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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนา
สังคม

2. ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม)
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
4. หลักการและเหตุผล
คณะศิล ปศาสตร มหาวิทยาลั ยเกริ กได เริ่ มเปดสอนหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาสวัสดิการสังคม มาตั้งแต ป พ.ศ.2535 ผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2539 และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดรับรอง
คุณวุฒิของผูไดรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สวัสดิการสังคม) เปนวุฒิทางสังคมสงเคราะหศาสตร
สวัสดิการสังคม และ พัฒนาสังคม อยางไรก็ดีในการปรับปรุงหลักสูตร ในปการศึกษา 2546 ได
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมี คุ ณ ภาพและมี ค วามเหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความกาวหนาทางวิชาการสังคมสงเคราะหศาสตร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทวี
ความซับซอนมากขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมที่ เนนการมีสวน
ร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาสั ง คมที่ ยั ง ยื น คณะศิ ล ปศาสตร เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จึงไดระดมความคิดเห็นจากอาจารยในสาขา อาจารยที่ปรึกษาในหนวยงานฝกปฏิบัติ
ภาคสนาม ผูท รงคุณวุฒิท างดา นสั งคมสงเคราะห ศาสตร สวั สดิ การสั งคม และการพั ฒนาสั งคม
บัณฑิต นักศึกษา รวมถึงผูใชบัณฑิตและชุมชนที่เกี่ยวของกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมี
ความทันสมัยและเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนมากขึ้น

ทางสาขาวิช าจึง พิจารณาปรั บปรุง หลัก สู ตรสาขาวิ ชาสั งคมสงเคราะหศ าสตรและ
สวัสดิการสังคม เปนสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม โดยปรับปรุงเกี่ยวกับชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา วัตถุประสงค รายวิชา รหัสวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนคําอธิบายรายวิชา
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ และผูปฏิบัติงานทางดานสังคมสงเคราะห สวัสดิการ
สังคม และนักพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของวิชาชีพ สามารถปฏิบัติในองคการ
สวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางเต็มภาคภูมิในการพัฒนากลุมเปาหมาย
เพื่อนําไปสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
6. กําหนดการเปดสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551

7. คุณสมบัติของผูสมัคร
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกริกวาดวย คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริกวา
ดวยหลักเกณฑการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
9. ระบบการศึกษา
ดําเนินการจัดระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยที่หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ
- หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
- ภาคฤดูรอนหนึ่งภาคมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยแตละ
สัปดาหของภาคฤดูรอนจะใชเวลาเรียนเปน 2 เทาของภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดู
รอนนี้เปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
10. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ป
การศึกษา ทั้งนี้นับจากวันที่เปดภาคการเรียนที่รับเขา
11. การลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาไมต่ํากวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22
หนวยกิต ภาคฤดูรอน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษาไดไมเกิน 12 หนวยกิต ทั้งนี้ใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
อนึ่ง รายละเอียดการลงทะเบียนการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เกริก วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตรและพัฒนาสังคมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการวัดผลและ
การประเมินผลการศึกษา ดังนี้
1. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอย รอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษา
จึงมีสิทธิเขาสอบไล
2. มีการสอบเปนระยะๆ ระหวางภาคการศึกษา และ/หรือมีการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาอยางนอย ภาคละ 1 ครั้ง
3. การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใชระบบสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ ( เกรด )
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (very Good)
ดี (Good)
ปานกลาง (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนได
สัญลักษณดังตอไปนี้

ใหใช

สัญลักษณ ( เกรด )

I
S
U
W
AU

ความหมาย
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)

4. การใชสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+ , D, หรือ F จะกระทําในกรณีที่เปน
รายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ / หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
5. วิชาในกลุมหรือหมวดวิชาหรือวิชาเอกบางวิชาที่นักศึกษาไดคะแนนต่ํากวาระดับ
2.0 หรือสัญลักษณ C จึงจะถือวาสอบได ถาสอบไดไมถึงระดับดังกลาว นักศึกษาอาจสอบแกตัว
ไดตามประกาศเรื่องการสอบแกตัว และคะแนนที่ไดจากการสอบแกตัวจะใหไมเกินระดับ 2.0 หรือ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําได และคะแนนที่ไดจากการเรียนซ้ําใหเปนไปตามผลการสอบ
อนึ่งการเรียนซ้ําและสอบดังกลาวนี้ใหนับวาเปนการสอบเพียงครั้งเดียว
6. นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 1.0 หรือสัญลักษณ D ขึ้นไปถือวาสอบไดใน
วิชานั้น สวนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ 0.0 หรือสัญลักษณ F จะตองเรียนซ้ําในวิชานั้นและ
นับใหเปนการสอบเพียงครั้งเดียว
7. การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
7.1 นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางการสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขา
สอบได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นใบลาปวยโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยนักศึกษาจะตองมีเวลา
เรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ80 และนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบภายหลัง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7.2 นักศึก ษาขาดสอบโดยเหตุ สุดวิ สัยและคณบดีอนุ มัติ ทั้ งนี้จะตองชําระ
คาธรรมเนียม การสอบภายหลังตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7.3 นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารย
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
8. การเปลี่ยนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัด ไป
9. การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะ
วิชาเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณที่มีแตมระดับคะแนน
10. การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับ
หนวยกิต ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนและการเรียนปกติ
11. การคํานวณคาระดับคะแนน

11.1 คํานวณเฉพาะรายวิชาที่นับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนสัญลักษณ
ที่มีคาระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F
11.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Semester Grade Point Average: SEMGPA) ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยนําผลรวมของผลคูณของ
หนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับในแตละภาควิชาในภาคนั้นๆ เปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวน
หนวยกิต ของภาควิชาที่มีคาระดับที่เรียนในภาคนั้น
11.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average: CUM GPA) ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาถึงภาคการศึกษาหลังสุด โดยนํา
ยอดรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับทั้งหมดในแตละวิชาเปนตัวตั้ง แลว
หารดวยจํานวนหนวยกิต รวมของทุกภาควิชาที่มีคาระดับ
และในการหารใหใชจุดทศนิยม 2
ตําแหนงไมมีการปดเศษ
12 นักศึกษาที่เรียนครบและสอบไลไดตามหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห
ศาสตรและการพัฒนาสังคม โดยจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
13. นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยไมมีสัญลักษณ F
มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25
ขึ้นไปจึงถึง 3.49 โดยไมมีสัญลักษณ F มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
13. หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวม
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักเกณฑการใชรหัสกํากับวิชา
ใชอักษรภาษาไทย “ศศ.”
หรือ ภาษาอังฤษ “AT.”

123 หนวยกิต
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

30
87
72
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

นําหนาชื่อทุกวิชาตามดวยตัวเลข 4 หลัก
นําหนาชื่อทุกวิชาตามดวยตัวเลข 4 หลัก

ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “ศศ.” “AT.” และใหความหมายดังนี้
เลขหลักพัน
หมายถึง ชั้นปที่ศึกษา
เลข 1
หมายถึง รายวิชาชั้นปที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาชั้นปที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาชั้นปที่ 4
เลขหลักรอย
หมายถึง รหัสสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
และการพัฒนาสังคม
เลขหลักสิบและหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาที่ตอเนื่องกัน

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

123 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6
87
72
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1101
GE.1101
ศท.1104
GE.1104
ศท.1105
GE.1105
ศท.2101
GE.2101

การใชภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
ภาษาอังกฤษ 3
English 3

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชา รวมจํานวน 6
หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1301
GE.1301
ศท.1302
GE.1302
บธ.1601
BA.1601

ศท.1202
GE.1202
ศท.1203
GE.1203

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology
มนุษยและสิ่งแวดลอม
Man and Environment
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Introduction to Computer

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- กลุมวิชาคณิตศาสตร เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411
บัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6)
GE.1411
Thai Ideal Graduate
และเลือกเรียนอีก จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
GE.1401
Introduction to Information Science
ศท.1404
มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
GE.1404
Man and Civilization
ศท.1407
ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
GE.1407
Logic
ศท.1410
ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
GE.1410
Social Philosophy and Ethics
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501

สังคมกับเศรษฐกิจ

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

GE.1501
ศท.1502
GE.1502
ศท.1504
GE.1504
ศท.1505
GE.1505
ศท.1506
GE.1506
นบ.1501
LW.1501

Society and Economy
สังคมและการปกครอง
Society and Government
มนุษยกับสังคม
Man and Society
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to General Principles of Law

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)
เปนวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
สร.1101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
FC.1101
Thai for Communication
สร.1102
ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
FC.1102
Business Thai
สร.1103
มนุษยกับวรรณกรรมในสังคมไทย
3(3-0-6)
FC.1103
Man and Literature in Thai Society
สร.1401
ศาสนากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
FC.1401
Religion and Daily Life
สร.1402
การวางแผนชีวิตครอบครัว
3(3-0-6)
FC.1402
Family Life Planning
สร.1403
นันทนาการและการบริหารความเครียด
3(3-0-6)
FC.1403
Recreation and Stress Management

สร. 1404
FC.1404
สร.1501

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

พุทธธรรมกับการครองตน
Buddha-Dhamma and Lives
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ

3(2-2-5)

FC.1501
สร.1502
FC.1502
สร.1601
FC.1601
สร.1602
FC.1602
สร.1603
FC.1603
สร.1604
FC.1604
สร.1605
FC.1605
สร.1606
FC.1606
สร.1607
FC.1607
สร.1608
FC.1608

Human Relations and Personality Development
บทบาทหญิง – ชายในสังคม
Gender in Society
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาฟุตซอล
The Exercises for Health and Futzal
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาบาสเกตบอล
The Exercises for Health and Basketball
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาวอลเลยบอล
The Exercises for Health and Volleyball
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแฮนดบอล
The Exercises for Health and Handball
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแบดมินตัน
The Exercises for Health and Badminton
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาลีลาศ
The Exercises for Health and Dance Sport
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแอโรบิกดา นซ
The Exercises for Health and Aerobic Dance
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The Exercises for Health

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน

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

2.1 วิชาเอกบังคับ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
นักศึกษาตองเรียนวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
จํานวน 72 หนวยกิต เปนรายวิชาภาคทฤษฎี 57 หนวยกิต และวิชาการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 15 หนวย
กิต
2.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี
จํานวน 57 หนวยกิต
ศศ.2214 พื้นฐานสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒ นาสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2214 Foundations of Social Work and Social Development
ศศ.2215 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห I
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2215 Principles and Methods of Social Work I
ศศ.2216 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห II
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2216 Principles and Methods of Social Work II

ศศ.2224
AT.2224
ศศ.2225
AT.2225
ศศ.2226
AT.2226
ศศ.3215
AT.3215
ศศ.3216
AT.3216
ศศ.3217
AT.3217
ศศ.3218
AT.3218
ศศ.3219
AT.3219
ศศ.3227
AT.3227
ศศ.3228
AT.3228
ศศ.3229
AT.3229
ศศ.3230
AT.3230
ศศ.3231
AT.3231
ศศ.4224
AT.4224
ศศ.4225
AT.4225
ศศ.4226
AT.4226

ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
Social Problems and Social Measures
หลักการพัฒนาสังคมกับสังคมไทย
Principles of social Development and Thai society
พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
Human Behavior Dynamics in changing society
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
Social Welfare and Human Security
การบริหารโครงการทางสังคม
Social Project Management
ระบบสวัสดิการสังคมและการสรางเครือขาย
Social Welfare Systems and Networking
กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม
Laws for Social Work and Social Development
การวิจัยทางสังคม
Social Research
เทคนิคการทํางานกับผูใชบริการ
Technique in Working with Service Users
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม
People Participation in Social Development
สิทธิมนุษยชนและการพิทักษสิทธิในงานสังคมสงเคราะห
Human Rights and Advocacy in Social Work
การทํางานชุมชนและการเสริมพลังอํานาจ
Community Work and Empowerment
เพศภาวะในงานพัฒนาสังคม
Gender in Social Development
ภาษาอังกฤษในงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม I
Applied English In Social Work I
ภาษาอังกฤษในงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม II
Applied English In Social Work II
การศึกษาคนควาเฉพาะเรื่อง
Directed Study

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

3 (3-0-6)

หนวยกิต

ศศ.4211
AT.4211
ศศ.4212
AT.4212

2.1.2 รายวิชาการฝกปฏิบัติภาคสนาม
การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1
Field Work 1
การฝกปฏิบัติภาคสนาม 2
Field Work 2

จํานวน

15 หนวยกิต
6 (0-18-6) หนวยกิต
9 (0-27-9)

หนวยกิต

2.2 วิชาโท
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งจากสาขาวิชาตา งๆ ซึ่งเปดสอน
หลักสูตรวิชาโทของมหาวิทยาลัยเกริก เปนจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือตามที่สาขาวิชานั้น
กําหนด

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาตองเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกเรียน
จากรายวิชาใดๆ ก็ไดที่เปดสอนในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกริกตามความประสงคของนักศึกษา
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและสอดคลองกับระบบวิชาตอเนื่อง หรืออาจเลือก
เรียนรายวิชาของสาขาวิชาตอไปนี้
ศศ.4234 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT. 4234 Family and Child Welfare
ศศ.4235 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4235 Information Technology in Social Welfare
ศศ.4236 การตลาดเพื่อสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4236 Social Marketing
ศศ.4237 สังคมโลกาภิวัตนและการพัฒนา
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4237 Globalized Society and Development
ศศ.4238 เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4238 Community Economy and Community Enterprise
หลักสูตรวิชาโท
นัก ศึก ษาสาขาวิช าอื่ นที่ ประสงค ศึก ษาวิช าสั งคมสงเคราะหศ าสตร และการพัฒนา
สังคม เปนวิชาโทตองศึกษารายวิชาของสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคมไม
นอยกวา 15 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขตอไปนี้

1. วิชาบังคับ 12 หนวยกิต คือ
ศศ.2214 พื้นฐานสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2214 Foundations of Social work and Social Development
ศศ.2215 หลักและวิธีการสังคมสังเคราะห I
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2215 Principles and Methods of Social work I
ศศ.2225 หลักการพัฒนาสังคมกับสังคมไทย
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2225 Principles of social Development and Thai society
ศศ.3215 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3(3-0-6)
หนวยกิต
AT.3215 Social Welfare and Human Security
2. วิชาเลือก ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาอื่น ๆ ของสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
และ การพัฒนาสังคมอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต หรือจนครบตามจํานวนหนวยกิตที่สาขาวิชาเอกนั้น
กําหนด

กลุมวิชาภาษา

แผนการศึกษา
ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

6

หนวยกิต

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3

กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
รวม

กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาเอกบังคับในสาขา (ภาคทฤษฎี)
รวม

วิชาเอกบังคับในสาขา (ภาคทฤษฎี)
วิชาโท
รวม

วิชาเอกบังคับในสาขา (ภาคทฤษฎี)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคเรียนที่ 2

ปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต

3
3
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
3
3
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12
6
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
6
3
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วิชาเอกบังคับในสาขา (ภาคทฤษฎี)
วิชาโท
รวม

วิชาเอกบังคับในสาขา (ภาคทฤษฎี)
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคเรียนที่ 2

ปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

วิชาบังคับในสาขา (ภาคทฤษฎี)
วิชาบังคับในสาขา (การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1)
รวม

ภาคเรียนที่ 2
วิชาเอกบังคับในสาขา (การฝกปฏิบัติภาคสนาม 2)
รวม

12
3
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12
3
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
6
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
9

หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ
1. แผนการศึกษานี้เปนแผนที่คาดวาถานักศึกษาไดศึกษาตามแผนนี้แลวสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรไดภายในเวลา 4 ป
2. รายชื่อแตละวิชาที่จะเปดสอนจะขึ้นอยูกับการจัดตารางเรียนในแตละปการศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
จํานวน 57 หนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี
ศศ.2214 พื้นฐานสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2214 Foundations of Social work and Social Development
ศึกษาความหมาย ปรัชญา แนวคิด องคประกอบ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ที่
เปนพื้นฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะหทั้งในอดีตและปจจุบั นในฐานะที่เปนเครื่องมือในการทํางาน
พั ฒ นาสั ง คม ตลอดจนศึ ก ษาความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยง ระหว า งปรั ช ญา แนวความคิ ด และการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห การจัดสวัสดิการสังคมทั้งในบริบทสากลและสังคมไทย
ศศ.2215 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห I
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2215 Principles and Methods of Social work I
วิชาบังคับกอน : ศศ.2214 พื้นฐานสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี กระบวนการและทักษะอันรวมถึงวิธีการและเทคนิคในการ
ปฏิบั ติง านสั งคมสงเคราะหกั บกลุ มเปาหมายในระดับบุ คคล กลุ ม และชุม ชน ในการสรา ง
สัมพันธภาพทางวิชาชีพ การศึกษาปญหา การสัมภาษณ การคนหาขอมูล การใหคําปรึกษา การ
บันทึกและการทําประวัติผูรับบริการ การจัดระบบขอมูล พลวัตกลุม การจัดกิจกรรมกลุม การใช
พลวัตกลุมในการปองกันปญหา แกไขปญหา และพัฒนากลุมเปาหมาย เพื่อความมั่นคงทางสังคม
รวมถึงการทํางานแบบสหวิชาชีพบนฐานการมีสวนรวมแบบเสมอภาค เหมาะสมและเปนธรรม
ศศ.2216 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห II
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2216 Principles and Methods of Social work II
วิชาบังคับกอน : ศศ.2215 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห I
ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค ทักษะในการบริหารงานสังคมสงเคราะห ทั้งในดาน
บุคลากร งบประมาณ ขอมูล และทรัพยากรตางๆ ตลอดจนการทํางานเชิงสหศาสตร โดยการมีสวน
รวมขององคกร ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาชน บทบาทนัก
สังคมสงเคราะหในการทํางานรวมกับชุมชน และองคกรตางๆในชุมชน

ศศ.2224 ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2224 Social Problems and Social Measures
ศึกษาแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตอวิถี
ชีวิตของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ประเด็นปญหาทางสังคม การวิเคราะหปญหาสังคม และ
มาตรการทางสังคมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อนําไปสูการปองกัน แกไขปญหาและพัฒนาสังคม
ศศ.2225 หลักการพัฒนาสังคมกับสังคมไทย
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2225 Principles of Social Development and Thai Society
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนาสังคม ของสํานักคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาสังคม รวมถึงการประยุกตใชในสังคมไทย จากอดีตจนถึงปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
ศศ.2226 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.2226 Human Behavior Dynamics in Changing Society
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และจริยธรรม รวมถึงวิเคราะหกลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทางสังคม
ตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย เชน วัฒนธรรม กลุม กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สื่อมวลชน องคการทางสังคม และเทคโนโลยีตางๆ
ศศ.3215 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3215 Social Welfare and Human Security
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิด หลักการ และคุณคาของงานสวัสดิการสังคม รวมถึง
แนวคิ ก ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การพั ฒนาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย ศึ ก ษาองค ป ระกอบ
หลักการ กลไก และบทบาทของระบบสวัสดิการสังคมต อความมั่นคงของมนุษย และการพัฒนา
สังคม
ศศ.3216 การบริหารโครงการทางสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3216 Social Project Management
ศึกษาจุดมุงหมาย ลักษณะ และความสําคัญของการบริหารโครงการทางสังคม
หลักการจัดการงานบุคคล งบประมาณ การหาทรัพยากรมาใชในโครงการ และการประสานงานกับ
องคการภายในและภายนอก รวมถึงเทคนิคการเสริมสรางและสนับสนุนใหบุคคล กลุม ชุมชน มี
สวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการโครงการ และประเมินผลโครงการ

ศศ.3217 ระบบสวัสดิการสังคมและการสรางเครือขาย
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3217 Social Welfare System and Networking
ศึกษาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับประเทศกําลังพัฒนา การจําแนกระบบสวัสดิการ
สังคมไทย วิวัฒนาการของระบบการสรางเครือขายสวัสดิการสังคมเพื่อการเพิ่มสมรรถนะในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
ศศ.3218 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม 3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3218 Laws for Social Work and Social Development
ศึกษาระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิดตัวบทกฎหมาย รวมถึงระเบียบขอบังคับตางๆ
กระบวนการ และวิเคราะหปญหาขอโตแยงทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะหแ ละงาน
พัฒนาสังคม รวมทั้งบทบาทของนักสังคมสงเคราะห และกฎหมายดังกลาว
ศศ.3219 การวิจัยทางสังคม
3(3-2-6) หนวยกิต
AT.3219 Social Research
วิชาบังคับกอน : ศท.1203 สถิตเบื้องตน
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ทางดานสวัสดิการสังคม การวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ เหลานั้น เนนโดยเฉพาะการฝกหัดการทําวิจัยเฉพาะเรื่อง ประเภทวิจัย
ปฏิบัติการ โดยเนนการวิจัยที่ใชวิธีการเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมตั้งแตการ
กําหนดปญหา แนวคิด และสมติฐาน การกําหนดประชากร การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอ
ผลการวิจัย
ศศ.3227 เทคนิคการทํางานกับผูใชบริการ
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3227 Techniques in Working with Service User
วิชาบังคับกอน: ศศ.2215 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห I
ศึ ก ษาเทคนิ ค ในการทํ า งานกั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารกลุ ม ต า ง ๆ ในระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่โดดเดนในปจจุบัน การฝกทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เชนการ
สรางสัมพันธภาพ การใหคําปรึกษา การสังเกต รวมถึงการศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีทางดานสังคม
สงเคราะห และสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชกับผูใชบริการ

ศศ.3228 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3228 People Participation in Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน เทคนิคและกระบวนการในการกระตุนปลุกจิตสํานึก ตลอดจนการสรางโอกาส
เพื่อการพึ่งตนเอง ทั้งในระดับ บุคคล กลุม ชุมชน ในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ศศ.3229 สิทธิมนุษยชนและการพิทักษสิทธในงานสังคมสงเคราะห
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.3229 Human Rights and Advocacy in Social Work
ศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ ม าและประเภทของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ปฏิ ญญาสากลกล า วด วยสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน รวมทั้ง ศึ กษาวิเคราะห จุดมุ งหมายหลั กการและกระบวนการพิ ทัก ษ สิท ธิ์ ใ นงานสั ง คม
สงเคราะห บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในดานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ศศ.3230 การทํางานชุมชนและเสริมพลังอํานาจ

3 (3-0-6)

หนวยกิต

AT.3230 Community Work and Empowerment
ศึกษาหลักการ กระบวนการและวิธีในการทํางานกับชุมชน การเสริมสรางระบบการ
จัดการความรูของชุมชนที่นําไปสูการปฏิบัติในการปองกันและแกไขปญหา รวมทั้งการเสริมพลัง
อํานาจกับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ.3231 เพศภาวะในงานพัฒนาสังคม
3(3-0-6) หนวยกิต
AT.3231 Gender In Social Development
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีในมิติของเพศภาวะ ปจจัยและมุมมองที่มีอิทธิพลตอ
การกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของหญิงชาย การปรับบทบาทของหญิงชายในการมี
สวนรวมในงานพัฒนาสังคม
ศศ.4224 ภาษาอังกฤษในงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม I
3(3-0-6) หนวยกิต
AT.4225 Applied English In Social Work and Social Development I
ศึกษาการใชศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ที่ใชในงานสังคมสงเคราะหและพัฒนา
สังคมรวมถึง ฝกหัดการใชศัพท และสํานวนในการฟง พูดและอาน

ศศ.4225 ภาษาอังกฤษในงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม II
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT4225 Applied English in Social Work and Social Development II
วิชาบังคับกอน : ศศ.4224 ภาษาอังกฤษในงานสวัสดิการสังคม I
ศึกษาและฝกฝน การอาน พูด และเขียนรายงานที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห
และพัฒนาสังคม รวมถึงการอานตํารา บทความเพื่อประโยชนในการคนควาเพิ่มเติม
ศศ.4226 การศึกษาคนควาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-12) หนวยกิต
AT.4226 Directed Study
วิชาบังคับกอน : ศศ.4212 การฝกปฏิบัติภาคสนาม 2
ศึกษาวิเคราะหในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคม
ที่นักศึกษาสนใจ
รายวิชาการฝกปฏิบัติภาคสนาม

จํานวน

15

หนวยกิต

ศศ.4211 การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1
6(0-18-6) หนวยกิต
AT.4211 Field Work 1
วิชาบังคับกอน : ศศ.2215 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห I
การฝกงานในองคการสังคมสงเคราะห หรือองคการทางดานพัฒนาสังคม ในฐานะ
เจาหนาที่ใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมายโดยตรง โดยนําวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย และ
กลุมไปใชในการปฏิบัติงานในองคการ ฝกใหนักศึกษาเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และทักษะ
ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการนําวิธีการสังคมสงเคราะหแบบผสมผสานไปประยุกตใชในหนวยงาน
ศศ.4212 การฝกปฏิบัติภาคสนาม 2
9 (0-27-6) หนวยกิต
AT.4212 Field Work 2
วิชาบังคับกอน : ศศ.2216 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห II
ศศ.4211 การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1
นักศึกษาริเริ่มดําเนินโครงการทางดานสังคมแกประชาชนและรับผิดชอบจนสําเร็จ
เสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้งการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ศศ.4234 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4234 Family and Child Welfare
ศึกษาความหมาย และวัตถุประสงคของสวัสดิการครอบครัวและเด็ก ศึกษาและ
วิเคราะหปญหาครอบครัว ที่มีผลตอสวัสดิการครอบครัวและเด็ก หลักการและวิธีการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวและเด็ก บริการของรัฐและเอกชนที่ใหบริการในการพัฒนาสวัสดิการครอบครัวและเด็ก
บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการปฏิบัติในเชิงสหวิชาชีพ ตลอดจนแนวคิดและแนวทางในการ
พัฒนาบริการ และคุณภาพชีวิตของครอบครัวไทย
ศศ.4235 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4235 Information Technology In Social Work
ศึกษาความหมายและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การคนหา เขาถึงการ
จัดเก็บ
ขอมูล การนําเสนอสารสนเทศและการเผยแพรผลงานอยางเปนระบบ รวมทั้งการใช
โปรแกรมวิเคราะหทางสังคมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ศศ.4236 การตลาดเพื่อสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4236 Social Marketing
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางดานการตลาดเพื่อสังคม รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม
รวมทั้ง การรณรงคเพื่อการมีสวนรวมในสังคม การนําการตลาดไปใชในการพัฒนาสังคม การเปน
ผูประกอบการทางสังคมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ศศ.4237 สังคมโลกาภิวัตนและการพัฒนา
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4237 Globalized Society and Development
ศึกษาโครงสราง ความสัมพันธ การเชื่อมโยงในดานตาง ๆ ของสังคมโลกในยุค
โลกา-ภิวัตนรวมทั้งศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกาภิวัตนและแนวทางการพัฒนาสังคมที่
สมดุล เทาทันการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สิ่งแวดลอม สังคม จิต และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ.4238 เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4238 Community Economy and Community Enterprise
ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสําคัญ และความเปนมาของเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการจัดตั้ง

และบริหารวิสาหกิจชุมชน ระดับและประเภทของการประกอบการ นโยบายและแผนงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ ขบวนการภาคประชาชนที่สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกรณีศึกษาตางๆ

