
 

 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร  
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบ ๖๖ ปี  

เร่ือง “สังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม : กำรปลดล็อคควำมเหลื่อมล  ำสู่ควำมยั่งยืน” 
Social work and social welfare: Mechanisms to unlock social inequality towards sustainability 

วันศุกร์ที ่๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมศรีบูรพำ และอำคำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์  

เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
------------------------------------------------------  

พิธีกำรทำงศำสนำ  

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.   บวงสรวงพระภูมิ และสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสิงหนาท  
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.   ถวายสังฆทานพระสงฆ์ ๙ รูป ณ ห้องบรรยาย สค.๑๐๒ ช้ัน ๑ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

ภำคเช้ำ ช่วงที ่๑  ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (ภาคเช้า) 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการสัมมนา 
   - คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ กล่าวรายงาน 
   - อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 
   - พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  
               รางวัลศิษย์ปัจจุบันดเีด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.   ปาฐกถา เรื่อง “สังคมสงเคราะห์และสวสัดิการสังคม : การปลดล็อคความเหลื่อมล้ าสู่ความยั่งยืน”   
                                    โดย  ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎส์กุล  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ภำคเช้ำ ช่วงที ่๒  การสัมมนากลุม่ย่อย  

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   การสัมมนากลุม่ย่อย แบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ 

ห้องที ่๑  ณ หอประชุมศรีบูรพา เรื่อง “ปลดล็อคความเหลื่อมล้ า มติิเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน” 
 วิทยากรโดย   รศ.ดร.นฤมล นริาทร  (คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  มธ.) 
              รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวสัดาการ  (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.) 
                                    ดร.สมชัย จิตสุชน              (ผู้อ านวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ทีดีอาร์ไอ) 

ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วรีะสมบัติ (ผูอ้ านวยการหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดกิารมหาบัณฑติ 
 คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มธ.) 

ห้องที ่๒  ณ ห้องประชุม สค.๓๐๒ ช้ัน ๓ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง “ปลดล็อคความเหลื่อมล้ า  
มิติสวสัดิการสังคมสู่ความยั่งยืน” 

วิทยากรโดย   รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซซููก ิ(รองผู้อ านวยการการด้านการวิจยัเชิงยุทธศาสตร์ สกว.) 
              น.ส.สราญภัทร อนุมัตริาชกิจ   (รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
   ศ.ระพีพรรณ ค าหอม    (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.) 



 

 

๒ 
 
ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด  (ผูอ้ านวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต  

  สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.) 

ห้องที ่๓  ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกลุ (ห้องประชุม สค.๒๐๕) ช้ัน ๒ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง  
“ปลดล็อคความเหลื่อมล้ า มิติการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” 

วิทยากรโดย   ผศ.ดร.ชุมเขต  แสวงเจริญ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยการนักศึกษา มธ.) 
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ  (ผู้อ านวยการศูนย์ออกแบบและพฒันาเมือง สสส.)                                   

                                    น.ส.ศรินพร  พุ่มมณี           (ผู้อ านวยการกลุม่ปั้นเมือง) 
ด าเนินรายการโดย ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง   (รองคณบดฝี่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มธ.) 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ภำคบ่ำย ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.    ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (ภาคบ่าย) 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.    การน าเสนอผลงานวิชาการ (ห้องย่อย ๑-๔)  

ห้องที ่๑  ณ ห้องบรรยาย สค.๑๐๒ ช้ัน ๑ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เรื่อง “ปลดล็อคความเหลื่อมล้ า มติิเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน” 

ห้องที ่๒  ณ ห้องบรรยาย สค.๓๐๒ ช้ัน ๓ อาคารคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  
เรื่อง  “ปลดล็อคความเหลื่อมล้ า มิติสวสัดิการสังคมสู่ความยั่งยืน” 

ห้องที ่๓  ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกลุ (ห้องประชุม สค.๒๐๕) ช้ัน ๒ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
เรื่อง  “ปลดล็อคความเหลื่อมล้ า มิติการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” 

ห้องที ่๔  ณ ห้องบรรยาย สค.๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคารคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  
เรื่อง  “บทเรียนรู้จากช้ันเรียน :  ประสบการณ์ตรงสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน” 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    พิธีมอบประกาศนียบตัรส าหรับผูน้ าเสนอผลงานวิชาการ ณ ห้องสมัมนาย่อย ๑-๔ 

ภำคค่ ำ  ณ บริเวณสนามฟตุบอล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.    งานคืนสู่เหย้านักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการนี้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


