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ส�รจ�กอธิก�รบดี

 ดิฉันในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ  ๖๔ ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เป็นจุดหมายสำาคัญของการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมของประเทศไทย

มาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะ จวบจนปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ยังคงเป็นคณะที่มีความสำาคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่

การสร้างผู้นำารุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติโดยอาศัยนวัตกรรมและการบริหารงานอย่างสมาร์ท รวม

ถึงการส่งเสริมงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ในด้าน

นักศึกษาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับโลกในอนาคต 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำาเนินการตอบ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์หลายมิติ ดังได้กำาหนดวิสัยทัศน์

ของคณะไว้ว่า “สร้างผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นนำาในอาเซียนด้วยนวัตกรรมทางสังคม” ผลงานที่โดด

เด่น คือ คณะได้ดำาเนินการพัฒนาความเป็นนานาชาติโดยเปิดหลักสูตรนโยบายสังคมและการพัฒนาซึ่ง

ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษาเป็นจำานวนมาก ด้านนวัตกรรมคณะ

ได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์คณะฯ มุ่งสู่การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมโดยเฉพาะนวัตกรรมการส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทางสังคมและการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย การผลิตหนังสือ ตำาราด้าน

นวัตกรรมสังคมอย่างกว้างขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งเห็นว่า ที่ผ่านมาคณะได้รับงบประมาณการวิจัย

จากภายนอกในรอบปี ๒๕๖๐ จำานวน ๒๑,๒๓๐,๔๕๐ บาท ส่วนนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นั้นถือได้ว่ามีศักยภาพสูงเพราะต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติในองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ



(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังคม ชุมชนและองค์กรชุมชน และการฝึกภาคปฏิบัติตาม

ความสนใจเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานกับ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆรวมแล้วกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

สุดท้ายนี ้ด ิฉันขอแสดงความชื ่นชมอีกครั ้งหนึ ่ง เพื่อ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

และหวังว่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธำารงคุณค่าของ

คณะและวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังปณิธานของคณะ คือ     

“เพื่อประชา พัฒนาสังคม” 
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ส�รจ�กคณบดี

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งคณะมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2497 และได้มีภารกิจ

ทั้งการจัดการเรียนการสอน การทำาวิจัย การให้บริการการทำาวิชาการ และ การทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม มาจนถึงปัจจุบัน(2561) 

ถือว่าครบรอบ 64 ปี ทุกปีของวันที่ 25 มกราคม ถือเป็นวันสถาปนาคณะ ฯ มีพิธีการทำาบุญ และ มีการสัมนาทางวิชาการ โดยเชิญ

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สมาคมศิษย์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รวมทั้ง หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นภาคีเครือข่ายในการร่วม

จัดงาน และ มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในวันดังกล่าว เช่น การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มอบทุนการศึกษา การจัดนิทรรศการด้าน

สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน และ สวัสดิการสังคม เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัด

เลือกให้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มารับรางวัลและจัดนิทรรศการ 

 ปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาทางด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน นโยบาย

สังคม และ สวัสดิการสังคม ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว และ

การนำาความรู้ไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม ชี้นำาสังคม โดยเฉพาะการดำาเนินการผ่าน การศึกษาวิจัย การบริหารทางวิชาการ 

เป็นต้น

 ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ดำาเนินโครงการบันทึกภาพ น้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย์เปิดการบันทึกภาพน้อมรำาลึก ให้กับประชาชน บุคลากรของหน่วยงาน พนักงานหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จากภายนอก 

โดยให้ความร่วมมือบันทึกภาพฟรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีประชาชน บุคลากรของหน่วย

งานและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมต่อภาพ 159,345 คน

 ผลการดำาเนินงานของคณะ ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2560 นี้ ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน และทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ ผู้บริหารคณะ ฯ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภาควิชา 

ฯ ผู้มีหน้าที่บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะกรรมการของคณะ ฯ ที่มีส่วนรับผิดชอบด้านต่าง ๆ 

ดังเช่น ผู้อำานวยการ และกรรมการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผู้อำานวยการ และกรรมการหลักสูตร

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ผู้อำานวยการและกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) หลักสูตร

นานาชาติ คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร รวมทั้งกรรมการอื่น ๆ ที่ไม่ได้



(ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม)

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำาคัญที่ช่วยกันทำาให้การขับเคลื่อนงานของ

คณะ ฯ ให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำาเร็จ ตลอดจนหน่วยงาน 

และองค์กรส่วนอื่น ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่มีส่วนส่ง

เสริม เกื้อหนุนให้คณะ ฯ ดำาเนินภารกิจต่าง ๆ ไปด้วยดีเสมอมา

 ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และหน่วยงาน องค์กรภายนอกอื่นๆที่สนับสนุนกิจการ

ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหาร

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ขอขอบคุณ

บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงาน ทุกระดับที่

ช่วยกันทุ่มเทกำาลังกาย กำาาลังใจ ขับเคลื่อนการดำาเนินงานของคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต
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สงเคร�ะห์ศ�สตร์
สังคม

FACULTY OF SOCIAL ADMINISTRATION
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ประวัติคว�มเป็นม�
ของคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
HISTORY OF THE FACULTY OF SOCIAL ADMINISTRATION

 ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดต้ังขึ้นโดยมติคณะ

รัฐมนตรีใน วันที่ 11 มกราคม 2497 และได้มี  

พระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 

2497 โดยมีหลักการและเหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐอันเก่ียวกับการประชาสงเคราะห์ 

และ การประกันสังคมและเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการ

ศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกัน

สังคมและการประชาสัมพันธ์อันเป็นวิทยาศาสตร์

ทางสังคมให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ดังนั้นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 25 

มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันน้ันเป็นต้นมา

 ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

คณะส ั งคมสง เคราะห ์ศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา  คือ 

แ ผ น ก สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น ก

วารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 

เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นมาอีก

แผนกหนึ่งเม่ือระยะเวลาผ่านไปการศึกษาแต่ละ

แผนกวิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำาดับแผนก

วารสารศาสตร์จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเมื่อ พ.ศ.2513 

และยกฐานะเป็นคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยา



ชุมชนและภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภายใต้

ปรัชญามุ่งพัฒนาสังคมและมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึด

หลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี 

ความหลากหลาย และความแตกต่างของมนุษย์ และ

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร 

วิชาการ และการปฏิบัติงาน ทางด้านสังคมสงเคราะห์  

สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถ

เป็นผู้นำาในการสร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวม

ทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้

บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ทำา

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

         

และมานุษยวิทยาได้แยกไปตั้ ง เป็นแผนกอิสระ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2520 และ

ยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เมื่อ พ.ศ.2527 แม้ว่าแผนกวารสารศาสตร์และ

แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะแยกไปตั้งเป็น

แผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตามคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ยังพัฒนางานทางด้าน

บริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการ

สังคมด้วยดีมาเป็นลำาดับและในพ.ศ.2537 ได้มี

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วน

ราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 

ส่วนคือสำานักงานเลขานุการภาควิชาการพัฒนา
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FACULTY 
OF SOCIAL 
ADMINISTRATION



ยุทธศ�สตร์คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ปณิธ�น  :  “เสริมสร้�งคว�มเป็นธรรม เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง”

วิสัยทัศน์ :  “สร้�งผู้นำ�ท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ชั้นนำ�ในอ�เซียนด้วยนวัตกรรม

                 ท�งสังคม”
พันธกิจ 1) จัดก�รศึกษ�และฝึกภ�คปฏิบัติด้�นสังคมสงเคร�ะห์ ก�รพัฒน�ชุมชน และ

      นโยบ�ยสังคมที่ได้ม�ตรฐ�นบนฐ�นสิทธิและคว�มเป็นธรรมท�งสังคม 
2) สร้�งและพัฒน�ง�นวิจัยและองค์คว�มรู้สู่นวัตกรรมท�งสังคม

3) ให้บริก�รท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของชุมชน ท้องถิ่น 
      และสังคม

4) สร้�งคว�มเค�รพและตระหนักในคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมและสนับสนุน  
     ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

ค่�นิยมองค์กร  :  “ ผส�นคว�มร่วมมือ ยึดถือคว�มเป็นธรรม ”

เป้�หม�ยเชิง
นโยบ�ย

1) หลักสูตรและบริห�รจัดก�รหลักสูตรที่ได้ม�ตรฐ�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
2) ก�รวิจัยและง�นวิช�ก�รที่เป็นนวัตกรรมท�งสังคมระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ 

3) มุ่งสู่ก�รเป็นสถ�บันก�รศึกษ�ด้�นสังคมสงเคร�ะห์ ก�รพัฒน�ชุมชน และนโยบ�ยสังคม
     อันดับ 1 ใน 5 ของอ�เซียน 

ประเด็นยุทธศ�สตร์เพื่อก�ร
พัฒน�แบบ E–4s

1) Empowerment     : สร้�งบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ EMPOWER
2) Social Innovation  : สร้�งและพัฒน�ง�นวิจัยสู่นวัตกรรมท�งสังคม

3) Social Networks     : สร้�งและพัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือระดับประเทศและน�น�ช�ติ
4) Social Services        : มุ่งเน้นคุณภ�พก�รบริก�รวิช�ก�รและก�รบริก�รสังคมที่ได้ม�ตรฐ�น 

5) Sustainability       : สร้�งคว�มมั่นคงและยั่งยืน ด้วยก�รบริห�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล
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ศ. ดร.โกวิทย์ พวงง�ม (คณบดี) ประธ�น

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร น�งนภ� เศรษฐกร น�ยชินชัย ชี้เจริญ 

น�ยเดช� ดีผดุง น�ยปรีดี  โชติช่วง ศ.วุฒิส�ร ตันไชย 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

คณะกรรมก�ร
ประจำ�คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์



รศ. สุร�งค์รัตน์ วศิน�รมณ์ น�ยประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ รศ. อภิญญ� เวชยชัย 

ผศ.ดร วิไลภรณ์ โคตรบึงแก อ.รณรงค์ จันใด ศ.ระพีพรรณ  คำ�หอม 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยใน)

กรรมก�ร
(รองคณบดีฝ่�ยบริห�รและก�รว�งแผน) 

กรรมก�ร
(รองคณบดีฝ่�ยก�รศึกษ�และฝึกภ�คปฏิบัติ) 

กรรมก�ร

รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพ�นิชพันธุ์ ผศ.อัญมณี  บูรณก�นนท์ น�ยสมช�ย ไมตรี 
(อ�จ�รย์ประจำ�คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์) 

กรรมก�ร
(อ�จ�รย์ประจำ�คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์) 

กรรมก�ร
(เลข�นุก�รคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์)

เลข�นุก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยใน)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร

(ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก)
กรรมก�ร
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ผู้บริห�ร คณะสังคม
สงเคร�ะห์ศ�สตร์

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.โกวิทย์  พวงง�ม

คณบดีคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

อ�จ�รย์ รณรงค์ จันใด
รองคณบดี

ฝ่�ยบริห�รและก�รว�งแผน

ศ�สตร�จ�รย์ ระพีพรรณ คำ�หอม
รองคณบดี

ฝ่�ยก�รศึกษ�และฝึกภ�คปฏิบัติ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร. วิไลภรณ์  โคตรบึงแก
รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย

อ�จ�รย์ ปรีย�นุช โชคธนวณิชย์
รองคณบดี

ฝ่�ยก�รนักศึกษ�และก�รเรียนรู้



อ�จ�รย์ ดร. อัจฉร� ชล�ยนน�วิน
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และก�รสื่อส�รองค์กร

อ�จ�รย์ กรุณ�  ใจใส
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่�ยบริห�รและก�รนักศึกษ� ศูนย์ลำ�ป�ง

อ�จ�รย์ ปรินด�  ต�สี
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่�ยก�รศึกษ� ศูนย์ลำ�ป�ง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ม�ดี  ลิ่มสกุล   
หัวหน้�ภ�ควิช� สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่�ง   
หัวหน้�ภ�ควิช� ก�รพัฒน�ชุมชน

น�ยสมช�ย  ไมตรี
เลข�นุก�ร คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภุชงค์ เสน�นุช
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่�ยประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
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โครงสร้�งก�รบริห�ร
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

คณบดี
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

1) ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

2) ง�นพัฒน�ต�มตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.

รองคณบดี
ฝ่�ยบริห�รและก�รว�งแผน

รองคณบดี 
ฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย

รองคณบดี
ฝ่�ยก�รศึกษ�และฝึกภ�คปฏิบัติ

รองคณบดี
ฝ่�ยก�รนักศึกษ�และเรียนรู้

1) ง�นบริห�รทั่วไป ศูนย์รังสิต      
    และท่�พระจันทร์
2) ง�นบริห�รบุคคล
3) ง�นแผนและยุทธศ�สตร์
4) ง�นคลังและพัสดุ
5) ง�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศ
6) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

1) ง�นม�ตรฐ�นและคุณภ�พ
    วิช�ก�ร
2) ง�นวิจัย
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

1) ง�นจัดก�รศึกษ�หลักสูตร
   ปริญญ�ตรี
2) ง�นจัดก�รศึกษ�ภ�คปฏิบัติ
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

1) ง�นบริก�รนักศึกษ�
2) ง�นกิจกรรมนักศึกษ�
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และสื่อส�ร

องค์กร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่�ยบริห�รและก�รนักศึกษ� 

ศูนย์ลำ�ป�ง

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่�ยก�รศึกษ� ศูนย์ลำ�ป�ง

1) ง�นวิเทศสัมพันธ์
2) ง�นสื่อส�รและประช�สัมพันธ์
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

1) ง�นบริห�รทั่วไป ศูนย์ลำ�ป�ง
2) ง�นบริก�รนักศึกษ�และ
    กิจกรรมนักศึกษ�
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

1) ง�นจัดก�รศึกษ�หลักสูตร
    ปริญญ�ตรี ศูนย์ลำ�ป�ง
2) ง�นจัดก�รศึกษ�ภ�คปฏิบัติ
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่�ยประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

1) ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
2) ง�นพัฒน�ต�มตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี



1) ง�นบริก�รนักศึกษ�
2) ง�นกิจกรรมนักศึกษ�
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

1) ง�นจัดก�รศึกษ�หลักสูตร
    ปริญญ�ตรี ศูนย์ลำ�ป�ง
2) ง�นจัดก�รศึกษ�ภ�คปฏิบัติ
3) ง�นต�มนโยบ�ยคณบดี

โครงสร้�งก�รบริห�ร
สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  พ.ศ.2559

สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะ

ง�นบริห�รง�นทั่วไป ง�นก�รศึกษ� และ 
กิจก�รนักศึกษ� ง�นคลังและพัสดุ ง�นวิจัย วิช�ก�ร และ

ประกันคุณภ�พ

• หน่วยบริห�รและธุรก�ร
• หน่วยบริห�รง�นภ�ควิช�
• หน่วยบริห�รและพัฒน�
   ก�ยภ�พ
• หน่วยบริห�รทรัพย�กรมนุษย์
• หน่วยบริห�รคว�มเสี่ยง
• หน่วยแผนยุทธศ�สตร์ และ
   งบประม�ณ
• หน่วยวิเทศสัมพันธ์

• หน่วยจัดก�รศึกษ� และพัฒน�
  หลักสูตร
• หน่วยก�รศึกษ�ภ�คปฏิบัติ
• หน่วยกิจก�รนักศึกษ�
• หน่วยศิษย์เก่�สัมพันธ์

• หน่วยก�รเงิน 
• หน่วยบัญชี
• หน่วยพัสดุ

• หน่วยวิจัย
• หน่วยบริก�รวิช�ก�ร
• หน่วยประกันคุณภ�พ
• หน่วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
   และก�รสื่อส�รองค์กร
• หน่วยศูนย์ปฏิบัติก�รท�ง
   สังคม (Social Lab)
• หน่วยบริก�รสังคม
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คณ�จ�รย์คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
1. ศ�สตร�จ�รย์ ระพีพรรณ คำ�หอม
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
- สวัสดิก�รสังคม
- ก�รบริห�รและนโยบ�ยสวัสดิก�รสังคม
- สวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุ สวัสดิก�รชุมชน
- ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นสวัสดิก�รสังคม
ด้�นองค์ก�รสวัสดิก�รสังคม และม�ตรฐ�น
ก�รจัดบริก�รสวัสดิก�รสังคมกับกลุ่มเป้�หม�ย

2. รองศ�สตร�จ�รย์ กิตติย� นร�ม�ศ
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์จิตเวช
- สุขภ�พจิต
- จิตเวชคนพิก�ร

3. รองศ�สตร�จ�รย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
วุฒิก�รศึกษ�
- M.Sc. (Criminal Justice), University of New Haven,  
   U.S.A.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- กระบวนก�รยุติธรรม
- สังคมสงเคร�ะห์
- ร�ชทัณฑ์
- ก�รคุมประพฤติ
- ก�รบริห�รง�น
- ก�รจัดก�รเรื่องคว�มปลอดภัย

4. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. นฤมล นิร�ทร
วุฒิก�รศึกษ�
- ปร.ด.(สหวิทย�ก�ร),
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รบริห�ร
- พฤติกรรมองค์ก�ร
- ทฤษฎีองค์ก�ร
- เศรษฐกิจนอกระบบ

5. รองศ�สตร�จ�รย์ เล็ก สมบัติ
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รพัฒน�สังคม
- ก�รบริห�รง�นสวัสดิก�รสังคม
- สวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุ

6. ศ�สตร�จ�รย์ ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
วุฒิก�รศึกษ�
- Ph.D. in Social Work (Research in Policy),
The University of Calgary, Canada
เชี่ยวช�ญส�ข�วิช�
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รแพทย์

8. รองศ�สตร�จ�รย์ ศักดิ์ชัย เลิศพ�นิชพันธุ์
วุฒิก�รศึกษ�
- M.S. (Corrections & Criminal Justice),
Chicago State University, U.S.A.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- อ�ชญ�วิทย�และทัณฑวิทย�
- ก�รแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ� ผิด

- ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม
- กฎหม�ยสวัสดิก�รสังคมและสังคมสงเคร�ะห์
- กฎหม�ยอ�ญ�
- ก�รวิจัยท�งสังคมศ�สตร์

9. รองศ�สตร�จ�รย์ พเย�ว์ ศรีแสงทอง
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., (สังคมสงเคร�ะห์ในกระบวน
ก�รยุติธรรม), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- พัฒน�ชุมชน
- สังคมสงเคร�ะห์ในกระบวนก�รยุติธรรม

10.รองศ�สตร�จ�รย์ วรรณวดี พูลพอกสิน
(อยู่ระหว่�งก�รล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก)
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม. (สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รแพทย์),
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ง�นส�ธ�รณสุข/สุขภ�พ
- หลักประกันสุขภ�พภ�ครัฐ
- ง�นวิจัยเชิงปริม�ณ
- สังคมสงเคร�ะห์สำ� หรับมุสลิม

11. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ อัญมณี บูรณก�นนท์
วุฒิก�รศึกษ�
- M.S.W., Washington University, U.S.A.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รพัฒน�องค์ก�รพัฒน�เอกชน
- ก�รสังคมสงเคร�ะห์กลุ่มผู้ด้อยโอก�สในสังคม
โดยเฉพ�ะกลุ่มเด็กคนพิก�ร



- ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม
- กฎหม�ยสวัสดิก�รสังคมและสังคมสงเคร�ะห์
- กฎหม�ยอ�ญ�
- ก�รวิจัยท�งสังคมศ�สตร์

9. รองศ�สตร�จ�รย์ พเย�ว์ ศรีแสงทอง
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., (สังคมสงเคร�ะห์ในกระบวน
ก�รยุติธรรม), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- พัฒน�ชุมชน
- สังคมสงเคร�ะห์ในกระบวนก�รยุติธรรม

10.รองศ�สตร�จ�รย์ วรรณวดี พูลพอกสิน
(อยู่ระหว่�งก�รล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก)
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม. (สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รแพทย์),
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ง�นส�ธ�รณสุข/สุขภ�พ
- หลักประกันสุขภ�พภ�ครัฐ
- ง�นวิจัยเชิงปริม�ณ
- สังคมสงเคร�ะห์สำ� หรับมุสลิม

11. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ อัญมณี บูรณก�นนท์
วุฒิก�รศึกษ�
- M.S.W., Washington University, U.S.A.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รพัฒน�องค์ก�รพัฒน�เอกชน
- ก�รสังคมสงเคร�ะห์กลุ่มผู้ด้อยโอก�สในสังคม
โดยเฉพ�ะกลุ่มเด็กคนพิก�ร

- M.A. (Employment & Labour Studies), Institute
of Social Studies, The Hague, The Netherlands
เชี่ยวช�ญส�ข�วิช�
- ด้�นชร�ภ�พศ�สตร์

20. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ม�ดี ลิ่มสกุล
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด.(ก�รบริห�รสังคม), 
   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รศึกษ�
- ก�รพัฒน�เด็ก เย�วชน และครอบครัว

21. อ�จ�รย์ ดร. ปิ่นหทัย หนูนวล
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รศึกษ�

22. อ�จ�รย์ ชลธิช� พันธุ์พ�นิช
วุฒิก�รศึกษ�
- M.S.W. ,Michigan State University, U.S.A.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
- สังคมสงเคร�ะห์ในกระบวนก�รยุติธรรม

23. อ�จ�รย์ ดร. ม�ลี จิรวัฒน�นนท์
วุฒิก�รศึกษ�
- ค.ด.(พัฒนศึกษ�), จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สวัสดิก�รครอบครัว
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รศึกษ�

16. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. 
    ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
วุฒิก�รศึกษ�
- Ph.D. (Organization and Management),
University of New South Wales, Australia
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รบริห�ร/พัฒน�แรงง�น
- ทฤษฎีองค์กรและก�รบริห�ร
- ก�รพัฒน�ผลก�รปฏิบัติง�น

17. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
    ช�นนท์ โกมลม�ลย์
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
เชี่ยวช�ญส�ข�วิช�
- สังคมสงเคร�ะห์สุขภ�พจิต
- ก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดและนวัตกรรมสังคม
- ก�รพัฒน�ศักยภ�พเย�วชน

18. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.
    ศิรินทร์รัตน์ ก�ญจนกุญชริ
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด. (ก�รบริห�รสังคม), 
   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
- เด็กและเย�วชนที่กระทำ�ผิด

19. อ�จ�รย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
ประวัติก�รศึกษ�
- M.S. in Social Gerontogy, Central Missouri
State University U.S.A.

12. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. พงษ์เทพ สันติกุล
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด.(ก�รบริห�รสังคม), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รบริห�รสังคม
- ก�รบริห�รและนโยบ�ยก�รจัดสวัสดิก�รสังคม
- ก�รวิจัยท�งสังคมสงเคร�ะห์
- ยุทธศ�สตร์ก�รจัดสวัสดิก�รสังคม
และสังคมสงเคร�ะห์

13. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
วุฒิก�รศึกษ�
- ปร.ด.(สหวิทย�ก�ร), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รดูแลท�งสังคมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ
- จริยศ�สตร์ก�รดูแล
- ก�รวิจัยท�งสังคมสงเคร�ะห์

14. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ป�นรัตน์ นิ่มตลุง
(อยู่ระหว่�งก�รล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก)
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รศึกษ�

15. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รแพทย์
- ก�รประกันสุขภ�พสวัสดิก�รส�ธ�รณสุข
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คณ�จ�รย์คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
24. อ�จ�รย์ ปรีย�นุช โชคธนวณิชย์
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รแพทย์
- ระเบียบวิธีวิจัยท�งสังคมสงเคร�ะห์และสวัสดิก�ร

25. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ณัฏฐพัชร สโรบล
วุฒิก�รศึกษ�
- ศศ.ม.(พัฒน�มนุษย์และสังคม),
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
- สวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ
- นวัตกรรมท�งสังคม

26. อ�จ�รย์ ดร. นร�เขต ยิ้มสุข
วุฒิก�รศึกษ�
- ปร.ด. (จิตวิทย�อุตส�หกรรมและองค์ก�ร),
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- จิตวิทย�ประยุกต์
- พฤติกรรมศ�สตร์
- พัฒน�แรงง�นและสวัสดิก�ร
- กิจก�รเพื่อสังคม

27. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

    ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
วุฒิก�รศึกษ�
- Ph.D. (Rehabilitation Counselor Education),
Michigan State University, U.S.A.
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รให้ก�รปรึกษ�ด้�นก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- ก�รศึกษ�สำ�หรับนักให้ก�รปรึกษ�
ด้�นก�รฟื้นฟูสมรรภ�พ
- มิติด้�นจิตสังคมของผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิก�ร

28. อ�จ�รย์ เส�วธ�ร โพธิ์กลัด
(อยู่ระหว่�งก�รล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก)
วุฒิก�รศึกษ�
- ศศ.ม. (อ�ชญ�วิทย�และง�นยุติธรรม),
มห�วิทย�ลัยมหิดล
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รกระทำ�ผิดของเย�วชน
- ทฤษฎีอ�ชญ�วิทย�

29. อ�จ�รย์ ธัญญ�ภรณ์ จันทรเวช
วุฒิก�รศึกษ�
- สค.ม. จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมวิทย� ม�นุษยวิทย�สุขภ�พ

30. อ�จ�รย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด. (ก�รบริห�รสังคม),
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- บริห�รสังคม
- สังคมสงเคร�ะห์สุขภ�พมห�ภ�ค
- สวัสดิก�รกับทุนท�งสังคม
- พัฒน�ชุมชน

31. อ�จ�รย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต
วุฒิก�รศึกษ�
- ปร.ด.(อ�ชญ�วิทย� บริห�รง�นยุติธรรมและสังคม),
มห�วิทย�ลัยมหิดลร�มคำ�แหง
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- อ�ชญ�วิทย�
- คว�มรุนแรงในครอบครัว
- เหยื่อวิทย�/ก�รคุ้มครอง
และก�รเยียวย�คว�มเสียห�ย
- นิติจิตเวชศ�สตร์

32. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภุชงค์ เสน�นุช 
วุฒิก�รศึกษ�
- (Ph.D (Social work and Policy studies)
The University of Sydney ปี 2548
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ด้�นสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์และนโยบ�ยสังคม



30. อ�จ�รย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด. (ก�รบริห�รสังคม),
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- บริห�รสังคม
- สังคมสงเคร�ะห์สุขภ�พมห�ภ�ค
- สวัสดิก�รกับทุนท�งสังคม
- พัฒน�ชุมชน

31. อ�จ�รย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต
วุฒิก�รศึกษ�
- ปร.ด.(อ�ชญ�วิทย� บริห�รง�นยุติธรรมและสังคม),
มห�วิทย�ลัยมหิดลร�มคำ�แหง
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- อ�ชญ�วิทย�
- คว�มรุนแรงในครอบครัว
- เหยื่อวิทย�/ก�รคุ้มครอง
และก�รเยียวย�คว�มเสียห�ย
- นิติจิตเวชศ�สตร์

32. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภุชงค์ เสน�นุช 
วุฒิก�รศึกษ�
- (Ph.D (Social work and Policy studies)
The University of Sydney ปี 2548
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ด้�นสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์และนโยบ�ยสังคม

33. อ�จ�รย์ พัชช� เจิงกลิ่นจันทร์
วุฒิก�รศึกษ�
- (กำ�ลังศึกษ� 2558 – ปัจจุบัน) ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�
วิช�นโยบ�ยสังคม มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ด้�นสวัสดิก�รแม่วัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- ด้�นสวัสดิก�รเด็กและครอบครัว
- ด้�นสังคมสงเคร�ะห์กลุ่มชน 

34. อ�จ�รย์ วิไลลักษณ์ อยู่สำ�ร�ญ 
วุฒิก�รศึกษ�
- (กำ�ลังศึกษ� 2555 – ปัจจุบัน) 
รัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�นโยบ�ยส�ธ�รณะ
และก�รจัดก�รภ�ครัฐ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ด้�นก�รวิจัย
- ด้�นก�รพัฒน�
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คณ�จ�รย์คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ก�รพัฒน�ชุมชน
1. ศ�สตร�จ�รย์ ดร. โกวิทย์ พวงง�ม
วุฒิก�รศึกษ�
- Ph.D.(Rural Development), Central Luzon
State University, Republic of The Philippines
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รพัฒน�ชุมชน
- ก�รพัฒน�ชนบท
- ก�รปกครองท้องถิ่น

2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่�ง
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม.(ก�รพัฒน�ชุมชน), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รบริห�รง�นพัฒน�ชุมชน
- ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน
- สิทธิมนุษยชนและก�รพิทักษ์สิทธิ์
- ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พผู้บริโภค

3. อ�จ�รย์ รณรงค์ จันใด
วุฒิก�รศึกษ�
- พช.ม. (ก�รพัฒน�ชุมชน), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ชุมชน
- ก�รพัฒน�ชุมชน
- สวัสดิก�รชุมชน
- ก�รว�งแผนพัฒน�ชุมชน

4. อ�จ�รย์ ดร. อัจฉร� ชล�ยนน�วิน
วุฒิก�รศึกษ�
- รป.ด.(นโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รจัดก�รภ�ครัฐ),
มห�วิทย�ลัยมหิดล
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- นโยบ�ยส�ธ�รณะ และนโยบ�ยสิ่งแวดล้อม

5. อ�จ�รย์ ดร. สิริย� รัตนช่วย
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด. (ก�รบริห�รสังคม)
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รพัฒน�ชุมชม
- ก�รจัดก�รแหล่งเงินทุนชุมชน
- สิทธิและคว�มเป็นธรรมในก�รบริห�ร
  จัดก�รชุมชน

5. อ�จ�รย์ ดร. ก�ญจน� รอดแก้ว
วุฒิก�รศึกษ�
- ครุศ�สตรดุษฎีบัณฑิต 
(ก�รศึกษ�นอกระบบโรงเรียน)
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ปี 2551
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ด้�นก�รพัฒน�ชุมชน
- ด้�นกระบวนก�รเรียนรู้ชุมชน
- ด้�นก�รวิจัยชุมชน

  



5. อ�จ�รย์ ดร. สิริย� รัตนช่วย
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด. (ก�รบริห�รสังคม)
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รพัฒน�ชุมชม
- ก�รจัดก�รแหล่งเงินทุนชุมชน
- สิทธิและคว�มเป็นธรรมในก�รบริห�ร
  จัดก�รชุมชน

5. อ�จ�รย์ ดร. ก�ญจน� รอดแก้ว
วุฒิก�รศึกษ�
- ครุศ�สตรดุษฎีบัณฑิต 
(ก�รศึกษ�นอกระบบโรงเรียน)
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ปี 2551
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ด้�นก�รพัฒน�ชุมชน
- ด้�นกระบวนก�รเรียนรู้ชุมชน
- ด้�นก�รวิจัยชุมชน

  

6. อ�จ�รย์ ปรินด� ต�สี
วุฒิก�รศึกษ�
- วท.ม. (ก�รวิจัยพฤติกรรมศ�สตร์ประยุกต์),
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ระเบียบวิธิวิจัย
- พฤติกรรมศ�สตร์
- จิตวิทย�เพื่อก�รพัฒน�มนุษย์
- จิตวิทย�ก�รให้ก�รปรึกษ�

7. อ�จ�รย์ วรลักษณ์ เจริญศรี
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รปฏิบัติง�นตรง
- สังคมสงเคร�ะห์สุขภ�พ
- สังคมสงเคร�ะห์ในก�รประคับประคอง
และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้�ย

8. อ�จ�รย์ อ�รีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์
วุฒิก�รศึกษ�
- ศศ.ม. (จิตวิทย�ก�รศึกษ�และก�รแนะแนว)
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- ก�รสังคมสงเคร�ะห์ สวัสดิก�รและนโยบ�ยสังคม
- ก�รบำ�บัดฟื้นฟู เด็ก เย�วชน และครอบครัว

1. อ�จ�รย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์ท�งก�รศึกษ�

2. อ�จ�รย์ ปุณิก� อภิรักษ์ไกรศรี
(อยู่ระหว่�งก�รล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก)
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์

3. อ�จ�รย์ ดร. สุขุม� อรุณจิต
วุฒิก�รศึกษ�
- สส.ด.(ก�รบริห�รสังคม), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์

4. อ�จ�รย์ พงศย� ภูมิพัฒน์โยธิน
(อยู่ระหว่�งก�รล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก)
วุฒิก�รศึกษ�
- รส.ม., มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์

5. อ�จ�รย์ กรุณ� ใจใส
วุฒิก�รศึกษ�
- ศศ.ม.(สตรีศึกษ�), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ส�ข�วิช�ที่เชี่ยวช�ญ
- สังคมสงเคร�ะห์
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คณ�จ�รย์คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
ผู้เชี่ยวช�ญช�วต่�งประเทศ
1. Mr. Jesper Kulvmann
วุฒิก�รศึกษ�
-Ph.D. (Social Policy), University of Oxford, UK.

2. Dr. Victor Prasad Karunan 
วุฒิก�รศึกษ�
- Bachclor of Arts (Economics) , Bangalore University 
- Master of Arts in Sociology , awaharlal Nahru 
University 
- Ph.D in the Social Sciences,Third World Studies 
Center จ�ก University of Nijmegen, The Netherlands 



1. Dr. Justin Rogers  University of Bath 
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เจ้�หน้�ที่ส�ยสนับสนุนวิช�ก�ร
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะสังคมสงเคร�ะห์
 น�ยสมช�ย ไมตรี   เลข�นุก�รคณะ

ง�นบริห�รง�นทั่วไป
 น�งอภิสร� รัตนศรทอง   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ชำ�น�ญก�ร
 น�งส�วิตรี มีสมบูรณ์   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ชำ�น�ญก�ร
 น�งอุลัยพร โทบุตร   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น.ส.ปิยภัทร คุณเจริญ   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น.ส.จุฑ�ทิพย์ บุญชอบ  เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น.ส.กรรณิก�ร์ คำ�เขื่อน   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น.ส.ทองศิริ ก่ำ�แดง   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น.ส.นุสร� รินคำ�    เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น�ยธัญจ์ธนิน   เล�หสุขไพศ�ล  เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น.ส.วร�ภรณ์ ว�สุเทพรักษ์   บุคล�กร ปฏิบัติก�ร
 น.ส.พิชญ�  พึ่งทอง   นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน ปฏิบัติก�ร
 น�ยจรัญ  อยู่เจริญ    พนักง�นขับรถยนต์ ส.2
 น�ยวิทย�  ม�ชมสมบูรณ์   พนักง�นขับรถยนต์ ส.1
 น�งร�ตรี  สกุลเมตต�ธรรม   พนักง�นบริก�ร บ.2
 น�ยประสงค์  สิงห์โต  พนักง�นบริก�ร บ.2
 น�ยกลิ่น  ทองอินทร์   พนักง�นบริก�ร บ.2
 น�ยม�นพ  จันทร์รูปง�ม   พนักง�นบริก�ร บ.2
 น�งชมบุญ พิกุล    พนักง�นบริก�ร บ.2
 น�งกอบกนก  ทองอินทร์   พนักง�นสถ�นที่
 น�งพันธ์พร สมศรี    พนักง�นสถ�นที่
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ง�นก�รศึกษ� และกิจก�รนักศึกษ�
 น.ส.เบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น   นักวิช�ก�รศึกษ� ชำ�น�ญก�ร
 น.ส.ปัญจพร ดิษฐทิม   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.จุฬ�รัฏ เมืองโคตร   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น�งยุพ�พร ศุกรินทร์   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.สุพรรณี อินทร์ทอง   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.พิช�มญชุ์ ขวัญเงิน   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.จริย�ภรณ์ ต�ปิน   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.อุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.สุธิม� วุฒิก�ร                นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.วิล�วัณย์ ศรีจันทร์ดร   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น�งสุนันท�  ส�ระบุตร   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร

ง�นคลัง และพัสดุ
 น�งกฤษณ� พร้อมศรีทอง   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ชำ�น�ญก�รพิเศษ
 น�งสุภรณ์ ประทีปพงศ์   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ชำ�น�ญก�รพิเศษ
 น�งอัญชลี โหมดช้�งใหญ่   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ปฏิบัติก�ร
 น.ส.ภคพร อินต๊ะสุข   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ปฏิบัติก�ร
 น�งจินด� เพิ่มพูน    นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ปฏิบัติก�ร
 น.ส.วิภ�วี  โพธิ์ทอง   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ปฏิบัติก�ร
 น�งสุวรรณ�  บรรดิสถ์   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ปฏิบัติก�ร
 น�งว�รี ถ�วรมั่นกิจก�ร   นักวิช�ก�รเงินและบัญชี ปฏิบัติก�ร
 น.ส.อรวรรณ วิช�ชัย   นักวิช�ก�รพัสดุ ชำ�น�ญก�ร
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เจ้�หน้�ที่ส�ยสนับสนุนวิช�ก�ร
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ง�นวิจัย วิช�ก�ร และประกันคุณภ�พ
 น.ส.สุวรี ปิ่นเจริญ    นักวิจัย ปฏิบัติก�ร
 น�ยณัฐพล จันทร์เหล็ก   นักวิจัย ปฏิบัติก�ร
 น.ส.ขนิษฐ� จำ�นงค์อ�ษ�   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.อรอนงค์ บุษร�คัม   นักวิช�ก�รศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น�งพรรณทวี  หนูแก้ว   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 น�งส�ววร�ภรณ์  ภู่อ่อน   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป ปฏิบัติก�ร
 ว่�ที่ ร.ต.อิทธิวัตร เง�ศรี   นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติก�ร
 น�ยอัสวิน สังข์ทอง   นักวิช�ก�รโสตทัศนศึกษ� ปฏิบัติก�ร
 น.ส.จุฑ�ม�ศ คำ�แก้ว   ผู้ปฏิบัติง�นบริห�ร ปฏิบัติง�น
 น�งวิไล จำ�นงค์อ�ษ�   ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติง�น

สรุปอัตร�กำ�ลัง
  1.  ข้�ร�ชก�ร                       0  คน
  2.  พนักง�นมห�วิทย�ลัย        18  คน
  3.  พนักง�นเงินร�ยได้            26  คน
  4.  ลูกจ้�งประจำ�                   7  คน
        รวม                                  54 คน
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ผลง�น
และร�งวัลที่สำ�คัญ
ของอ�จ�รย์และนักศึกษ�

อ�จ�รย์
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ช�นนท์ โกมลม�ลย์ 

อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 

นำ�กลุ่มเย�วชนจำ�นวน 2 กลุ่มจ�กจังหวัดสงขล� และ

พังง� ไปแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในง�น ITEX 2016 

ณ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซียคว้� 2 เหรียญ

ทองและ 4 ร�งวัลพิเศษจ�กสม�คมนักประดิษฐ์เก�หลีใต้ 

สม�คมนักนวัตกรรมประเทศอินโดนิเซีย และ สม�คมนัก

ประดิษฐ์แห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อพฤษภ�คม พ.ศ. 2559 นอกจ�ก

นี้วันที่ 4 ธันว�คม 2559 ที่ผ่�นม�ยังได้นำ�ทีมเย�วชนอีก 2 กลุ่ม

จ�กจังหวัดนครพนมและสงขล�ไปรับร�งวัลชนะเลิศ 4 ร�งวัลใน

ฐ�นะนักนวัตกรรมของโลกในง�น World Inventor Award Festival 

(WIAF 2016) ณ กรุงโซล ส�ธ�รณรัฐเก�หลีใต้



 ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่น ประจำ�ปี 2560
ร�ยน�มศิษย์เก่�ดีเด่น ด้�นผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อวิช�ชีพสังคมสงเคร�ะห์

1. น�งวรรภ�  ลำ�เจียกเทศ  กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

2. น�งส�วนฤมล  อินทรโชติ  สหทัยมูลนิธิ

3. น�งส�ววีรมลล์  จันทรดี  โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย

ร�ยน�มศิษย์เก่�ดีเด่น ด้�นผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อสังคม

1. ดร.มนัส  โนนุช   มูลนิธิมิร�เคิล ออฟไลฟ์  

2. น�งง�มจิต  แต้สุวรรณ            กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่

นาย นพคุณ บุญพระบาง 
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ได้รับการคัดเลือกเป็น ยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC 

youth ambassadors)

จากหน่วยงาน สำานักงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560



คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่

นายธีรภัทร โตะมะ 
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ได้รับรางวัล 

“ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรโครงการศึกษาดูงานภาวะผู้นำาและการบริหาร

จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมของผู้นำานักกิจกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

(นศ.ได้จัดทำาโครงการ open your eyes open your mind)

โดยได้เดินทางเพ่ือเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระหว่าง 6-9 เมษายน 2561 

ณ ประเทศไต้หวัน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่

นายธาราธร นิลจรัสวณิช
 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

โดยได้รับเลือกเป็นคณะทำางานสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน (วาระ 2561)

จากหน่วยงาน สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร



คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่

นายธาราธร นิลจรัสวณิช
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ที่ได้รับเลือกเป็น “คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย” 

(วาระ2560-2561)

และเป็นวิทยากรในกิจกรรม “รัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน 

ประจำาปี 2561”

 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ไ

ร�งวัลนักวิจัยดีเด่น
ประเภทผู้ได้รับทุนวิจัยขน�ดใหญ่จ�กหน่วยง�นภ�ยนอก ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 

1. ศ�สตร�จ�รย์ระพีพรรณ คำ�หอม งบประม�ณรวมทั้งสิ้น 7,187,500 บ�ท จ�ก 1) โครงก�รศึกษ� สำ�รวจ และวิเคร�ะห์ข้อมูล

อัตร�ค่�จ้�งที่ปรึกษ� ได้รับเงินสนับสนุนก�รวิจัยจ�กสำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ และ 2) โครงก�รติดต�มประเมินผล

โครงก�รเงินอุดหนุนเพื่อก�รเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 ได้รับเงินสนับสนุนก�รวิจัยจ�กกรมกิจก�รเด็ก

และเย�วชน กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

2. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.โกวิทย์ พวงง�ม งบประม�ณรวมทั้งสิ้น 6,400,000 บ�ท จ�กโครงก�รประเมินคุณธรรมและคว�ม

โปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเงินสนับสนุนก�รวิจัยจ�กสำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด งบประม�ณรวมทั้งสิ้น 2,200,200 บ�ท จ�กโครงก�รก�รส่งเสริมก�ร

พัฒน�และติดต�มก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ได้รับเงินสนับสนุนก�รวิจัยจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�พ (สสส.)



ไ

ร�งวัลบุคล�กรดีเด่น ประจำ�ปี 2560 

น�งส�วอรวรรณ วิช�ชัย
บุคล�กรดีเด่น ประเภทพนักง�นมห�วิทย�ลัย

น�งส�วกรรณิก�ร์ คำ�เขื่อน
บุคล�กรดีเด่น ประเภทพนักง�นเงินร�ยได้

น�งร�ตรี สกุลเมตต�ธรรม
บุคล�กรดีเด่น ประเภทลูกจ้�งประจำ�
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ร�งวัลส่งเสริมผู้ผลิตและเผยแพร่ตำ�ร�ให้แก่คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 
ประจำ�ปี 2559-2560

ผู้เขียนตำ�ร�ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์และตีพิมพ์เผยแพร่ในสำ�นักพิมพ์ที่ได้รับก�รยอมรับ              

ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2559-2560

1. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล ตำ�ร�เรื่อง “ก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์สังคมสำ�หรับนักสวัสดิก�รสังคมและ

นักสังคมสงเคร�ะห์” ได้รับทุนสนับสนุนจ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ พ.ศ.2557

2. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นฤมล นิร�ทร ตำ�ร�เรื่อง “ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและปัญห�สังคม” ได้รับทุนสนับสนุน

จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ พ.ศ.2558

3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ช�นนท์ โกมลม�ลย์ ตำ�ร�เรื่อง “พื้นฐ�นสังคมสงเคร�ะห์สุขภ�พจิต” ได้รับทุนสนับสนุนจ�ก

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ พ.ศ.2559

ร�งวัลผู้สร้�งนวัตกรรมท้องถิ่นด้�นสังคมสงเคร�ะห์

องค์ก�รบริก�รส่วนตำ�บลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

องค์ก�รบริก�รส่วนตำ�บลท่�ง�ม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เทศบ�ลตำ�บลเข�พระง�ม อ.เมือง จ.ลพบุรี

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธุ์

เทศบ�ลเมืองหนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี



ร�ยน�มผู้ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรม
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2561

1. น�ยอุดร ตันติสุนทร      จำ�นวน 1,500,000 บ�ท

2. น�ยสุจริต  ไกรศรีพันธุ์    จำ�นวน     50,000 บ�ท

3. น�งนิส�ชล  สิงหศิริ      จำ�นวน     30,000 บ�ท

ร�ยน�มผู้ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนทุนก�รศึกษ� 
ประจำ�ปี 2561

1. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.โกวิทย์  พวงง�ม   จำ�นวน  50,000  บ�ท

2. ศ�สตร�จ�รย์ระพีพรรณ คำ�หอม                จำ�นวน  30,000 บ�ท

3. รองศ�สตร�จ�รย์อภิญญ� เวชยชัย              จำ�นวน    25,000 บ�ท 
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ร�งวัลนักศึกษ�ดีเด่นเนื่องในวันสถ�ปน�คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 
ครบรอบ 64 ปี

ร�ยน�มนักศึกษ�ดีเด่น ด้�นเรียนดี
1. น�งส�วสิต� ศรีวัฒนโกศล  หลักสูตรสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
2. น�งส�วพลลด� จันทร์ฉ�ย  หลักสูตรสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
3. น�งส�วอริส� ทิวประยูร   หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�นโยบ�ยสังคมและก�รพัฒน�
4. น�ยธีระนิตย์ อุ่นหล้�   หลักสูตรสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรมห�บัณฑิต
5. น�ยกฤษฎ� ศุภกิจไพศ�ล  หลักสูตรพัฒน�ชุมชนมห�บัณฑิต
6. น�ยอดิสร กิจประเสริฐ   หลักสูตรพัฒน�ชุมชนมห�บัณฑิต
7. น�ยชัยพร อุโฆษจันทร์   หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�นโยบ�ยสังคม

ร�ยน�มนักศึกษ�ดีเด่น ด้�นบำ�เพ็ญประโยชน์และจิตอ�ส�
1. ระดับดีเด่น  น�งส�วอทิพตย� พริ้มทอง หลักสูตรสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรบัณฑิต
2. ระดับดี  น�ยธ�ร�ธร นิลจรัสวณิช  หลักสูตรสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรบัณฑิต

ร�ยน�มนักศึกษ�ดีเด่น ด้�นกีฬ�
1. ระดับดีเด่น น�ยจตุรพิธ ถิรเนตร  หลักสูตรสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรบัณฑิต



ทุนก�รศึกษ�เนื่องในวันสถ�ปน�คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 
ครบรอบ 64 ปี

ร�ยน�มผู้มอบทุนก�รศึกษ�
1. คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   จำ�นวน 192,500 บ�ท

2. น�งนวลจันทร์ แจ่มดวง      จำ�นวน 100,000 บ�ท

3. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.โกวิทย์ พวงง�ม     จำ�นวน  50,000 บ�ท

4. ศ�สตร�จ�รย์ระพีพรรณ คำ�หอม       จำ�นวน  30,000 บ�ท

5. รองศ�สตร�จ�รย์อภิญญ� เวชยชัย      จำ�นวน 25,000 บ�ท 

6. ดร.เลื่อน-ศ.ว�รุณี บิณฑสันต์       จำ�นวน 20,000 บ�ท

7. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นฤมล นิร�ทร      จำ�นวน 20,000 บ�ท

8. ทุนวิจิตร ระวิวงศ์ (ทุนเรียนดีส�ข�พัฒน�แรงง�นและสวัสดิก�ร)   จำ�นวน 10,000 บ�ท

9. น�งส�วปิยภัทร คุณเจริญ      จำ�นวน 10,000 บ�ท

10. อ�จ�รย์ชลธิช� พันธุ์พ�นิช      จำ�นวน 5,000 บ�ท

11. น�งนิด� ณ บ�งช้�ง       จำ�นวน 3,000  บ�ท

12. อ�จ�รย์ปรีย�นุช โชคธนวณิชย์      จำ�นวน 3,000  บ�ท

13. คุณอรนุช� มงคลรัตนช�ติ      จำ�นวน 2,000 บ�ท

14. กลุ่ม SWTU REUNION       จำ�นวน 1,000 บ�ท
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ทุนก�รศึกษ�เนื่องในวันสถ�ปน�คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 
ครบรอบ 64 ปี

ร�งวัลนักศึกษ�ดีเด่น ด้�นเรียนดี ด้�นกีฬ� 

1. น�ยจักรพรรดิ ไชยวรรณ์ ศูนย์รังสิต
2. น�งส�วศิริพร วีระสุวรรณ ศูนย์รังสิต
3. น�งส�วณัฐก�นต์ ส�ยสุวรรณ์ ศูนย์รังสิต
4. น�งส�วอวิก� เจริญค้�  ศูนย์รังสิต
5. น�งส�วอทิพตย� พริ้มทอง ศูนย์รังสิต
6. น�งส�วสุน�รถพิชญ์ ฝนทั่ง ศูนย์รังสิต
7. น�งส�วพุทธรักษ� สังกระธ�ตุ ศูนย์รังสิต
8. น�งส�วจิร�พร ส�ม�รถ  ศูนย์รังสิต
9. น�งส�วรัตน�ภรณ์ ธีระกิจ ศูนย์รังสิต
10. น�งส�วอัจฉร� ชัยสุระ  ศูนย์รังสิต
11. น�งส�วชลิต� ยังป�กน้ำ� ศูนย์รังสิต
12. น�งส�วณัฐน�รี ทองง�ม ศูนย์รังสิต
13. น�งส�วชลธิช� พรหมพิมพ์ ศูนย์รังสิต
14. น�งส�วกนกภรณ์ อินมี ศูนย์รังสิต
15. น�ยพงศกร ส�ระเห็ด  ศูนย์รังสิต
16. น�งส�วกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์   ศูนย์รังสิต
17. น�ยธนวินท์ สุริวงศ์  ศูนย์รังสิต
18. น�ยณัฐภัทร์ จันทร์โรจน์ว�นิช ศูนย์รังสิต
19. น�งส�วพัชรมัย พอใจ  ศูนย์ลำ�ป�ง
20. น�งส�วพรรณร�ย วงศ์คำ�ม� ศูนย์ลำ�ป�ง
21. น�งส�วรัตน�ลักษณ์ ฟูตุ้ย ศูนย์ลำ�ป�ง

22. น�งส�วกันณิก�ร์  จ�นช� ศูนย์ลำ�ป�ง
23. น�งส�ววิภ�วดี จันทะข�ว ศูนย์ลำ�ป�ง
24. น�งส�วธิม�วรรณ วงศ์คำ� ศูนย์ลำ�ป�ง
25. น�งส�วปิยธิด� หลักมิย� ศูนย์ลำ�ป�ง
26. น�ยพงศธร ศรีธ�ตุ  ศูนย์ลำ�ป�ง
27. น�งส�วขนิษฐ� แจ่มกระจ่�ง ศูนย์ลำ�ป�ง
28. น�งส�วจินตน� ดิษกร  ศูนย์ลำ�ป�ง
29. น�ยสพลพิสิษฐ์ ไชยรุ่งเรือง ศูนย์ลำ�ป�ง
30. น�งส�วนันทน�  วุฒิ  ศูนย์ลำ�ป�ง
31. น�งส�วปิยะธิด�  แก้วตุ้ย ศูนย์ลำ�ป�ง
32. น�งส�วผก�ภรณ์  ไฝปวง ศูนย์ลำ�ป�ง
33. น�ยปกป้อง ส�ยทอง  ศูนย์ลำ�ป�ง
34. น�งส�วรัตติก� ย�มะสัก ศูนย์ลำ�ป�ง
35. น�งส�วศิริลักษณ์ บุญเรือง ศูนย์ลำ�ป�ง
36. น�งส�วนิภ�พร   จันทร์ทอง ศูนย์ลำ�ป�ง
37. น�งส�ววินัสนันท์ ใจบุญ ศูนย์ลำ�ป�ง
38. น�ยพิเชฐพงศ์ ขวัญทิพย์ ศูนย์ลำ�ป�ง
39. น�งส�วเบญจภรณ์ พร�หมณ์เทศ   ศูนย์ลำ�ป�ง
40. น�งส�วพิชช�ภรณ์ ติ๊บบุตร ศูนย์ลำ�ป�ง
41. น�งส�วปิยธิด� หลักมิย� ศูนย์ลำ�ป�ง
 



w
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หลักสูตรที่เปิดสอน

“ ช่วยเข�ให้เข�ส�ม�รถ 

ช่วยเหลือตัวเองได้  ”
Help Them to Help Themselves



“ ช่วยเข�ให้เข�ส�ม�รถ 

ช่วยเหลือตัวเองได้  ”
Help Them to Help Themselves

หลักสูตรและก�รเรียนก�รสอน
 นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2497 ซึ่งเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมหน่วยงานดังกล่าวสะท้อนได้จาก
วิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า“คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำาด้าน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม และ
การพัฒนาชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ในการ
ผลิตบ ัณฑิต การสร ้างองค ์ความร ู ้และ
การแก ้ป ัญหาส ังคม โดยยึดมั่นคุณธรรม
และประโยชน์สุขของสังคม” รวมทั้งปรัชญาของ
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ว่า 
“ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ – 
Help Them to Help Themselves” 
 ความเป็นธรรมทางสังคมและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดย
เปิดการเรียนการสอนทั้งที่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์
รังสิต ศูนย์ลำาปาง และศูนย์พัทยา (เคยเปิดการ
ศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนราธิวาส 
เพื่อเป็นโครงการนำาร่องในการขยายศูนย์

การศึกษาไปส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล 
ภายหลังมีการเป ล่ียนแปลงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกไป) ซึ่งหลักสูตรที่เปิด
สอน ประกอบด้วย หลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต (ประกอบด้วยวิชาโททางการ
พัฒนาชุมชน, การบริหารกระบวนการยุติธรรม, 
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, การพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว, การบริหาร
แรงงานและสวัสดิการ และสวัสดิการผู้สูงอายุ) 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต และหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บริหารสังคม รวมทั้งโครงการปริญญาโทภาค
พิเศษ สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ สาขา
การบริหารงานยุติธรรม และสาขาพัฒนาชุมชน  
ซึ่งทุกหลักสูตร และทุกระดับที่กล่าวมา ล้วนเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้น      การสร้างทักษะองค์ความ
รู้และเสริมสร้างพลังในการช่วยเหลือให้กับ 
คน ชุมชน และสังคม แก่นักศึกษาตามปรัชญา
วิชาชีพที่ว่า “ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือ
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“ ช่วยเข�ให้เข�ส�ม�รถ ช่วยเหลือตัวเองได้  ”
Help Them to Help Themselves

ตัวเองได้” นอกจากนี้ รายวิชาที่เปิดการเรียน
การสอนในหลักสูตรต่าง ๆ นอกจากวิชาที่เน้น
ช่วยเหลือและพัฒนาคนแล้ว ยังมีอีกหลายวิชา
ที่เน้นยำาและกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนตระหนักถึง 
คุณค่า ศักดิ์ศรี และสิทธิของความเป็นมนุษย์ 
เช่น สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ 
สค. 211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความ
เป็นมนุษย์, สค.214 สวัสดิการสังคมกับความ
มั่นคงของมนุษย์และสังคม เป็นต้น 
 เนื่องด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน เป็นแห่ง
แรกของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของการ
จัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังนั้น หลักสูตรการศึกษา
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงนับว่าเป็น
เอกลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตน
ที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

 ปีการศึกษา 2560 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์
ลำาปาง ปีการศึกษา 2560 และผู้สำาเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

้



สถิตินักศึกษ�ปีก�รศึกษ� 2559
และผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2558

ที่มา สำานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://web.reg.tu.ac.th (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 ) 
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ก�รศึกษ�ภ�คปฏิบัติ
 หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได้กำาหนด
ให้นักศึกษาได้ฝึกภาคสนามเพื่อฝึกปฏิบัติงาน 

ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การประยุกต์
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การปรับตัว และเตรียมพร้อม

ในการทำางานเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น  
การศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

อันประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษา ถึงพร้อมด้วยความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 

(Attitude) และทักษะ (Skill) ทางสังคมสงเคราะห์ รวม
ทั้งคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการฝึกภาคปฏิบัตินั้น จะช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะใน
การปฏิบัติงาน และสามารถสร้างกระบวนการการเชื่อมโยง

ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สังคมสงเคราะห์จากการศึกษา
ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้ว รวม

ทั้งเป็นการปลูกจิตสำานึกที่ดีและทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นนัก
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพในอนาคต 

  สำาหรับปริญญาตรี มีการศึกษาดูงานและสัมมนาในวิชา  
สค. 201 ที่มุ่งสะท้อนให้นักศึกษาเห็นภาพการทำางานในสถานที่

ปฏิบัติงานจริงก่อนการลงการฝึกภาคปฏิบัติ 1-3 ซึ่งเป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จำานวน 3 วิชา คือ 



สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 
 ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะ
รายและกลุ่มชนผ่านการทำางานผสมผสานใน
ระดับองค์กร โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความสำาคัญกับการ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการให้
บริการอย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
(จำานวน 6 หน่วยกิต ฝึกภาคสนาม 360 ชั่วโมง 
ตลอดภาคการศึกษา)

สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 
 ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนและ
กลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ หลักการ แนว
คิดและทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน 
ในการทำางานชุมชนหลายลักษณะทั้งเมือง กึ่ง
เมืองกึ่งชนบท ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ 
ฯลฯ  ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์
ชุมชน การวางแผน  การปฏิบัติการตามแผน
งาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการ
ทำางานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ  (จำานวน 6 
หน่วยกิต ฝึกภาคสนาม 360 ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา)

สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลัก
การ วิธีการสังคมสงเคราะห์อย่างผสมผสาน
ผ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งกลยุทธ์และ
กลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรง
และโดยอ้อม ทั้งระดับจุลภาคเชื่อมโยงกับ
มัชฌิมภาคและระดับมหภาค ในองค์การ
สังคมสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ  หรือการ
ทำางานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นสำาคัญทาง
สังคม อย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ (จำานวน 6 หน่วยกิต ฝึกภาคสนาม560 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา)

 ส่วนในระดับปริญญาโท ได้กำาหนดให้
นักศึกษาฝึกภาคสนาม หลักสูตรละ 1-2 วิชา 
เช่น สค. 600 การฝึกภาคปฏิบัติ ในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต พช. 799 
การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
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พัฒนาชุมชน และ พช. 699 การเสริมสร้าง
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนภาคสนาม  
เป็นต้น
  การที่นักศึกษาของคณะฯ ได้
มีโอกาสไปฝึกภาคสนามทั้งในองค์กร และใน
ชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนต่างจังหวัด ซึ่งการ
ที่นักศึกษาจะต้องไปพักกับชาวบ้านในพื้นที่
ตลอดภาคการศึกษานั้น จะช่วยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายประเภท
ต่าง ๆ ทั้งมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง ระบบนิเวศ และจิตวิญญาณ รวมทั้ง
การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง     เพื่อปรับตัวกับ
การใช้ชีวิตในชุมชน และทำางานในองค์กรที่ทำา
หน้าที่เป็นผู้นิเทศงานภาคสนาม อันจะเป็นการ
สร้างให้นักศึกษาเกิดทักษะของการทำางานกับ
ชุมชน       การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานชุมชนทุก
ขั้นตอน ตลอดจนการเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการ
ปฏิบัติงานกับชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดการเรียน
รู้ระบบของการทำางานเป็นทีมอีกด้วย
  การฝึกภาคสนาม ทั้งระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจากจะเสริม
สร้างความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการทำางาน รวม
ทั้งการปรับตัว และเตรียมพร้อมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติงานเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว
  การศึกษาภาคปฏิบัติของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายในการทำางาน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์กับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งการฝึกภาค
ปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนักศึกษาจะได้เรียน
รู้แล้ว หน่วยงานยังได้ประโยชน์จากการฝึก
ภาคปฏิบัติ และรายงานของนักศึกษาอีก
ด้วย หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา คณะฯ ได้จัดให้มีการถอดบทเรียน
จากการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่มีผล
งานดี (good practice) โดยความร่วมมือร่วม
กันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ในคณะ และ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม ตามความสมัคร
ใจ ซึ่งปรากฏว่า “บทเรียนจากการฝึกภาค
ปฏิบัติ” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้ง
จากคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงาน/

ก�รศึกษ�ภ�คปฏิบัติ



ชุมชนที่นักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ สามารถนำา
ไปเป็นแบบอย่างในการศึกษาภาคปฏิบัติครั้ง
ต่อ ๆ ไป และ จากผลการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ของ
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  โดย
เป็นการฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน 
ซึ่งนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้มี
โอกาสเข้าไปเรียนรู้ สัมผัส และเห็นการปฏิบัติ
งานจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจากการสะท้อนของ
พื้นที่/ ชุมชนที่มีนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ปฏิบัติงานนั้น พบว่า ผลการดำาเนิน
งานของนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ก่อให้
เกิดประโยชน์คืนกลับให้พื้นที่/ ชุมชนได้เป็น
อย่างดี เช่น     การเกิดโครงการ หรือการสร้าง
แผนชุมชนเพื่อทำาให้เกิดการพัฒนาของท้องถ่ิน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้นักศึกษาจะถอนตัว
ออกจากพื้นที่/ ชุมชนแล้วก็ตาม
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องค์กร/หน่วยง�นฝึกภ�คปฏิบัติของนักศึกษ�ในคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
หน่วงานฝึกภาคปฏิบัติ 1  ประจำาปี 2560 

ฝึกหน่วยวิชาชีพที่เป็นเครือข่ายกับคณะ
1. กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

2. ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

3. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

4. ทัณฑสถานหญิงกลาง

5. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

6. บริษัท สยามกลการ จำากัด

7. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2

8. บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร

9. บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี

10. บ้านอิ่มใจ

11. มูลนิธิดวงประทีป

12. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก (จรัญ 12)

13. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ฝ่ายบำาบัดฟื้นฟู (พุทธมณฑลสาย 3)

14. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว (อิสรภาพ 33)

15. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) มีดังนี้

     15.1. ระยอง         15.3. มีนบุรี          15.5. รังสิต

     15.2. สมุทรสาคร   15.4. ไทรน้อย นนทบุรี

16. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

17. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี

18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เขตพระนคร

19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เขตบางซื่อ

20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เขตดินแดง

21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เขตพญาไท

22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

24. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา

25. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เขตบางรัก

26. ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

27. ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก เขตบางนา

28. ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี เขตพระโขนง

29. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เขตบางกะปิ

30. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร เขตสวนหลวง

31. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา เขตบางขุนเทียน

32. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง

33. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

34. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง

35. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

36. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี

37. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร

38. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

39. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

40. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

41. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

42. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี

43. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

44. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
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FACULTY 
OF SOCIAL 

ADMINISTRATION

     กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

45. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

46. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

47. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ

48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 

     (บ้านเมตตา)

49. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 

     (ฝึกที่กลุ่มประสานงาน ในสถานพินิจฯ นนทบุรี)

50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

51. สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท

52. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

53. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

54. สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

55. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

56. สถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

57. สถาบันราชานุกูล

58. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

59. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

60. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

61. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ

    (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง)

62. สหทัยมูลนิธิ

63. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

64. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

65. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สมุทรสาคร

66. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

67. สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

68. สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

69. โรงพยาบาลกลาง

70. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

71. โรงพยาบาลตากสิน

72. โรงพยาบาลตำารวจ

73. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

74. โรงพยาบาลนครปฐม

75. โรงพยาบาลปทุมธานี

76. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

77. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กองจิตเวชและประสาทวิทยา)

78. โรงพยาบาลราชวิถี

79. โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์

80. โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

81. โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

82. โรงพยาบาลศรีธัญญา

83. โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

84. โรงพยาบาลสมุทรสาคร

85. โรงพยาบาลสระบุรี งานสังคมสงเคราะห์

86. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำานักการแพทย์ กทม.
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องค์กร/หน่วยง�นฝึกภ�คปฏิบัติของนักศึกษ�ในคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 2  ประจำาปี 2560 : หน่วยฝึกภาคปฏิบัติชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นเครือข่ายกับคณะ

กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ (ลำาปาง/เชียงใหม่/เชียงราย/ลำาพูน) 
ชื่อหน่วยฝึก

1. เทศบาลนครลำาปาง

2. เทศบาลตำาบลห้างฉัตร

3. เทศบาลตำาบลนาแก้ว

4. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

5. อบต.ดอนแก้ว 

6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ

7. เทศบาลตำาบลแม่ปูคา 

8. เทศบาลตำาบลชมภู

9. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

10. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและ

    เขตภูเขา เชียงราย

11. อบต.น้ำาดิบ 

กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง/ภาคตะวันตก 
(สมุทรสงคราม/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/ลพบุรี)
ชื่อหน่วยฝึก 
1. อบต.บางคนที
2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สำานักงาน จ.เพชรบุรี) 
3. นิคมสร้างตนเองประวบคีรีขันธ์
4. เทศบาลตำาบลเขาพระงาม 

กลุ่มที่ 5 ภาคใต้  
(ภูเก็ต/ตรัง/กระบี่)

ชื่อหน่วยฝึก 
1. เทศบาลตำาบลรัษฎา จ.ภูเก็ต 
2. มูลนิธิอันดามัน (สำานักงาน จ.ตรัง)
3. มูลนิธิอันดามัน (พื้นที่ จ.กระบี่) 
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กลุ่มที่ 6 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี)
ชื่อหน่วยฝึก 

1. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 

2. สำานักงานเขตบางซื่อ

3. องค์กร Asylum Access Thailand 

4. องค์กร friend International ประเทศไทย

5. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  

6. เทศบาลเมืองท่าโขลง

7. เทศบาลนครนนทบุรี 

8. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

9. สำานักงานพัฒนาสังคมและความ 

   มั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 

10. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด

    ปทุมธานี

กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก 

(จันทบุรี/ระยอง/ตราด)
ชื่อหน่วยฝึก 

1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 

2. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (สำานักงานระยอง) 

3. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (สำานักงานตราด)

4.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สำานักงานตราด) 

กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น/อุดรธานี)

ชื่อหน่วยฝึก 
1. เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
2. อบต.นาพู่ จ.อุดรธานี 
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คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร
ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ

MOU
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บันทึกคว�มร่วมมือ (MOU)
ที่คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ ลงน�มร่วมกับหน่วยง�น/องค์กรและสถ�บันในประเทศ

ลำาดับ รายชื่อ MOU วันที่ที่ลงนาม MOU

1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับ กองบัญชาการศึกษา
29 มิถุนายน 2548

2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทางวิชาการ

และสำานักงานกิจการยุติธรรม
1 กรกฎาคม 2548

3

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำาเนินงาน “องค์กร

แห่งการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง” ระหว่าง

เรือนจำากลางลำาปาง กับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

24 กันยายน 2550

4

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำาเนินงาน “องค์กร

แห่งการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง” ระหว่าง

เรือนจำากลางลำาปาง กับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

24 มิถุนายน 2553

5

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารทางวิชาการ เพื่อการเรียน

รู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับเทศบาลตำาบลบางสีทอง

8 มกราคม 2558

6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารทางวิชาการ เพื่อการเรียน

รู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 มกราคม 2558
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการเรียนการสอน และการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ระหว่าง โรงพยาบาล

7

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลปทุมธานี, สำานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 มิถุนายน 2558

8

ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ เพื่อการยกระดับการฝึกปฏิบัติ

งานของนักศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม

ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะ

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเกริก, คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , สมาคมนักสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย

24 กันยายน 2558

9
Cooperation Agreement Between The Thammasat University and

The International Organization for Migration (IOM)
12 กรกฎาคม 2560
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บันทึกคว�มร่วมมือ (MOU)
ที่คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ ลงน�มร่วมกับหน่วยง�น/องค์กรและสถ�บันต่�งประเทศ

ลำาดับ รายชื่อ MOU วันที่ที่ลงนาม MOU

1

Agreement Between Graduate School of Social Welfare Ewha

Womans University, Republic of Korea and Faculty of Social

Administration,Thammasat University, Thailand

30 August 2011

2

Memorandum of Agreement Between The Faculty of Social and

Political Sciences at University of Padjadjaran (hereinafter as

FISIP-UNPAD) and Faculty of Social Administration at

Thammasat University (hereinafter as FSA-TU)

29 October 2011

3

Memorandum of Understanding between Faculty of Social

Administration, Thammasat University and Bandung College of

Social Welfare

15 September 2014

4

Memorandum of Understanding between Thammasat University,

Thailand and Fukushi/Bunka Mirai Net Kumamoto Bunanokino Kai

NPO

11 June 2015
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ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ประจำ�ปี2560  
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ผลการดำาเนินงาน
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 

ระหว่างปี 2560 - 2561

มอบรางวัลจูงใจให้กับนักศึกษาปีที่ 4 จาก 
Popular Vote มีดังนี้
1) รางวัล Student of the year (ผู้ได้รับรางวัลคือ 
นายเสกข์ เทียนกริม)
2) รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นด้านบำาเพ็ญประโยชน์ 
(นาย เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์) 
3) รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา (นาย ณัฐพล 
สวัสดิ์ผล และ นาย ณัฐภัทร์ จันทรโรจน์วานิช)       
4) รางวัลสุดยอดคนขยัน (นาย อรรถพร ปานกลัด)
5) รางวัลมิตรภาพ (นางสาว อาทิตยา แซ่เจิง)
6) รางวัลน้ำาใจงาม (นางสาว ปารัช ศักดิ์ดากร)
7) รางวัลเกียรติบัตรให้แก่ “คณะกรรมการนักศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทุกคน” ที่เป็นกลุ่มบุคคล
ที่อุทิศตัวในการทำางานร่วมกับคณะและนักศึกษา
อย่างสม่ำาเสมอ

ผลก�รดำ�เนินง�น
ฝ่�ยก�รนักศึกษ�และก�รเรียนรู้



รางวัลทุนการศึกษา มอบในวันสถาปนาคณะฯ
 
2.1) มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี และ
มีความจำาเป็นในการขอรับทุน จำานวน 41 ทุน เป็น
เงิน ทั้งสิ้น 267,000 บาท (โครงการระดมทุนได้เงิน 
279,00 บาท)
 
2.2) รางวัลเกียรติบัตร รางวัลนักศึกษาดีเด่น โดย
คัดเลือกนักศึกษาในทุกหลักสูตรต้ังแต่ระดับตรี-โท-
เอก (ศูนย์รังสิตและลำาปาง) โดยมีประเภทรางวัลดี
เด่นแต่ละด้าน ดังนี้ 
  

(1) นักศึกษาดีเด่น ด้านเรียนดี จำานวน 7 คน 
(2) นักศึกษาดีเด่น ด้านบำาเพ็ญประโยชน์และจิต
อาสา จำานวน 2 คน
(3) นักศึกษาดีเด่น ด้านกีฬา จำานวน 1 คน

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับคณะร่วมกับ
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มอบรางวัลในวันสถาปนาคณะฯ มีดังนี้
 
3.1) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2560
รายนามศิษย์เก่าดีเด่น 

ด้านผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
1) นางวรรภา       ลำาเจียกเทศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) นางสาวนฤมล   อินทรโชติ  
สหทัยมูลนิธิ
3) นางสาววีรมลล์  จันทรดี  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ด้านผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม
1) ดร.มนัส โนนุช  
มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์  
2)นางงามจิต  แต้สุวรรณ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ผลงานด้านการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเรียน/การปรับตัว ฯลฯ

4.1) ให้บริการแก่นักศึกษาของทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ลำาปางในปี 2560 มีจำานวนการให้บริการ 63 ครั้ง โดย

ปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพจิต (โรคซึมเศร้า, โรคอารมณ์ 2 ขั้ว, โรคเครียด, มีความคิดฆ่าตัวตาย, 

ทำาร้ายตัวเอง ฯลฯ) ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

4.2)  รับเรื่องร้องเรียนปี  2560 เรื่องพฤติกรรมบุคลากร จำานวน 1 ครั้ง และ เรื่องสวัสดิการนักศึกษา จำานวน 

2 ครั้ง

 

เพ่ิมงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา โดยเพ่ิมงบประมาณปี 2560 จากจำานวน 225,000บาท เพ่ิมเป็น 400,000 บาท 

การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมเกี่ยวกับการเปิด

ใช้บริเวณพื้นที่ของนักศึกษา เวทีให้เสนอโครงการในการทำากิจกรรมเสวนาวิชาการ และเวทีคณบดีและ

ผู้บริหารพบนักศึกษา ปี 2560 จำานวน 2 ครั้ง  รวมทั้งการจัดสวัสดิการนักศึกษาตามความต้องการ

นักศึกษา เช่น ตู้น้ำาดื่ม ชั้น1และชั้น3 ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ระหว่าง

นักศึกษาและคณะ โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทางเพจคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และกลุ่มไลน์

ฝ่ายการนักศึกษา

ให้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ “นักศึกษาหางานทำา” เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักศึกษาที่สนใจทำางาน |

Part-time ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียน



จัดให้มีโครงการระดมทุนการศึกษาเพื่อนำาเข้ากองทุนการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยได้รับเงิน

สนับสนุนจำานวน 279,000 บาท ในวันสถาปนาคณะ (25-26 มกราคม 2561)ประกอบด้วย

รายนามผู้มอบทุนการศึกษา

1. นางนวลจันทร์  แจ่มดวง                  

2. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม          

3. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำาหอม           

4. คุณภูมิธรรม-อภิญญา เวชยชัย          

5. ดร.เลื่อน-ศ.วารุณี บิณฑสันต์             

6. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร             

7. ทุนวิจิตร ระวิวงศ์ (ทุนเรียนดีสาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)  

8. นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ      

9. อาจารย์ชลธิชา พันธุ์พานิช             

10. นางนิดา ณ บางช้าง               

11. อาจารย์ปรียานุช โชคธนวณิชย์     

12. คุณอรนุชา   มงคลรัตนชาติ                

13. กลุ่ม SWTU REUNION          

14. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มอบทุนการศึกษาสมทบให้                

จำานวน  100,000 บาท

จำานวน  50,000  บาท

จำานวน   30,000 บาท

จำานวน   25,000 บาท 

จำานวน   20,000 บาท

จำานวน   20,000 บาท

จำานวน   10,000 บาท

จำานวน   10,000 บาท

จำานวน    5,000 บาท

จำานวน    3,000 บาท

จำานวน    3,000 บาท

จำานวน    2,000 บาท

จำานว       1,000 บาท

จำานวน  192,500 บาท
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คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

“ พบนักศึกษา ”
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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นางสาวธันยมัย ชูอิฐจีน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ประเภททีม)

ในการเข้าแข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2560



นางสาวภัทรา วรินทรเวช 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง 

รายการ DIVA Makeover 
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นายศิริชัย แสวงทรัพย์ 

นักศึกษาชั้นปี 4 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบทความ 

“ทุนปาล พนมยงค์” ประจำาปี 2561

หัวข้อเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างไร : ให้

ก้าวไปสู่การพัฒนาคนและสังคม”



นางสาวธัญลักษณ์ ฐิติวัชร์ธนากุล 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ได้รับรางวัลจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์

ประเทศไทย

เนื่องจากชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ

ในหัวข้อ“อนาคตของไทยกับญี่ปุ่นในสายตา

เยาวชนคนหนุ่มสาว
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นางสาวพีรดา ลำาใย 

ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

โครงการ Thammasat University ASEAN 

Deligation (TUAD) 

โดยได้เดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์ ระหว่าง

วันที่ 7-13 มกราคม 2561 โดย Thammasat 

Univesity ASEAN Deligation หรือ TUAD



นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์วิวัฒน ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ได้รางวัลชนะเลิศ 1st prize in Mind 

Speech Contest

จากการเข้าร่วม โครงการ IYF World  

Culture Camp 2018

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
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 ค ณ ะ ส ั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์           
มีพันธกิจการสนับสนุนกิจกรรมวิจัย เปิดพื้นที่
ทางว ิชาการศาสตร ์ส ังคมสงเคราะห ์และ    
สหวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2560  คณะได้รับ
งบประมาณศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
จำานวน 8 โครงการ เป็นจำานวนเงินงบประมาณ 
21,230,450 บาท และได้มีการสนับสนุนกิจกรรม
วิจัยภาย ในคณะ จากกองทุนวิจัยคณะเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมวิจัย  จำานวน 2 โครงการ 
จำานวนเงิน 300,000 บาท  
 ก า ร เ ผยแพร่ ผ ล ง าน วิ ช ากา ร แล ะ
วิจัย คณะได้จัดทำาวารสาร สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และเวทีสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาส
สถาปนาคณะเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องใน
ประเด็นของสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นเวที และ
พื้นที่ทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ และประชาชนทั่วไป   ผลงาน
วิชาการและวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ  มีจำานวน 14 บทความ ผลงานเขียน
และตำาราจำานวน 3 เล่ม

ด้�นก�รวิจัย



ลำาดับ

ที่
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทำาวิจัย/งานสร้างสรรค์ (เฉพาะผู้

ที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยประจำาของ

คณะ)

จำานวนเงิน

สนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอก

หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุนเงินวิจัย

1
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำาหอม 3,187,500

สำานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ

2
ติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง

ดูเด็กแรกเกิด ประจำาปีงบประมาณ 2560
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำาหอม 4,000,000 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

3
จ้างที่ปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามพระ

ราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
อาจารย์รณรงค์ จันใด 999,900

กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ

4

ติดตามและประเมินผลตามนโยบายของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปีงบประมาณ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 1,300,000

สำานักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

5
สำารวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำาผิดซ้ำาของผู้

ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำาลังใจ
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 1,500,000

สำานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม

6

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนิน

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trans-

parency Assessment : ITA) ประจำาปีงบประมาณ 

2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 6,400,000

สำานักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ร้อยเอ็ด

7
การส่งเสริมการพัฒนาและติดตามการดำาเนินงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 2,200,200

สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

8

การพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการเพื่อเตรียม

ความพร้อมของแรงงานนอกระบบที่มีอายุ 45 ปี ขึ้น

ไป และระบบสนับสนุนเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย

อย่างกระปรี้กระเปร่า

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร 1,642,850
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุไทย

รวม 21,230,450

โครงก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกที่ได้รับทุนประจำ�ปี 2560

กองทุนวิจัย 2560 มีการสนับสนุนงบประมาณ จำานวน 300,000 / 2 โครงการ
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บทคว�มวิช�ก�รที่ได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พศ. 2560

1. ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงกับก�รบริห�รจัดก�รก�รค้�แผงลอยในกรุงเทพมห�นคร
 นฤมล นิราทร

2. พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชกับคว�มเป็นธรรมในสังคมยุคสมัยใหม่
 สุขุมา อรุณจิต

3. ถอดบทเรียนโครงก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�ที่ได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์
 มาดี ลิ่มสกุล

4. ทฤษฎีกลยุทธ์ก�รกำ�หนดนโยบ�ยสังคมเพื่อก�รพิทักษ์สิทธิ์ 
        กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

5. จ�กสถ�นีอน�มัยสู่ศูนย์ก�รแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ: บทเรียนก�รพัฒน�ง�นสุขภ�วะชุมชนด้วยภ�รกิจถ่�ยโอนสู่ท้องถิ่น
 ณัฎฐพัชร สโรบล และ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช

6. ก�รระดมทุนท�งสังคม: ร�กฐ�นวัฒนธรรมเพื่อคว�มยั่งยืนของสังคมไทย  

          จิรพรรณ นฤภัทร  

7. สถ�นก�รณ์และคว�มท้�ท�ยของประเด็นทักษะก�รคิดและทักษะชีวิต ในก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนไทย
 ชานนท์ โกมลมาลย์ และโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง

8. ก�รค้นห�แนวท�งก�รจัดสวัสดิก�รสำ�หรับแม่วัยรุ่นในสังคมสมัยใหม่ 
 พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์

9 "นมแม่" กับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของแม่และเด็กในบริบทง�นสังคมสงเคร�ะห์
 ปรียานุช โชคธนวณิชย์

10. คว�มกรุณ�ต่อตนเอง: จ�กแนวคิดสู่ก�รประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน�วิช�ชีพสังคมสงเคร�ะห์
 ปรินดา ตาสี, ครรชิต แสนอุบล, อัจศรา ประเสริฐสิน และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย



บทคว�มที่ตีพิมพ์เผยแพรในว�รส�รฐ�นข้อมูล TCI
1. บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในกระบวนการจัดการดูแลผู้สูงอายุแบบรายกรณี: กรณีศึกษาตำาบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี 

   ผศ.ดร วรรณลักษณ์  เมียนเกิด สำานักบัณฑิตอาสา Vol 14 No 1 (2017): วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2560

2. สัดส่วนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ที่เหมาะสมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

   มั่นคงของมนุษย์ ศ. ระพีพรรณ คำาหอม, อ.รณรงค์ จันใด สำานักบัณฑิตอาสา Vol 14 No 1 (2017): วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือน

   กรกฏาคม - ธันวาคม 2560

3. ปัญหาและทางออกด้านการบริหารแรงงานของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติไทย ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   Problems and Solutions for Labor Management in Thai Automobile Suppliers วารสาร HR intelligence ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม 

   - มิถุนายน 2560)

4. การกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับงานที่รับไปทำาที่บ้านในประเทศไทย: แนวทางและข้อเสนอการนำาไปปฏิบัต ิชื่อวารสาร: วารสาร

   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่: 25 ฉบับที่: 1 เลขหน้า: 1 - 24 ปี พ.ศ.: 2560

ตำ�ร�ที่แล้วเสร็จในปี 2560
1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมสำาหรับนักสวัสดิการสังคมและนักสังคมสงเคราะห ์ รศ.ดร พงษ์เทพ สันติกุล ตีพิมพ์ ครั้งที่ 1 พฤษภาคม

  2560 สำานักพิมพ์ มธ.ทุน ตำารา มธ.

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม รศ.ดร นฤมล นิราทร ตีพิมพ์  ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2560 สำานักพิมพ์ มธ.ทุน ตำารา มธ.

3. พื้นฐานสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต ผศ .ชานนท์  โกมลมาลย์  ตีพิมพ์  ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2560 สำานักพิมพ์ มธ.ทุน ตำารา มธ.
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 หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�
นโยบ�ยสังคมและก�รพัฒน� ( น � น � ช � ต ิ ) 
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2556
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและ
การพัฒนา (นานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2556
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและ
การพัฒนา (นานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2556 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่าง
ประเทศ จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา Bachelor of Arts (Social Policy and Develop-
ment) หลักสูตรมีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรตั้งเป้าหมาย
การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จำานวน 40 คน เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 เป็นปีแรก อาจารย์ประจำาหลักสูตรเป็นผู้เชี ่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศจำานวน 3 ราย สัญชาติ เดนมาร์ก อินเดีย และ
ฟินแลนด์ โดยมีนักศึกษารวม 99 คน เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
(Full Time) 11 คน จากประเทศสวีเดน เยอรมัน เกาหลี ภูฎาน เมีย
นมาร์ มาเลเซีย ญี่ปุ ่น และใต้หวัน มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (รับเข้า) 
จำานวน 7 ราย จากประเทศญี่ปุ่น อเมริกัน แม็กซิกัน เดนมาร์ก 
ทั้งยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ส่งออก) ณ ประเทศสวีเดน และ
เนเธอร์แลนด์ 
 นอกจากนี้ยั งได้จัดการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ
โครงการ The TOT is supported by the United Nations Chil-
dren’s Fund (UNICEF Bhutan)  intensive knowledge on key 
dimensions of social policy, and is aimed for core faculty 
and staff involved in the conduct and delivery of Social Pol-
icy programme โดยฝึกอบรมให้แก่  Faculty Members of the 
Royal University of Bhutan ในระหว่างวันที่ 20 November to 1 
December 2017

ด้�นคว�มเป็น
น�น�ช�ติ



 1 .  คณะศ ึกษาด ู งานจาก
มหาว ิทยาล ัยย ่ า งก ุ ้ ง  เด ินทางมา
ท ัศนศ ึ กษาด ู งานคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำาหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในประเทศพม่า ร่วมกับ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ใน วันเสาร์ ที่ 28 
มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

      ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ 
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

 2. คณะศึกษาดูงานจาก Faculty of So-
cial and Political Sciences, Muhammadiyah  
University of Malang, Indonesia เดินทางมา
ทัศนศึกษาดูงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อ
หารือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ จำานวน 7 
ประเด็น ดังนี้ 1. Academic Curriculum 2. Prac-
tice Model 3. Lecture Exchange 4. Student 
Exchange: Sit in, Credit transfer, ect 5. Re-
search Collaboration 6. Journal and refer-
ences 7. Ext.  ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 
ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. 
 ณ ห ้องประช ุมนวลนาฎ อมาตยก ุล       
ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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 4. โครงการประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ
เร ื ่อง “Development of Social Work Educa-
tion in Myanmar” พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศไทย โดยมี
คณะผู้บริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าร่วม
ประชุม ณ โรงแรมประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวัน
ที่ 5 – 7 เมษายน 2560 ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ 
ดร. โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์) 2. ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำาหอม 
(รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ)          
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 4. อาจารย์ 
ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (ระหว่างวันที่ 
5 – 7 เมษายน 2560)

 3. คณะศึกษาดูงานจาก University of 
Mindanao in Davao City, Philippines เดินทาง
มาทัศนศึกษาดูงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เพื่อหารือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและ
อื่นๆ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 
– 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
 



 6. คณะศึกษาดูงานจาก Faculty of 
Social and Political Sciences University of 
Muhammadiyah Jakarta Indonesia เดินทางมา
ทัศนศึกษาดูงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อ
หารือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและอื่นๆ ร่วม
กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันอังคารที่ 5 
กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

 5. คณะศึกษาดูงานจาก Faculty of 
Social and Political Sciences University of 
Muhammadiyah Jakarta Indonesia เดินทางมา
ทัศนศึกษาดูงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อ
หารือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและอื่นๆ ร่วม
กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันพุธที่ 23 
สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
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 8. โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ณ ห้องประชุม 302 
ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย ์
ดร. สมคิด เลิศไฑฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และพลเอก สุรสิทธิ์ ถาวรฝ่ายกอง
บัญชาการกองทัพไทย 
ร่วมลงนาม ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์  พวงงาม, 
ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำาหอม และอาจารย์ 
ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน ร่วมเป็นพยาน  (วันที่ 
13 กันยายน 2560) 

 7. โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื ่อง Rural Develop-
ment and Poverty Eradication   ณ โรงแรม
เซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 - 4 
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์) นำาทีมคณาจารย์เข้ามีส่วนร่วมดังนี้ 1. 
อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์ 2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์ 3. อาจารย์ 
ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 4. อาจารย์ ดร. จิร
พรรณ นฤภัทร 5. คุณทองศิริ ก่ำาแดง 



 10. เ ข ้ า ร ่ ว ม งานว ั นส ั ง คมสง เ ค รา ะห ์
โ ลก  ป ี  2 560  โดยความร่วมมือระหว่าง
คณะสังคมส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์  สมาพันธ์นัก
สังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนางาน
สังคมสงเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตสังคมและ
เศรษฐกิจ 
ณ  UN (วันที่ 26 สิงหาคม 2560) โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยมี พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
เป็นประธานในพิธีเปิด 

 11. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จัดทำาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงาน
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของหญิงไทยใน
ต่างแดน ระหว่างวันที่ 19 - 31 ธันวาคม 2560 ณ 
ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรีย

 9. โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร 
Intensive Capacity Building Workshop for 
Myanmar : Social Work Educators/Prac-
titioners ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ย่างกุ้ง  นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักวิชาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน ของ
ประเทศพม่า จำานวน 16 คน และบุคลากรของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จำานวน 19 คน และในวันที่ 27 สิงหาคม 
2560 ได้ทำาพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) และนางจตุพร โรจนพา
นิช (ผู้อำานวยการกองการต่างประเทศ) ทำาพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Inten-
sive Capacity Building Workshop for Myan-
mar :Social Work Educators/Practitioners  
ณ สถาบันพระประชาบดี อำาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี (วันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2560)
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 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒน�แห่ง
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

 
 

 ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า แ ห่ ง ค ณ ะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการประสานงานและ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง
ประเทศ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และภาคีภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการดำาเนินการฝึกอบรมทางวิชาการ
งานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ เอกชนตาม
ความต้องการเฉพาะกลุ ่มบุคคล ตลอดจนการ
จัดหลักสูตรทัศนศึกษาดูงานแก่นักศึกษา และ
บุคลากรจากประเทศต่างๆ

ด้�นก�รเป็นมห�วิทย�ลัย
เพื่อประช�ชน
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ลำาดับ

ที่
วันดำาเนินงาน โครงการ หน่วยงาน

จำานวน

วัน

1 15 - 18 มกราคม 2560
โครงการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

Soka University ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ขอความร่วมมือกับ 

Soka University ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น
4 วัน

2 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2560

“การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

ยุคใหม่ เพื่อการบริหารและการจัดบริการสาธารณะที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน” ณ จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

3 27 – 28 กุมภาพันธ์  2560

“การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ” 

ณ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ 

ท้องถิ่น
2 วัน

4 29 – 31 มีนาคม 2560

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความ

ยั่งยืน” ณ จังหวัดสตูล

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

5 7 – 9 พฤษภาคม 2560

“การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นยุค

ใหม่เพื่อการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน” ณ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

6
26 พฤษภาคม – 

6 มิถุนายน 2560

“การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสังคมสงเคราะห์ (San Di-

ego State University) ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. 

ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดลพบุรี จังหวัดระยอง 

และจังหวัดชลบุรี

San Diego State University 12 วัน

7 9 -17 มิถุนายน 2560

“การพัฒนานักบริหารจัดการในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” 

ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ณ มธ.ท่าพระจันทร์ และประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
9 วัน

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒน�แห่งคณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ ปี 2560 



ลำาดับ

ที่
วันดำาเนินงาน โครงการ หน่วยงาน

จำานวน

วัน

7 9 -17 มิถุนายน 2560

“การพัฒนานักบริหารจัดการในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” 

ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ณ มธ.ท่าพระจันทร์ และประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
9 วัน

8 13 - 15 มิถุนายน 2560

“ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำาหรับผู้บริหาร 

ข้าราชการ พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมจัดทำากิจกรรม English 

Adventure Camp” จังหวัดนครราชสีมา

บริษัทอิงลิช เมจิก ซัคเซส จำากัด 3 วัน

9 5 - 7 กรกฏาคม 2560
“การบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสู่ความเป็นเลิศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชลบุรี” ณ จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

10 28 - 30 สิงหาคม 2560
“การบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสู่ความเป็นเลิศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

11 6 – 8 กันยายน 2560

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความ

ยั่งยืน” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

12 13 – 15 กันยายน 2560

“การพัฒนาบุคลากรกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้

บรรลุเป้าหมายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจพอ

เพียง” ณ จังหวัดระยอง

บริษัทอิงลิช เมจิก ซัคเซส จำากัด 3 วัน

13
29 พฤศจิกายน – 

1 ธันวาคม 2560

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพผู้นำา

องค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม 

พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ณ 

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน

14 13 – 15 ธันวาคม 2560
“การบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น
3 วัน



ศูนย์ปฏิบัติก�ร
สังคมสงเคร�ะห์คลองจั่น

ก�รวิจัยของ
คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมโครงการ

บริการสังคม ผ่านโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์ปฏิบัติการ

สังคมสงเคราะห์คลองจั่น ซึ่งดำาเนินการรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

อายุระหว่าง ๒-๕ ปี  โดยมีค่าบริการในอัตราที่ต่ ำาเพื่อช่วยเหลือ ให้

บริการชาวชุมชนคลองจั ่น และชุมชนใกล้เคียง ซึ ่งส่วนมากเป็น

ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้โครงการยังเป็นศูนย์ให้คำาแนะนำาปรึกษา

ด้านสถาบันครอบครัว ทั้งในและนอกชุมชน โดยโครงการได้มี

การดำาเนินงานบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม จากการร่วมมือและ

ประสานงาน กลุ่ม องค์การสวัสดิการต่างๆ ในการระดมทรัพยากร

และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ การ

จัดกิจกรรมประจำาปี 2560  โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ผ่าน กิจรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมทำาบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  

 นอกจากนี้โครงการยังเป็นศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติ (Social 

Lab) ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์กร และชุมชน

คลองจั่นอย่างแท้จริงโดยการลงพื้นที่สำารวจชุมชน และจัดกิจกรรม

ตามความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว

ชุมชนคลองจั่น

 สำาหรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ใน

ส่วนด้านการวิจัยได้เข้าร่วมในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นสมาชิกในเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัย(RUN) โดยคลัสเตอร์

อาเซียนศึกษา เเละร่วมการประชุมสัมมนาและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน ในระหว่างวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร
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โครงก�รบันทึกภ�พน้อมรำ�ลึก 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ร ่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
จัดทำาโครงการบันทึกภาพน้อมรำาลึกในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เปิดให้ประชาชนถ่ายภาพน้อมรำาลึกในหลวง
รัชกาลท่ี 9 บริการฟรี ระหว่างวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีประชาชนและหน่วยงาน 
ร่วมถ่ายภาพ จำานวน 112,109 คน
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งบประม�ณ
 

 ปีงบประมาณ 2560 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับ

งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ รวมทั้งสิ้น จำานวน 64,795,880 บาท (ยังไม่รวมงบ

ประมาณโครงการบริการสังคม) ประกอบด้วย  

1) งบประมาณแผ่นดิน จำานวน 41,513,600 บาท   

2) งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา

   และพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำานวน 

   2,867,680 บาท  

3) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 

   จำานวน 20,414,600  บาท 



อ�ค�รและสถ�นที่

 คณะส ังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์ มี

อาคารสถานที่สำาหรับจัดการเรียนการสอน ณ 

ศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

1)  ท่าพระจันทร์ มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ สูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 3,382 

ตารา ง เ ม ต ร  ป ร ะ กอบด้วยพื้นที่ใช้สอยส่วนของ

คณะฯ จำานวน 2,419 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอย

ส่วนของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำานวน 

963 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใช้อาคารและสถานที่ 

ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์

2) ศูนย์รังสิต มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 7 ชั้น มี

พื้นที่ใช้สอย 3,388 ตารางเมตร และใช้อาคารและสถานที่ของ

คณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต

3) ศูนย์ลำาปาง ใช้อาคารและสถานที่ร่วมกันกับคณะ/สาขาอื่นๆ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง

4) ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง 

ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,173 ตารางเมตร และ

มีพื้นที่ในส่วนของสนามเด็กเล่นอีก จำานวน 558 ตารางเมตร
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เทคโนโลยีส�รสนเทศ
 คณ ะ ฯ  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยที ่เข้าถึงได้จาก

เว ็ บ ไซต ์ ของคณะฯ และมีฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือข้อมูล

สารสนเทศท่ีจะนำาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการวิจัยได้ อย่างไรก็ดี เน่ือง

จากคณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ ในภาพรวม เพ่ือให้มี

ความทันสมัยและเช่ือมต่อกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ข้อมูลท่ีอยู่ในระบบฐาน

ข้อมูลข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยจึงอาจจะยังไม่เป็นปัจจุบัน

 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น

ต่อไปน้ี

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย 

หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์

- ส่ิงอำานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย

ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ



จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting pro-

fessor) คณะสังคมสงเคราะห์สนับสนุนพันธกิจพันธ

กิจด้านการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

โดยได้ดำาเนินกิจกรรม/โครงการ  ที่เกี่ยวข้องในหลาย

ส่วน ดังนี้

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณะกรรมการสารสนเทศ 

ดำาเนินการประเมินความต้องการจำาเป็นในการจัดให้มีห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อใช้

สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และผลิตงานวิจัย ซึ่งคณะฯ ได้จัดให้มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 

เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ ดังนี้

ศูนย์รังสิต 

ห้อง 401 (สำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จำานวน 30 เครื่อง

ห้อง 408 (สำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จำานวน 40 เครื่อง

ห้อง 404 (สำาหรับคณาจารย์) จำานวน 12 เครื่อง

ศูนย์ท่าพระจันทร์

ห้อง 309 (สำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จำานวน 20 เครื่อง

  บริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

นักศึกษาสามารถใช้บริการของสำานักหอสมุดหรือ บริการห้องสมุด Online ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกช่วงเวลา
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 ปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการ

เชื่อมต่อระบบการทำางานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้ง 3 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ท่พระจันทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง มีการจัดทำาเว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร/การจัดประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ที่นอกเหนือจากสื่อ

สิ่งพิมพ์ที่ เป็นเอกสารผ่านสื่อกลางอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ใช้บริการได้แก่ 

คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่ง

สืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากฐานข้อมูลท่ีให้บริการผ่านเว็บไซต์คณะ 

ปัจจุบันมีโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้บริการจำานวน  7 ฐาน ได้แก่

- ระบบฐานข้อมูลวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบาย

สังคม 

- ร ะ บ บ ฐ าน ข ้ อ ม ู ล ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ ์ แ ล ะ ส า ร น ิ พ น ธ  ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- ระบบฐานข้อมูลการเพิ่มพูนความรู้และงานสร้างสรรค์ทาง

วิชาการ

- ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- ระบบฐานข้อมูลสารบรรณคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์

- ระบบฐานข้อมูลวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- ระบบฐานข้อมูลควบคุมงบประมาณ คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 



 ในปีงบประมาณ  2559 มีการวางแผนการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์โดยมีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ห้อง 

408 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  ให้ทันสมัย

เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุดและนำาระบบโปรแกรม

ควบคุมงบประมาณหน่วยงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

และระบบบริหารครุภัณฑ์เข้ามาใช้บริหารจัดการการเงิน

และการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับพันธกิจของ

คณะฯ  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเว็บไซด์ 2 ภาษา คือ ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้

บริการที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น มีการติดตั้ง VDO Conferences 

ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ห้อง 406 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต เชื่อมต่อกับห้องประชุม สค.

208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์  และห้องประชุม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง เพื่อสะดวกแก่การจัดประชุมและ

การจัดการเรียนการสอนระหว่างศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์

ลำาปาง
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บันทึก 12 เดือน
คณะสังคม

สงเคร�ะห์ศ�สตร์

DIARY
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January

 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์”เนื่องในวันสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี โดยมีการมีการเชิญ
วิทยากรมาพูดแบบ “TED TALK” หรือ “SW TALKS” เป็นการพูดแบบ
เสริมพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง โดยมีผู้พูดประกอบด้วย

 SW Talks 1 เรื่อง “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” โดย อาจารย์ วิวัฒน์  ศัลยกำ ธร
 SW Talks 2 เรื่อง “วิถีพอเพียง” โดย มร. มาร์ติน วีลเลอร์
 SW Talks 3 เรื่อง “จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” โดย รศ. ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
 SW Talks 4 เรื่อง “ขาดทุนคือกำ ไร” โดย อาจารย์ สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
 SW Talks 5 เรื่อง “กลับคืนสู่ฐานราก” โดย นางสาว จิตชนก ต๊ะวิชัย
 SW Talks 6 เรื่อง “พลังแห่งชีวิต” โดย นางสาวนาลอ จะมู

25 มกราคม พ.ศ.2560
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February

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุม ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคม และ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    และ
ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศพม่า”  ณ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ชั้น 6 แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
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March

 ริเริ ่มและเตรียมการ
ดำาเนินงานโครงการบันทึกภาพน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ          
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดย
ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ ห้อง
ประชุม 303 ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ โดยมีกำ หนดในการเปิดโครงการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

มีนาคม พ.ศ.2560
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April

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Development of Social Work Education i n 
M y a n m a r ”  พ ัฒนาหล ักส ูตรการ เร ียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีคณะผู ้บริหาร 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที ่ 
5–7 เมษายน พ.ศ.2560 ได้แก่ 
1 .ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม 

(คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
2.ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำ หอม 

(รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ) 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
4.อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

5-7 เมษายน 2560
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May

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ดำ เนินการเปิดโครงการบันทึกภาพ น้อมรำ ลึก ในหลวงรชักาล
ที่ 9 ร่วมน้อมรำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทร มหาภูม ิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมนวลนาฎ 
อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 โดย เป ิ ด ให ้ ปร ะชาชน  หน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ หน่วยงานองค์กรภายนอก ร่วมบันทึกภาพน้
อมรำ ลึก ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2560 โดยมีประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม 
159,345 คน

18 พฤษภาคม 2560
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June

 นำ นักศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
จำานวน 7 คน ไปฝึกงานที ่จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ ่น  
ก ับสมาคมบ ูนาโนก ิ  โดยม ีคณบด ีคณะส ังคมสงเคราะห ์
ศาสตร์  ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์ และ
รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ ไปส่งนักศึกษาในการฝึก
ภาคปฏิบ ัต ิด ้านส ังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์ในคร ั ้งน ี ้  และม ี
คุณโทโมโซเอะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

23-28 มิถุนายน 2560
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 July

จัดสัมมนาวิชาการ 
เรื ่อง “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0 

ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร ชั ้น 3 อาคารอเนกประสงค ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยโครงการ
หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบาย
สังคม โดยมีวิทยากรร่วมสัมมนา ประกอบด้วย 

1. คุณบุญเลิศ  ธีระตระกูล  (รองปลัดกระทรวงแรงงาน)
2. คุณชินชัย  ชี ้เจริญ  (ที ่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์)
3. คุณศตพงษ์  สุนทรารักษ์  (ผู ้อำานวยการส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาท้องถิ ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น)
4. ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เป็นผู ้ดำาเนินรายการ

19 กรกฎาคม 2560
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August

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื ่อง Rural Development 
and Poverty Eradication ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัด
อุดรธานี ระหว่างวันที ่ 1-4 สิงหาคม 2560 ที ่ผ ่านมา โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม  นำาทีมคณาจารย์เข้ามีส่วน
ร่วมดังนี ้ 
1. อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท ์
2. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย ์
3. อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
4. อาจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
5. คุณทองศิริ ก่ ำาแดง 

1-4 สิงหาคม 2560
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September   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร ่วมกับ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ดำาเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และ ด้านการ
จ ัดก ิจกรรมร ่วมก ัน ณ ห ้องประช ุม 302 ช ั ้น 3 คณะส ังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
เมื ่อวันพุธที ่ 13 กันยายน 2560 
 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไฑฑูรย์  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพลเอก สุรสิทธิ ์ ถาวร ฝ่ายกอง
บัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนาม ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย ์ 
พวงงาม, ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำาหอม และ อาจารย์ ดร. 
อัจฉรา ชลายนนาวิน ร่วมเป็นพยาน

13 กันยายน 2560
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October

   ศาสตราจารย ์  ดร.โกว ิทย ์  พวงงาม 
คณบดีคณะส ังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์ และ ท ีมผ ู ้บร ิหารคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และบุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และนำาเสนอข้อมูลการ
ดำาเนินงานของคณะฯ ตามแนว EdPEX พร้อมตอบข้อซักถาม 
คณะรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อ
การดำาเนินการที ่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำาปีการศึกษา 2560 
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที ่ 3 - 4 ตุลาคม 2560 

 3–4 ตุลาคม 2560
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November
 ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู ้
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดำาเนินการจัดโครงการแนะแนว
การศ ึกษาคณะส ังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์  ณ  มหาว ิทยาล ัย
ธรรมศาสตร์ ศ ูนย ์ร ังส ิต ระหว่างว ันท ี ่   10 – 12 พฤศจิกายน 
2560  ท ี ่ผ ่านมา และ มอบวุฒิบ ัตรแก่ผ ู ้ท ี ่ผ ่านการแนะแนว

10 - 12 พฤศจิกายน 2560
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 December

26 – 27 ธันวาคม 2560

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำาเน ินการจัดสัมมนาคณาจารย์
เกี ่ยวกับด้านการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีและการจัดการ
เรียนการสอน
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ลำาดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม จำานวนครั้ง

1 การประชุมคณาจารย์ในรอบปี 4 ครั้ง

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 8 ครั้ง

3 การประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ 5 ครั้ง

4 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 2 ครั้ง

5 การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 1 ครั้ง

6 คณบดีพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ครั้ง

7 คณบดี และทีมบริหารคณะฯ พบผู้ปกครอง

1. หลักสูตรปริญญาตรี 1 ครั้ง

2. หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) 1 ครั้ง

รวม 24 ครั้ง 

 การบริหารคณะฯ และการสื่อสารภายในคณะฯ



หลักสูตรและการเรียนการสอน
1. ประชุมและจัดทำาคู่มืออาจารย์ประกอบการเรียนการสอน และจัดทำาคู่มืออาจารย์ 2 ครั้ง 200 เล่ม

2. ส่งเสริมให้มีพื้นที่ต้นแบบ (Social Lab) เพื่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สำาหรับ      นักศึกษา 15 แห่ง

3. ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ทางด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาชุมชน    5 แห่ง

4. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา (มอบทุนในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

4.1 มอบทุนการศึกษา (ศูนย์รังสิต)    21 ทุน

4.2 มอบทุนการศึกษา (ศูนย์ลำาปาง)    20 ทุน

4.3 มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น (ด้านเรียนดี)               7 รางวัล

4.4 มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น (ด้านบำาเพ็ญประโยชน์)    2 รางวัล

4.5 มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น (ด้านกีฬา)                1 รางวัล

4.6 มอบเกียรติบัตรเป็นรางวัลให้แก่คณะกรรมการนักศึกษา             34 รางวัล

ด้านการวิจัย
1. เวทีส่งเสริมตำาแหน่งทางวิชาการ   2 ครั้ง

2.  ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำาแหน่งทางวิชาการ 7         คน                                                  

• ตำาแหน่งศาสตราจารย ์    1 คน                                                      

• ตำาแหน่งรองศาสตราจารย ์    2 คน                                                

• ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์   4 คน

3. จัดให้มีการส่งเสริมเวทีวิชาการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา      2   ครั้ง 

4. ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำานวน 8 โครงการ                        

งบประมาณ 21,230,450 บาท

5. มีการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยภายในคณะฯจากกองทุนวิจัยคณะฯ จำานวน 2 โครงการ จำานวนเงิน 300,000 บาท 

6. มีผลงานวิชาการและวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จำานวน 14 บทความ 

7. ผลงานเขียนและตำารา จำานวน 3 เล่ม
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ด้านความเป็นนานาชาติ

1. จัดการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ โครงการ The TOT is supported by the United Nations Children’s Fund 

(UNICEF Bhutan) intensive knowledge on key dimensions of social policy, and is aimed for core faculty 

and staff involved in the conduct and delivery of social policy programme โดยฝึกอบรมให้แก่ Faculty 

Member of the Royal University of Bhutan ในระหว่างวันที่ 20 November to 1 December 2017

2. ให้ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (Development of Social Work Edu-

cation in Myanmar) 2 ครั้ง และเสนอให้กับมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเรียบร้อยแล้ว

3. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Intensive Capacity Building Workshop for Myanmar : Social Work Educators/

Practitioners ให้กับคณาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

4. มีคณะศึกษาดูงาน จำานวน 4 ครั้ง เช่น 1. University of Yangon 2. Faculty of Social and Political Sciences, 

Muhammadiyah University of Malang, Indonesia 3. University of Mindanao in Davao City, Philippines 4. 

Faculty of Social and Political Sciences University of Muhammadiyah Jakarta Indonesia 

5. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Rural Development and Poverty Eradication ณ โรงแรมเซ็น

ทารา จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560

6. การจัดโครงการ Training of Trainers (TOT) ให้กับ Social Policy and Social Protection Faculty of Social 

Policy Certificate Programme, University of Bhutan ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

SPRI - SPD/Thammasat  University, Bangkok, Thailand



บริการวิชาการแก่สังคม

1. จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 เป็นจำานวน 11 ครั้ง ที่สำาคัญๆ เช่น 

• สัมมนาวิชาการเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์” เนื่องใน

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี โดยมีการเชิญวิทยากรมาพูดแบบ “TED TALK” 

หรือ “SW TALKS” เป็นการพูดแบบเสริมพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง ในวันที่ 25 มกราคม 

2560 

• สัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัด

• สัมมนาวิชาการเรื่อง “สวัสดิการแห่งรัฐ : ลดหรือเพิ่มโอกาสคนจน” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุม 302 ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

• สัมมนาวิชาการเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ ในการขอตำาแหน่งทางวิชาการผ่านงานวิจัย” ในวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2. จัดให้มีการฝึกอบรมในนาม “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ให้กับส่วนราชการ 

กระทรวง กรม และสมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในปี 2560 รวม 14 โครงการ มีรายได้ 7,782,089 บาท
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
โทรสาร: 02-224-9417

อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)

โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th

เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำาปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำาาปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก

อ.ห้างฉัตร จ.ลำาาปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3

โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th

เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th




