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        ปพน จูน คิมูระ1 

 

 มีโอกาสอ(านเรื ่องราวและติดตามข(าวสารตาม Social Media ที ่เกี ่ยวกับการ

สอบถามเรื่องราวคณะสังคมสงเคราะหIศาสตรI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรIว(าตLองทำอะไรบLาง 

ตLองสอบก่ีอย(าง ตLองทำแฟPมสะสมผลงานหรือไม( และ เรียนยากหรือไม(ตLองทำตัวอย(างไร ? 

 

 สิ่งแรกที่ผูLเขียนขอชวนใหLคิดก(อนจะตัดสินใจเขLาเรียนคณะนี้คือ “แรงบันดาลใจ” 

แต(ละคนมีเปPาหมาย ความฝZน และ แนวทางที่แตกต(างกัน การที่เราบอกว(า “สนใจที่ชอบ

ช(วยเหลือคน” เป]นจุดเริ่มตLนที่ดีในการต(อยอดจากจุดเล็กๆสู(กระบวนการดำเนินงานและส่ิง

ที ่คาดหวังแมLว(าตัวพื ้นฐานของการทำงานดLานสังคมสงเคราะหIคือ “มนุษยI” แต(ไม(ไดL

หมายความว(าภาพจำของเราที่จะตLองทำงานจะตLองช(วยเหลือเพียงอย(างเดียว บนโลกใบนี้มี

กลไกและเงื่อนไขในการขับเคลื่อนมากมายเช(น กฎหมาย นโยบาย ความร(วมมือ ฯลฯ ที่ตLอง

ผสานความสัมพันธIระหว(างกัน ต(อใหLภาพจำของสิ่งนั้นคือ “การช(วยเหลือ…สู(การกินดีอยู(ดี” 

แต(ไม(ไดLหมายความว(าเราจะปรับใหLเขLากับสภาพสังคมยุคใหม(ไม(ไดL จริงอยู(ว(า หากแยกคำว(า

สังคมและสงเคราะหIออกมา เราจะเขLาใจความหมายที่สามารถบูรณาการกันไดLว(า “เปFนการ

ช9วยเหลือสังคมผ9านกระบวนการและเครื่องมือต9างๆทั้งกับคนที่ประสบปOญหารวมถึงคน

ท่ัวไป” 

 

 จากที่เนLนตัวดำ ผูLเขียนชวนใหLผูLศึกษาคิดต(อจากความหมายที่ผูLเขียนนิยามไวL เม่ือ

เทียบกับความหมายที ่ม ีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที ่ให Lความหมายว(า           

“การดำเนินงานเพื่อช9วยเหลือบุคคลให,สามารถช9วยตนเองได,” จากสิ่งที่ผูLเขียนนิยามก(อน

หนLากับความหมายตามพจนานุกรม ผูLเขียนใหLขLอสังเกตที่น(าสนใจประการหนึ่งว(า ในการ

ช(วยเหลือในรูปแบบต(างๆไม(ว(าจะในเชิงนโยบาย ในกรณีเร(งด(วน หรือจะดLวยสาเหตุอะไร
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ย(อมมีที ่มา เหตุผล และ เปPาหมายที่พึงปรารถนาเพราะถLาไม(ใช(การช(วยเหลือหรือการ

ดำเนินงานท่ีตรงจุดจะกลาย “อุปสรรค” และ “ความท-าทาย” ของการทำงานท้ังในตัวบุคคล 

องคIกร และ ความเชื่อมั่นต(อกระบวนการที่ผูLใชLบริการจะไดLรับ อีกอย(างหนึ่งที่อยากใหLคิดต(อ

คือ ชีวิตผูLคนไม(ไดLประสบปZญหาหรือความตLองการอยู(ตลอด ทุกอย(างตLองมีการขับเคลื่อน 

การพัฒนา และ การตัดสินใจดLวยตนเอง ดLวยในสภาวะปZจจุบันที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย(าง

รวดเร็ว การเขLาถึงสื่อรวมถึงทางเลือกในการตัดสินใจที่สามารถเลือกไดLว(าจะ “รับ” หรือ 

“ปฏิเสธ” ดังนั้นงานสังคมสงเคราะหIจึงไม(ใช(แค(การช(วยเหลือหรือการแกLปZญหาเท(านั้น แต(

เป]น “ส(วนหนึ่ง” ที่แทรกซึมในการดำเนินชีวิตในรูปแบบต(างๆเช(น “นโยบาย” “บริการ

สาธารณะ” รวมถึง “สิทธิ” ตามกฎหมายในฐานะพลเมือง ขณะเดียวกันเราก็สามารถมองต(อ

ไดLว(า ในการดำเนินชีวิตในสังคมไม(ไดLมีกลไกเดียวในการควบคุมเสมอไป” หากเปรียบเทียบ

กับคำว(า สถาบันทางสังคม ลักษณะการทำงานทางสังคมสงเคราะหIในบริบททั ้งการ

ประสานงาน การดำเนินกระบวนการ และ การติดตามผลเป]นสิ่งที่สามารถประยุกตIร(วมกัน

ไดL อย(าลืมว(าบนพื้นฐานและความหลากหลายไม(ว(าคนเหล(านั้นจะอาศัยในชุมชนเมือง ชุมชน

ชนบท รวมถึงความเปลี่ยนแปลงเฉพาะดLานลLวนเป]นปZจจัยร(วมกันที่ทำใหLรูปแบบงานสังคม

สงเคราะหIมีการปรับเปลี ่ยนจากการช(วยเหลือจากจิตสำนึกและความเชื ่อกลายเป]น 

“มาตรฐาน” และ “ความเป;นธรรม” ท่ีผูLคนสามารถเขLาถึงไดLหากมีคุณสมบัติที่เกี่ยวขLอง แต(

อย(างไรก็ตามการทำงานในปZจจุบันจะสังเกตไดLว(ามีหน(วยงานมากมายที่เขLามารองรับทั้งใน

สายวิชาชีพตามกลุ (มเปPาหมายหรือการบูรณาการความรู Lก ับหน(วยงานอื ่นที ่เขLามามี

ปฏิสัมพันธIภายใตLกลไกและสถาบันทางสังคม 

 

 สำหรับผูLศึกษาที่จะสนใจเขLาเรียนคณะนี้ไม(ว(าจะเป]นคณะสังคมสงเคราะหIศาสตรI 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรI คณะสังคมสงเคราะหIศาสตรIและสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ หรือ สาขาสังคมสงเคราะหIศาสตรI ตามมหาวิทยาลัยต(างๆที่มักจะเปpดในคณะ

สังคมศาสตรIพึงพิจารณาใหLดีว(าในอนาคตขLางหนLาผูLศึกษาสนใจที่จะเขLาทำงานตรงสายหรือ

นำส(วนหนึ่งมาประยุกตIในความสนใจทางวิชาการอื่น เพราะตามหน(วยงานเริ่มมีการขอ

คุณสมบัติเฉพาะทางคือ การมีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม

สงเคราะห3 พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในบางกฎหมายที่เกี่ยวขLองเช(น 

พระราชบัญญัติคุLมครองเด็ก พระราชบัญญัติคุLมครองผูLถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 

รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่จะมีผลบังคับใชLในอนาคต จะมีนักสังคมสงเคราะหIวิชาชีพเป]นส(วน



หนึ่งในการดำเนินกระบวนการในฐานะ “เจ,าพนักงานตามกฎหมาย” ดังนั้นในปZจจุบัน

วิชาชีพนี้มีความสำคัญไม(แพLกับสาขาอื่น หากมองอย(างง(าย ในการขับเคลื่อนกลไกที่จะตLองมี

ส(วนประกอบต(างๆใหLครบถLวน หากชิ้นส(วนใดส(วนหนึ่งขาดไปย(อมหมายถึง “ความเชื่อมั่น” 

และ “ความสำเร็จ” ที่พึงเกิดย(อมลดลงอย(างแน(นอน แต(อย(างไรก็ตาม งานสังคมสงเคราะหI

ในปZจจุบันมีการขยายและสามารถประยุกตIไดLหลากหลายขึ้นมาก ไม(ว(าจะเป]นภาคประชา

สังคม งานราชทัณฑI การส(งเสริมสุขภาพ รวมถึง วิสาหกิจชุมชนที่มีการบูรณาการความรูL

ร(วมกับสาขาอ่ืนๆตามสมควร 

 

 ดังนั้นสำหรับคนที่สนใจจะเขLาศึกษา นอกจากการตรวจสอบตนเองและคุณสมบัติท่ี

เกี ่ยวขLองแลLว แต(ละคนควรวางแผนในการตัดสินใจใหLดีโดยมองถึงอนาคต ความสนใจ 

เปPาหมาย และ การปรึกษาจากคนในครอบครัวและอาจารยIในโรงเรียน ถLามั่นใจว(าเตรียม

ความพร L อม ในการสอบหร ื อย ื ่ นคะแนน ผ ู L เ ขี ยนจะขอแนะนำในส ( วนท ี ่ เ ป] น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรI เพราะในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะเป]นการสอบ

สัมภาษณIเพื่อเขLามาแต(จะมีกติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรIจะเปpด

ที่ศูนยIรังสิตและศูนยIลำปาง ส(วนท(าพระจันทรIจะเป]นหลักสูตรนานาชาติ (จะไดLวุฒิศิลปะ

ศาสตรIบัณฑิต) โดยจะขอแนะนำ 3 รอบ คือ 

1. Portfolio : เหมาะสำหรับคนท่ีมีผลงานท่ีหลากหลาย 

รอบนี้จากที่สังเกตเป]นรอบที่มีคนยื่นจำนวนมากและรับค(อนขLางนLอย สิ่งหนึ่งที่ควร

พิจารณาต้ังแต(แรกคือ GPAX ของผูLสนใจว(าใน 5 เทอมตามระเบียบการน้ันครบตาม

เกณฑIหรือไม( หากไม(ถึง อย(าย่ืนส(งโดยเด็ดขาด เพราะการขาดคุณสมบัติ = ไม(มีสิทธ์ิ

สัมภาษณIทุกกรณี และผลงานที่ควรจะมีนั้นควรมีความหลากหลายและสะทLอนใหL

เห็นถึงตัวตน ความตั้งใจเพื่อสังคม รวมถึงศักยภาพทางวิชาการ แต(ถLาใครไม(ค(อยมี

ผลงานแข(งขัน ก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย(างอื่นที่สะทLอนถึงจิตอาสาเพื่อสังคม แต(

ทว(า ผูLนั้นจะตLองถ(ายทอดออกมาใหLมีความโดดเด(น น(าสนใจ และสามารถคลLอย

ความรูLสึกบนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่ิงท่ีควรมีเพ่ิมเติมในแฟPมฯคือ 

1.1. เอกสารรับรองการทำกิจกรรม : เช(น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร คำนิยม 

ฯลฯ 

1.2. ภาพถ(าย : ควรมีการอธิบายประกอบดLวยไม(ใช(มีแต(ภาพและเกียรติบัตร

เท(าน้ัน 



อย(างไรก็ตามในการจัดทำแฟPมสะสมผลงาน รายละเอียดและความแม(นยำเป]นสิ่งท่ี

สำคัญ คือ จะทำกี ่หนLาก็ตามนอกจากความครบถLวนและสวยงามแลLว การจัด

ระเบียบและวางใหLเป]นระบบเป]นสิ่งที่สำคัญมาก เหนือสิ่งอื่นใด ณ ตอนที่เขียน

เอกสารน้ีหลายคนยังเรียน ม.6 เทอม 1 ดังน้ันควรทำเกรดสะสมต้ังแต( 3.00 เป]นตLน

ไป2เพื่อเป]นฐานส(วนหนึ่งในการต(อยอดอนาคตของเรา แต(ไม(ไดLหมายความว(าจะ

สามารถติดไดLเลย เพราะในการสัมภาษณIผูLเขียนมั่นใจว(าในการประเมินสามารถ

เกิดขึ้นไดLทั้งแบบเดี่ยวหรือกระบวนการกลุ(ม (คือ การประยุกตIลักษณะการทำงาน

ทางสังคมสงเคราะหIและทักษะต(างๆเช(น การฟZง การบันทึก การสังเกต การถาม)  

2. การสอบ : รอบท่ี 3 (สอบความถนัดทางวิชาชีพ : คณะจัดเอง + GAT) 

รอบนี้เป]นรอบที่วัดความสามารถของผูLศึกษาที่แต(เดิมจะมีการสอบเพียงครั้งเดียวคือ 

การสอบความถนัดทางวิชาชีพที่จะตLองสอบทั้งวัน แต(ในปZจจุบันจะลดเวลาลงเหลือ 

3 ชั่วโมง โดยรอบนี้ในการสมัครสอบจะใชLเกรดอะไรมาสมัครสอบขLอเขียนก็ไดL แต(

เมื่อถึงเวลายื่นในระบบ MY TCAS (หรือระบบอื่นในอนาคต) เกรดที่ใชLเป]นเกณฑI

เริ่มตLนพิจารณาคือ 2.50 Up (6 เทอม) นอกจากนี้จะตLองสอบ GAT เพื่อนำมาย่ืน

คะแนนร(วมกันดLวย อย(างไรก็ดีในรอบนี้เป]นการวัด 3 สิ่งที่แต(ละคนควรมีและควร

พัฒนาตนเองอย(างต(อเน่ืองไดLแก( 

2.1. ความรูL : อย(างนLอยที่สุด ความรูLวิชาสังคมศึกษา 5 สาระ เป]นพ้ืนฐานสำคัญ

ในการต(อยอดทั้งกระบวนการวิเคราะหI การตัดสินใจ และ ประยุกตIความรูL

ร(วมกับความเขLาใจเบ้ืองตLนท่ีเก่ียวกับสังคมสงเคราะหIและสวัสดิการสังคมท่ี

ไม(ใช(แค(การมองพื้นฐานใหLลึกมาก แต(เราตLองรูLจักหยิบมาใชLในการตัดสินใจ

บนบริบทของโจทยIและสถานการณIท่ีเกิดข้ึน 

2.2. การจัดระบบความคิด : ในการสอบความถนัดทางวิชาชีพมีทั้งการสอบ

ปรนัยและอัตนัย แน(นอนว(าลักษณะคำถามจะสามารถเกิดขึ้นไดLทั้งแบบ

ถามทางตรง (ความจำ หรือ ความรู Lพื ้นฐาน) และ การวิเคราะหI (จาก

ประเด็น/สถานการณIที่น(าสนใจ) สิ่งที่แต(ละคนควรมีคือ การจัดระบบใน

การตัดสินใจและการเรียบเรียงอย(างเป]นระบบ โดยที่เราสามารถเชื่อมโยง

ความรูLอื่นๆเขLามาไดL แต(ตLองสอดคลLองและมีความเหมาะสมในการจัดการ 

 
2 เงื่อนไขของศูนย3รังสิตและลำปางจะแตกต9างกันในเรื่องของ GPAX เฉพาะรอบ Portfolio เท9านั้น 

ในช9วงเป�ดรับสมัครโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมด,วย 



การเขียนเรียงความหรือการตอบแบบอัตนัยที่สามารถสื่อใจความและ

ยกตัวอย(างอย(างเป]นรูปธรรม  

2.3. การบริหารเวลา : โดยปกติแลLวในการสอบลักษณะนี้จะมีเวลา 3 ชั่วโมง 

กับขLอสอบประมาณ 100++ ขLอ (มากกว(า 100 ขLออยู (แลLว) ณ จุดน้ี

นอกจากความรูLพ้ืนฐาน ทักษะต(างๆท่ีเก่ียวขLอง การบริหารจัดการเวลาและ

การวางแผนชีวิตเป]นสิ่งสำคัญ เพราะเชื่อว(าเมื่อเขLาหLองสอบอาการงงและ

สับสนย(อมเกิดขึ้น เราจะตLองมีสติและควบคุมตนเองใหLไดL และที่สำคัญทำ

ขLอสอบใหLครบทุกขLอและตรวจทานใหLดี 

3. Admission : รอบ 4 (GPAX GAT และ ONET) 

รอบนี้เป]นรอบที่คะแนนค(อนขLางสูงในช(วงหลายป�ที่ผ(านมา โดยส(วนมากคะแนนท่ี

ศูนยIรังสิตจะมากกว(าศูนยIลำปางเช(นเดียวกับประชากรที่สามารถรับไดL อย(างไรก็

ตามองคIประกอบคะแนนที่จะใชLในรอบนี้คือ GPAX GAT และ ONET แต(ทว(า มี

หลายสื่อไดLอธิบายว(า มีการใชL PAT1 หรือ PAT7 ดLวย ซึ่งผูLเขียนขออธิบายว(า ใน

กรณีที ่จะใชLคะแนน PAT1 หรือ PAT7 ควรพิจารณาตนเองว(าคะแนนท่ีไดLน้ัน

มากกว(า 200 ข้ึนไปหรือไม( หากไม(ถึงไม(ควรนำมาใชLโดยเด็ดขาด แต(ในขณะเดียวกัน

ก็อย(าประมาทกับคะแนน O-NET และ GAT นะ เพราะกรณีนี้ไม(ไดLจำกัดเกณฑIข้ัน

ต่ำของเกรด ดังนั้นถLาสองตัวหลังถLาใครคะแนนสูงมากและเกรดพอสมควรย(อม

สามารถเขLาถึงโอกาสไดLมากกว(า 

 

 กล(าวโดยสรุปในเอกสารชิ้นนี้ผูLเขียนตLองการที่จะใหLผูLที่สนใจไดLเตรียมความ

พรLอมเสียเนิ ่นๆเพราะในการเตรียมตัวสอบ เงื ่อนไขต(างๆ มันมีทางเลือกและ

แนวทางที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต(เหนือสิ่งอื่นใด ความรับผิดชอบต(อหนLาที่เป]น

สิ่งสำคัญและพึงระลึกไวLเสมอว(า บนโลกใบน้ีไม(ไดLมีวิชาชีพเดียว ทุกอย(างตLองพึ่งพา

อาศัยกันเช(นเดียวกับความชอบของแต(ละคนที่มีความหลากหลายแต(สุดทLายเราก็

ตLองตัดสินใจและรับผิดชอบกับการกระทำของตนเช(นกัน 

 

“หวังว9าจะเปFนประโยชน3และมีโอกาสมาเปFนรุ9นน,องนะครับ” 
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