถานการณและแนวโนมของกลุมดอยโอกาสประเภทตางๆ
แนวคิดทฤษฎีและการบริหารสวัสดิการที่เกี่ยวของกับกลุมดอยโอกาส นโยบาย แผน มาตรการ กลไกของ
แตละกลุมที่มีอยูในปจจุบัน การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ชองวาง เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา การ
เสริมพลัง และการมีสวนรวมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
Definition, causal factors and effects, situation and trend of the underprivileged
groups. Concepts, thories, and social welfare administration for the underprivileged
groups. Policy, Plan, measure, and existing mechanism at the present time for each group.
Analysis of strength, weakness and gaps to set up guideline to develop, empower and
participate to decrease social inequality.
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SA 8463 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Administration for Persons with Disabilities)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ประเภทของความพิการ สถานการณและแนวโนมของคนพิการไทย อนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยสิทธิของคนพิการ สาระสําคัญของกฎหมายของประเทศไทยและ นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลกับความพิการแตละประเภท การเสริมพลัง
การดํารงชีวิตอิสระอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และการทําสิทธิของคนพิการใหเปนจริงในสังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน
Type, situation and trend of Thai persons with disabilities, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities and the Thai laws, policy and plan to improve quality of
lives, appropriate and effective welfare system for each type of persons with disabilities,
means for empowerment, independent living with human dignity, and make the right real
in an inclusive society.
SA 8473 การบริหารสวัสดิการสังคมสําหรับแรงงานอพยพ
3(3/3-0-0)
และผูเสียหายจากการคามนุษย
(Social Welfare Administration for Migrant Workers and Persons
Affected from Human Trafficking)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย ความแตกต า ง ความเชื่ อมโยง แนวโน ม และผลกระทบของการอพยพแรงงาน
การขนคนเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย และการคามนุษย นโยบาย มาตรการ และกลไกทางกฎหมายในระดับ
สากลและระดับประเทศในการคุมครองสิทธิแรงงานอพยพ การปองกันและปราบปรามการขนคนเขาเมือง
แบบผิดกฎหมาย และการคามนุษย งานสังคมสงเคราะห และระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพื่อ
การรองรับกลุมผูอพยพแรงงาน กลุมคนเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย และผูเสียหายจากการคามนุษย
Definition, differences, involvement, trend, impact of labour migration, smuggling,
and human trafficking. Policy, measurement and legal mechanism at international and
national level in protecting labour migrant rights, prevention and suppression of smuggling
and human trafficking, social work and appropriate social welfare for labour migrants,
victims of smuggling and of human trafficking.
SA 8483 การบริหารสวัสดิการดานสาธารณภัย
3(3/3-0-0)
(Disaster Welfare Management)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ความหมาย สาเหตุ ความเสี่ย ง ระดับความรุน แรง และผลกระทบจากสาธารณภัยตอมนุษย
ยุท ธศาสตร ก ารบริ ห ารสวั ส ดิ ก ารด า นสาธารณภัย มาตรการทางกฎหมาย ขอ ตกลงระหว างประเทศ
แนวทางการปฏิบัติกอนเกิดภัย ขณะเกิด ภัย และหลังเกิดภัย การฟนฟูเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สาธารณภัย การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการสาธารณภัย การประสานความรวมมือดาน
การจัดการในงานสาธารณภัยระหวางองคกรที่ปฏิบัติงานดานสาธารณภัยทั้งภาครัฐและเอกชน
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Definition, cause, risk and magnitude of disaster including its impact on human
being. Administration strategies to provide welfare for individual or groups who are
suffered from disaster. Legal measure, international agreement, standard arrangements,
practice guideline before, during and after disaster. Rehabilitation, remedy affected people
from disaster, strengthening community to manage the effect of disaster. Collaboration
among organizations related with disaster to solve the problems from disaster.
5. การฝกภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 800 ชั่วโมง 9 หนวยกิต
SA 8514 การฝกภาคปฏิบัตกิ ารบริหารงานสวัสดิการสังคม 1
4(0-0-4/40)
(Practicum in Social Welfare Administration 1)
วิชาบังคับกอน : SA 8213 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมกลุมในสภาวะแวดลอมทางสังคม
SA 8223 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม การบริหารงานสวัสดิการสังคม
และการคุมครองทางสังคม
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
SA 8233 การบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8313 การบริหารโครงการสวัสดิการสังคม
SA 8323 การนิเทศงานในการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8333 การบริหารสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ
(ยกเวน แผน ก แบบ ก 1)
วิเคราะหองคกรหรือโครงการดานสวัสดิการสังคม เพื่อทราบถึงปญหาความตองการ และนําไป
กําหนดเปาหมาย วางแผน จัดเตรียมทีมงาน กําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลความสําเร็จ และดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว โดยใชการวิจัยการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือเทคนิค
อื่น ๆ รวมถึ งการกํ ากั บติ ดตามและประเมินผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารองคกร หรือ
โครงการดานสวัสดิการสังคม (320 ชั่วโมง)
Analysis of social welfare organization or project to understand problems and needs in
order to set up goals, planning, teamwork, and indicators. Implementation as planned by using
routine to research (R to R) or action research or other techniques including monitoring and
evaluation leads to the development of systems or mechanisms of social welfare organization or
project (320 hours).
SA 8525 การฝกภาคปฏิบัตกิ ารบริหารงานสวัสดิการสังคม 2
5(0-0-5/40)
(Practicum in Social Welfare Administration 2)
วิชาบังคับกอน : SA 8514 การฝกภาคปฏิบัติการบริหารงานสังคมสงเคราะห 1
นําผลลัพธจากการฝกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม 1 มาขยายผล โดยการดึง
ประเด็ นสําคั ญ มาขับ เคลื่ อนสู ระดับ นโยบาย ดวยการวางแผนปฏิบัติการอยางเปน ขั้น ตอน ดําเนินการ
ตามแผน การติ ดตามและประเมิ น ผล การจัดเวทีสงเสริมกระบวนการเรีย นรูใหกับ ผูมีสว นไดสว นเสีย
เพื่อการขยายผลในวงกวาง และการสรุปบทเรียนเพื่อยกระดับการเรียนรูจากการฝกงาน (480ชั่วโมง)
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Taking the result of practicum in social welfare administration 1 to magnify an
outcome focusing an important issues leading to mobilize policy by set up an action plan,
implementation as planned, monitoring and evaluation, Conducting the forum to promote
learning process for stakeholders in order to expand the impact and lesson learned from
the practicum. (480 hours)
หมวดวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
1) แผน ก แบบ ก 1 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
SA 8909 วิทยานิพนธ 1
9(0-0-9/P)
(Thesis 1)
วิชาบังคับกอน SA 8023 พื้นฐานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร สวัสดิการสังคมและสังคมศาสตร
วิทยานิพนธ 1 เปนขั้นตอนของการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดหัวขอวิจัย, วัตถุประสงค
การวิจัย โจทยการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถามี) ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบคิดในการ
วิจัย และวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง สาระสําคัญวิทยานิพนธ ตองเกี่ยวของกับนโยบายสวัสดิการสังคม การบริหารสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
Thesis 1 is the step of preparing research proposal whith consists of situation
analysis; setting up research topic, research objective, research question, research
hypothesis (If any), scope of research, literature review, conceptual framework, and
research design under close supervision of advisor. The thesis must focus on social
policy, social welfare and social work administration.
SA 8919 วิทยานิพนธ 2
9(0-0-9/P)
(Thesis 2)
วิชาบังคับกอน : SA 8909 วิทยานิพนธ 1
วิทยานิพนธ 2 เปนขั้นตอนของการสรางเครื่องมือการวิจัย การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
Thesis 2 is the step of developing research instruments, getting approval of
research ethics, planning for data collecting, and collecting the data under close
supervision of advisor.
SA 8929 วิทยานิพนธ 3
9(0-0-9/P)
(Thesis 3)
วิชาบังคับกอน : SA 8919 วิทยานิพนธ 3
วิทยานิพนธ 3 เปนขั้นตอนของดําเนินการประมวลผลขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
จัดทํารางรายงานการวิจัย รวมทั้งปรับปรุงแกไขรางรายงานการวิจัย ภายใตการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
Thesis 3 is the step of data processing, data analysis and synthesis, drafting and
improving research report under close supervision of advisor.
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SA 8939 วิทยานิพนธ 4
9(0-0-9/P)
(Thesis 4)
วิชาบังคับกอน : SA 8929 วิทยานิพนธ 3
วิทยานิพนธ 4 เปนขั้นตอนสุดทายของการทําวิทยานิพนธ ประกอบดวยการสอบปองกัน
วิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบปองกัน โดยการนําเสนอระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอคนพบได
อยางชัดเจน อันแสดงถึงความรู ความเขาใจอยางลุมลึกในหัวขอที่ทําการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการบริหาร
สวัสดิการสังคม การปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ การตรวจสอบการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการจัดพิมพรูปเลมของวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการจัดทําวิทยานิพนธ รวมทั้งเขียนบทความทางวิชาการสง
ตีพิมพวารสาร
Thesis 2 is the last step that consist of the thesis examination to committee by
presenting clearly research methodology, findings, in-depth knowledge and understanding
of the research topic relating to social welfare administration. Improving the research
report as the suggestion of committee. Detecting plagiarism and standard format of the
thesis according to university regulation, and then writing the article for publishing in
journal.
2) แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
SA 8906 วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis I)
วิชาบังคับกอน : SA 8213 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมกลุมในสภาวะแวดลอมทางสังคม
SA 8223 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม การบริหารงานสวัสดิการสังคม
และการคุมครองทางสังคม
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
SA 8233 การบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8313 การบริหารโครงการสวัสดิการสังคม
SA 8343 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
วิทยานิพนธ 1 เปนขั้นตอนของการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงค
โจทยการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถามี) ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบคิดในการวิจัย
วิธีวิทยาการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และการวางแผนเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัยเพื่อการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
สาระสําคัญของวิทยานิพนธ ตองเกี่ยวของกับนโยบายสวัสดิการสังคม การบริหารสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
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Thesis 1 is the step of preparing research proposal which consists of situation
analysis; setting up research topic, research objective, research question, research
gypothesis (If any), scope of research, literature review, conceptual framework, research
design, developing research intruments, getting approval of research ethics, and planning
for data collecting under close supervision of advisor.
The thesis must focus on social policy, social welfare and social work
administration.
SA 8916 วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis 2)
วิชาบังคับกอน : รายวิชา SA 8906 วิทยานิพนธ 1
วิทยานิพนธ 2 เปนขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล จัดทํารางรายงานการวิจัยและการปรับปรุงแกไข ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
อยางตอเนื่อง
การสอบปองกั น วิ ทยานิ พนธ ตอคณะกรรมการสอบปองกัน โดยการนําเสนอระเบีย บวิธีวิจัย
ผลการวิจัย และขอคนพบไดอยางชัดเจน อันแสดงถึงความรู ความเขาใจอยางลุมลึกในหัวขอที่ทําการวิจัย
ที่เชื่อมโยงกับการบริหารสวัสดิการสังคม การปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
การตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการจัดพิมพรูปเลมของวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการจัดทําวิทยานิพนธ รวมทั้งเขียน
บทความทางวิชาการสงตีพิมพวารสาร
Thesis 2 is the step of collecting the data, data processing, data analysis and
synthesis, drafting and improving research report under close supervision of advisor.
The thesis examination to committee by presenting clearly research
methodology, findings, in-depth knowledge and understanding of the research topic
relating to social welfare administration. Improving the research report as the suggestion
of committee. Detecting plagiarism and standard format of the thesis according to
university regulation, and then writing the article for publishing in journal.
3) แผน ข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
SA 8903 การศึกษาอิสระ
3(1/1-0-2/P)
(Independent Study)
วิชาบังคับกอน : SA 8213 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมกลุมในสภาวะแวดลอมทางสังคม
SA 8223 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม การบริหารงานสวัสดิการสังคม
และการคุมครองทางสังคม
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ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
SA 8233 การบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารสวัสดิการสังคม
SA 8313 การบริหารโครงการสวัสดิการสังคม
SA 8343 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม
การศึ ก ษาอิ ส ระเป น การวิ เ คราะห ส ถานการณ ท างสั ง คม การเลื อ กกรณี ศึ ก ษาหรื อ ประเด็ น
สถานการณสังคมที่นาสนใจซึ่งเชื่อมโยงกับการบริหารสวัสดิการสังคม จัดทําเปนเคาโครงการศึกษา โดยการ
ระบุถึงความสําคัญของปญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวของ บูรณาการแนวคิดทฤษฏีเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา กําหนดระเบียบวิธีการศึกษา แผนการศึกษา ดําเนินการศึกษาตามแผน จัดทํารายงานการศึกษา
สอบปองกันผลการศึกษา ปรับปรุงแกไขรายงานการศึกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปองกัน
การตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการจัดพิมพรูปเลมของวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการจัดทําการศึกษาอิสระ รวมทั้ง
การเขียนบทความทางวิชาการสงตีพิมพวารสาร
สาระสําคัญของการศึกษาอิสระ ตองเกี่ยวของกับนโยบายสวัสดิการสังคม การบริหารสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
Independent Study is an analyzing of social situation, selecting a case study or an
interesting social issue, which related to social welfare administration. Presenting a study
proposal which composes of state of problems, related literatures, intergrating concepts
and theories, formulating conceptual framework, research methodology, study plan,
conducting research as planned. Writing a drafted report and defend with the committee,
improving a report according to the committee’s suggestions and base on academic
standard. Detecting plagiarism and standard format of the independent study according to
university regulation, and then writing the article for publishing in journal.
The independent study must focus on social policy, social welfare and social work
administration.
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