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สารจากคณบดี 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดท ารายงานประจ าปี พ .ศ. 2553  โดยรวบรวมข้อมูล

พื้นฐานและกิจ  กรรมต่างๆ ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ได้ด าเนินการไปในรอบปีงบประมาณ 2553  ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้

รวบรวมข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของคณะ  ข้อมูลด้านการบริหาร  อันประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารองค์กร  บุคลากร  

งบประมาณและอาคารสถานที่ รวมทั้งข้อมูลด้านการเรียนการสอน  ซ่ึงได้แก่  การบริหารจัดการด้านหลักสูตรของคณะ  ทั้งใน

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  การจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกภาคปฏิบัติ  รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรซ่ึงด าเนินการ

โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา   ส าหรับการบริหารวิชาการได้น าเสนอกิจกรรมด้านการวิจัย  การประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรม

ด้านการประชาสัมพันธ์    รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งที่เป็นโครงการการศึกษาภาคพิเศษและโครงการบริการวิชาการ

แก่สังคมในลักษณะโครงการประเภทสามัญ 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในรายงานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์โดยทั่วไปที่มีส่วนร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการเรยีนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  รวมทั้ง

ด้านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสรมิให้คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตรม์ีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไทยสืบต่อไป 
  

 

                  
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ 

คณบดี
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รายนามผู้บริหาร 

 

  

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา รองคณบดีฝ่ายการฝึก

ภาคปฏิบัติ 
รองคณบดีฝ่ายการ

นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา  ศูนย์ล าปาง 

รองคณบดี 

ฝ่ายการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายนักศึกษา  

ศูนย์ล าปาง 

หัวหน้าภาควิชา 

การพัฒนาชุมชน 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผู้อ านวยการโครงการ

ศึกษาปริญญาตรี 

หัวหน้าภาควิชา 

สังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

การศึกษาภาคปฏิบัติ 

รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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รายนามกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการ 
1. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ   คณบดคีณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2. รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช   รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย  
3. รศ.เล็ก สมบัต ิ   รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 

4. อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล    รองคณบดฝี่ายบรหิาร 

5. รศ.กิตติยา นรามาศ    รองคณบดฝี่ายการศึกษาภาคปฏบิัต ิ

6. รศ.ระพีพรรณ ค าหอม   หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
7. รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร    หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

8. นายบัณฑร อ่อนด า    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

9. นายนัทธี จิตสว่าง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10. นายสุนันท์ โพธ์ิทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

11. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

12. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

13. นางปิยะฉัตร ช่ืนตระกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

14. นางอัญชลี ศิลาเกษ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

15. รศ.อภิญญา เวชยชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

16. รศ.ดร.นฤมล นิราทร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

17. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

18. นางดวงพร จันทร์มณ ี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

19. นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

เลขานุการ 
20. นายสมชาย ไมตรี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

      รษก.ในต าแหน่งเลขานุการคณะ 
21. นางนิตยา ทองสุขด ี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บาปติดตัว จากการทรงงานด้านการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง จึงท าให้องค์การสหประชาชาติได้กราบทูลเชิญเป็นองค์ทูต

สันถวไมตรีในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ในปี 2552 

 ด้วยพระวิริยะของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการส่งเสริมศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง 

จึงน าไปสู่การด าเนินโครงการ “ก าลังใจ” หรือ “Inspire” โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือ การส่งเสริม การให้ก าลังใจ 

การให้โอกาส รวมทั้งการสงเคราะห์อื่นๆที่จ าเป็นแก่ผู้ต้องขัง ผู้กระท าผิด และผู้ถูกคุมประพฤติในประเทศไทย ขณะเดียวกัน 

ทรงส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นก าลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดให้กลับมาด ารงชีวิตเป็นคนดีของ

สังคมไทยอย่างปกติสุข ดังนั้น แรงขับเคลื่อนและความตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้รับการพัฒนาขึ้นในสังคมไทย 

 
ข้อมูลจาก จุลสารธรรมศาสตร์ ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 10 เดือนสิงหาคม 2553 

 

                                      

 

  

 

 

                       

 

  

 



 

รายงานประจ าปี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 9 

 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

-  ก.ก.บริหาร 

-  ก.ก.บริการสังคม 

-  ก.ก.ประเมินผลและพัฒนาบุคลากรฯ 

-  ก.ก.ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 

ที่ปรึกษาคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ รองคณบดีฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติ 

หัวหน้าภาควชิาสังคมสงเคราะห์ฯ 

หัวหน้าภาควชิาการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายศูนย์ล าปาง 

-  ก.ก.ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

-  ก.ก.บริหารความเสี่ยงฯ 

-  ก.ก.ร้องทุกข์ 

 

-  ก.ก.วิชาการ 

-  ก.ก.วิจัย 

-  ก.ก.ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

-  ก.ก.แผนงานและงบประมาณฯ 

-  ก.ก.ศูนย์ข้อมูลทางสังคมฯ 

-  ก.ก.ประหยัดพลังงาน 

-  ก.ก.จัดท าโครงสร้างอัตราก าลังฯ 

 

-  ก.ก.ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 
-  ก.ก.ฝ่ายการศึกษาศูนย์ล าปาง 

-  ก.ก.ฝ่ายการนักศึกษา -  ก.ก.ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ฯ 

 

-  ก.ก.ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

ประธานฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ฯ 
-  ก.ก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 

เลขานุการคณะฯ 

-  งานบริหารและธุรการ 

-  งานการคลังและพัสด ุ

-  งานบริการการศึกษา 

-  งานบริการวิชาการ 

-  งานบริการสังคม 

 

หัวหน้าภาควชิาสังคมสงเคราะห์ฯ

เครามะห 
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เชิดชูเกียรต ิ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการบรหิารงานยุติธรรม 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงส าเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2544 และปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทรงมีความสนพระทัยในด้านกฏหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทรงเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทรงทุ่มเท 

พระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลต่างๆด้านกฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม เพื่อน ามาประกอบในการท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “สู่ความยุติธรรมอย่าง

เสมอภาค : การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา และจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย 

โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา” และระหว่างศึกษา

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังได้ทรงศึกษากฎหมายที่ส านักฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา และได้

ทรงส าเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทย ในปีพุทธศักราช 2548 

 เมื่อส าเร็จการศึกษา ได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอก ประจ าคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย

ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในระหว่างปีพุทธศักราช 2548-2549 ตลอดระยะเวลาที่ทรงประจ าการอยู่ ณ  

คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ได้ทรงปฏิบัติพระภารกิจนักการทูตด้วยความเป็นผู้น าและความอุทิศทุ่มเท ส่งผลให้พระปรีชา

สามารถ พระปฏิภาณไหวพริบ พระวิริยะอุตสาหะ พระอัธยาศัย และพระจริยวัตรอันงามสง่า เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาต ิ

 นอกเหนือจากพระภารกิจด้านกฎหมาย และการต่างประเทศแล้วยังทรงปฏิบัติพระภารกิจเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาว

ไทยตกทุกข์ได้ยากและประสบภัยธรรมชาติเป็นประจ า โดยผ่านมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก” อาทิ การสร้างที่พักอาศัย การ

สร้างรายได้ รวมทั้งการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติทุกครั้งและการน าหน่วย

แพทย์อาสาไปรักษาสุขภาพแก่พสกนิกรด้วย 

 ในด้านงานยุติธรรม ทรงรับราชการต าแหน่งอัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ อัยการประจ ากอง 

ส านักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 3 อัยการประจ ากอง ส านักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดียาเสพติด 1 อัยการผู้ช่วยจังหวัดอุดรธานี 

รองอัยการจังหวัด จังหวัดอุดรธานี และปัจจุบัน ทรงด ารงต าแหน่งรองอัยการจังหวัดพัทยา 

 ตลอดระยะเวลาที่ทรงด ารงต าแหน่งในงานยุติธรรม ทรงมีพระวิสัยทัศน์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน

กระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเด็กทารก และเด็กติดผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังสตรีที่ตั้งครรภ์ระหว่าง

การพิจารณาคดีและต้องโทษอาญา ด้วยทรงเห็นว่ากลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์ และสมควรได้รับการช่วยเหลือไม่ให้มีตรา
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ส านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดสารบรรณ และประชาสัมพันธ์  หมวดการเงินและบัญชี  หมวดปริญญาตรี  หมวดวิจัยสถาบัน  หมวดโครงการบริการสังคม 

หมวดการเจ้าหน้าที่  หมวดงบประมาณ  หมวดปริญญาโท  หมวดพัฒนาหลักสูตร  ศูนย์ปฏิบัติการสังคมฯ คลองจ่ัน 

หมวดสวัสดิการ  หมวดพัสดุ  หมวดปริญญาเอก  หมวดประเมินผล  ศูนย์วิจัย และให้ค าปรึกษาวิชาการ 

หมวดนโยบายและแผน    หมวดการศึกษาภาคปฏิบัติ  หมวดประกันคุณภาพการศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรม และบริการสังคม 

หมวดอาคารสถานที ่    หมวดกิจการนักศึกษา  หมวดวิเทศสัมพันธ์  โครงการศึกษาภาคพิเศษ 

หมวดยานพาหนะ      หมวดคลังข้อมูล และเผยแพร่วิชาการ   

หมวดผลิตเอกสาร         

หมวดระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร         

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

งานบริหารและธุรการ 

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา งานการคลัง และพัสดุ งานบริการวิชาการ งานบริการสังคม 
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ความเป็นมาและปัจจุบัน 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2497 และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อ  วันที่ 25 มกราคม 2497  โดยมีหลักการและเหตุผลว่า 

เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี ่ยวกับ การประชาสงเคราะห์และการ

ประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  การ

ประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

ต่างประเทศ   ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวัน

สถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา                                 

 ใน ร ะ ย ะ แ รก  ก า ร ศึ กษ า ข อ ง คณะ สั ง ค มส ง เ ค ร า ะห์ ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา  คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ

แผนกวารสารศาสตร์   ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2508 เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง   เมื่อระยะเวลาผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้

เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยล าดับ แผนกวารสารศาสตร์ จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  เมื่อ 

พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2522   ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้

แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เมื่อ พ.ศ.2527   แม้ว่าแผนกวารสารศาสตร์ และแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็น

คณะแล้วก็ตาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก็ยังพัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคมด้วยดีมาเป็น

ล าดับ และใน พ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วน

ราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคม

สงเคราะห์ศาสตร ์ 

 ปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษ   โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีนั้น คณะได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง อีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ด้านการบริหารวิชาการ  คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน  ภายใต้

ปรัชญา มุ่งพัฒนาสังคมและมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึดหลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย และความ

แตกต่างของมนุษย์และวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร 

วิชาการ และการปฏิบัติงาน ทางด้านสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเป็นผู้น าในการสร้าง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   

เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด 

ตึกใหม ่ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม 2514 เวลา 16.30 น. 
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สังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

รวมทั้งให้บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ท าเนียบคณบด ี
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

1 ศาสตราจารย์ มาลัย  หุวะนันท ์ พ.ศ. 2497 
2 ศาสตราจารย์ วิบูลย์  ธรรมวิทย์ พ.ศ. 2504 
3 ศาสตราจารย์ พลตรี บัญชา  มินทรขินทร ์ พ.ศ. 2504 – 2508 
4 ศาสตราจารย์ ปกรณ์  อังสุสิงห์ พ.ศ. 2508 - 2512 
5 ศาสตราจารย์ คุณนวลนาฏ  อมาตยกุล พ.ศ. 2512 – 2515 
6 ศาสตราจารย์ วารุณี  บิณฑสันต์ พ.ศ. 2516 - 2517 
7 ศาสตราจารย์ เทวี  รัชตานนท ์ พ.ศ. 2518 – 2522 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐไชย  ตันติสุข พ.ศ. 2523 – 2525 
9 รองศาสตราจารย์ นันทนีย์  ไชยสุต พ.ศ. 2526 – 2527 
10 รองศาสตราจารย์ วิจิตร  ระวิวงศ ์ พ.ศ. 2528 – 2529 
11 รองศาสตราจารย์ วิจิตร  ระวิวงศ ์ พ.ศ. 2530 – 2531 
12 รองศาสตราจารย์ นิภา  ส ตุมรสุนทร พ.ศ. 2531 – 2533 
13 รองศาสตราจารย์ นิภา  ส ตุมรสุนทร พ.ศ. 2534 – 2536 
14 อาจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ พ.ศ. 2537 – 2540 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ พ.ศ. 2541 – 2543 
16 รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์  เอมประดษิฐ ์ พ.ศ. 2543 – 2546 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา  เวชยชัย พ.ศ. 2546 -2549 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา พ.ศ. 2549 - 2552 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ พ.ศ. 2552 – ปัจจบุัน 
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ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ปีการ 
ศึกษา 

วัน/เดือน/ปี รายพระนาม ปริญญา 

2537 31 ก.ค. 2538 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2542 28 ก.ค. 2543 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
2501 17 ก.ค. 2502 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2508 4 ส.ค. 2509 สมเด็จพระราชชนนศีรีสังวาลย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2522 29 ต.ค. 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2526 26 ก.ค. 2527 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2525 4 ส.ค. 2526 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2530 20 ก.ค.2531 
 

พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชา 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎบีัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

2552 19 ส.ค. 2553 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ศิลปศาสตรด์ุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาการบริหารงานยุติธรรม 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าปี 2553 
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การบริหาร  
 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 อาคารสถานที่ 
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บุคลากร 
 บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   ลูกจ้างประจ างบประมาณ

แผ่นดิน  ลูกจ้างงบประมาณพิเศษ  และลูกจ้างโครงการบริการสังคม ในปงีบประมาณ 2553 มีบคุลากรจ านวนทั้งสิ้น 100 คน  มี

รายละเอียดดังนี ้

บุคลากรคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ าแนกตามประเภทของบุคลากรและเงินงบประมาณ 

 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2553 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 
      ข้าราชการ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย 
      ลูกจ้างประจ า 
พนักงานเงนิรายได ้
    

 
37 
31 
13 
19 

 
37 
31 
13 
19 

รวม 100 100.00 

หมายเหตุ: รวมอัตราว่างที่ก าลังด าเนินการบรรจ ุ

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานเงินรายได้  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจ า

พนักงานเงินรายได้
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บุคลากรคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ าแนกตามสายงาน 

สายงาน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง/

พนักงานเงนิ
รายได ้

รวม 

 

สายวิชาการ (อาจารย์) 
 

27 
 

22 
 

- 
 

49 
สายสนับสนุนวิชาการ 10 9 32 51 

รวม 37 31 32 100 

สายสนับสนุนวิชาการ     
   - ส านักงานเลขานุการคณะ 9 8 13 30 
   - ศูนย์ปฏบิัติการสังคมสงเคราะห์ คลองจั่น 1 1 6 8 
   - โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ 
     นโยบายสวัสดิการสังคม 

- - 4 4 

   - โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงาน 
     ยุติธรรม 

- - 4 4 

   - โครงการปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาแรงงานและ 
     สวัสดิการมหาบัณฑิต 

- - 2 2 

   - โครงการพัฒนาชุมชนมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ  
     ศูนย์พัทยา 

- - 3 3 

หมายเหตุ: รวมอัตราว่างที่ก าลังด าเนินการบรรจ ุ

 

บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ และวฒุิการศกึษา 

ต าแหน่ง ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 
ศาสตราจารย ์ - 1 (100) 1 (100) 
รองศาสตราจารย ์ 8 (40.00) 12 (60.00) 20 (100) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 (28.57) 5 (71.43) 7 (100) 
อาจารย ์ 3 (14.28) 18 (85.72) 21 (100) 

รวม 13 (26.53) 36 (73.47) 49 (100) 

หมายเหตุ: รวมอัตราว่างที่ก าลังด าเนินการบรรจ ุ
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บุคลากรสายวิชาการ หรือสายอาจารย์  ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 49 คน สามารถจ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา  จบการศึกษาระดับปรญิญาโท จ านวน 36 คน และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 13 คน เมื่อจ าแนกตามการ

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 20 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน และ

อาจารย์ 21 คน 
 

แผนภูมแิสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ  และวุฒิการศกึษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก

ปริญญาโท0
2
4
6
8

10

12

14

16

18

ปริญญาเอก

ปริญญาโท
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จ าแนกตามรายชือ่ ต าแหนง่ทางวชิาการ ระดับ และความเชี่ยวชาญ  ปีงบประมาณ  2553 

ปีงบประมาณ 2553 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนรวมทั้งส้ิน  49  คน    ประกอยด้วย

ข้าราชการจ านวน 27 คน และพนกังานมหาวิทยาลัยจ านวน 22 คน (รวมอัตราว่างอยู่ระหว่างด าเนนิการบรรจุ จ านวน 4 อัตรา) 

ดังนี ้

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

1 นางศศิพัฒน์ ยอดเพชร - สส.บ. (เกียรตินิยมด)ี 
- สส.ม. 

ศ. - สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
- สวัสดิการผู้สูงอายุ 
- การวิจัยทางสวัสดิการสังคม 
  และสังคมสงเคราะห ์

2 นางสุรางค์รัตน์   วศินารมณ์ - สส.บ. (เกียรตินิยมด)ี 
- สส.ม. 

รศ. - สังคมสงเคราะห์ใน 
  อุตสาหกรรม 
- สวัสดิการแรงงาน 

3 นางนงลักษณ์  เทพสวัสดิ ์ - สส.บ. 
- B.A. (pass) 
- M.A. (Social  Work) 
- Ph.D. (Social  Work) 

รศ.ดร. - สังคมสงเคราะหท์างการแพทย ์
   ฝ่ายจิต 
   (Phychiatric Social Work) 

4 
 

นางวันทนีย์ วาสิกะสิน - สส.บ. (เกียรตินิยมด)ี 
- M.S.P.H. 

รศ. - สังคมสงเคราะหท์าง   
   การแพทย์ 

5 นางปาริชาติ วลัยเสถียร - สส.บ. (เกียรตินิยมด)ี 
- M.Sc.(Rural         
   Development  
   Planning) 

รศ. - พัฒนาชุมชน 

6 นายสุรพล ปธานวนิช - นศ.บ. 
- สส.ม. 
- Cert. In Taxation and      
   Urban Finance 
- M.A.(Labor and 
   Development) 
- Ph.D. (Social Policy) 
 

รศ.ดร. - Labor and Development 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

 
 

7 นายวรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ - กศ.บ.               
   (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
- M.A.S.(Agrarian  
   Studies) 
- Ph.D. (Urban   
   Environmental      
   Engineering  and  
   management          
   Program) 

รศ.ดร. - พัฒนาชุมชน 
- การใช้โปรแกรม SPSS  
- สารสนเทศเพื่อการบริหารสังคม 

8 นางกิตติยา  นรามาศ - อ.บ.  
  (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
- สส.ม. 
 

รศ. - สังคมสงเคราะห์        
    -จิตเวช 
- สุขภาพจิต 
- คนพิการ 

9 นายพงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ ์ - ร.บ. 
- น.บ. 
- สส.ม. 
- M.S.(Criminal 
Justice) 

รศ. - กระบวนการยุติธรรม 
- การจัดการเรื่องความปลอดภัย 
- สังคมสงเคราะห ์
- ราชทัณฑ์ 
- การคุมประพฤต ิ
- การบริหารงาน 

10 นางสาวสุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ - ค.บ. 
- M.sc. (Counseling) 
- Ph.D. (Development      
   And Child 
Psychology) 

รศ.ดร. - สังคงสงเคราะหใ์น 
   กระบวนการยุติธรรม 
- สังคมสงเคราะห์ในเด็ก  
   เยาวชนและครอบครัว 

11 นางนฤมล  นิราทร - พณ.บ.(การบริหาร) 
- M.B.A. (Personnel      
  & Industrial    
   Relations) 
- Ph.D. (Integrated     
  Science) 
 

รศ.ดร. - การบริหาร 
- พฤติกรรมองค์การ 
- ทฤษฎีองค์การ 
- เศรษฐกิจนอกระบบ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

 
12 นางระพีพรรณ ค าหอม - ศศ.บ.                     

  (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
-สส.ม. 

รศ. - สังคมสงเคราะหจ์ุลภาค 
- ประกันสังคม 
- รูปแบบการปฏบิัติงานสังคม 
   สงเคราะห ์

13 นางเล็ก  สมบัติ - สส.บ.  
  (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
- สส.ม. 

รศ. - การพัฒนาสังคม 
- การสังคมสงเคราะห์มหภาค 
- การบริหารองค์การสวัสดิการ
สังคม 

14 นางสุดสงวน สุธีสร - น.บ. 
- M.S. (Criminology –  
   law  Enforcement) 

รศ. - ความรุนแรงในครอบครัว 
- สาเหตุทฤษฎีอาชญากรรม 
- การประทษุร้ายเด็ก 

15 นางภาวนา  พัฒนศรี - ศ.บ. 
- สส.ม. 
- M.A.  Development     
  Studies ,  Women    
  And Development  
  Specialization 

รศ. - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 
- สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 

16 นายวุฒิสาร  ตันไชย - วท.บ.(ชีววิทยา) 
- พบ.ม.               
  (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
- M.P.S. (Policy       
  Science) 
- ประกาศนียบัตร 
   กฎหมายมหาชน 

รศ. - การวางแผนการพัฒนา 
- นโยบายสาธารณะ 
- นโยบายสังคม 
- การบริหารงานพัฒนา 

17 นายกิติพัฒน ์ นนทปัทมะดุลย ์ - สส.บ.   
- สส.ม. 
- M.Pub.Ad., 
- Ph.D. In Social Work      
  (Research in Policy) 

รศ.ดร. - สังคมสงเคราะหท์างการแพทย ์

18 นางอภิญญา เวชยชัย - ค.บ. 
- สส.ม. 

รศ. - สวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน 
- สวัสดิการสังคมในกลุ่ม 
   ผู้ด้อยโอกาส 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

 
19 นายโกวิทย์ พวงงาม - ศศ.บ. (Geography)  

- น.บ. 
- ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)  
- ร.ม. (การปกครอง) 
- Ph.D. (Rural  
   Development) 
- ประกาศนียบัตร 
   การปกครองท้องถิ่น  

รศ.ดร. - การพัฒนาชุมชน 
- การพัฒนาชนบท 
- การปกครองทอ้งถิ่น 

20 นายศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ - น.บ. 
- น.ม. 
- น.บ.ท. 
- M.S. 
  (Corrections and      
  Criminal Justice) 

รศ.  -อาชญาวิทยา 
 -ทัณฑวิทยา 
 -การบริหารงานยุติธรรม 
 -การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
 -การป้องกันอาชญากรรม 
 -กฎหมายด้านสังคมสงเคราะห ์ 
 -กฎหมายอาญา                        

21 นายเดชา  สังขวรรณ - ร.บ. 
- ร.ม. 
- M.A. (Criminology) 
- Ph.D. (Social Service     
   Administration) 

รศ.ดร. - สังคมสงเคราะห์ใน    
  กระบวนการยุติธรรม 

22 นายจิตติ  มงคลชัยอรัญญา - สส.บ. 
- M.Sc.(Rural       
   Development  
   Planing) 
- Ph.D. (Urban  
   Environmental     
   Management) 

ผศ.ดร. - การฝึกอบรม  
- การจัดการขยะมูลฝอย 
- การพัฒนาชุมชน/ชนบท 
-การท่องเที่ยวแบบยัง่ยืน 
- การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 
- การบริหารงานพัฒนา 
- การประกันภัยพืชผล 
- การส่งเสริมการเกษตร 

23 นางสิริพรรณ   ศรีมีชัย - สส.บ. 
- สส.ม. 

ผศ. - สังคมสงเคราะหท์าง 
   การแพทย์  
   การประกันสุขภาพสวัสดิการ  
   สาธารณสุข 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

 
24 นางสาวอัญมณี  บูรณกานนท์ - ค.บ. 

- สส.ม. 
- MSW. 
(Individualized) 

ผศ. - องค์การพัฒนาเอกชน 
- การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม 
   ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
   โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก คนพิการ 

25 นางสาวกมลทิพย์  
 แจ่มกระจ่าง 

- ศศ.บ.  
  (ประวัติศาสตร)์ 
- สส.ม. 

ผศ. - การบริหารงานพัฒนาชุมชน 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- สิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์     
   สิทธิ์ 
- การเสริมสร้างศักยภาพ 
   ผู้บริโภค 

26 นางฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  (เกียรตินิยมอันดบั2) 
- M.A. (Social Service     
  Administration ) 
- Ph.D.(Education) 

ผศ.ดร. - วิธีวิทยาเชิงคุณภาพและ     
   จริยธรรมการศึกษาเพื่อปลุก    
   จิตส านึกวิพากษ์ 
- การศึกษากับการพัฒนาสังคม 
   การสังคมสงเคราะห์ชุมชน 

27 นางสาวพเยาว์  ศรีแสงทอง - ศศ.บ.  
  (พัฒนาชุมชน)  
- สส.ม. 
- ป.(วิชาชีพครู) 
- ป.(บัณฑิต     
  อาสาสมัคร) 
- ป.ทางภาษา 
  อังกฤษเพื่ออาชีพ 

ผศ. - พัฒนาชุมชน 
- สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ   
  ยุติธรรม 

28 นางสาววรรณลักษณ์  
 เมียนเกิด 

- ศศ.บ.              
  (พัฒนาสังคม) 
- สส.ม. 

ผศ. - สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
- การวิจัยทางสังคมสงเคราะห ์

29 นางชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ - ศศ.บ. 
- M.S.(Social  
   Gerontology) 
- M.A. (Employment     
   and Labor Study) 

อ. - ด้านชราภาพศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

 
30 นางสาวธัญญลักษณ์  

วีระสมบัติ 
- สม.บ. (สังคมวิทยา) 
- พบ.ม.(การบริหาร     
  ทรัพยากรมนุษย์) 

อ. - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
- ทฤษฏอีงค์กรและการบริหาร 

31 นางสาววรรณวดี  พูลพอกสิน - วท.บ. 
- Cert. In Nursing      
   and Midwifery    
   (เทียบเท่าปริญญาตร)ี  
- สส.ม. 
  (สังคมสงเคราะห์    
  ทางการแพทย์)  

อ. - งานสาธารณสุข 
- หลักประกันด้านสุขภาพ 

32 นางสาวพิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม - สส.บ. 
- สส.ม.  
  (สังคมสงเคราะห ์
  ทางการศึกษา) 

อ. - สังคมสงเคราะหท์างการศึกษา 

33 นางสาวมาดี  ลิ่มสกุล - สส.บ.  
  (เกียรตินิยมอันดบั1) 
-  สส.ม.  
  (สังคมสงเคราะห ์
  ทางการศึกษา) 
- สส.ด. 

อ.ดร. - สังคมสงเคราะหท์างการศึกษา 

34 นางสาวปิ่นหทัย  หนูนวล - รศ.บ.  
- สส.ม.  
  (สังคมสงเคราะห ์
  ทางการศึกษา) 

อ. - สังคมสงเคราะหท์างการศึกษา 

35 นางสาวชลธิชา  พันธุ์พานิช - สม.บ. 
- สส.ม. 
- M.S.W.  

อ. - สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
- สังคมสงเคราะห์ใน 
  กระบวนการยุติธรรม 

36 นายวีรบูรณ์  วิสารทสกุล - วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดับ 2) 
- วท.ม. 

อ. - สังคมสงเคราะห ์
- ส่ิงแวดล้อม 
- การพัฒนาชุมชน 

37 นางสาวมาลี  จิรวัฒนานนท์ - ศศ.บ. 
- สส.ม. 
- ค.ด. 

อ.ดร. - สวัสดิการครอบครัว   
- สังคมสงเคราะหท์างการศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

 
38 นางสาวปรียานุช  โชคธน

วณิชย์ 
- สส.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 
- สส.ม. 

อ. - สังคมสงเคราะหท์างการแพทย ์
- ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม 
   สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

39 นางสาวสร้อยมาศ  รุ่งมณี - ร.บ.  
(เกียรตินิยมอนัดับ 2) 
- ศศ.ม. 

อ. - การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ  
- องค์การระหว่างประเทศ 
- การพัฒนาในชุมชนพื้นเมือง 
- วัฒนธรรมศึกษา 
- วัฒนธรรมชุมชน 
- การพัฒนาเศรษฐกิจ 

40 นางสาวปานรัตน์  นิ่มตลุง - สส.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 
- สส.ม. 

อ. - เด็ก เยาวชนและครอบครัว 

41 นางสาวนงพงา  มหามิตร - สส.บ. 
- สส.ม. 

อ. - สังคมสงเคราะห ์

42 นายพงษ์เทพ  สันติกุล - บธ.บ (การตลาด) 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 
- สส.ด. 

อ.ดร. - การบริหารสังคม 
- การบริหารและนโยบายการจัด     
   สวัสดิการสังคม 
- การวิจัยทางสังคมสงเคราะห ์
- ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการ 
   สังคมและสังคมสงเคราะห ์

43 นายชานนท์  โกมลมาลย์ - สส.บ.  (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
- สส.ม. 

อ. - สังคมสงเคราะหท์างการแพทย ์

44 นางสาวสุขุมา  อรุณจิต - สส.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 
- สส.ม. 

อ. - สังคมสงเคราะห ์

45 นางสาวพงศยา   
ภูมิพัฒน์โยธิน 

- สส.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
- รส.ม. 

อ. -  สังคมสงเคราะห ์
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บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จ าแนกตามวฒุิการศึกษา 

สานงาน 
วุฒิการศกึษา 

รวม 
ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี 

  

  1. ส านักงานเลขานุการคณะ 
 

7 
 

11 
 

12 
 

30 
   2. ศูนย์ปฏิบตัิการสังคมสงเคราะห์ คลองจั่น - 3 5 8 
   3. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ 
       นโยบายสวัสดิการสังคม 

- 3 1 4 

   4. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงาน 
       ยุติธรรม 

- 3 1 4 

   5. โครงการปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิต 

- 2 - 2 

   6. โครงการพัฒนาชุมชนมหาบณัฑิต  
       ภาคพิเศษ ศูนย์พัทยา 

1 2 - 3 

รวม 8 24 19 51 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้าง

โครงการบริการสังคม จ านวนรวมทั้งส้ิน 51 คน สามารถจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  จบการศึกษาระดับปรญิญาโท จ านวน 8 คน 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 24 และจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 19 คน 
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ป.โท ป.ตรี ต  ากว่า ป.ตรี

แผนภูมแิสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
จ าแนกตามวฒุิการศกึษา  

ชุดข้อมูล 1
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ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศกึษา 
1. นายสมชาย ไมตรี นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 8 ปริญญาโท 
2. นางกฤษณา  พร้อมศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 8 ปริญญาโท 
3. นางนิตยา  ทองสุขด ี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ช านาญการ 8 ปริญญาโท 
4. นางอ าพร  อรรถเอี่ยม ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
5. น.ส.เบ็ญจวรรณ  เฉยกล่ิน นักวิชาการศึกษา 6 ปริญญาตร ี
6. น.ส.อรวรรณ  วิชาชัย นักวิชาการพัสดุ 6 ปริญญาตร ี
7. นางอภิสรา  รัตนศรทอง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 6 ปริญญาตร ี
8. นางสุภรณ์  ประทีปพงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ปริญญาตร ี
9. นางพักตร์พิมล  ฤทธิ์สรไกล ครู ช านาญการ 6 ปริญญาตร ี
10. นางสาวิตรี  มีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 6 ปริญญาตร ี
11. น.ส.จารุณี  มุมบ้านเซ่า นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปริญญาตร ี
12. น.ส.ชีวภัทร  ธรรมเกษร นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
13. น.ส.วราภรณ์  วาสุเทพรักษ์ บุคลากร ปริญญาโท 
14. น.ส.สุวรี  ปิ่นเจริญ นักวิจัย ปริญญาโท 
15. นายซอฟูหวัน  แวหะยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตร ี
16. นางอุลัยพร  โทบุตร เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
17. น.ส.ขนิษฐา  จ านงค์อาษา นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
18. น.ส.จุฬารัฏ  เมืองโคตร นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
19. น.ส.ปัญจพร  ดิษฐทิม นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
20. น.ส.พิชญา  พ่ึงทอง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
21. นายจรัญ  อยู่เจรญิ พนักงานขับรถยนต ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
22. นายสัตทา  ชุณสาย พนักงานขับรถยนต ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
23. นายวิทยา  มาชมสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
24. นางราตรี  สกุลเมตตาธรรม พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
25. นายประสงค์  สิงห์โต พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
26. นายบุญลือ  เถาแตง พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
27. นายพิชัย  ด้วงนิล พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
28. นายกลิ่น  ทองอินทร ์ พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
29. นางศิริพร  ภูใบบงั พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
30. นายมานพ  จันทร์รปูงาม พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
31. นางชมบุญ  พิกุล พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ  2553  คณะฯ ได้รับงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จาก

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ดังนี้ 

 

จ านวนงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในปีงบประมาณ 2553 

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและแผนงาน 

        จ านวน (บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน  

      แผนงาน การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 35,092,600 

 รวม 35,092,600 

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน  

  1. แผนงานบริหารและจัดการศึกษา  

 1.1 แผนงานรองบริหาร 6,551,600 

 1.2 แผนงานรองจัดการศึกษา 1,640,400 

 1.3 แผนงานรองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 519,700 

 1.4 แผนงานรองประกันคุณภาพการศึกษา 150,000 

 1.5 แผนงานรองบรกิารวิชาการแก่สังคม  413,300 

 1.6 แผนงานรองกิจการนิสิตนักศึกษา 300,000 

 1.7 แผนงานรองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,506,400 

 1.8 แผนงานรองสวัสดิการ 281,600 

 1.9 ส ารองจ่าย 30,000 

  2. แผนงานวิจัย 350,000 

 รวม 11,743,000 
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อาคารสถานที่ 
 ปีงบประมาณ 2553 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใช้พ้ืนที่อาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์/จังหวัด
ต่าง ๆ ที่เป็นอาคารของคณะเองและอาคารของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

1. ท่าพระจันทร์ มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 5 ช้ัน 

มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 3,382 ตารางเมตร ประกอบด้วย

พื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะฯ จ านวน 2,419 ตารางเมตร 

และพื้นที่ ใ ช้สอยส่วนของคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา จ านวน 963 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใช้

อาคารและสถานที่ ของคณะ /หน่วยงานอื่น ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

2. ศูนย์รังสิต มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 7 ช้ัน 

มีพื้นที่ใช้สอย 3,388 ตารางเมตร และใช้อาคารและ

ส ถ า น ที่ ข อ ง ค ณ ะ /ห น่ ว ย ง า น อื่ น  ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. ศูนย์ล าปาง ใช้อาคารและสถานทีร่่วมกันกับคณะ/สาขา
อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ล าปาง 

4. ศูนย์พัทยา  ใช้อาคารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จังหวัดชลบุรี  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท  โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต   

5. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารช้ันเดียว 
2 หลัง ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ 

   มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 1,173 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ในส่วนของสนามเด็กเล่นอีก จ านวน 558 ตารางเมตร 
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การเรียนการสอน 

 การจัดการศึกษา 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 
 กิจกรรมนักศึกษา 
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การจัดการศึกษา 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   ในระดับปริญญาตรี ได้เปิด
การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต  และศูนย์ล าปาง   ในระดับปริญญาโท ได้เปิดการศึกษาทั้งใน
ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี  ส าหรับหลักสูตรการศึกษาที่
เปิดการเรียนการสอนนั้น  มีดังต่อไปนี้ 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน   

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 

1.  ระดับปริญญาตรี 
1.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
1.2 หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน 
1.3 หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 
1.4 หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
1.5 หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  และครอบครัว 
1.6 หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 
1.7 หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ 

2. ระดับปริญญาโท 
ภาคปกต ิ

2.1  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 

2.2  หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 

หลักสูตร / โครงการภาคพิเศษ 

2.3  โครงการปริญญาโท  สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 

2.4  โครงการปริญญาโท  สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม 

2.5  โครงการปริญญาโท  สาขาการบริหารงานยุติธรรม 

2.6  โครงการปริญญาโท  สาขาพัฒนาชุมชน 

 3.  ระดับปริญญาเอก 

        3.1  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารสังคม 
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จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2552  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนักศึกษาทุกระดับและทุกช้ันปี จ านวน  1,569  คน แบ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 

982 คน (ศูนย์รังสิต 760 คน และศูนย์ล าปาง 222คน) นักศึกษาปริญญาโท 570 คน (ท่าพระจันทร์ 497 คน และศูนย์พทัยา  

73 คน) และนักศึกษาปริญญาเอก 17 คน  โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 

 

จ านวนนักศึกษาทุกระดบัชั้นและทุกชั้นป ี

ระดับ 
นักศึกษาทุกชั้นป ี

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 982 62.43 
ปริญญาโท   
 ท่าพระจันทร์ 497 32.74 
 ศูนย์พัทยา 73 3.75 

ปริญญาเอก 17 1.08 
รวม 1,569 100.00 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2552 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 433 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 254 คน ปริญญาโท 177 คน และปริญญา

เอก 2 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศกึษา 2552 

ระดับ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตร ี 59 195 254 
ปริญญาโท 67 110 177 
ปริญญาเอก 1 1 2 

รวม 127 306 433 
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จากตารางจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในภาพรวมในข้างตน้ สามารถจ าแนกผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดบัการศึกษา 

สาขาวิชา และเพศ ได้ดังนี ้
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ/สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ปริญญาตร ี    
 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 59 195 254 

ปริญญาโท    
 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 9 12 21 
 สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 8 47 55 
 สาขาพัฒนาชุมชน 8 9 17 
 สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 16 26 42 
 สาขาการบริหารงานยุติธรรม 26 16 42 

ปริญญาเอก    
 สาขาการบริหารสังคม 1 1 2 

รวม 127 306 433 

 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

  ประวัติความเป็นมา  
 ภาควิชาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ที่ให้แบ่งส่วนราชการในคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และส านักงานเลขานุการ  

ภาควิชาฯ ก าลังก้าวเข้าสู่การด าเนินงานในปีที่ 17 (2554)  มีหัวหน้าภาควิชาฯมาแล้ว  6 ท่าน  ได้แก่ 

  1) รศ.ดร.ศรีทับทิม  พานิชพันธุ์  

  2) ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน  

  3) รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์    

  4) รศ.ดร.สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ  

  5) ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท์  

  6) รศ.ระพีพรรณ  ค าหอม รับต าแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2552  
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 การบริหารจัดการของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ   

โดยหัวหน้าภาควิชาได้มาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ในภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีวาระการท างาน 3 ปี โดยได้รับการ

แต่งตั้งจากอธิการบดี การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารคณะฯ(คณบดี) 

  กลไกหลักการบริหารจัดการของภาควิชาคือ คณะฯจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชาที่มีองค์ประกอบของการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรี  ผู้อ านวยการโครงการ

บัณฑิตศึกษา (ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก)  ตัวแทนกลุ่มช านาญการด้านวิธีการปฏิบัติงาน  

( Concentration)  ประกอบด้วย 3 หมวดได้แก่ 1. หมวดสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical  Social Work )  2. หมวดวิจัยทาง

สังคมสงเคราะห์ (Research in Social  Work) 3.หมวดนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม และกลุ่มช านาญการตาม

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่การปฏิบัติงาน ( Setting )  ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1 สวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว  

2.2  สวัสดิการผู้สูงอายุ  

2.3  สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  

2.4 การบริหารกระบวนการยุติธรรม 

2.5 การบริหารแรงงานและสวัสดิการ 

 

สถานการณ์ของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 สถานการณ์ภายในคณะฯ 

 ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ หรือสายอาจารย์ จ านวน 39 คน  แบ่งตามวุฒิ
การศึกษาพบว่าร้อยละ 74.4 ของคณาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีเพียงร้อยละ 25.6  จบปริญญาระดับปริญญาเอก  
ต าแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้  
 

จ านวน ร้อยละระดบัการศึกษาและต าแหนง่วิชาการของคณาจารย์ภาควิชาฯ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์

- 
 
- 
- 

2.6 (1) 
28.2(11) 
10.3(4) 
33.3(13) 

- 
15.4(6) 
2.6(1) 
7.6(3) 

2.6(1) 
43.6(17) 
12.8(5) 
41.0(16) 

รวม - 74.4(29) 25.6(10) 100.0(39) 
 

 

1
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ภายในปี 2553 -2561 ภาควิชาฯจะมีคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการเกษียณอายุราชการจ านวน  17  ท่าน ได้แก่ ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 ท่าน  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน  15 ท่าน และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 ท่าน โดยในปี 2553 มีการ
เกษียณอายุจ านวน 2 ท่าน แต่เนื่องจากอัตราก าลังทดแทนของภาควิชาฯไม่เพียงพอ  คณะฯจึงจ าเป็นต้องมีการจ้างอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์เพิ่มจ านวน  2 ท่าน 

 
จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งวิชาการเกษียณอายุราชการ 

ปีพ.ศ. ศ. รศ. ผศ. รวม 
2553 - 3 - 3 
2554 - 2 - 2 
2555 - 1 - 1 
2556 1 - - 1 
2557 - 3 - 3 
2558 - 1 - 1 
2559 - 1 - 1 
2560 - 2 - 2 
2561 - 2 1 3 
รวม 1 15 1 17 

 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภายใน 9 ปีข้างหน้า ภาควิชาฯ จะต้องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

ทดแทนอัตราก าลังที่จะเกษียณไป  ขณะเดียวกันภาควิชาฯจ าเป็นต้องสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯได้มี
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เข้าสู่
ระบบมาตรฐานการศึกษาที่สกอ./ สมศ/. กพร./ TQF (Total Quality Framework ) นโยบายของรัฐบาลกับประชาคมอาเซียน  
การเปลี่ยนแปลงของการเป็น“สังคมภูมิภาคอาเซียน“  ภาวการณ์เคลื่อนย้ายประชากรเข้าสู่ประเทศอาเซียน การรองรับการเป็น
พลเมืองอาเซียน  การสร้างเครือข่ายการท างานประชาคมสังคมสงเคราะห์ระดับอาเซียน  และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกกับการยกระดับวิชาชีพให้เข้าสู่การประกันคุณภาพบริการประชาชนกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม(มสก:SSWO ) มสค. ( SSW.) และมสอ.(SSWV) 
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ผลการด าเนินงานของภาควิชาในปีการศึกษา 2553 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรี ได้เปิดการเรียนการ

สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 วิทยาเขตได้แก่  ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต  และศูนย์ล าปาง ในระดับปริญญาโท ได้เปิด

การศึกษาทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ ส าหรับหลักสูตรการศึกษามีดังนี้ 

 1.1   การศึกษาระดับปริญญาตรี   มี 1 หลักสูตรจัดการเรียนการสอน 2 แห่งที่รังสิตและล าปาง หลักสูตรสังคม

สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย  6  หลักสูตรวิชาโทดังนี้  

  1.1   หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

    1.2   หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

  1.3   หลักสูตรวิชาโทบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 

   1.4  หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาชุมชน 

      1.5  หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 

      1.6  หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ 

 1.2   การศึกษาระดับปริญญาโท  มี  4  หลักสูตร ได้แก่  

   1.2.1   หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  

                 1.2.2 หลักสูตร/โครงการภาคพิเศษ 

                          -   โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 

                     -   โครงการปริญญาโทสาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 

                         -   โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม 

          1.3   การศึกษาระดับปริญญาเอก มี  1 หลักสูตร ได้แก่   หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการบริหารสังคม 

ปีการศึกษา 2551 คณะ/ภาควิชา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรพร้อมกับการปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และยังได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความจ าเป็นของสังคมขึ้นมาอีก  2 หลักสูตร  

คือ หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ และหลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ  โดยมีก าหนดเปิดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มใช้หลักสูตรปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรสังคมสงเคราะหศ์าสตร 

มหาบัณฑิตนั้น ถือว่าเปน็การปรบัใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ยุบรวมและเพิ่มหมวดวิชา/กลุ่มช านาญการ  เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปจัจบุัน จากเดิมมีเฉพาะ 4 หมวด เป็น 3 หมวด (Concentration) + 5 กลุ่มช านาญการ 
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(Specialization) ได้แก่ 1) หมวดสังคมสงเคราะหค์ลินิก 2) หมวดวิจัยทางสังคมสงเคราะห์   

3) หมวดนโยบายและการบรหิารงานสวัสดิการสังคม  ส าหรับกลุ่มช านาญการ (Specialization) ประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่ 1) 

สวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว  2) สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 3) การบริหารกระบวนการยตุิธรรม   4) การบริหาร

แรงงานและสวัสดิการ 5) สวัสดิการผู้สูงอายุ 

 1.4 ภาระงานการสอนของคณาจารย์  ร้อยละ 52.6 ( 20 ท่าน) มีภาระการสอน 5-8 วิชา รองลงมาคือร้อยละ 42.1 (16 

ท่าน)มีภาระการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการที่ก าหนดไว้ให้มีการสอน ภาคละ  2 วิชา ปีการศึกษา  4 วิชา และร้อยละ 18.4 

(7 ท่าน) มีภาระการสอนมากกว่า  9 วิชาขึ้นไป โดยภาระการสอนกระจายอยู่ในทุกระดับของหลักสูตรทั้งหมดของคณะฯ  

หลักสูตรที่ถือเป็นภาระหลักของคณาจารย์ของคณะฯคือหลักสูตรปริญญาตรี( ข้อมูลจ านวนวิชาสอนและจ านวนช่ัวโมงสอนปี

การศึกษา 2552 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2553) 
 

2. การสนับสนุนด้านวิชาการ 
   2.1   โครงการสัมมนาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  1)  สัมมนาวิชาการ “เป้าหมายและทิศทางภาควิชา สค. ใน 3 ปี

ข้างหน้า (พ.ศ. 2553-2555)” วันที ่28 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม สค.208 และ  

2) สัมมนาวิชาการ  “การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาค สค. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2555)” วันที่ 9 

ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม สค.208   

2.2   การสนับสนุนการจัดพิมพ์ต าราทางวิชาการของคณาจารย์ของภาควิชาฯ  ทั้งหมด 5 เล่ม โดย2 เล่มแรกได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาฯ ได้แก่  1) เรื่อง การบูรณาการในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  โดย รศ.สุรางค์รัตน์   

วศินารมณ์   2) เรื่อง การพัฒนาดัชนีมวลรวม โดย รศ.ดร.สุรพล  ปธานวนิช และต าราอีกจ านวน 3 เล่ม หัวหน้าภาควิชาได้

ประสานงานและได้รับการสนับสนุนจากส านักพิมพ์ มธ.จ านวน  3  เรื่องได้แก่ 3)  เรื่อง คู่มือครอบครัวบ าบัดส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก โดย ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์  4) เรื่อง  ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ5)เรื่อง 

การจัดการรายกรณี    โดย  รศ.สุรางค์รัตน์   วศินารมณ์  การสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

 2.3   การสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการที่ฮ่องกง  ในหัวข้อเรื่อง “2010 Joint World Conference on Social Work 

and Social Development : The Agenda” ระหว่างวันที่  10-14 มิถุนายน 2553 ที่ Hong Kong Convention & Exhibition Centre 

Hong Kong, China. ทั้งหมด 9 ท่าน  

 การน าเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) 
  1)  รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ (คณบดี) 

       เสนอเรื่อง National Human Rights Plan and Social Work  

  2)  รศ.ระพีพรรณ  ค าหอม (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 

        เสนอเรื่อง Managing Mechanism of Providing the Information of Health Insurance system  

  3)  อาจารย์ปรียานุช  โชคธนวณิชย์   
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            เสนอเรื่อง Prevention of Child Abandonment : Based on Expericnce in Working with the Risk Group  

       of Mothers with Child Abandonment Tendency, Thailand 

  4)  ผศ.ดร.ฐิติพร  ศิริพันธ์ พันธเสน (ผู้ประสานงานหมวดวิชาวิจัย) 

         เสนอเรื่อง Practicing Critical Padogogy in Social Work Education in the Thai Context : Challenges and 

       Hope  

 การน าเสนอโปสเตอร์ 
  1)  อาจารย์สุขุมา  อรุณจิต  (Women & Gender Issues) 

            เสนอเรื่อง Women and Mekong Resources  

  2)  อาจารย์ปานรัตน์  นิ่มตลุง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา) (Adolescence & Youth Development) 

                              เสนอเรื่อง Representational Drama : Positive Change Process and Life Literacy.  

  3)  อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์  (Community Development) 

           เสนอเรื่อง The Roles of Community on Community Forest’s Resource Management : Community’s  

        Participation in Change Creation 

  4) อาจารย์วรรณวดี  พูลพอกสิน (Employment, Migrant Worker & Decent Work) 

                                    เสนอเรื่อง Thai Formal Labour without Stare Protection 

        5)  อาจารย์นงพงา  มหามิตร (Women & Gender Issues) 

            เสนอเรื่อง The Building of Men Participation in the Decrease of Violence against Wormen Strategy 

2.4. การสนับสนุนการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ 

 การประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 จัดสัมมนาน าเสนอบทความเรื่อง “Clinical  Social  Work” 
โดยได้รับเกียรติจาก CATHERINE H.NYE, Ph.D. [Associate  Professor] Smith College School  for  Social  
Work  Northampton, Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากร 

 การประชุมวิชาการด้านความยากจน  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553  จัดสัมมนาน าเสนอบทความเรื่อง “Human 
Right and  International  Social  Work”  โดยได้รับเกียรติจาก David W.ENGSTROM, Ph.D. จาก School of  
Social Work San Diego State  University” ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากร   
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3. ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
         การประเมินตนเองของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปีการศึกษา 2552 ในวันที่  11 สิงหาคม  2553 โดยคณะฯ เป็นผู้
ประเมิน ผลการประเมินในปีการศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  อยู่ในระดับดีมาก 

 

Company Logo15

                                 
               

 
 

การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ 

         
-  มีความรู้และทักษะทางวิ า   ในสาขาวิชาที ศึกษา
-  มีความรูใ้นสาขาวิชาที เกี ยวข้อง และรู้รอบเพื อ
เชื อมโยงกับบริบทสังคม ล    มิ าค ท  ง ิ น
-  มีความรู้และทักษะในการใช้ าษาไทยและ
 าษาอังกฤษ

 ร บค ณลั ษณะบัณ ิตท    งประสงค์  ง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552

ม ธรรม
ประจ า
จิต

               
-  มีความ ื อสัตย์ และเป นธรรม
-  ม ความเคาร   ละ ห ค ณค าความเป นมน ษย์
-  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
-  มีน  าใจ และเสียสละเพื อประโยชน์ส่วนรวม
-  รูจ้ักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข
-  มีจริยธรรมวิชาชีพ และในการประกอบอาชีพ

                                  
-  มีการท างานร่วมกับผู้อื น ท ม สหวิ า   
-  มีความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์  ละ
 าร  าเนินงาน  ย   วิธ  าร      
  สังคมสงเคราะห์ บบบ รณา าร
-  มีความสามารถบูรณาการความรู้เพื อใช้ในการ
ท างาน
-  มีความสามารถในการสื อสาร
-  มีวุ ิ าวะทางอารมณ์ ความสามารถในการ
ปรับตัว และมีความอดทน
-  ใฝ่รู ้ติดตามและเท่าทันต่อการเปลี ยนแปลงเพื อ
พั นาตนเองอย่างต่อเนื อง
-  มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์
-  มีทัศนคติที ดีต่อกลุ่มเป าหมายองค์กร
-  มีความเป นผู้น าทางสังคม
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4. ด้านการประชาสัมพันธข์องภาควิชา 
4.1  การจัดท า Web ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในหน้าWeb ของคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
4.2  การจัดท าจดหมายข่าวภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฉบับที ่1 (ตุลาคม 2553) และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ผ่านจุลสารของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  

4.3  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  โดยจดัท าเอกสารแผ่นพบั   การประชาสัมพันธ์

ผ่านมหาวิทยาลัย   หน่วยงานราชการ  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

5. ด้านการบริหารจัดการของภาควิชา 
  5.1   การประชุมคณะกรรมการภาควิชาฯ  ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ของภาควิชาฯ อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้งเพื่อ

พิจารณาการด าเนินงานของภาควิชาฯ ในเรื่องต่างๆ   จ านวน 7  ครัง้ ได้แก่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2553, 24 พฤษภาคม 2553, 24 

มิถุนายน 2553, 29 กรกฎาคม 2553, 26 สิงหาคม 2553,  23 กันยายน 2553 และ  7 ธันวาคม  2553 

    5.2  การร่วมเป็นคณะกรรมการชดุต่างๆของคณะกรรมการภาควิชา เช่น คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการประจ า

คณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะกรรมการสอบคัดเลือกตรง   คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่   

คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ  การต่อสัญญาจ้างของพนักงานอาจารย์     คณะกรรมการประเมินขอ

ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์   ฯลฯ 

        5.3   การจ้างงานนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา หลักสูตร สส.ม. จ านวน 1 คน  คือ นางสาวนวพร  สุวรรณ เลขทะเบียน 

5305030180  หมวดวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม  ช่วยงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2553 ค่าจ้าง

ช่ัวโมงละ 40 บาท วันละไม่เกิน 200 บาท   ขอให้คณะฯ จัดสรรงบประมาณจ้างงานนกัศึกษาปริญญาโทช่วยงานภาควิชาฯ 

จ านวน 50,000  บาท ในปีการศึกษา  2553 

        5.4   การคัดเลือกอาจารย์ใหม่จ านวน 1 ต าแหนง่ ของคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ประจ าศนูย์ท่าพระจันทร์-รังสิต 

จ านวน  1  อัตรา ได้แก่ 1) อาจารย์ ณัฎฐพัชร  สโรบล ปัจจบุันอยู่ระหว่างการด าเนินการคดัเลือกอาจารย์ใหมจ่ านวน  5  อัตรา 

ประกอบด้วย  

          -   สังคมสงเคราะห์ศาสตรท์ั่วไป   (1 อัตรา) 

             -  สังคมสงเคราะหท์างการแพทย ์  (2 อัตรา) 

              - พัฒนาแรงงานฯ     (1 อัตรา) 

             - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา   (1 อัตรา) 

       5.5   การต่อสัญญาจ้างอาจารย์  5 ป ีจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ  สัญญาจ้างด้วยงบของคณะฯ 1 ปี 

จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  รศ.ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขตต์  และ รศ.วันทนีย์  วาสิกะสิน  ส่วนสัญญาจ้างด้วยงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยฯ 1 ปี จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ.สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์ 
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         5.6  การพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

1)  อ. ชานนท์  โกมลมาลย์ ต่อสัญญาจ้าง  2)  อ. สุขุมา  อรุณจิต  ทดลองปฏิบตัิหน้าที่ ครั้งที่ 2 และ   3)  อ.พงศยา   

ภูมิพัฒน์โยธิน  ทดลองปฏิบัตหินา้ที่ ครั้งที่ 1  

         5. 7  การให้ค าแนะน าทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะฯ 

 

การฝึกภาคปฏิบัต ิ
 

การศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ เพื่อให้นักศึกษา 

ถึงพร้อมด้วยความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) ทางสังคมสงเคราะห์ รวมทัง้คุณธรรม และจริยธรรม

ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการฝึกภาคปฏบิัตนิั้น จะช่วยให้นักศึกษาเกดิทักษะในการปฏิบัตงิาน และมีความพร้อมในการน าความรู้

ความเข้าใจในศาสตร์สังคมสงเคราะห์ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏบิัติงานไดจ้ริงเมื่อจบการศึกษาแลว้ รวมทั้งเป็นการปลูก

จิตส านึกและทศันคติทีด่ีของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่อไปในอนาคต  ผลงานทางฝ่ายการศึกษาภาคปฏบิัติในรอบ 

 ปี 2553  มีดังนี้ คือ 

1.  การฝึกภาคปฏบิัติ   

 ซ่ึงเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรสังคมสงเคราะหศ์าสตร์บัณฑิต  มีจ านวน 3 วิชา  คือ 

 1.1  สค.201  การดูงานและการสัมมนา  : ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา  เรียนรู้การปฏิบัตงิานขององค์กรสังคม

สงเคราะห์ภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคประชาชนให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิด  นโยบาย  

การบริหารงาน  และการด าเนินงานขององค์กรที่มคีวามหลากหลายของสังคมไทย  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เสริมสร้างทัศนคติ  ทางวิชาชีพของนักศึกษา  และจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 การศึกษาวิชาดูงานและสัมมนาในรอบปี 2553  นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หน่วยงานต่างๆ  64 แห่ง 

 1.2   สค.202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 : ฝึกให้นักศึกษาได้น าวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย/กลุ่ม ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การ  ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการน าวิธีการสังคม

สงเคราะห์แบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ให้บริการ ฝึกให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เช่ือมโยงการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห์แบบผสมผสาน การน าเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงทั้งวิธีการให้บริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมใหม่ ๆ ที่

สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับต่าง ๆ (ฝึกภาคสนาม 270 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

 1.3  สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 : ฝึกให้นักศึกษาได้น าวิธีการสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานกับชุมชน

เมืองหรือชนบท  ฝึกให้นักศึกษาสามารถศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนด าเนินโครงการ การปฏิบัติการตามแผนงาน

การประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไปใช้ในการศึกษา ฝึก
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ให้นักศึกษาเกิดทักษะการท างานกับชุมชน การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานชุมชนทุก

ขั้นตอน การเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการท างานกับชุมชน (ฝึกภาคสนาม 270 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

2.  การพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ 

 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติ  ได้ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ  คู่มือ  การประเมินผล  การเพิ่มคุณค่าของ

การฝึกภาคปฏิบัติ ฯลฯ  อย่างต่อเนื่องมาตลอด  เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติเป็นงานที่ทันสมัย / ร่วมสมัย  ในสถานการณ์ของสังคม

ที่ไม่หยุดนิ่ง  ตลอดทั้งพยายามแก้ไข  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ  ที่ได้ตอบสนองหลักสูตร / นโยบาย

การฝึกภาคปฏิบัติ / ความต้องการของนักศึกษา  และความคาดหวังของทางคณาจารย์นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงาน

ในคณะ 

  ในการฝึกภาคปฏิบัติภาคฤดูร้อนปี 2552  นี้มี  “ความใหม่” จากการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ  การให้

ความส าคัญกับนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student – centered)  มากยิ่งขึ้น  โดยขยายพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยค านึงถึงความสนใจ

ของนักศึกษาในเงื่อนไขที่เพิ่มใหม่  ดังนี้ 

 2.1  เปิดพื้นที่ในการฝึกภาคปฏิบัติมากขึ้น 

  2.1.1 โครงการรักบ้านเกิด 

  เป็นแนวคิดที่ให้นักศึกษาเลือกหน่วยงาน / พื้นที่ ฝึกภาคปฏิบัติ  ในภูมิล าเนาของตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียง  

โดยน าเสนอข้อมูลหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมที่สนใจ  ให้ฝ่ายฝึกฯพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในลักษณะ

งานของหน่วยงานที่ตองสนองนโยบายการฝึกภาคปฏิบัติและการมีอาจารย์นิเทศงานภาคสนามของหน่วยงาน  ทั้งนี้พิจารณา

ควบคู่ปัจจัยด้านงบประมาณและความเป็นไปได้การนิเทศงานของคณาจารย์ในคณะด้วยความมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ศึกษา  

เรียนรู้  และมีโอกาสฝึกงานในหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  นอกจากสร้างความสุข  ความอบอุ่น  ที่ได้กลับบ้านอยู่กับ

ครอบครัว  ยังเป็นการได้งานท าในท้องถิ่นตนเองในอนาคต 

  2.1.2  หน่วยงาน / พื้นที่  ที่สนใจ 

  นักศึกษาสามารถเสนอหน่วยงาน / พื้นที่ใหม่ที่สนใจ  ในประเด็นต่างๆ  เช่น  กลุ่มประชากรผู้ใช้บริการ / 

ประเภทและรูปแบบของการให้บริการ / ลักษณะหน่วยงาน – พื้นที่  โดยน าเสนอให้ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติพิจารณาความเหมาะสม / 

ความเป็นไปได้ในเงื่อนไขเช่นเดียวกับโครงการรักบ้านเกิด 

  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ในปีนี้  หน่วยงานที่ฝ่ายฝึกเสนอให้นักศึกษาเลือกมี 71 แห่ง  นักศึกษาขอเปิด

หน่วยงานที่สนใจ 22 แห่ง  โดยสรุปสามารถส่งนักศึกษาในหน่วยงานที่ฝึกจริงทั้งสิ้น 69 แห่ง 

 

 2.2  การเลือกอันดับหน่วยงาน 

  การให้โอกาสนักศึกษาเลือกหน่วยงาน / พื้นที่  การฝึก 2 อันดับ  โดยจัดล าดับ  ตามความสนใจ  ความ

ต้องการของนักศึกษา  ซ่ึงเป็น 2 อันดับที่นักศึกษามีความพร้อมและยินดีที่จะฝึก  กรณีที่มีนักศึกษาสนใจหน่วยงานเดียวกันมาก
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เกินกว่าที่หน่วยงานรับได้  จะพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นของนักศึกษาประกอบ  เช่น วิชาโท  หรือ  วิชาเลือกที่นักศึกษาเคยศึกษา  

หรือก าลังศึกษาอยู่ 

 

หน่วยงานการฝึกภาคปฏบิัติ 1 ประจ าภาคฤดูร้อน / 2552 

   

ประเภทหน่วยงาน 

หน่วยงานที่ฝ่ายฝึกฯ  
เสนอให้เลือก 

หน่วยงานทีนักศกึษา
เสนอ 

หน่วยงานที่จัดส่งฝึกฯ 

จ านวน
หน่วยงาน 

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวน
หน่วยงาน 

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวน
หน่วยงาน 

จ านวน
นักศึกษา 

1.  ด้านสวัสดิการเด็ก / เยาวชน / ครอบครัว 14 39 คน 4 10 คน 11  38 คน 
2.  ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ     
     มนุษย ์

17 61 คน 7 16 คน 20 67 คน 

3.  ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ  
     ยุติธรรม 

7 37 คน 3 16 คน 9 48 คน 

4.  ด้านสวัสดิการแรงงาน 5 16 คน 1 3 คน 4 9 คน 
5.  ด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์       

-  ฝ่ายจิต 5 16 คน 2 4 คน 7 24 คน 
- ฝ่ายกาย 23 47 คน 5 8 คน 14 45 คน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.     4 8 คน 

รวม 71 216 คน 22 57 คน 69 240 คน 
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หน่วยงานการฝึกภาคปฏบิัติ 2 ประจ าภาคฤดูร้อน /2553 

 
ประเภทชุมชน ชุมชนที่ฝ่ายฝึกฯเสนอให้เลือก ชุมชนที่นักศกึษาเสนอ ชุมชนที่จัดส่งฝึกฯ 

จ านวนชุมชน จ านวนรับ
นักศึกษา 

จ านวนชุมชน จ านวนรับ
นักศึกษา 

จ านวนชุมชน จ านวนรับ
นักศึกษา 

1. ชุมชนเมือง
ใน กทม.และ
ปริมณฑล 

12 80 คน 9 31 คน 19 94 คน 

2. ชุมชนชนบท 13 185 คน 1 2 คน 11 97 คน 
3.ชุมชนชายฝั่ง
และการจัดการ
ทรัพยากร 

4 34 คน 1 12 คน 6 48 คน 

4.ชุมชนสุขภาพ 6 29 คน 2 5 คน 8 30 คน 
รวม 35 328 คน 13 5 คน 44 269 คน 

  
ส าหรับการฝึกภาคปฏบิัติ หลักสูตรสังคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑิต นั้น มุ่งเน้นการประยุกต์ใชค้วามรู้ภาคทฤษฎี 

ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ สู่การปฏิบัติงาน ทั้งในระดับการปฏิบัตงิานตรง การวิจัย นโยบายและการบริหารงาน

สวัสดิการสังคมในระดับหน่วยงาน ชุมชน 

 ในปี พ.ศ.2553 นักศึกษาหมวดวิชาการปฏิบัติงานตรง จ านวน 12 คน ฝึกภาคปฏิบัตใินหน่วยงานต่างๆ คือ 

โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี สถาบันราชานุกูล ศูนย์บริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิผู้หญิง โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก 

 นักศึกษาหมวดวิชาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ จ านวน 12 คน ฝกึภาคปฏิบัตใินหน่วยงานต่างๆ คอื ส านักคุ้มครอง

สวัสดิการชุมชน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กรมราชทัณฑ์  มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิผู้หญิง  

มูลนิธิรักษ์ไทย สถาบันราชานุกูล และเครือข่ายประชาชนภาคตะวนัออก 
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3. การจัดการความรู้/การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัต ิ

 การถอดบทเรียน จากการฝึกภาคปฏิบตัิเป็นนวัตกรรมการศึกษาสังคมสงเคราะหท์ี่ส าคัญ โดยเป็นการร่วมมือกัน

ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์นเิทศงานภาคสนาม โดยฝ่ายฝึกภาคปฏบิัตจิะพิจารณาผลงาน (good 

practice) ตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น 

- “มีอะไรที่สุเหล่าบ้านดอนในช่วงหน้าร้อนที่ก าลังจะผ่านไป” 
- “สาส์นจากดอยสูง” 
- “เคล็ด(ไม่)ลับกับข้อมูล จปฐ. (ฉบับนักศึกษา)W 
- “ 5 เรื่องเล่า 5 ชุมชน” 
- “การเสริมพลังโครงการจัดการความปลอดภัยในชุมชนแพร่งภูธร” 
- “ต้นกล้ากลางกรุง” 
- “จากเรื่องราวสู่เรื่องเล่า” 
- “จิตอาสาของครูอาสา” 
- “อินทามะระ 29 แยก 1 พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” 
- “พลังในที่แคบ” 
- “ลูกไม้หลากสี” 
- “ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนกับหนนูอ้ยพิทักษ์ความสะอาด” 
- ฯลฯ 

4. การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกภาคปฏิบัตกิับหน่วยงาน 3 แห่ง จังหวัดล าปาง คือ ส านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดล าปาง/เรือนจ ากลางล าปาง และชุมชนวอแว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

5. ด้านต่างประเทศ 

 5.1 ฝ่ายฝึกปฏิบัติ ร่วมมือกับฝ่ายการนักศึกษาน านักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 5 คน และปรญิญาโท จ านวน 1 คน 

เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และการปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ในการนี้ รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ รศ. กิตติยา  นรามาศ  

ผศ.ดร.จติติ  มงคลชัยอรัญญา อ.ปานรัตน์  นิ่มตลุง และอ.ชานนท ์ โกมลมาลย์ เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2553 

 5.2 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติได้รับเชิญจากสมาคมสังคมสงเคราะห์และวัฒนธรรมบูโนกิ จงัหวัดคุมะโมะโตะ ใหเ้ข้าร่วมการ

ประเมนิหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัตทิี่รับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปฏิบตัิงานด้านการดูแลเด็กและผู้สูงอายุได้แก่ สถาน

สงเคราะหผ์ู้สูงอายุโชรินกัง สถานสงเคราะห์เด็กฟูจิซากิไดโดเอ็ง และสถานสงเคราะห์ริวซังกะกุเอง็ รวมถึงการประชุมร่วมกัน

ระหว่างนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์จารกมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในจังหวัดคุมะโมะโตะ ผู้ร่วม

โครงการคณาจารย์ประกอบด้วยคณาจารย์ จ านวน 10 ท่าน โดย รศ.ดร.นฤมล  นิราทร เป็นผู้แทนจากฝ่ายฝึกภาคปฏิบัต ิ

 5.3 การรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยซานดิเอโก (San Diego State University) จ านวน 1 คน คือ 

Miss Mary Faulk เข้าฝึกภาคปฏบิัติด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี 

Assoc.Prof. David Engtrom, Ph.D. และ อ.ชานนท์  โกมลมาลย์ เป็นอาจารย์ผูดู้แล อนึ่ง ฝ่ายฝึกภาคปฏบิัติร่วมกับฝ่ายวิเทศ
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สัมพันธ์ของคณะฯพา Miss Mary Faulk เข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหว้ยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 

เมษายน 2553 

 5.4 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯให้การตอ้นรับคณาจารย์จาก University Sain Malaysia 

(USM) จ านวน 8 ท่าน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยได้พาไปศึกษาดูงานในประเดน็ความเข้มแข็งของชุมชน ณ ชุมชนคลอง

ลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มี ผู้แทนจากฝ่ายฝึกภาคปฏบิัติ คือ  อ.ชานนท์  โกมลมาลย์ และผู้แทนคณาจารย์กลุ่ม

ช านาญการสังคมสงเคราะหท์างการแพทย์ อ.วรรณวดี  พูลพอกสิน 

 5.5 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับฝ่ายฝึกวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯให้การต้อนรับ Assoc.Prof. Tom Packard, Ph.D จาก San 

Diego State University โดยได้พาศึกษาดูงานการจดัสวัสดิการของสถาบันพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ  

วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ทัง้นี ้อ.ชานนท์  โกมลมาลย์ ผู้แทนจากฝ่ายฝึกภาคปฏิบตัิเป็นวิทยากร 

 5.6 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัตใิห้การต้อนรับ ดร.มากิ  ทาคาโยชิ จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา และคณะกรรมการสมาคมมิตรภาพ

ไทย – ญี่ปุ่น ประเทศญีปุ่่น จ านวน 3 ท่าน ไปศึกษาดูงานชุมชนที่จงัหวัดกาญจนบุรี โดยมี รศ.กิตติยา  นรามาศ อ.วรรณวดี   

พูลพอกสิน และ อ.ชานนท์  โกมลมาลย์ 

 

เครือข่ายความร่วมมือในการรบันักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1  : การฝึกภาคปฏบิัติในองค์กร 
 

ที ่ หน่วยงาน นักศึกษา/คน 

 
นักศึกษาศูนย์รังสิต 
ด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว  

 

1 ศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เขตราชเทวี  กรุงเทพ   4 
2 ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เขตราชเทวี กทม. 5 
3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  2 
4 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 
5 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3 
6 บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน จ.นครปฐม  2 
7 สหทัยมูลนิธิ เขตวัฒนา กทม.10110  3 
8 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เขตวังทองหลาง กทม.  2 
9 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 3 
 ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    

10 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1  เขตราชเทวี กทม. 5 
11 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2 เขตดินแดง กทม. 4 
12 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 5 เขตดินแดง กทม.  5 
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ที ่ หน่วยงาน นักศึกษา/คน 
13 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 7 เขตลาดพร้าว กทม. 2 
14 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.นนทบุรี 5 
15 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  กทม.  3 
16 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 
17 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  2 

18 
ส่วนส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กทม.  

2 

19 เทศบาลนครนครปฐม 6 
20 ส านักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพและปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3 
21 ส านักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2 
22 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.เชียงราย 7 
23 ส านักงานปฏิบัติการ ภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3 
24 ส่วนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  1 
25 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  2 
26 เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายสวัสดิการ 4 

 ด้านสวัสดิการแรงงาน   
27 ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง กทม.  2 
28 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ภาคกลาง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  2 
29 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี  2 
30 ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  3 
31 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา  กทม.  3 
32 มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย 9 
33 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กทม.  6 

 ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม    
34 ส านักงานคุมประพฤติประจ าศาลอาญากรุงเทพใต้   7 
35 ส านักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี  4 
36 ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี  11 
37 ส านักงานคุมประพฤติประจ าศาลแขวงดุสิต  กทม.  4 
38 ส านักงานคุมประพฤติประจ าศาลแขวงพระนครใต้ กทม. 5 
39 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี 1 

 ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต   
42 ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล  4 
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ที ่ หน่วยงาน นักศึกษา/คน 
43 สถาบันราชานุกูล  งานสังคมสงเคราะห์ กทม. 4 
44 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กทม.  3 
45 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  กทม.  2 

46 
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล 

1 

47 โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี  6 
48 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 2 
49 กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2 

 ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย    
50 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  งานสังคมสงเคราะห์  เขตราชเทวี กทม.  6 
51 โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ เขตราชเทวี กทม.  4 
52 โรงพยาบาลต ารวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  กทม. 3 
53 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม  กทม. 7 
54 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  5 
55 โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม  4 
56 โรงพยาบาลปทุมธานี อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  5 
57 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1 
58 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และวชิรพยาบาล  3 
59 โรงพยาบาลโพธาราม ฝ่ายสวัสดิการสังคม  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  2 
60 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อ. เกาะยาว   จ.พังงา 1 
61 โรงพยาบาลราชบุรี แผนกสังคมสงเคราะห์  อ.เมือง จ.ราชบุรี  2 
62 โรงพยาบาลนครนายก 1 
63 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 2 
64 โรงพยาบาลราชวิถี 2 

 ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.   
65 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง  กทม. 2 
66 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค กทม. 3 
67 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ กทม.  2 
68 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร กทม.  1 

 นักศึกษาศูนย์ล าปาง  
69 โรงพยาบาลล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
70 ส านักสาธารณสุขจังหวัดล าปาง กลุ่มงานควบคุมโรค อ.เมือง จ.ล าปาง 2 



 

รายงานประจ าปี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 49 

 

ที ่ หน่วยงาน นักศึกษา/คน 
71 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
72 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 3 
73 เรือนจ ากลางล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
74 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
75 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
76 เทศบาลนครล าปาง งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
77 ศูนย์มะเร็งล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
78 ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
79 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 2 
80 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ 2 
81 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2 
82 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์  อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 3 
83 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 2 
84 โรงพยาบาลประสาท ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 2 
85 โรงพยาบาลมหาราช ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 2 
86 มูลนิธิเกื้อดรุณ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 2 
87 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 10 อ.เมือง จ.เชยีงใหม ่ 2 
88 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 2 
89 มูลนิธิบ้านฟ้าใส อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่ 2 
90 บ้านสวนแห่งความหลัง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 2 
91 ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ งานสังคมสงเคราะห์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ 3 
92 โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ 2 
93 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ 3 
94 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2 
95 ศูนย์พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 1 
96 เรือนจ าจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 2 
97 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 2 
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เครือข่ายความร่วมมือในการรบันักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2 : การฝึกภาคปฏบิัติในชุมชน 

ที ่ หน่วยงาน นักศึกษา/คน 

 
นักศึกษาศูนย์รังสิต 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1 ส านักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 5 
2 ส านักงานเขตบางรัก ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 3 
3 ส านักงานเขตวัฒนา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 3 
4 ส านักงานเขตบางซ่ือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 4 
5 ส านักงานเขตจตุจักร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 11 
6 ส านักงานเขตหลักส่ี ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 7 
7 ส านักงานเขตห้วยขวาง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 5 
8 ส านักงานเขตดุสิต ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ 3 
9 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 3 
 ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    

10 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1  เขตราชเทวี กทม. 5 
11 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2 เขตดินแดง กทม. 4 
12 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 5 เขตดินแดง กทม.  5 
13 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 7 เขตลาดพร้าว กทม. 2 
14 ส านกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.นนทบุรี 5 
15 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  กทม.  3 
16 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 
17 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  2 

18 
ส่วนส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กทม.  

2 

19 เทศบาลนครนครปฐม 6 
20 ส านักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพและปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3 
21 ส านักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2 
22 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.เชียงราย 7 
23 ส านักงานปฏิบัติการ ภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3 
24 ส่วนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  1 
25 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  2 
26 เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายสวัสดิการ 4 
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ที ่ หน่วยงาน นักศึกษา/คน 

 ด้านสวัสดิการแรงงาน   
27 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี 11 
28 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี 4 
29 ส านักงานพัฒนาชุมชน จ.สระบุรี 4 
30 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ วัดเขากระโดน อ.แกลง จ.ระยอง 11 
 ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร  
31 สมาคมหยาดฝน อ.เมือง จ.ตรัง 13 
32 บ้านบางขยะ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 5 
33 สถาบันประชาคมภูเก็จ  จ.ภูเก็ต 4 
34 เทศบาลจต าบลกระทู้ จ.ภูเก็ต 11 
35 เทศบาลต าบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 9 
36 ศูนย์สามวัย เทศบาลราไวย์ จ.ภูเก็ต 6 
 ชุมชนสุขภาพ  
37 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย กทม. 5 
38 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กทม. 3 
39 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค กทม. 4 
40 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ์มาลา  กทม. 2 
41 ชุมชนบางบัว ในความดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 3 
42 กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 1 
43 ชุมชนมุสลิม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2 
44 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 10 
 นักศึกษาศูนย์ล าปาง  
45 องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 4 
46 เทศบาลต าบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 2 
47 เทศบาลต าบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 4 
48 อ.เถิน จ.ล าปาง 7 
49 บ้านส้มป่อย อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 3 
50 องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง 7 
51 อ.สะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่ 9 
52 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 9 
53 ชุมชนฟา้ใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 3 
54 มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ 4 
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กิจกรรมนักศึกษา 
คณะได้ด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใน

สถาบันเดียวกัน และนักศึกษาต่างสถาบัน กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และทักษะการท างานด้านสังคมสงเคราะห์ และ
สวัสดิการสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความ
สนใจของนักศึกษา ซ่ึงปีงบประมาณ 2553    มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 

กิจกรรมนกัศึกษา 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกจิกรรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาน าความรู้

ความสามารถจากที่เรียนมาจัดกจิกรรมต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างการท างานร่วมกันของนักศึกษาส าหรับกิจกรรม 

ที่นักศึกษาด าเนินงาน มีดังนี ้

ด้านวิชาการ 

- ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาช้ันปี 4 (รังสิต) 

- สานฝัน ปันรอยย้ิม เรียนรู้กับภาค ี

- ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาช้ันปี 4 (ล าปาง) 

- มัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันปี 1 (รังสิต) 

-     การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาดงูาน ณ  เมืองคุมาโมโต ประเทศญ่ีปุ่น 
- สัมมนาวิชาการ “การศึกษาเศรษฐกิจไทยเกี่ยวอะไรกับสังคมสงเคราะห์” 

- มัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันปี 1 (ล าปาง) 

-      ค่ายสังคมสงเคราะห์สัญจร 
- วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาต ิ

- โครงการเสริมสร้างพลังชีวิตนักศกึษารุ่นใหมใ่ส่ใจส่ิงแวดล้อม (ล าปาง) 

- มัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันปี 1 (รังสิต) 

-      โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2553 
- การคัดเลือกประธานกรรมการนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

- โครงการปจัฉิมนเิทศนักศึกษาช้ันปีที่4 

- การสัมมนาเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะหน์านาชาติและพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาปัจจบุัน

ร่วมกับศิษยเ์ก่า 

- การส่งเสริมการศึกษาด้านสังคมสงเคราะหเ์นื่องในวันธรรมศาสตร์วิชาการ 

- สัมมนา”เรื่องเล่าจากประสบการณ์ ส่งผ่านศรัทธาจากพี่สู่น้อง” 
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ด้านบ าเพ็ญประโยชน ์

- เยาวชนชุมชนบ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

- บูรณาการจิตอาสา ร่วมเรียนรู้กับภาคี 

- ค่ายพัฒนาชุมชน 

- 100 ฝายก่อนฝน เพื่อคนลุ่มน้ าแมต่าน 

- จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี2553 (ล าปาง) 

ด้านศิลปวฒันธรรม 

- ท าบุญเลี้ยงพระ 

- วันสตรีสากลจังหวัดล าปาง 

- โครงการจิตวิญญาณธรรมศาสตร ์(วันปรีดี) 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม (วันไหว้ครู) 

-      วันเรียนรู้วัฒนธรรมงิ้วสังคมสงเคราะหศ์าสตร์(แรกพบงิ้ว) 
- สัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองคค์วามรู้อุปรากรจนี (งิว้) ล้อการเมือง 

 
ด้านนันทนาการ 

-     กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ สังเคราะห-์สังวิทย ์
-     การแสดงออกทางการเมืองผา่นอุปรากรจีน 
-     โครงการ งานขอบคุณรุน่พี่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-     โครงการงิ้วล้อการเมือง งานรับเพื่อนใหม่  
-      ค่ าคืนวัฒนธรรมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
-      ค่ าคืนวัฒนธรรม สังเคราะห์ มธ. – วิทย์กีฬา จุฬาฯ 
-      กีฬาเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ    
       วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่2 
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ทุนการศึกษา 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแตข่าดแคลนทุนทรัพย์เปน็จ านวนหลายทุน 
ดังนี ้

 

ชื่อทุน จ านวนทุน นักศึกษาที่ได้รับทุน 
จ านวนเงิน
(บาท) 

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 5 นางสาวธัญญารัตน์  สมบูรณ์ 5,000.- 
  นางสาวจิราพร  อุ่นเมือง 5,000.- 
  นางสาวผกามาศ  ค าแสน 5,000.- 
  นางสาวอภิชญา ยังวาสนาสุข 5,000.- 
  นางสาวพีรยา  ชนะพาล 5,000.- 
มูลนิธิ ศ.ปกรณ์ อังศุสิงห ์ 10 นายปฐมพงค ์ อิสรานุวรรตน์ 10,000.- 
  นายพงษ์พิพัฒน ์ นพประดับ 10,000.- 
  นายกิตติพงษ ์ โยงรัมย ์ 10,000.- 
  นางสาวปุญญาภา  เรือนใส 10,000.- 
  นางสาววายุรี  เดชาศักดิ ์ 10,000.- 
  นายสุรนาถ  ชูแก้ว 10,000.- 
  นางสาวกัญญาลักษณ์  รวยสูงเนิน 10,000.- 
  นางสาวสุกัญญา  มีสกุลทอง 10,000.- 
  นางสาวคนึงนิต  พงษ์สินทรัพย ์ 10,000.- 
  นางสาวนันทนา  นามวงษ ์ 10,000.- 
กองทุน ภูมิธรรม – อภิญญา  เวชยชัย 1 นางสาวจีราพรรณ  ชุดกลาง 4,400.- 
สหทัยมูลนิธิ 1 น.ส.กฤติยา  อนุวงศ์ 15,000.- 
มูลนิธิชาวธรรมศาสตร์ จังหวัดเลย 1 นายธนะกฤษณ์ ผลเกล้ียง 5,000.- 
มูลนิธิพระสังฆราช 1 นายธีรยุทธ เกื้อพะระ 5,000.- 
ดอกเบี้ยกองทุนบญุรอดพฒันา 
(ทุนกรณีพิเศษ) 

1 นางสาวจันทรา สิงห์แดง 15,000.- 

คุณธนัญ-คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง(ต่อเนื่อง) 1 นางสาวปทัยทิพย์ พันธมาศ 50,000.- 
มูลนิธิราชประชาสมาสัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่อเนื่อง) 

1 นายพงษ์พิพัฒน์ นพประดบั 8,000.- 

กองทุนคุณหญิงสุภาพ  ยศสุนทร 
(กรณีพิเศษ) 

1 นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต ์ 25,000.- 

ดอกผลกองทุน “นายเลี้ยง  วนพันธ์” 1 นางสาวอุไรวรรณ ถือพัฒน์ 13,000.- 
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ชื่อทุน จ านวนทุน นักศึกษาที่ได้รับทุน 
จ านวนเงิน
(บาท) 

(ทุนกรณีพิเศษ) 
กองทุน “นรนิติ  เศรษฐบุตร” 1 นางสาวดวงหทัย ศรีสุข 20,000 
ทุนคุณทิพยา ณ ป้อมเพชร (ทุนกรณีพิเศษ) 1 นางสาวกนกพร โคตะยันต ์ 5,000.- 
กองทุน “ชัยนาม” 1 นางสาวปานเลขา เจิมสุวรรณ 5,000.- 
มูลนิธิทิสโก้ (ต่อเนื่อง) 1 นางสาวกีรติ คงพร 9,000.- 
วัดปากน้ าภาษีเจริญ 1 นายเจษฎา นันใจวงษ ์ 10,000.- 
บริษทั สยามกลการจ ากัด 1 นางสาวนิรมล สินพิศุทธ์ิ 10,000.- 
คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ ์ 1 นางสาวกนกกานต์ แก้วผ่องใส 10,000.- 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเนช่ัน  
ไทยแลนด์ จ ากัด (ต่อเนื่อง) 

1 นางสาวนวลพรรณ ขันทะสีมา 18,000.- 

สมาคมฮินดูสมาช 1 นางสาวพรอนันต์ บุญเลิศ 5,000.- 
บริษทั วิริยะประกันภัย จ ากัด 1 นางสาวเพ็ญสินี เอกศักดิ์สิร ิ 5,000.- 
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล  
 วิเชียรเจริญและศิษย ์

3 นางสาววรรณวิภา ศรีวงศ ์ 7,500.- 

  นายพิทยา สุขธงไชยกูล 7,500.- 
  นางสาวสุนิสา  สุขสงเคราะห ์ 7,500.- 
กองทุนส าหรับที่มคีวามจ าเปน็ทางการเงิน 1 นางสาวปวีณา พานแก้ว 9,000.- 
กองทุนส าหรับที่มคีวามจ าเปน็ทางการเงิน 2 นางสาววไลลักษณ์ รุ่งสุทธาพงษ ์ 8,000.- 
  นางสาวชญานิษฐ์ อ่อนละมูล 8,000.- 
กองทุนส าหรับที่มคีวามจ าเปน็ทางการเงิน 3 นางสาวพรทิพย์ เจริญ 7,000.- 
  นายนคร บุญแก้ว 7,000.- 
  นางสาวอัปสร ริยะสุ 7,000.- 
กองทุนส าหรับที่มคีวามจ าเปน็ทางการเงิน 1 นางสาวกาญจนา คนด ี 6,000.- 
กองทุนส าหรับที่มคีวามจ าเปน็ทางการเงิน 6 นางสาวรุจิรา ครุฑธาพันธ ์ 5,000.- 
  นางสาวเมทินี นุ่มเกิด 5,000.- 
  นายวรุตม์ จันทร์โพธ์ิ 5,000.- 
  นางสาวกรศิริ พิกุลทอง 5,000.- 
  นายวันเฉลิม ขาวปลอด 5,000.- 
  นางสาวอรชา ดวงสุริยะ 5,000.- 
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การบริหารวิชาการ 

 งานวิจัย 
 ประกันคณุภาพ 
 วิเทศสัมพันธ์ 
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   การวิจัย  
 คณะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสนับสนุนวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  บทความ

เพื่อน าเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  และการ

เขียนต ารา  ในรอบปีงบประมาณ  2553  สรุปผลการด าเนินงานดังนี้                                                                                        

ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน   

ผลงานวิจัยที่คณาจารย์และนักวิจัยภายในคณะฯ ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการทั้งแหล่งทุนวิจัยภายในและ

ภายนอก ปีงบประมาณ 2553 ได้รับทุนสนับสนุน จ านวน 25 

โครงการ ดังนี้ 

ที ่ ผู้วิจัย เรื่อง หน่วยงาน 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ 
โครงการขบัเคลื่อนและพัฒนา
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านครอบครัว 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท ์
การศึกษาการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานผู้ช่วยคนพิการ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  
คนพิการและผู้สูงอายุ (สท) 

4 รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม 
โครงการศึกษาข้อก าหนดในการ
ประเมนิความจ าเป็นของผู้สูงอายุ
เพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  
คนพิการและผู้สูงอายุ (สท) 

5 รองศาสตราจารย์สุรางค์รัตน  วศินารมณ์ 
การท ารายงานสถานการณ์สตรีใน 5 
จังหวัดชายแดนใต ้

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

6 รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม 
โครงการติดตามและประเมินผล
การด าเนินดงานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม 

การสังเคราะห์และถอดบทเรียน
นวัตกรรมท้องถิ่นและการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

8 รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม การสร้างแนวทางการคุ้มครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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ที ่ ผู้วิจัย เรื่อง หน่วยงาน 
พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้ตดิ
เชื้อ เอช ไอ วี ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัว 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ัญมณี  บูรณกานนท ์
โครงการประเมินผลนโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส : 
กลุ่มเด็กขาดโอกาส / ยากจน  

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

10 รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ 

การจัดท ารายงานข้อมูลตาม
มาตรการ 17 แห่งพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความผิด
รุนแรงในครอบครัว 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา 

การจัดการความรู้ด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ (ระยะที่ 2)  ปี
ที่ 2 (พ.ศ.2553)  แผนที่ 1-4  ภายใต้
กรอบ “การศึกษาเพื่อพัฒนา
เชื้อเพลิงทางเลือกและโรงไฟฟ้า” 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

12 อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบตัิด้านการพัฒนาศักยภาพคน
พิการโดยชุมชน  ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
(พก.) 

13 
อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์   
อาจารย์นงพงา  มหามิตร 

โครงการวิจัยติดตามผลห้องสมุด
ไทยคิด  ระยะที่ 1 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู ้

14 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ 
อาจารย์ปรียานุช  โชคธนาวณิชย์  ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามประเมิน
โครงการพัฒนาต าบลตน้แบบการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  
ปีงบประมาณ 2553 : ศึกษาพ้ืนที่
ต้นแบบในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาสังคม 12 จังหวัด 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

15 อาจารย์ชลธิชา  พันธ์ุพานิช 
การศึกษาธุรกิจค้าประเวณีใน
ภาคอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ   ทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ที ่ ผู้วิจัย เรื่อง หน่วยงาน 
โรมรัตนพันธ์ ผู้น าชุมชน 

17 อาจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
สังคมสงเคราะห ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 อาจารย์นงพงา  มหามิตร 

ศึกษาการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
แนวใหม่ : จากพลังปัจเจกชน  สู่
พลังการเปลี่ยนแปลงสังคม  ศึกษา
ผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวของ
เครือข่ายผู้หญงิ  มูลนิธิเพื่อนหญงิ
ในโครงการเลิกเหล้า : ยุติความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์  เมียนเกิด 

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั : กรณีศึกษา
การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการ
วิจัยทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

20 อาจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 

ศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่การปฏบิัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์ล าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์   
นนทปัทมะดุลย ์

นโยบายสังคมเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ   
โรมรัตนพันธ์ 

ทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งของ
ผู้น าชุมชน 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์  เมียนเกิด 

การศึกษาความเปน็ไปได้ในการ
จัดท าโครงการทดลองการ
จัดบริการส าหรับผู้สูงอายุ  ในพื้นที่
คลองจัน่ 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ปธานวนิช 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

25 นายสมชาย  ไมตรี สภาวะปัญหาและความต้องการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ที ่ ผู้วิจัย เรื่อง หน่วยงาน 
จ าเปน็ของนักศึกษาสังคม
สงเคราะหศ์าสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 
เปรียบเทียบศนูย์รังสิต  และศูนย์
ล าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล   

จากผลงานวิจัยของคณะฯ ที่คณาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการนั้น ปีงบประมาณ 2553 มี

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย  จ านวน 1 รางวัล  คือ   

 1.    ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา   เรื่อง  โครงการศึกษาวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าชุมชน

ภาคใต้  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรจาก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ผลงานวิชาการท่ีได้รับทนุสนับสนุน   

ผลงานวิชาการที่คณาจารย์ภายในคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการทั้งแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก ปีงบประมาณ 2553 ได้รับทุนสนับสนุน จ านวน 6  โครงการ ดังนี้ 

ที ่ เจ้าของผลงาน เรื่อง ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา  เปีย่มญาติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา : หนทางสู่

สังคมสมานฉันท ์ 
เลขที่ 237919-11/สค/53 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา  เปีย่มญาติ  และ 
ดร.อังคณา  บุญสิทธิ์ 

การให้การปรึกษาในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

เลขที่ 237920-11/สค/53 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์   
นนทปัทมะดุลย ์

ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบายและการ
วางแผนสังคม 

เลขที่ 237849/11/สค/53 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน ์  
นนทปัทมะดุลย ์

นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม เลขที่ 237850-11/สค/53 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน ์  
นนทปัทมะดุลย ์

ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย เลขที่ 237848-11/สค/53 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน ์  
นนทปัทมะดุลย ์

การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการ
สังคม : แนวคิดและวิธีวิจัย 

เลขที่ 237851-11/สค/53 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้นมารับผิดชอบ

ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ  องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นอกจากนี้ กระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท าตัวบ่งช้ี ค่า

เป้าหมาย เกณฑ์ประเมิน ตลอดถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ยังได้อาศัย “หลักการมีส่วนร่วม” จากบุคลากรทุกสาย

งาน โดยมีการเวียนแจ้งข้อมูลเป็นระยะ ๆ  และประชุมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอในเวทีการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมคณาจารย์ และการประชุมกรรมการประจ าคณะ เป็นต้น เพื่อพิจารณาข้อมูล ผล-แนวทาง

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี และตามภารกิจของคณะฯ ร่วมกัน โดยมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมิน

ตนเอง ปีการศึกษา 2552 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ท าให้รายงานการประเมินตนเอง มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 มีจ านวน 9 องค์ประกอบ รวม 57 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย :- 1) ตัวบ่งช้ีร่วม เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 54 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก 9 องค์ประกอบ จ านวน 41 ตัว
บ่งช้ี, ตัวบ่งช้ีจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี และ  2) ตัวบ่งช้ีเฉพาะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี ในส่วนค่า
เป้าหมายผลการด าเนินงานนั้น คณะฯ ได้ก าหนดขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูล 2 ด้านหลัก คือ ผลการด าเนินงานของคณะฯ ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา คือ ปีการศึกษา 2551 และค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2549-2551 นอกจากนี้ ยังได้
น าสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน ทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศ และผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง 
พ.ศ.2551-2552 มาประกอบการพิจารณาคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ เช่น อัตราการมีงานท า
ของบัณฑิต งบประมาณจากการวิจัย เป็นต้น  ส่วนตัวบ่งชี้ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2552 และเป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่มีข้อมูล ในการน ามา
พิจารณาจัดท าค่าเป้าหมายนั้น ได้ตั้งค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินในระดับกลาง คือ 2 คะแนน จากระบบ 3 
คะแนน โดยเทียบจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

ผลการประเมินคณุภาพ ปีการศกึษา 2552  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2552 ทั้งระดับคณะและภาควิชา มีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 เมื่อ
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ซ่ึงการประเมินครั้งนี้ นอกจากจะมีการตรวจเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ
ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการเยี่ยมชมคณะฯ และสังเกตการณ์การเรียนการสอนอีกด้วย จากผลการประเมินขั้นต้นด้วยวาจา พบว่า 
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” มีผลการประเมิน 2.16 คะแนน จากระบบ 3 คะแนน โดยมีผลงาน
ที่โดดเด่นคือ องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2552 ในระดับภาควิชา เป็นครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการประเมินจากระบบ 3 คะแนน พบว่า  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคุณภาพการศึกษาใน
ระดับ “ดีมาก” มีผลการประเมิน 2.59 คะแนน ส่วนภาควิชาการพัฒนาชุมชน มีคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” มีผลการประเมิน 
2.28 คะแนน โดยทั้งสองภาควิชามีผลการประเมินที่โดดเด่นในองค์ประกอบด้านการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการ  แม้ว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 จะมีคะแนนได้มาตรฐานในระดับดี แต่เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะฯ จึงได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ โดยเพิ่ม
ผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเป็นกรรมการ   การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการกระจายตัวบ่งช้ีให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบอีกด้วย ซ่ึงคาดว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
คะแนนคณะที่ดีขึ้น ในปีการศึกษาถัดไป 

 

วิเทศสัมพันธ์   
 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมามีการด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศ

สัมพันธ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ดังนี้ 

ด้านข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU) 

ระดับมหาวิทยาลัย (ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ) 

1. จัดท าบันทึกความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย  ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Taisho University  Tokyo, 
JAPAN  ( ลงนาม  ณ วันที่  6 มีนาคม 2550) 

2. จัดท าบันทึกความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย  ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Tata Institute of  Social Sciences  
Mumbai, INDIA  ( ลงนาม  ณ เดือนตุลาคม  2552 ) 

ระดับคณะฯ 

1. ร่วมเป็นสมาชิก Asian & Pacific Association for Social Work Education (APASWE)  
2. ร่วมเป็นสมาชิก International Consortium for social Development [ICSD] 
3. ร่วมเป็นสมาชิก  International Association of Schools of Social Work – Association Internationale des Ecoles  de 

Travail Social  [IASSW - AIETS] 
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ด้านอาจารย์ /  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ปี 2552 

 1. ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ Dr. Eric Youn  จาก University of Hawaii at Monoa HI, United States  โดยมี

ภารกิจในการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และวิจัย   ในเดือนมิถุนายน 2551   ระยะเวลา 1  เดือน 

 2.  ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ  Dr. Bala Raju Nikku   จาก  Department of Social Work Kadambari 

Memorial College of Science and Management Shankamul, Ganesh Marg, Kathmandu, ประเทศ  Nepal  โดยมีภารกิจในการ

สอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และวิจัย    ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -  กันยายน 2552    รวมระยะเวลา 3 เดือน 

ปี 2553 

1. ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ  CATHERINE  H. NYE, Ph.D. [Associate Professor]  Smith College School 

for Social Work  Northampton, Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีภารกิจในการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้   

วิจัย   และการจัดท าหลักสูตรนานาชาติวิชาโทสองภาษา (ไทย- อังกฤษ) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2553   รวมระยะเวลา  2 

เดือน 

 2.  ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ DAVID W. ENGSTROM, Ph.D.  จาก  School of  Social Work  San Diego 

State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีภารกิจในการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้   วิจัย   และการจัดท าหลักสูตร

นานาชาติวิชาโทสองภาษา (ไทย- อังกฤษ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  รวมระยะเวลา 3 เดือน 

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (ระดับปริญญาโท  หลักสูตรภาษาไทย) 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 1.  นายแก้ววิเศรษฐ   ธรรมวงสา  สาขาพัฒนาชุมชน  * ส าเร็จการศึกษาปี 2552 

 2.  นางสาวไกรสอน  อ้อนค าปันยา  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 3.  นายล าเวียง  พงสะหวัด   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 4.  นายบุญซอด  วงวิไลวัน   โครงการพิเศษพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 5.  นางสาวเวียงไกรลาส  สุขสวัสดิ์  โครงการพิเศษพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ประเทศญี่ปุ่น 

 1.  นายชิมโบ  อิโซกิมิ   สาขาพัฒนาชุมชน 

ด้านคณาจารย์ นักศึกษา  /ประชุม / สัมมนา /  แลกเปลี่ยน / ทัศนศึกษา / ฝึกภาคปฏิบตั ิ

ปี 2552 

 1.   วันที่  25  พฤศจิกายน 2551 ตอ้นรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว   ทัศนศึกษาดูงานคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
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2.  เดือนมีนาคม  2552  คณะฯ ได้คัดเลือกนักศึกษา จ านวน  6 คน  เดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบัติด้าน

สวัสดิการสังคม  ณ เมืองคุมะโมะโตะ  ประเทศญี่ปุ่น  เป็นระยะเวลา 1 เดือน  (ได้รับทุนสนับสนุนจาก Taisho University) 

3.    วันที่  18  พฤษภาคม  2552  ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก  Andrews University  และ The University of 

Texas-Pan American   ทัศนศึกษาดูงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

4.  วันที่  5  กันยายน  2552   จัดสัมมนาเชิงบรรยายเรื่อง  “เทคนิคการเขียนบทความวิชาภาษาอังกฤษ”  โดยได้รับ

เกียรติจาก  Dr.Manohar Pawar  นักวิชาการชาวออสเตรเลีย  เป็นวิทยากร 

5.  เดือนมิถุนายน  2552  นักศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน 7 คน  จาก San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  เดินทางมาฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์  ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมในประเทศไทย   เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

6.  วันที่ 6 – 17 มิถุนายน  2552  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 10 คน  จาก San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  เดินทางมาทัศนศึกษาและดูงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เ กี่ยวข้องกับงาน

ด้านสวัสดิการสังคมในประเทศไทย  เป็นระยะเวลา 10 วัน 

7.  วันที่  23 – 26 พฤศจิกายน 2552  คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง  

“University Community Engagement  Conference 2009” จัดโดย Universiti Sains Malaysia ณ Bay View Hotel  ปีนัง  ประเทศ

มาเลเซีย  

ปี 2553 

1.  วันที่  11 – 14   มกราคม  2553   ผู้บริหาร (คณบดี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3th  Board of 

Director (2009 - 2012)  ณ  University College Metropol , the School of Social Work Copenhagen, Denmark  จัดโดยสมาคม

สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asian-Pacific Association for Social Work Education - 

APASWE)   ประเทศเดนมาร์ก 

2.   วันที่  19  มกราคม 2553  ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาอาสาสมัครจาก Department of Social Work , California 

State (CSU) at Chico   เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอนวิชาสังคม  ณ   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ.  ท่าพระจันทร์     

3.  วันที่  21  มกราคม 2553  ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติจาก  Department of Social Work Madras 

Christian College  ประเทศอินเดีย   เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์  ณ   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ.  ท่าพระจันทร์     

4.  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  ผู้บริหาร (คณบดี) ประชุมหารือเตรียมข้อมูล (Speech) งาน Facing  the Aging  Society  

among ASEAN  countries  กับ Mr. Sakurai  จากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย   ณ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ. ท่า

พระจันทร์ 
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5.  เดือนมีนาคม  2553  คณะฯ ได้คัดเลือกนักศึกษา จ านวน  6  คน  เดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบัติด้าน

สวัสดิการสังคม  ณ เมืองคุมาโมะโตะ  ประเทศญี่ปุ่น  เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ได้รับทุนสนับสนุนจาก Taisho University ) 

6.  วันที่  22 มีนาคม  2553    จัดสัมมนาน าเสนอบทความเรื่อง  “Clinical Social Work”  โดยได้รับเกียรติจาก  

CATHERINE  H. NYE, Ph.D. [Associate Professor]  Smith College School for Social Work  Northampton, Massachusetts  

ประเทศสหรัฐอเมริกา   เป็นวิทยากร 

7.  วันที่  23 มีนาคม  2553    จัดสัมมนาน าเสนอบทความเรื่อง  “Human Rights  and  International Social Work”  โดย

ได้รับเกียรติจาก DAVID W. ENGSTROM, Ph.D.  จาก  School of  Social Work  San Diego State University  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากร 

8.  เดือนมีนาคม – กรกฎาคม  2553   นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท  Ms. Mary  Faulk  จาก School of  Social 

Work , San Diego State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าฝึกภาคปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 2553 ณ  มูลนิธิคุณพ่อเรย์   

พัทยา จ.ชลบุรี  (อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์  ที่ปรึกษา) 

  9.  วันที่ 16-17 เมษายน 2553  น านักศึกษาต่างชาติ Ms. Mary  Faulk  จาก School of  Social Work , San Diego State 

University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทัศนศึกษาดูงาน  ณ  ชุมชนห้วยสะพานสามัคคี   อ.พนมทวน   จ. กาญจนบุรี   

10.  วันที่  3  พฤษภาคม  2553  ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Sains Malaysia  และจัดประชุมเพื่อหารือในเรื่อง

การรับเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา  The University – Community Engagement Conference (UCEC) in 2011   ณ ห้องรับรอง  ตึก

โดม  มธ.  ท่าพระจันทร์ 

11.  วันที่ 4   พฤษภาคม 2553  น าคณะผู้บริหารจาก Universiti Sains Malaysia    ทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ชุมชนพอเพียง  ณ ชุมชนคลองลัดมะยม   เขตตลิ่งชัน    กรุงเทพฯ 

12.  วันที่  10 – 12 พฤษภาคม 2553  ผู้บริหาร (คณบดี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสังคมสงเคราะห์

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (APASWE)   ซ่ึงจัดประชุมโดยสมาคมสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ แห่งเอเชียแปซิฟิค (The 

Asian-Pacific Association for Social Work Education - APASWE)             ณ  เมืองจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย   

13.  วันที่  17 – 19  พฤษภาคม  2553   ผู้บริหาร (คณบดี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสังคมสงเคราะห์

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (APASWE) ซ่ึงจัดประชุมโดยสมาคมสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ แห่งเอเชียแปซิฟิค (The 

Asian-Pacific Association for Social Work Education - APASWE)            ณ  เมืองมานิลา  ประเทศฟิลิปปินส์   

14.  วันที่  10 – 14  มิถุนายน 2553  คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหาร The International Association of  Schools of  Social Work (IASSW)  และน าเสนอผลงานวิชาการในงาน   

the 2010 Joint World Conference on Social Work and social development : The Agenda   ณ The Habourview  Hotel , Hong 

Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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15.  วันที่  30  มิถุนายน  2553  ต้อนรับผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ  Tom  Packard, D.S.W., Associate Professor  จาก 

San Diego State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา   เดินทางมาเยี่ยมชมคณะและหารือเรื่องโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา 

(ไทย-อังกฤษ)  ณ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ. ท่าพระจันทร์ 

16. วันที่  1  กรกฎาคม  2553  น าผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ Tom  Packard, D.S.W., Associate Professor  จาก San 

Diego State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา ทัศนศึกษาดูงานมูลนิธิวัดสวนแก้ว  จ. ปทุมธานี    

17.  วันที่  7  กรกฎาคม  2553  จัดสัมมนา  “ร่างโครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)”  ในเรื่องเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  และการจัดการด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Affairs Management )  เป็นวิชาโท (Minor 

Program)   เพื่อบรรจุในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Social Work)  ณ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มธ. ท่าพระจันทร์  โดยได้รับเกียรติจาก DAVID W. ENGSTROM, Ph.D.  จาก  School of  Social Work  San Diego State 

University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากร 

18.  วันที่  13 กรกฎาคม  2553  ต้อนรับ Professor William Julius Wilson  ต าแหน่ง Lewis P. and Linda L. Geyser 

University Professor, John    F. Kennedy School  of Government,  จาก Harvard University  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการ

สัมมนาเชิงบรรยายให้แก่ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เรื่อง  "Why both Social Structure and Culture Matter in a Holistic 

Analysis of Inner-City Poverty"   ณ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ.  ท่าพระจันทร์ 

19.  วันที่  2  สิงหาคม  2553  ต้อนรับคณะนักศึกษาคณาจารย์จาก  Chiryu  Higashi High School  และ Ritsumeikan 

Uji High  School ประเทศญี่ปุน่   เดินทางมาเยี่ยมชมคณะและรบัฟงับรรยายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและปัจจัยทีท่ าใหเ้กิดความ

ยากจนแก่ประชากรในสังคมไทยและสังคมโลก  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.  ท่าพระจันทร์ (อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์   

วิทยากร) 

20.  วันที่  26 กันยายน  2553  อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์  และ อาจารย์ปรียานุช  โชคธนวณิชย์  กรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะฯ  น าคณะนักศึกษาต่างชาติในคณะฯ ทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนพอเพียง   ณ ชุมชนคลองลัด
มะยม   เขตตลิ่งชัน    กรุงเทพฯ  และศึกษาวิถีไทยและวัฒนธรรมไทย  ณ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 
นักศึกษาอินเดียดูงาน

คณะฯ 

นักเรียนญีปุ่่นดูงาน

คณะฯ 

ต้อนรับ Professor William Julius Wilson 
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การบริการวชิาการแก่สังคม 

 ศูนยป์ฏิบัติการ    
   สังคมสงเคราะห์   
   ศาสตร์คลองจั่น 
 โครงการปริญญาโท    
   ภาคพิเศษ 
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ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คลองจั่น 
 คณะได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของโครงการบริการสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็นโครงการ

อบรมสัมมนา โครงการสามัญ และโครงการพิเศษ สามารถสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ ได้ดังนี้ 

 
โครงการสามัญ  

โครงการสามัญ ลักษณะของโครงการเป็นการจัดบริการ

วิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยเก็บค่าบริการในอัตราค่อนข้างต่ า ได้แก่ 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ศูนย์ปฏบิัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นหน่วยงานที่สังกัด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ หลงั 

หอนาฬิกา ส านักงานการเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น      

เขตบางกะปิ กทม. 10240 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     กองเคหะสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ 

(การเคหะแหง่ชาติในปจัจุบัน) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ

ชุมชนคลองจั่นที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อ

พัฒนาสังคม ส่งเสริมและชี้น าใหม้ีการตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่มี

ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน  จัดบริการสวัสดิการและเป็นหน่วยงาน

สาธิตงานสวัสดิการแก่ชุมชน เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และฝึกภาคปฏิบตัิของ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและ

ประสานงานระหว่างคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ กับหน่วยงานและ

องค์กรบริการสวัสดิการชุมชนอื่น ๆ  และได้จัดบริการสถานรับเลีย้งเด็ก

กลางวัน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ทีต่้องออก

นอกบ้านไปประกอบอาชีพ บริการฝึกอบรมเยาวชนในการใช้เวลาว่าง
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ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์

ปฏิบตัิการของนักศึกษา ข้าราชการ และคณาจารย์ ของคณะสังคม

สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย 

 วัตถุประสงคข์องการบรหิารศูนยป์ฏิบัติการสังคมสงเคราะห์

คลองจั่น ดังนี ้

1. มุง่เสริมสร้างพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทางกาย อารมณ์ 

สติปัญญา โดยฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การใช้มือขีดเขียน ทักษะในการฟัง  

การท าตามความส่ัง   การหัดอ่าน และการนับตัวเลขเบื้องต้นโดยใช้

อุปกรณ์การศึกษา และการละเล่นต่าง  ๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานที่ดใีนการศึกษาขัน้ต่อไป 

2. มุง่ส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีโภชนาการที่ถูกต้อง 

              3. มุ่งส่งเสริมให้รู้จักการใช้เหตผุล มีความเชื่อมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม และมีระเบียบวินัยทีด่ี 

              4. มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อืน่ได ้

  การบริหารงานของศนูย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะหค์ลองจัน่ อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 ฝ่าย คือคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ สนับสนุนด้านวิชาการอัตราก าลัง ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคบางส่วน  คณะกรรมการ

บริหารศนูย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ คลองจั่น ซ่ึงมาจากคณาจารย์ ผู้ปกครองเด็กและผูน้ าชุมชน ร่วมในการก าหนดนโยบายใน

การบริหารศนูยค์ลองจั่น คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและเดก็ชุมชนคลองจั่น มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงาน

กับศูนย์ปฏบิัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น  

กิจกรรมที่ส าคัญประกอบด้วย  

1. การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแบบสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 

2. การฝึกภาคปฏิบัตขิองนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

3. การจัดบริการเพื่อชุมชนในวันเด็กประจ าป ี

4. การจัดอบรม/ประชุมวิชาการแก่ชุมชน 

5. การศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาสังคม 

6. การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในเทศกาลตา่ง ๆ 

7. การประชุมคณะกรรมการฯ 

8. โครงการห้องสมุดของเล่นและห้องสมุดหนังสือ 

9. โครงการใหค้ าปรึกษาแก่ครอบครัว 

ส าหรับโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์โดยมี

โภชนาการที่ถูกต้องของเด็กก่อนวัยเรียน เสริมสร้างพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ การประสานระหว่างมือและ
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สายตา การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา การพูด การแสดงออกอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้

เด็กรู้จักใช้เหตุผล มีความเช่ือมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวที่ดี เป็นการเตรียมความ

พร้อมทางการศึกษา โดยใช้อุปกรณ์การศึกษา ส่ือการสอนเกม การเล่น ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษา เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง  การจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมแบบสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแบบ

กลางวัน  รับเด็กแบบเช้าไปเย็นกลับและให้ค าปรึกษาแก่บิดา มารดา ตลอดปีการศึกษา โดยรับเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี แบ่งเด็ก

ออกเป็น 3 ระดับ (4 กลุ่ม) กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเด็กกลาง และกลุ่มเด็กโต โดยจ าแนกตามอายุและพัฒนาการของเด็ก มีการ

ประเมินผลพัฒนาการของเด็กก่อนหลังการให้บริการในแต่ละภาคมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมดูแลเด็ก การให้

ความรู้แก่บิดา มารดา แบบตัวต่อตัวและกลุ่ม และประชุมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการพัฒนาการของเด็กเมื่อส้ินภาคการศึกษา

ตลอดจนการประเมินผลโครงการเพื่อศึกษาแบบแผนการด าเนินงาน และพัฒนารูปแบบการให้บริการในสังคมที่ก าลัง

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
โครงการพิเศษมีลักษณะของโครงการเป็นโครงการที่ให้บริการในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาโทภาคค่ า (เรียนตอนเย็นในวันราชการและวันเสาร์อาทิตย์) ในปัจจุบันคณะมีจ านวนโครงการพิเศษที่จัดการเรียนการ

สอน 4 โครงการ  ได้แก่ 

 2.1  โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบณัฑิต 
 2.2  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 
 2.3  โครงการปรญิญาโทสาขาการบริหารงานยตุิธรรม 
 2.4  โครงการปรญิญาโทพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนยพ์ัทยา/ท่าพระจันทร ์
 ปีงบประมาณ 2553 แต่ละโครงการมีผลการด าเนินงานดังนี ้
โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบณัฑิต 
 ประวัติความเป็นมา 

 โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต  จัดตั้งเป็นโครงการพิเศษ  เพื่อการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ  มหาบัณฑิต  เมื่อปีการศึกษา  2541   

 หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต  พัฒนาจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

สวัสดิการแรงงาน  ซ่ึงเป็นผลจากการปรับทิศทางของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นความลุ่มลึกใน

การศึกษาความรู้ทั่วไปและวิธีการสังคมสงเคราะห์ (Generic Social Work) มาสู่หลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขา

ของงานหลักที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานสวัสดิการสังคมควบคู่กับวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสวัสดิการแรงงาน  โดยกลุ่มอาจารย์สาขา

สวัสดิการแรงงานตั้งแต่ปีการศึกษา  2519  เป็นต้นมา  ได้พบข้อจ ากัดทั้งในแง่วิชาการและโอกาสการท างานของมหาบัณฑิต  
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ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาทางวิชาการในระดับประเทศ  และระดับสากล  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางวิชาการจึงเป็นอีก   ก้าวหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร

มาสู่หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต  โดยได้จัด       การเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาคค่ า  ในปีการศึกษา  

2536  ด้วยเหตุผลส าคัญ  คือ  การปรับปรุงหลักสูตรท าให้โครงสร้างหลักสูตรเป็นสหวิชาการมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมี

องค์ประกอบของผู้สอนจากผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะธุรกิจ   อุตสาหกรรม  

นอกจากนั้นยังเป็นการขยายโอกาสและพัฒนาบุคลากรผู้ที่ท างานในภาคราชการและเอกชนอีกด้วย 

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  ได้จัดให้มีการ

ประเมินผลจากหลักสูตรและการบริหารจัดการทั้งจากคณาจารย์ในสาขาฯ  และภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ  ประกอบกับ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะต่าง ๆ  บริหารจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาโทในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง  หลักสูตร

พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิตจึงปรับระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตมหาบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ

ด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการในลักษณะของโครงการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา  2541  จนถึงปัจจุบัน (2553)โดยยังคงยึด

หลักการในการจัดให้มีระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุก  3-4  ปี 

 ปรัชญา 

หลักสูตรมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงาน  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง 

วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและบริหารงานด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 

 2.  เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  และทศันคติที่สามารถวิเคราะห์  วิจัย  ริเริ่ม  และพัฒนางานด้านพัฒนาแรงงาน

และสวัสดิการ 
 หลักสูตรและนกัศึกษา 
 หลกัสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต (รส.ม.)  จัดการเรียนการสอนภาคปกติในปีการศึกษา  2536  และ

เปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของโครงการพิเศษ   เมื่อปีการศึกษา  2541   และปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี

การศึกษา 2544 และ 2549  โดยจัดการเรียนการสอนภาคค่ าที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ท่าพระจันทร์  ส าหรับหลักสูตรและการจัดการศึกษามีดังนี้ 

 ระบบการศึกษา 

 เป็นหลักสูตรภาคค่ าในระดับทวิภาค ระยะเวลา  2  ปี  หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
แผนใดแผนหนึ่งตามความสนใจ  คือ 
 -  แผน ก.   แผนท าวิทยานิพนธ์ และ 

 -  แผน ข.  แผนศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 

 



 

รายงานประจ าปี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 72 

 

1.  ผลการด าเนินงานของโครงการทั้งด้านวิชาการและการบริการสงัคมในปีการศึกษา  2553 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันเดือนป ี
และเวลา 

สถานที ่ จ านวน 

1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ  
“ศึกษาดูงานด้านพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการ ณ เมืองไทเป  
และเกาสง  ไต้หวัน” 

ระหว่างวันที่ 3 – 
6 กันยายน 2553 

-  ศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน
แรงงานไทย  เมืองไทเป 
-  ศึกษาดูงาน ณ ย่านนิคม
อุตสาหกรรมหนานจื่อ  
เมืองไทเป 
-  ศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน
แรงงานไทย  เมืองเกาสง 
-  ศึกษาดูงาน ณ บริษทั 
Yung Chi Paint & Vanish 
เมืองเกาสง 
 
 
 

28 คน 

2 โครงการศูนย์บริการวิชาการ
ด้านแรงงานและสวัสดิการ 
-  การฝึกอบรมโครงการ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
และสภาพการท างานของ
เกษตรกรของสถานีอนามัยบ้าน
ช่องพิกุล  ต าบลไร่รถ  อ าเภอ
ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

- ระหว่างวันที่ 11 
– 12 และ 20 – 21 
กันยายน 2553  
เวลา 08.30 – 
16.30 น. 
 

-  สถานีอนามัยบ้างช่องพิกุล  
ต าบลไร่รถ  อ าเภอดอนเจดีย์  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

60 คน 
 
 

 

 -  โครงการฝึกอบรม  เรื่อง 
“ธรรมมะกับการท างาน”  ณ 
บริษทั นวนคร จ ากัด (มหาชน)  
จังหวัดปทุมธาน ี

-  วันที่ 21 
กันยายน 2553  
เวลา 13.00 – 
16.00 น. 

-  ณ ห้องประชุม  ช้ัน 4  
อาคาร 1 บริษทั นวนคร 
จ ากัด (มหาชน)  จงัหวัด
ปทุมธาน ี

60 คน 

3 การจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี 
-  การเสวนา  เรื่อง “ถอดรหัส
การบริหารคนต่าง GEN” 

-  วันที่ 7 
มิถุนายน 2553 
เวลา 09.00 – 
16.30 น. 

- ณ ห้องเพทาย  ช้ัน 14  โรม
แรมวินเซอร์ สวีทส์ 
(สุขุมวิท 20) 

100 คน 
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2.  จ านวนนักศึกษาใหม่  นักศึกษาคงอยู่  ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ระหว่างปีการศึกษา  2541-2553  โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต  ได้ผลิต

มหาบัณฑิตจ านวนทั้งส้ิน 488 คน  จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 555 คน  โดยผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาจ านวน  67  คน  (เป็นผู้ที่

เลือกแผนการศึกษาแผน  ก  จ านวน  19 คน   แผน  ข  จ านวน  48 คน)  

 

ตารางแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

รหัส แผน  ก. แผน ข. รวม 

41 19 42 61 

42 12 46 58 

43 22 35 57 

45 8 51 59 

46 14 48 62 

47 5 55 60 

48 4 46 50 

50 - 49 47 

51 2 30 32 

รวม 86 402 488 

 
 
3.  ผลการด าเนินงานด้านอื่น  
 1.  การศึกษาดูงานด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ  ณ ส านักงานแรงงานไทยเมือง

ไทเป  ไต้หวัน  ถ่ายภาพร่วมกับอัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  คุณอริยา  ลิ้มสุวัฒน์  เมื่อ

วันที่ 3 กันยายน 2553 

 

2.  การฝึกอบรม  โครงการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างานของเกษตรกรของ

สถานีอนามัยบ้านช่องพิกุล  ต าบลไร่รถ  อ าเภอดอนเจดีย์  จงัหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 11-12 

และ 20-21 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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3.  การฝึกอบรม  เรื่อง “ธรรมะกับการท างาน”  ณ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)  จงัหวัด

ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

  

4.  การน าเสนอผลงานทางวิชาการและการเสวนา  เรื่อง 

“ถอดรหัสการบริหารคนต่าง GEN”  ณ ห้องเพทาย ช้ัน 14 

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (สุขุมวิท 20)  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 
 

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)  เป็นหลักสูตรที่ใช้ระบบ

การศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  และ 1 ภาคฤดูร้อน  จัดการเรียนการสอนเฉพาะวัน

เสาร์ – อาทิตย์  นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ  และอย่างมากไม่เกิน 14 

ภาคการศึกษาปกติ  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต  เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร  

นักวิเคราะห์นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม     

 ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ในปี 2553 
1.  ด้านวิชาการ 
 1.1  การปรบัปรุงหลักสูตร 

 ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  เสนอหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  (หลักสูตรฉบับปรุง พ.ศ.2553)  เพื่อขออนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร  

นั้น  บัดนีห้ลักสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2553  ได้รับอนุมัติ / เหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาแล้ว  ดังนี ้
หน่วยงานอนมุัติ / เห็นชอบหลักสูตร วัน / เดือน / ปี  ที่อนุมัติหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัย 21 มิถุนายน 2553 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 8 ตุลาคม 2553 

โดยหลักสูตรฉบบัปรงุ พ.ศ.2553  เริ่มใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี 2553 (ภาคเรียนที่ 1/2553)  เป็นตน้
ไป 
 
1.2  ประชุมวิชาการประจ าป ี
        วันที่ 6 มิถุนายน 2553  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  ได้จดัประชุมวิชาการประจ าปี 
2553  ขึ้นในหัวข้อ “เสริมสร้างสมรรถนะผูบ้ริหารองค์การสวัสดิการสังคมสู่สังคมสวัสดิการ”  ณ ห้องภาณุรังษี  ช้ัน 1  โรงแรม
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รอยัลริเวอร์  จรัญสนิทวงศ์  มีวัตถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้แก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏบิัติงาน
สวัสดิการสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาวิธีคิด  พัฒนาองค์การ  ให้มีขีดความสามารถหรือมี
สมรรถนะเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสวัสดิการ  รวมถึงเป็นการเปดิโอกาสให้ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
คณาจารย์  และมหาบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เผยแพร่ความรู้ที่เปน็ผลงานวิชาการ  มา
เสนอต่อสาธารณะ  และไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ค่าใช้จา่ยด าเนินการ 135,568 บาท  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 161 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3  จัดสัมมนาทางวิชาการ 
       นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  ร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการขึ้น  ในปี 2553  
รวม 4 ครั้ง  เพื่อประกอบการเรียนในวิชาสัมมนาสวัสดิการสังคม  โดยได้รับงบสนับสนนุบางส่วนจากโครงการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใหผู้้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้  ตามหัวข้อ  ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2553  สัมมนาหัวข้อเรื่อง  “แรงงานประมงกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์”  
วิทยากรบรรยาย  นายสุวรรณ์  พรมผล  (ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย))  จังหวัดปทุมธานี  และคุณสุภัทรา  
นาคะผิว  (ผู้อ านวยการศูนยค์ุ้มครองสิทธิด้านเอดส์)  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 58 คน 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2553  สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ครอบครัววิกฤต : ร่วมกันคิดหาทางแก้ไข”  วิทยากรบรรยาย  
คุณอารีวรรณ  จตุทอง  (นักวิชาการอิสระ)  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 68 คน 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กันยายน 2553 สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ท้องถิ่นกับการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว”  วิทยากรบรรยาย  คุณจันทร์ศิริ  อินทรฉายา (ผู้อ านวยการส านักกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั)  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 65 คน 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กันยาย 2553 สัมมนาหัวข้อเรื่อง “การเสริมพลังครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  วิทยากรบรรยาย  นางเพ็ญศรี  โกมลทัต  (หัวหน้าส านักผู้เช่ียวชาญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)  และ 
คุณสุพัตรา  ภานุทัติ  (หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการครอบครัว  สหทัยมูลนิธิ)  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 71 คน 

 

ประชุมวิชาการประจ าปี 2553 

เรื่อง “เเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารองค์การสวัสดิการสังคมสู่สังคมสวัส ิ าร” 
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1.4  กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
        ในปีการศึกษา 2553  โครงการฯจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กบันักศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ  รวม 11 ครั้ง  
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์จากสถานการณ์จริง  รายละเอียดดังนี้ 

 ศึกษาดูงานในประเทศ  รวม 10 ครั้ง 
1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2552  น านักศกึษา บส.10 จ านวน 37 คน  ไปศกึษาดูงานประกอบวิชา บส.736   

(การพิทักษ์สิทธ)ิ  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการและเรือนจ ากลางบางขวาง  จงัหวัดนนทบรุี 
2. วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2552  น านกัศึกษา บส.11 จ านวน 25 คน  ไปศึกษาดงูานประกอบวิชา บส.724  

(กลยุทธิการก าหนดนโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม)  ณ กองพลทหารราบที่ 21 และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
ต.หนองบอนแดง อ.เมือง จ.ชลบรุี 
  3.  วันที่ 26 กันยายน 2552  น านักศึกษา บส.12 จ านวน 50 คน  ไปศึกษาดงูานประกอบวิชา บส.710  (การใช้
ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม)  ณ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  อ.แก่งคอย  และบ้านสามวัย   
อ.หนองแค  จ.สระบุร ี
  4.  วันที่ 11 ธันวาคม 2552  น านกัศึกษา บส.12  จ านวน 50 คน  ไปศึกษาดงูานประกอบวิชา บส.711   
(การวิเคราะหน์โยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม)  ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ  อ.บางละมงุ  และส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดชลบุร ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  5.  วันที่ 3 มีนาคม 2553  น านักศกึษา บส.11  จ านวน 28 คน  ไปศกึษาดูงานประกอบวิชา บส.734  (กลวิธี
การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมในงานสวัสดิการสังคม)  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเก็ดตระการ  จังหวัดนนทบุรี  
  6.  วันที่ 23 เมษายน 2553  น านักศึกษา บส.12  จ านวน 19 คน  ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.721   
(การวิจัยเชิงประเมินเพื่อพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม)  ณ สถาบันการเงินทุนหมู่บ้านหนอยขุย  หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย   
อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุร ี
  7.  วันที่ 30 เมษายน 2553  น านักศึกษา บส.12 จ านวน 30 คน  ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.724  (กลยุทธ์
การก าหนดนโยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม)  และวิชา บส.736  (การพิทักษ์สิทธ)ิ  ณ โครงการบ้านฉาง อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 

บรรยา าศ สัมมนาวิ า าร น ัน้เร ยน 
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  8.  วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 น านกัศึกษา บส.13  จ านวน 58 คน  ไปศึกษาดงูานประกอบวิชา บส.710   
(การใช้ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม)  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต.หินตั้ง   
อ.เมือง จ.นครนายก 
  9.  วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 น านกัศึกษา บส.13 จ านวน 60 คน  ไปศึกษาดงูานประกอบวิชา บส.701  
(แนวคิดและทฤษฎทีี่ใช้ในงานสวัสดิการสังคม) ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  และบ้านพักเด็กและครอบครัว  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
  10.  วันที่ 24 กันยายน 2553 น านกัศึกษา บส.13 จ านวน 59 คน  ไปศึกษาดงูานประกอบวิชา บส.711  
(การวิเคราะหน์โยบายและการวางแผนสวัสดิการสังคม)  ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บส. 13 ศ  ษา  งานว ิา บส.710 ท  เ ื  น  น  าน

ปรา าร ล 

 ันเนื  งมาจา  ระรา   าริ จังหว ันครนาย  

 

บส.13 ศ  ษา  งานว ิา บส.711  

ท   ศ นย์ า าบ าบั คน ิ าร จงัหว ั ลบ ร  
 

บส.13 ศึกษาดูงาน วิชา บส.711  ณ  เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 
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 ศึกษาดูงานต่างประเทศ  รวม 1 ครั้ง 
วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2553  น านักศึกษา บส.12 จ านวน 27 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชาฝกึ

ภาคปฏิบตัิ  ณ ประเทศเกาหลี  สถานที่ดูงาน คือ 1.  บ้านผู้สูงอายุ Seoul Noin (Okd People)  Bokji (Social Welfare Center)   
2.  มหาวิทยาลัย EWHA WOMANS University  3.  EWHA Community Center 

 
 

 
2.  จ านวนนักศึกษาใหม่  นักศกึษาคงอยู่  และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2553  มจี านวนนักศกึษาที่ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศกึษา รวม 174  คน  แบง่ปันนักศึกษาใหม่ ปี 1 (รุ่น 13)  จ านวน 
58 คน,  นักศึกษาปี 2 (รุ่น 12) จ านวน 49 คน  และนักศึกษาเก่าที่คงอยู่อีกจ านวน 67 คน 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 2553 ยังไม่สามารถประเมินได้เพราะยงัอยูใ่นภาคเรียนที่ 1/2553  แต่คาดว่าจะมีผู้ส าเรจ็การศึกษาตาม
ก าหนด (2 ปี)  ประมาณร้อยละ 90 (44 คน)  และกลุ่มนักศึกษาที่ตกค้างอีกจ านวน 22 คน  รวมนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปี 2553 รวม 66 คน สามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี ้
 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาใหม ่

1 ปี 
(รุ่น 13) 

นักศึกษา 
ปี 2 

(รุ่น 12) 

นักศึกษา 
ตกค้าง 

(รุ่น 7-11) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาคงอยู ่

2552  55 174 

2553 58 49 
67 

(ข้อมูล ณ วันที่ 
25 มิ.ย.53) 

คาดว่าจะส าเร็จภายใน
ภาคฤดูร้อน /2553 รวม
ทุกรุ่น ประมาณ 66 คน 

คาดว่า ณ ส้ินภาคฤดูร้อน / 
2553 จะมีนักศึกษาคงอยู่

ประมาณ 108 คน 

 
 
 

ศ  ษา  งาน EWHA WOMANS  University ศึกษาดูงาน   EWHA Community Center 
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3.  การพัฒนาอาจารย์ 
 ปีการศึกษา 2553 โครงการฯ  มีผลการด าเนินงานด้านพัฒนาอาจารย์ที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

3.1  ร่วมประชมุวิชาการในต่างประเทศ 
        คณาจารย์ประจ าโครงการฯ  รวม 3 ท่าน  คือ 1.  ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์  ยอดเพชร  2.  รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม  
3.  รองศาสตราจารย์เล็ก  สมบัติ  ได้รับอนุมัตใิหเ้ดินทางไปร่วมประชุมวิชาการที่เมือง Portland , มลรัฐ Oregon  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ในงาน Council on Social Work Education (CSWE)’s 56Th  Annual Program Meeting หัวข้อเรื่อง Promoting 
Sustainability in Social Work ระหว่างวันที่ 14 -18 ตุลาคม 2553  โดยใช้งบสนบัสนุนจากงบก าไรของโครงการ บส. 
 3.2  ผลงานวิชาการท่ีได้รบัการเผยแพร่ในที่ประชุม  และตีพิมพล์งในวารสาร / เอกสารทางวิชาการ 
        ปีการศึกษา 2553 มีบทความทางวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในทีป่ระชุมนานาชาติและตีพิมพ์ใน
วารสาร / ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ  รวม 8 เรื่อง  ดังนี ้
  3.2.1  งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
   1.  ศาสตราจารย์ศศิพฒัน์  ยอดเพชร  “Good Models on Elderly Care by Family and Community 
in Rural Area in Thailand”  เอกสารวิชาการน าเสนอในทีป่ระชุม 1st  Joint National Social Workers Conference “Social Work 
in Action : Narrowing the Theory – Practice Divide ระหว่างวันที ่14 -16 ตุลาคม 2552  ณ Champagne Sports Resort , 
Drakensberg , Kwazulu – Natal , South Africa จัดโดย Association of SA Social Work Education Institutions (ASASWEI)  
และ National Association of Social Workers (NASW) 
   2.  รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม  “Managing Mechanism of Providing the Information of 
Health Insurance System”  เอกสารวิชาการน าเสนอในที่ประชุม 2010 Joint World Conference on Social Work and Social 
Development : The Agenda ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศฮ่องกง 
 3.2.2  บทความทางวิชาการท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร/เอกสารทางวิชาการ 
 1.  ศาสตราจารย์ศศิพฒัน์  ยอดเพชร   
  1.1 “สังคมสวัสดิการและแนวทางการพัฒนา”  บทความทางวิชาการ  ตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2553 ของโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    1.2  “คู่สมรสที่อายุมากแล้ว  ต่างคนต่างอยู่  เป็นส่ิงทีเ่หมาะสมหรอืไม่  ในสังคมไทย”  ตีพิมพ์ในหนังสือ  
ร้อยแปดค าถามเรื่องเพศของผู้สูงอายุ  โดย  วิทยาลัยศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  1.3  “ครอบครัวและผู้สูงอายุ”  ตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการเรื่องการทบทวนและสังเคราะห์องคค์วามรู้ผู้สูงอายุ
ไทย พ.ศ.2545-2550 (ช่ืนตา  วิชชวุธ  และคณะ (บรรณาธิการ) 
      1.4  “การดูแลแบบบรูณาการ : ความหมายและกรอบแนวคิด”  เอกสารวิชาการประกอบการบรรยายเรื่อง 
“การดูแลรักษาต่อเนื่อง : ความเชื่อมโยงที่เข้าไม่ถึง”  เสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี 2552 เรือ่ง การจัดการดูแล เกื้อหนนุ  
และรักษาผู้สูงวัย  วันที่ 20 -22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้  จัดโดย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 
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2.  รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม  

  “การใช้สมรรถนะการบริหารจัดการของนักบรหิารในองค์กรสร้างสุข”  บทความทางวิชาการ  ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประชุมวิชาการประจ าปี 2553 ของโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. รองศาสตราจารย์เล็ก  สมบตัิ  
 “สมรรถนะขององค์การสวัสดิการในสังคมสวัสดิการ”  บทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชากา 

ประจ าปี 2553 ของโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.  การพัฒนาบุคลากร 
เพื่อเปน็พัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏบิัติงานของบุคลากร  โครงการฯ  จึงมนีโยบายส่งเสริมบุคลากรใหเ้ข้าร่วมสัมมนา 
และอบรมในหลักสูตรต่างๆ  เช่น 

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553  ส่งเจ้าหน้าที่ 1 คน (นางสุนนัทา  สาระบุตร)  เข้าร่วมอบรมในโครงการบริการวิชาการ  
เรื่อง “ผู้น าที่มปีระสิทธิผลสูง”  ณ ห้องบุญชู  โรจนเสถียร  ช้ัน 3 ตึกเอนกประสงค์ 1 จดัโดยสถาบนัทรัพยากร
มนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2553  ส่งเจ้าหน้าที่ 2 คน (นางสุนนัทา  สาระบุตร  และ นางสาววิภาวี  โพธ์ิทอง)  เข้า
ร่วมศึกษาดูงานกับส านักงานเลขานุการคณะสังคมฯ  ณ University Sains Malaysis , ปีนัง  ประเทศมาเลียเซีย   

5.  การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคชุมชน  และอื่นๆ  โดยส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัตใิน
หน่วยงานต่างๆ  รวม 46 แห่ง  สรุปได้ดังนี ้
 -   หน่วยงานภาครัฐ  (กรม,กระทรวง)    จ านวน  17  แห่ง 
 -   โรงพยาบาล/สถาบันจิตเวช/ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน  7   แห่ง 

-  หน่วยงานภาคเอกชน  (บรษิทั , ห้างร้าน)   จ านวน 4 แห่ง 
 -   สมาคมคนตาบอด/ศูนย์พัฒนาคนพิการ/มูลนิธ ิ  จ านวน  6 แห่ง 
 -   บ้านพักเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็ก     จ านวน  2 แห่ง 
 -   สถานพินิจ      จ านวน  1 แห่ง 
 -   วัด/ส านักแม่ชี      จ านวน  2 แห่ง 
 -   ส านักงานเขต/ส านักงานเทศบาล    จ านวน 2 แห่ง 
 -   ส านักงานประกันสังคม     จ านวน  1 แห่ง 
 -   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ/องค์การแพทย ์  จ านวน  2 แห่ง 
 -   ศูนย์พัฒนาสังคม/ศนูย์พิทักษ์สทิธิเด็ก   จ านวน 2 แห่ง 
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6.  ผลงานของนักศึกษา / มหาบณัฑติ ปี 2553 
 6.1  ได้รับทุนส่งเสรมิการท าวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย  ทุนละ 5,000 บาท  (มีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.25) 
  -   ปีการศึกษา 2552  นักศึกษาไดร้ับทุนแล้ว  รวม 21 คน 
  -   ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1) (ยังไม่ได้รับทนุ)  แต่โครงการฯ  เสนอรายช่ือนักศึกษาที่มีคุณสมบตัิได้รับทนุ
ไปยังมหาวิทยาลัย 7 คน 
 6.2  ได้รับทุนเกียรติบัตรการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
 มหาบัณฑิตของโครงการฯ  จ านวน 1 ราย  คือ นางอรวรรณ  สิริวัฒน์ธนกุล  ได้รับเกียรตบิัตรเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2553 จัดโดย  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 
7.  การจัดกิจกรรมอืน่เพื่อสืบทอดประเพณีไทย 
 โครงการฯ  ร่วมกับนักศึกษาจัดงานพิธีไหว้ครูประจ าปี 2553 เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย  วันที่ 18 กรกฎาคม 
2553 ณ ห้อง สค.311  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  (ท่าพระจันทร)์  จ านวนผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน 

 
    

 
 
 
 
 

 
โครงการปริญญาโทพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนยพ์ัทยา/ท่าพระจันทร์ 
 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่เสนอให้ภาควิชาการพัฒนาชุมชน  คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   เปิดด า เนินการเรียนการสอนโครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ณ อุทยานการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในรุ่นแรกปี 2549 มีนักศึกษา 37 คน  และได้เปิดท าการสอนในรุ่นที่ 2 มี

นักศึกษา 20 คน  รุ่นที่ 3 มีนักศึกษา 28 คน  และรุ่นที่ 4 มีนักศึกษา 23 คน  ซ่ึงเป็นที่สังเกตว่ามีจ านวนนักศึกษาเริ่มจะลดลง

ตามล าดับ  ประกอบกับคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ไปเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ  สาขาการเมืองการ

ปกครองส าหรับนักบริหาร  นอกจากนี้เห็นว่าสถานการณ์ของจุดคุ้มทุน  เริ่มจะมีปัญหาในการบริหารจัดการโครงการฯ  จึงมี

เหตุผลในการย้าย  ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการเลี้ยงตนเองของโครงการ 

พิธีไหว้ครูประจ าปี 2553  (18 กรกฎาคม 2553) 
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 2.  การแข่งขันในการให้บริการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.  ความเป็นไปได้และเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ 

 4.  ความแตกต่างของการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษในหลักสูตรเดียวกัน 

 ในการย้ายมาสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้เข้าศึกษาใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล  ผลการศึกษาสามารถที่จะเปิดด าเนินการที่ท่าพระจันทร์หรือรังสิตได้  ทั้งนี้  โครงการฯ  จึงได้ท า

เรื่องขอย้ายมาสอนที่ท่าพระจันทร์  และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์  ตามมติ

ที่ประชุม  ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกคือ  รหัส 53 ขณะนี้ก าลังศึกษา ปี 1 ภาค

การศึกษา 2/2553 

  โครงการพัฒนาชุมชนฯ ไดจ้ัดกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความ

สนใจ ความช านาญการของนักศกึษา  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจ าและ

วิทยากรพิเศษ  การศึกษาดูงาน และการฝึกภาคปฏบิัติโดยตรงกบัชุมชน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหผู้้เรยีนที่มาจากทั้งภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชน ได้ขยายมุมมองและความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้กว้างออกไปและมีทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการบริหาร

และปฏบิัติการโดยตรง นอกจากนี้ยังด าเนนิงานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมตา่งๆของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถในการส่งเสริมพลังความสามารถของคน  ชุมชน  และสังคมโดย

ภาพรวม 

 2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมท่ี่เหมาะสมกับการท างานในบริบทต่างๆ  ของชุมชน

และสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการท างานที่เนน้กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย 

 

ระบบการศึกษา 

 การเรียนการสอนและการศึกษาภาคทฤษฎใีนระบบทวิภาคศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.

หลักสูตร 2 ปี มีจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต โดยแยกเป็น 2 แผน  

 แผน ก ลงทะเบียนรายวิชาจ านวน 27  หน่วยกิต สอบประมวลวิชา และวิทยานิพนธ์ 1 วิชา  

12 หน่วยกิต 

 แผน ข ลงทะเบียนรายวิชาจ านวน 36 หน่วยกิต สอบประมวลวิชา และวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาชุมชน 1 

วิชา 3 หน่วยกิต 
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ผลการด าเนินงานของโครงการพฒันาชุมชนฯ ในปีการศึกษา 2553 

1.  การผลิตมหาบณัฑติ 
จากที่โครงการพัฒนาชุมชนฯ ไดเ้ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา  ไดผ้ลิตมหาบัณฑิตที่ส าเรจ็

การศึกษา รุ่นที่ 1-2-3  รวมจ านวน  47 คน  (จากจ านวน 85 คน)  ส่วนรุ่นที่ 4 มจี านวน 23 คน อยู่ในช่วงเรียนชั้นปทีี่ 2 เลือกเรียน

แผนการศึกษา ก จ านวน 11 คน (สอบประมวลวิชาผ่าน 8 คน ที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษา 2/2553) และก าลัง

เรียนแผน ข จ านวน 11 คน ซ่ึงจะส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2553 นี้ ส าหรับนักศึกษาทีเ่หลืออีก 1 คน  ได้รักษาสถานภาพ

ประจ าภาคการศึกษา 2/2553 และรุ่นที่ 5 (เปน็นักศึกษาที่ย้ายมาเปิดเรียนทีท่่าพระจนัทร์) มีจ านวน 20 คน ก าลังศึกษาอยู่ในช่วง

ช้ันปีที่ 1 ภาค 2/2553 

ตารางแสดงจ านวนนักศกึษา 

ปีการศึกษา รับเข้า ก าลังศึกษา ลาพัก ส าเร็จการศึกษา 

2549 37 - 1 - 

2550 20 9 1 36 

2551 28 24 4 10 

2552 23 22 1 1 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2553)   

 

2.    โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน 

 2.1  โครงการสัมมนา  เรื่อง  “การจัดการศูนยเ์รียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชุมชน”  ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 08.30 – 

16.30 น. วิทยากรบรรยาย โดย รศ.สายันต์  ไพรชาญจิตร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดเขากระโดน  ต าบลชากโดน  

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  มีผู้เขา้ร่วมรับฟังจ านวน 103 คน 

 2.2  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “นวัตกรรมท้องถิน่ไทย : สู่ความเข้มแข็งชุมชนท้องถิน่”  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2553  เวลา 08.00 – 16.00 น.  วิทยากรบรรยาย  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  , ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ  , นายจาดุร  

อภิชาตบุตร , นายแพทย์สุขสันต์  กิตติศุภกร มีผู้เข้าร่วมรับฟังจ านวน 130 คน 

 2.3 การจัดสัมมนา  เรื่อง  “บทบาทพหุภาคีเพื่อการขบัเคลื่อนพลังอ านาจของชุมชนสู่การปฏิรปูประเทศไทย”  ในวันที ่

13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากรบรรยาย โดย ฯพณฯ ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม , รศ.ดร.หม่อมราชวงศ์อคิน  
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รพีพัฒน์, อาจารย์บัณฑร  อ่อนค า , ศ.สุวิชัย  หวันแก้ว , นางทิพย์รัตน์  นพลดรมย์  และคณาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ณ 

ห้องปริน๊บอลลูม 2-3 พาเลช  มหานาค กรุงเทพฯ มผีู้เข้าร่วมรบัฟังจ านวน 370 คน 

3.  งานวิจัย   

 3.1  จัดท าโครงการวิจัย “ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนและปัจจัยสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด”  ซ่ึงมีพื้นที่ตัวอย่าง 4 แห่งในภาคตะวันออก คือ จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายภาคตะวันออก 

(พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553) 

 3.2  ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่นๆ ในการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมการจัดท า

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของพื้นที่ที่สอดคล้องกับการด าเนินการของหน่วยงานอาทิเช่น เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” เรื่อง 

“ประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี” เรื่องทัศนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อ

โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ :กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร” และเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุ่งสู่ชุมชนไร้ถัง : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา 

จังหวัดอ านาจเจริญ” เป็นต้น ฯลฯ 

 

4. กิจกรรมการศึกษาดูงาน/กิจกรรมต่างๆ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

1 การจัดปฐมนเิทศนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนา
ชุมชน ท่าพระจันทร์ร่วมกับนักศกึษา ศูนย์พัทยา 

12 มิถุนายน 2553 คณะสังคมสงเคราะห์ 
ท่าพระจันทร ์

60 คน 

2 การศึกษาดูงานการปกครองตนเองและการปกครอง
ท้องถิ่น ตลอดจนรปูแบบการปกครองท้องถิ่นใน
ประเภทต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ  จังหวัด
เพชรบุรี (ผู้รบัผิดชอบ รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม) 

17-18 กรกฎาคม 
2553  

จังหวัดเพชรบุร ี 20 คน 

3 การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
(ผู้รับผิดชอบรศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร) 

18 กรกฎาคม 
2553 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
 

25 คน 

4 การศึกษาดูงานพ้ืนที่พัฒนาชุมชนต าบลวัดหลวง  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
(ผู้รับผิดชอบ รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร) 

24  กรกฎาคม 
2553   

จังหวัดชลบุร ี 25 คน 

5 การศึกษาดูงาน “ การพัฒนาที่ท าให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง 
”  ณ ตลาดน้ าคลองลัดมะยม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ (ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วีรบูรณ์  วิสารทสกุล) 

31 กรกฎาคม 
2553 

เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 
 

25 คน 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

6 การศึกษาดูงาน “แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่อการ
พึ่งตนเองและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น” ณ สวนวนเกษตร 
สวนลุงโชค อ าเภอวังน้ าเขียว และศึกษาดูงานในพื้นที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน 
สหกรณ์กสิกรรม ไร้สารพิษ อ าเภอวังน้ าเขียว 
(ผู้รับผิดชอบ)  รศ.ดร.วรวุฒิ    โรมรัตนพันธ์ 

28-29 สิงหาคม 
2553 

จังหวัดนครราชสีมา 26 คน 

7 การจัดกิจกรรมวันไหวค้รู เพื่อเปน็การอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

2 ตุลาคม 2553 คณะสังคมสงเคราะห ์
ท่าพระจันทร ์

70 คน 

 

โครงการปริญญาโท  สาขาการบรหิารงานยุติธรรม 

การบริหารงานยุติธรรมเป็นวิชาการที่ส าคัญในอันทีจ่ะสร้างระบบที่เอื้ออ านวยความยุติธรรมสู่ประชาชน  ท่ามกลาง

กระแสเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูต้้องหา จ าเลย  ผู้ต้องขงั  เหยื่ออาชญากรรมรวมถึงกระแสความต้องการ

ของประชาชนที่ประสงคจ์ะให้องค์กรทั้งหลายเข้าด าเนินการระงบัยับยั้งป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผล  บคุลากร

ในกระบวนการยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องมีควมรู้เท่าทันกระแสดังกล่าว  ทั้งยังต้องมีความสามารถที่จะก าหนดนโยบายและแผนการ

บริหารจัดการงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ  ตั้งแต่ชั้นต ารวจ  อัยการ  ศาล  ทนายความ  คุมประพฤติ  และราชทัณฑ์ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการบริหารงานยุติธรรม  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จึงได้เริ่มหลักสูตร

พิเศษนี้ขึน้  โดยไดร้ับความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที ่ 17 พฤศจกิายน  2540  และโครงการฯ  ได้ด าเนนิงานตามวัตถุประสงค ์ 

คือ ผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร  และด้านการปฏิบัติในสาขาการบริหารงาน

ยุติธรรม   ส่งเสริมใหบุ้คลากรในงานยุติธรรมเปน็ผู้มคีวามรู้   ความสามารถอย่างกว้างขวาง   และลึกซ้ึงทางวิชาการในระดับสูง  

และเป็นผู้มีจริยธรรม  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  และวิชาชีพด้านการบริหารงานยุติธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยใช้วิธี

การศึกษาแบบสหวิทยา (Interdisciplinary approach) และผลิตนักวิชาการ  ที่สามารถท าการค้นคว้าวิจัยงานด้านงานยุติธรรมใน

ระดับสูงให้กว้างขวาง  และลึกซ่ึงยิ่งขึ้น 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานยุติธรรม 

 Master of Arts Program in Criminal Justice Administration (MCJA) 

2.  ชื่อปริญญา 

 (ช่ือเต็มภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารงานยตุิธรรม) 

 (ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Criminal Justice Administration) 
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 (ช่ือย่อภาษาไทย) ศศ.ม. (การบรหิารงานยุติธรรม) 

 (ช่ือย่อภาษาอังกฤษ) M.A. (Criminal Justice Administration) 

 

3.  ปรัชญาและวตัถุประสงค ์

 ปรัชญาหลักสตูร 

  การบริหารงานยุติธรรมเป็นวิชาการที่ส าคัญในอันทีจ่ะสร้างระบบที่เอื้ออ านวยความยุติธรรมสู่ประชาชน   

ท่ามกลางกระแสเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็ผู้ตอ้งหา จ าเลย  ผู้ต้องขัง  เหยือ่อาชญากรรม  รวมถึงกระแสความ

ต้องการของประชาชนที่ประสงคจ์ะให้องค์กรทั้งหลาย  เข้าด าเนนิงานระงับยบัยั้งป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมให้ไดผ้ล 

  บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เท่าทันกระแสดังกล่าวทั้งยังต้องมคีวามสามารถที่จะ

ก าหนดนโยบายและแผนการบรหิารจัดการงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตัง้แต่ชั้นต ารวจ    อัยการ   ศาล   ทนายความ  

คุมประพฤติ  และราชทัณฑ์ 

  สาขาการบริหารงานยุติธรรม จึงได้เริ่มหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้นส าหรบับคุลากรในกระบวนการยุติธรรมและ

ผู้สนใจ  แต่มขี้อจ ากัดด้านเวลาไม่สามารถมาเรียนในภาคปกติได้ 

วัตถุประสงค ์

  1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการด้านการบริหารและด้านการปฏิบตั ิ

ในสาขาการบริหารงานยตุิธรรมออกไปรับใช้ประเทศชาต ิ

  2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน  ออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

  3.  เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรในงานยุติธรรมเปน็ผู้มคีวามรู้  ความสามารถอย่างกว้างขวาง  และลึกซ้ึงทาง

วิชาการในระดับสูง  และเป็นผู้มจีริยธรรม 

  4.  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  และวิชาชีพด้านการบริหารงานยุติธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดย

ใช้วิธีการศึกษาแบบสหวิทยา (Interdisciplinary approach) 

  5.  เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถท าการค้นคว้าวิจัยงานด้านงานยุตธิรรมในระดบัสูงให้กว้างขวาง และลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงานของโครงการฯ  ในปีการศึกษา  2553 

 1.  ด้านวิชาการ 

 1.1    การปรับปรงุหลักสตูร 

  โครงการปริญญาโท สาขาการบรหิารงานยุติธรรม  ได้เสนอการปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร (หลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2533)  ให้มคีวามเป็นปจัจุบัน และสอดคล้องกับสังคม  บัดนีห้ลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2553  ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างการเสนเซ็นอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดงันี้ 
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หน่วยงานอนมุัต/ิเห็นชอบหลักสตูร วันเดือนปีที่อนมุัติหลกัสูตร 
สภามหาวิทยาลัย                    21  มิถุนายน  2553 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อยู่ระหว่างการเสนอเซ็นอนุมตั ิ

 

1.2    ศึกษาดูงานในประเทศ 

  1.2.1  สถานที่  ณ   จังหวัดนครราชสีมา 

  1.2.2  จ านวนผู้ศึกษาดงูาน   นักศกึษา    คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ 48   คน 

  1.2.3  ระยะเวลาการเดินทาง  ระหว่างวันที่  16 – 17 กรกฎาคม  2553 

  1.2.4  สถานที่ศึกษาดูงาน 

   -   ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 

   -  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 

   -   ชุมชนตัวอย่าง  เลี้ยงตนเอง 

1.3   ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

  1.3.1  สถานที่  ณ  ประเทศออสเตรีย 

  1.3.2  จ านวนผู้ศึกษาดงูาน  นักศกึษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ  43  คน 

  1.3.3  ระยะเวลาการเดินทาง  ระหว่างวันที่  2 – 7 กันยายน  2553 

  1.3.4  สถานที่ศึกษาดูงาน 

   -   United Nations Office on Drugs and Crime  

         *  Criminal Justice and Prison reform 

         * การต่อต้านการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) 

         * การก่อการร้าย  (Terrorism) 

         * การคอร์รัปชั่น (Corruption) 

1.4  โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
1.4.1  สถานที่  ณ   ห้องปิ่นเกล้าคอนเวช่ันฮอล  โรงแรมรอยัลซิตี้ 

1.4.2  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  นกัศึกษา  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่โครงการ   

       และบุคคลภายนอก   จ านวน  114   คน 

1.4.3   ระยะเวลาจัดสัมมนาฯ   วันที่  24  กันยายน  2553 

1.4.4   โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามรัฐธรรมนูญในกระบวนการ

ยุติธรรมไทย 

1.5 โครงการวิจัยของคณาจารย์ในโครงการ 
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1.5.1  โครงการศึกษาวิจัย  “โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรม”  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
       

1.5.2  โครงการศึกษาวิจัย  “โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท า
ผิดโดยการถอดบทเรียนจากโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ า” 
กระทรวงยุติธรรม 

1.5.3 โครงการเผยแพร่แผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิฉบับที ่2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะที ่1 
ประจ าป ีพ.ศ. 2552 โดย ด าเนินการภายในประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ระยะที ่2 ประจ าป ี
พ.ศ. 2553 โดยด าเนินการต่อเนือ่งภายในประเทศ ในพื้นที่น าร่อง 4 ภาค”  กระทรวงยุติธรรม 

1.5.4 โครงการเวทปีระชาคมระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณ์ สู่ความ
ปรองดองแห่งชาต”ิ ส านักงานกิจการยุติธรรม    กระทรวงยุติธรรม 

 

2.  จ านวนนักศึกษาของโครงการ  ในปีการศึกษา  2553 

ปีการศึกษา นักศึกษาใหม ่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาส าเร็จ 
2553 49 39 43 

 

3.  การจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีไทย 

           3.1   โครงการฯ  และรุ่นพี่จัดพิธีบายศรีสูข่วัญ  ต้อนรับน้องใหม่ทีจ่ะเข้ามาศึกษา 

           3.2   โครงการฯ  ร่วมกับนักศึกษารุ่นพ่ี และรุ่นน้อง  จัดพิธีไว้ครูประจ าปีการศึกษา 2553  ณ  ห้อง สค.310  คณะสังคม

สงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

       
 กิจกรรมไหวค้ร ู
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โครงการบริการสังคมด้านอื่น 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม,  เปิดด าเนินการ ณ ห้อง สค.507 คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม เพื่อพัฒนาแหล่งข้อมูลด้านอาชญาวิทยา

และงานยุติธรรม และเพื่อพัฒนางานและทรัพยากรบุคคลด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม    

2.  ศูนย์บริการวิชาการด้านแรงงานและสวัสดิการ , เปิดด าเนินการ ณ ห้อง สค.511 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวในชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย และ

เพื่อมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการให้กับหน่วยงานและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย   

ดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 

ณ  United Nations  United Nations Office on Drugs and Crime  ประเทศออสเตรีย 

 

งานดา้นกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 

ณ ทัณฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพริก 

จังหวดันครราชสีมา 

 



 

รายงานประจ าปี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 90 

 

3. ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Asian Center for Tourism Planning and Poverty Reduction) โดยความร่วมมือกับ School of Travel 

Industry Management, University of Hawai’i at Manoa, USA.  เปิดด าเนินการ ณ ห้อง สค.213 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ศูนย์นี้มีบทบาททั้งด้านงานวิจัย ประเมินผล การผลิตเอกสารวิชาการ การให้ค าปรึกษาหารือ และการจัดฝึกอบรมใน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบทางเลือกที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Agro-tourism และการท่องเที่ยวที่คนจนได้ประโยชน์สูง โดยการสนับสนุนจากองค์กรการท่องเที่ยว

โลก 

4. ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Research and Consultancy Center of Faculty 

of Social Administration - RCC – FSA) เปิดด าเนินการ ณ ห้อง สค.515 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อริเริ่ม จัดด าเนินการวิจัยและให้ค าปรึกษา การบริการทางวิชาการ การศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม  

ระบบการคุ้มครองทางสังคม  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมและอื่น ๆ ให้แก่

หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 5.ศูนยฝึ์กอบรมและบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดด าเนินการใน พ.ศ.2550 
ณ ห้อง สค.504 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคมแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
นับวันจะทวีมากขึ้น 
 6.ศูนย์ศึกษาชุมชนและพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด
ด าเนินการใน พ.ศ.2550 ณ ห้อง สค.517 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการรวบรวมงานทางด้านการพัฒนาชุมชนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษา ด้านการฝึกอบรม และเวทีสัมมนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์และ
งานสวัสดิการสังคม ตลอดจนงานอื่นๆ ตามความสนใจของชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ทางการ 

 
ส าหรับศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2552 เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากครบก าหนดสัญญาความร่วมมือกับ 
School of Travel Industry Management, University of Hawai’i at Manoa, USA.  และได้ยุติการด าเนินการในเดือนเมษายน 
2553 โดยได้โอนย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ซ่ึงมีการเรียนการสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยตรง  
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รวมภาพกิจกรรมของคณะ 

 
งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์  ประจ าปี 2553  ในวันที่ 25 

มกราคม 2553 

 

 

โครงการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทาง

การเมือง ชุมชนบ่อนไก่พัฒนา พ.ค. 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี 2553 ณ วันที่ 28 -30 มกราคม 2553 

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันวางพานพุ่ม  

ที่ลานปรีดี พนมยงค์ 

ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วันที่ 24 มิถุนายน 2553  
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งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2553  

วันที่ 13 สิงหาคม 2553 

 

 

 

งานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ    และผู้

ได้รับการประกาศเกียรติคุณประจ าปี 2553 วันที่ 14 สิงหาคม 2553  

ณ.โรงแรมเพนนินซูล่า 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียน

การสอนในหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2552 

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 53 ณ. บ้านทะเลสี

ครีม จ.สมุทรสงคราม 

 

  

 

สัมมนาเจ้าหน้าที่ ณ.ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.53 

 

 

สมาคมบูนาโนกิได้เชิญคณาจารย์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 10 ท่าน ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประเมิน

และสรุปผลโครงการฝึกงานด้านสังคมสงเคราะห์ ณ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศ

ญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย.53 
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กิจกรรมนักศึกษา 
 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553  

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ 

ห้อง sc 1001 อาคารบรรยายเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มธ.ศูนย์รังสิต 

 

 

 

สมาคมบูนาโนกิได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ โดยสนับสนุน

โอกาสแก่นักศึกษาจ านวน 6 คน เข้าร่วมฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ ณ เมืองคุมา

โมโต้ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน 

 

 

การเสวนาวิชาการ: การเสวนาวิชาการ บทความงานสังคมสงเคราะห์ในภูมิภาคเอเชีย การฝึกอบรมดา้น

สังคมสงเคราะห์ ณ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญีปุ่่น  วันที่ 4 กันยายน 2553 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มธ. 

ศูนย์รังสิต 

 

 

 

งานไหว้ครู ก.ค.53  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 2 มธ. ศูนย์รังสิต 
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งาน  TU open house ส.ค.53 

วันที่ 3-4 กันยายน 2553 ณ อาคารยิมเนเซ่ียม 2 มธ.ศูนย์ รังสิต 

 

 

 
ละครเวที คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โคมทองจันทรา พ.ย.53 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมศรบีูรพา มธ.  

 

 

 
งานปัจฉิมนิเทศ  

วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง sc 3006 มธ.ศูนย์รังสิต 

 

 

 
 

งานธรรมศาสตร์ท านา 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ปแปลงนาสาธิต มธ.ศูนย์รังสิต 

 

 
วันแรกพบ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2553  

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มธ.ท่าพระจันทร ์
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นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ได้รับรางวัล  

นางสาวดวงหทัย ศรีสุข  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  

เยาวชนดีเด่นประจ าป ี2553 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

 

 
การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงานปจัฉิมนิเทศ
นักศึกษาช้ันปทีี่ 4  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 
2553 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

 

 

 
 
 
การแสดงในพิธีต้อนรับผู้มอบทนุการศึกษามูลนิธิอากองชู ณ ม.ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

 

 

 

การแสดงต้อนรับผูบ้รหิาร  เจ้าหน้าที่ส านักหอสมุด  ในโอกาสศึกษาดูงานห้องสมุด

บุญชู  ตรีทอง  ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 

 

 

  

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=570930&id=1798131479
http://www.facebook.com/photo.php?pid=569529&id=1798131479
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การแสดงต้อนรับผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ในโอกาสออกหน่วยบริการประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดล าปาง 
ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

 

 

 

 
จัดท าสะเปาลอยน้ าและรถสะเปาบกเข้าร่วมงานล่องสะเปาจาวละกอน ของ
เทศบาลนครล าปาง เนื่องในวันลอยกระทง 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=100000493722143&pid=1777827&id=1097143038
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=100000360314858&pid=235878&id=100001281360953
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ท่าพระจันทร ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขท่ี 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์ 0-2613-2500 

โทรสาร 0-2224-9417 

ศูนย์รังสิต 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท์ 0-2696-5502-5 

โทรสาร 0-2986-8323 

 


