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ก ำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำรออนไลน์ 
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบ 67 ปี  

เรื่อง “ควำมท้ำทำยของศำสตร์สังคมสงเครำะห์และนโยบำยสวัสดิกำรสังคม ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
“Challenges Posed to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic” 

วันจันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564  เวลำ 09.00-16.30 น. 
------------------------------------------------------  

 
ภำคเช้ำ การสัมมนาวชิาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
 

     Meeting ID: 865 076 6197 
              Passcode: covid19 

 

เวลา 09.00 – 09.29 น.   พิธีเปิดการสัมมนา 
   - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน 
   - คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  กล่าวเปิดงาน 

เวลา 09.30 – 12.30 น.  เสวนาวิชาการ เร่ือง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”  “Challenges Posed to Social Work and Social Welfare  
Policy by the COVID-19 Pandemic”  

วิทยำกร 
   - Dr. Antonios Roumpakis   Chair of the Board of Studies, Department of Social 
        Policy and Social Work, University of York, UK. 
   - Prof. Pei-Shan Yang    Chair of Social Work Department, National Taiwan  

      University, Taiwan. 
   - ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ ค าหอม  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
   - นายอนุกูล ปีดแก้ว     รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   - นางเยาวเรศ ค ามะนาด     นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย 

   ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   - อาจารย์ ดร.อรุณ ีลิ้มมณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
   - อาจารย์ Pred Evans  รองผู้อ านวยการหลักสูตรนานาชาติ Social Policy and  
       Development (SPD) 

ภำคบ่ำย การน าเสนอผลงานวิชาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

เวลา 13.30 – 16.30 น.   การน าเสนอผลงานวิชาการออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ดังนี้ 
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ห้องที่ 1 : เรื่อง “โควิด-19 : ควำมท้ำทำยต่อนโยบำยสังคมและสังคมสงเครำะห์” 
o ความมั่นคงทางภววิทยาและการฟื้นคืนความเข้มแข็งในช่วงการแพร่ระบาด COVID 19 
o Social Assistance Policies in Thailand and Laos during COVID-19: Emerging Policy Lessons           

in ASEAN 
o ความโหยหาทางการสัมผัสภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา  2019 ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
o วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การด าเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
o การใช้ TeleHealth กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์: การปรับตัวต่อโลกยุคดิจิทัลและข้อควรตระหนัก        

ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 

 

ห้องที่ 2 : เรื่อง “ผลกระทบตอ่วิถีชุมชนเมื่อโควิด-19 แพร่ระบำด” 
o แผงลอยและโรคระบาด 
o คุณค่าและสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานรัฐ 
o ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส: กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
o กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 
o การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ของผู้สูงอายุ      

ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

ห้องที่ 3 : เรื่อง “กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มเปรำะบำง และองค์กร ภำยใต้โควิด-19” 
o Struggle and Hardship: The Impact of COVID-19 on Thai Individuals 
o รูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้วยมิติความเป็นมนุษย์และสังคมในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดโรคโควิด  19: 

กรณีรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ 
o การพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการท างานเป็นทีมของส านักงาน เลขานุการ                  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
o พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น 
o อัตลักษณ์ของวัณโรคร่วมเอชไอวีภายใต้สถาบันเชิงอ านาจของเรือนจ า 
o ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทน 
 
 
 
 
 

 
                 Meeting ID: 865 076 6197    
                           Passcode: covid19 
 

 
                Meeting ID: 294 991 6165 
                          Passcode: covid19 
 

 
               Meeting ID: 361 388 4884 
                         Passcode: covid19 
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ห้องที่ 4 : เรื่อง “ควำมเข้มแข็งและควำมรุนแรงของครอบครัวจำกโควิด-19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง” 

o การท าร้ายทางอารมณ์ทีส่่งผลตอ่สุขภาวะของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 
o วิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพนัธุป์กาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้ ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
o ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
o สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่มีผลความสัมพนัธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์แห่งหนึ่ง 
o การสร้างสมดลุชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของผู้สูงอายุในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

o  
 

 
 
 

 
หมายเหตุ    

1) เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ขอความกรุณาทุกท่านใช้ ID ที่เปน็ชื่อ-นามสกุลจริง หรือ 
        ชื่อที่สามารถอ้างอิง ในการเข้ารหัสสัมมนาออนไลน์ 

   2) กรณีต้องการค าแนะน าในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โปรดตดิต่อที่  
           โทร.02-6965512 (อัสวิน สังข์ทอง, อิทธิวัตร เงาศรี) ในวันและเวลาราชการ  
          หรือ ผา่นช่องทาง Facebook  : @socwork.tu 

 
 
   3) การให้หน่วยคะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหส์ าหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบรับอนุญาตสังคมสงเคราะห ์

    4)   QR Code แบบประเมินการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ       

 
               Meeting ID: 741 506 0766                              
                         Passcode: covid19 
 


