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ก ำหนดกำร 

กำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่กำรฝึกภำคปฏิบัติ 2 
ภำคกำรศึกษำที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560  

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกรำคม พ.ศ.2561 

 

เวลำ ก ำหนดกำร 
09.00 - 09.00  น. ลงทะเบียน หน้าห้อง SC1002 
09.00 – 10.30 น. บรรยำยพิเศษเรื่อง กำรท ำงำนสังคมสงเครำะห์กับชุมชนและท้องถิ่น  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง  
      รักษาการหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

10.30 -  12.00 น. ทบทวนวิธีวิทยำกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์ชุมชน  
โดย คณาจารย์ผู้สอนวิชา สค.311 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิด  7  กลุ่ม  (ตามรายชื่อหน้าที่ 2-3 )  

หัวข้อ “ทบทวนแนวคิดและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์ในชุมชน”  
 แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
 กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
 เครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
 ทักษะในการปฏิบัติงานกับชุมชน   

ด าเนินรายการโดย  วิทยากรหลักประจ าห้องและอาจารย์ประจ าห้อง  
 กลุ่มท่ี 1  ภาคเหนือ  โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร      
 กลุ่มท่ี 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อาจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
 กลุ่มท่ี 3  ภาคภาคตะวันออก โดย ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 
 กลุ่มท่ี 4  ภาคกลาง/ภาคตะวันตก โดย อาจารย์ ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 
 กลุ่มท่ี 5  ภาคใต้ โดย อาจารย์รณรงค์ จันใด 
 กลุ่มท่ี 6  กทม.และปริมณฑล (1) โดย ผศ.ดร.วรรณลักษณ์  เมียนเกิด 
 กลุ่มท่ี 7  กทม.และปริมณฑล (2) โดย อาจารย์ ดร.สิริยา รัตนช่วย 

16.00 – 16.30 น. น าเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย  
และรับฟังข้อคิดเห็นจากวิทยากรหลักประจ าห้องและอาจารย์ประจ าห้อง 
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รำยชื่อกลุ่มย่อย และวิทยำกร/อำจำรย์ประจ ำห้องย่อย 
กำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่กำรฝึกภำคปฏิบัติ 2 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกรำคม พ.ศ.2560 
กลุ่มย่อยท่ี หน่วยงำน อำจำรย์ประจ ำห้องย่อย 

กลุ่มที่ 1  
ห้อง SC1023 

ภำคเหนือ 
1) เทศบาลเมืองแม่เหียะ (11 คน)  
2) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (7 คน)  
3) มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภเูขา เชียงราย (10 คน)  
4) อบต.น  าดิบ (3 คน)  

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง  
รศ.ดร.นฤมล นริาทร      
อำจำรย์ประจ ำห้อง 
ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย 
อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ 
อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย ์รวม  31 คน  

กลุ่มที่ 2  
ห้อง SC1024 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) เทศบาลนครขอนแก่น (19 คน)  
2) อบต.นาพู่ จ.อุดรธานี ( 14 คน)  

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง  
อาจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
อำจำรย์ประจ ำห้อง 
ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
รศ.เล็ก สมบตั ิ
รศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง 
ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 

รวม 33  คน  

กลุ่มที่ 3 
ห้อง SC1025 

ภำคภำคตะวันออก 
1) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี ( 5 คน)  
2) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน 

(ส านักงานระยอง) (6 คน)  
3) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน 

(ส านักงานตราด) (5 คน) 
4) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ส านกังานตราด) (33 

คน)  

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง 
ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 
อำจำรย์ประจ ำห้อง 
รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ ์
อ.ดร.นราเขต  ยิ มสุข 
อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว 
 

รวม 49 คน  
กลุ่มที่ 4  
ห้อง SC1026 

ภำคกลำง/ภำคตะวันตก 
1) อบต.บางคนที ( 3 คน)  
2) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ส านกังาน จ.เพชรบุรี)  

(12 คน) 
3) นิคมสรา้งตนเองประจวบคีรีขันธ์( 7 คน) 
4) เทศบาลต าบลเขาพระงาม ( 10 คน)  

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง 
อาจารย์ ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 
อำจำรย์ประจ ำห้อง 
อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์ 
อ.ดร.ธันยา รจุิเสถยีรทรัพย ์
อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ 

 รวม  32 คน  
กลุ่มที่ 5  
ห้อง SC3015 

ภำคใต้ 
1) เทศบาลต าบลรัษฎา จ.ภูเก็ต (17 คน)  
2) มูลนิธิอันดามัน  (ส านักงาน จ.ตรงั) (8 คน) 
3) มูลนิธิอันดามัน (พื นท่ี จ.กระบี่) (26 คน) 

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง 
อาจารย์รณรงค์ จันใด 
อำจำรย์ประจ ำห้อง 
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท ์
ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร 
อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช 
อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 
อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

รวม 51 คน  

กลุ่มที่ 6  
ห้อง SC3016 

กทม.และปริมณฑล (1) 
1) ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะหค์ลองจั่น (10 คน)  

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง 
ผศ.ดร.วรรณลักษณ์  เมยีนเกิด 
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กลุ่มย่อยท่ี หน่วยงำน อำจำรย์ประจ ำห้องย่อย 
2) ส านักงานเขตบางซื่อ (7 คน)  
3) องค์กร Asylum Access Thailand (5 คน)  
4) องค์กร friend International ประเทศไทย (2 คน) 
5) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ( 2 คน)  
6) เทศบาลนครนนทบุรี (4 คน)  
7) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จังหวัดปทุมธาน ี(10 คน)  

อำจำรย์ประจ ำห้อง 
ศ.ระพีพรรณ ค าหอม 
ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์  วีระสมบัติ 
อ.ดร.นิฤมน รตันะรตั 
อ.ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์ 
ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

รวม 40 คน 
กลุ่มที่ 7 
ห้อง SC3017 

กทม.และปริมณฑล (2) 
1) เทศบาลเมืองท่าโขลง ( 14 คน)  
2) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (24 คน)  
3) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทมุธานี (15 คน) 

 

วิทยำกรหลักประจ ำห้อง 
อาจารย์ ดร.สริิยา รตันช่วย 
อำจำรย์ประจ ำห้อง 
ศ.ดร.กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุล 
รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 
รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 
ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย ์
อ.ธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร ์

รวม 53 คน 
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ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำกำรฝึกภำคปฏิบัติ 2  
ภำคกำรศึกษำที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
วันศุกร์ที่ 5  มกรำคม พ.ศ.2560  

 
เวลำ ก ำหนดกำร 

09.00 - 09.30 น. กล่ำวต้อนรับนักศกึษำ  
ณ  ห้อง  SC1002   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสติ 
โดย   อาจารยร์ณรงค์  จันใด   
        ประธานอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ 2  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  

09.30  – 11.00 น. กำรบรรยำยเร่ือง  
“กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรฝึกภำคปฏิบัติถอดบทเรียนรู้จำกประสบกำรณ์” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย ์พวงงาม 
       คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 

11.00 - 12.00 น. กำรบรรยำยเร่ือง 
แนวทำงกำรฝึกภำคปฏิบัติและมำตรฐำนกำรฝึกภำคปฏิบัติของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์  
โดย   ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ  ค าหอม  
        รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. เสวนำ “เล่ำสู่น้องฟัง : ฝึกงำนชมุชน  

ฝึกอะไร ท ำยังไง อยู่อย่ำงไร” 
โดย  

1. นายวฬาพล  วิศิษฏ์พงศ์ (พี่ไปป์)  
2. นายเทียนชัย ภัทรชนน (พ่ีเทียน)  
3. นายศิริพงศ์  สวัสดิ์สันติสุข (พ่ีก๊อบ)  
4. น.ส.ปิยนุช  เพี ยนภักตร์ (พ่ีออขิด) 

ด ำเนินรำยกำรโดย  
นายเสกข์ เทียนกริม    
ประธานนักศึกษาชั นปี 4   

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงอำจำรย์นิเทศ
งำนในคณะและอำจำรย์นิเทศงำนภำคสนำม  
ณ ห้อง SC1023 
ด าเนินรายการโดย  
   ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ  ค าหอม  
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝกึภาคปฏิบตัิ   

15.00 – 16.30 น. นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์ภาคสนาม (ตามห้องย่อย หน้าที่ 5-6)  
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รำยชื่อกลุ่มย่อย  
นักศึกษำพบอำจำรย์นิเทศงำนในคณะและอำจำรย์ภำคสนำม 

วันศุกร์ที่ 5  มกรำคม พ.ศ.2560 
 

กลุ่มที่ /ห้อง หน่วยงำน อำจำรย์ประจ ำห้องย่อย 
กลุ่มที่ 1 ภำคเหนือ  
ห้อง SC1023 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ (11 คน)  รศ.ดร.นฤมล นริาทร      
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (7 คน)  อ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภเูขา เชียงราย (10 คน)  ผศ.สริิพรรณ ศรีมีชัย 

อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ 
อบต.น  าดิบ (3 คน) อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย ์

กลุ่มที่ 2  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ห้อง SC1024 

เทศบาลนครขอนแก่น (19 คน) รศ.เล็ก สมบตั ิ
ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 

อบต.นาพู่ จ.อุดรธานี ( 14 คน) ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
รศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง 

กลุ่มที่ 3 
ภำคภำคตะวันออก 
ห้อง SC1025 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี ( 5 คน)  อ.ดร.นราเขต  ยิ มสุข 
 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน       (ส านักงาน

ระยอง) (6 คน)  
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแรงงาน (ส านักงานตราด) 
(5 คน) 

รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ ์
 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ส านกังานตราด) (33 คน) ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 
อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว 
อ.รณรงค์  จันใด 

กลุ่มที่ 4  
ภำคกลำง/ภำคตะวันตก 
ห้อง SC1026 
 

อบต.บางคนที ( 3 คน)  อ.ดร.ธันยา รจุิเสถยีรทรัพย ์
อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ส านกังาน จ.เพชรบุรี)  (12 คน) 

นิคมสรา้งตนเองประจวบคีรีขันธ์( 7 คน) อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 
เทศบาลต าบลเขาพระงาม ( 10 คน) อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์ 

กลุ่มที่ 5  
ภำคใต้ 
ห้อง SC3015 

เทศบาลต าบลรัษฎา จ.ภูเก็ต (17 คน)  
 

ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร 
อ.ธัญญาภรณ์  จันทรเวช 

มูลนิธิอันดามัน  (ส านักงาน จ.ตรงั) (8 คน) อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช 
มูลนิธิอันดามัน (พื นท่ี จ.กระบี่) (26 คน) ผศ.อัญมณี บูรณกานนท ์

อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
อาจารย์รณรงค์ จันใด 

กลุ่มที่ 6  
กทม.และปริมณฑล (1) 
ห้อง SC3016 

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะหค์ลองจั่น (10 คน)  ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์  วีระสมบัติ 
ส านักงานเขตบางซื่อ (7 คน)  อ.ดร.นิฤมน รตันะรตั 
องค์กร Asylum Access Thailand (5 คน) อ.ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์ 
องค์กร friend International ประเทศไทย (2 คน) 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ( 2 คน)  ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 
เทศบาลนครนนทบุรี (4 คน)  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี (10 คน) 

ศ.ระพีพรรณ ค าหอม 
 

กลุ่มที่ 7 
กทม.และปริมณฑล (2) 

เทศบาลเมืองท่าโขลง ( 14 คน)  ผศ.ดร.วรรณลักษณ์  เมยีนเกิด 
อาจารย์ ดร.สริิยา รตันช่วย 



6 
 

กลุ่มที่ /ห้อง หน่วยงำน อำจำรย์ประจ ำห้องย่อย 
ห้อง SC3017 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (24 คน) ศ.ดร.กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุล 

รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 
ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย ์
 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทมุธานี (15 คน) รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 
อ.ธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร ์

 


