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ก ำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร 
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบ 69 ปี  

เรื่อง “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของกำรปฏิรูปควำมห่วงใยดูแลทำงสังคม” 
(Shifting to the Next Normal, Transforming the Delivery of Social Care) 

วันพุธที่ 25 มกรำคม 2566  เวลำ 08.30-16.30 น. 
----------------------------------------------- 

ภำคเช้ำ  
การสัมมนาวชิาการ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
 
 
 
 
 

 
เวลา 08.30 - 08.50 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
 - คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   กล่าวรายงาน 
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 

เวลา 08.50 - 09.50 น.  Keynote Speaker เร่ือง “Shifting to the Next Normal, Transforming the Delivery of  
 Social Care” โดย   

1) Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UNDP)  
 2)   Dr. David Rose ประธาน Asian and Pacific Association for Social Work Education (APASWE) 
 ผู้ด าเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ีลิ้มมณี 

เวลา 09.50 - 10.50 น. เสวนาวิชาการ เร่ือง “มาตรการสนับสนุนและฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19”  
 (Post COVID-19 Resilience and Supporting Measures)    
 วิทยากร   
 1)  นายขจร ศรีชวโนทัย  อธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 2)  นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกจิ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 3)  นางจนิตนา จนัทร์บ ารุง   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
 ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี 

เวลา 10.50 - 11.20 น. การแสดงงิ้วแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เร่ือง “หลิงอู่คู่แดนโดม” 

เวลา 11.20 - 12.00 น. มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา 
 1)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น, รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ, การแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2565 
 2)  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น, รางวัลนักศึกษาดีเด่น, ทุนการศึกษา 
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เวลา 12.00 - 12.30 น. การแสดงดนตรี Relaxing Music โดย Soc Work Band วงดนตรีประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ผู้ด าเนินรายการภาคเช้า 1)  นางสาวภัทรธิราภรณ์ เสนานุช  นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงคราะห์ศาสตร์บัณฑิต 
2)  นางสาวพิมพ์วิไล สุนทรโรหิต  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและ

การพัฒนา (SPD) – หลักสูตรนานาชาติ 
 
ภำคบ่ำย การน าเสนอผลงานวิชาการและเสวนาวิชาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

เวลา 13.30 - 16.30 น.  การน าเสนอผลงานวิชาการและเสวนาวิชาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
 (จะมีรายละเอียดในแต่ละห้องย่อยแนบอีกครั้ง) 
 
ห้องย่อยที่ 1:   การน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “กำรดูแลทำงสังคมในยุควิถีใหม่” 
 ผู้ด าเนนิรายการ ผูช้่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด 
 
 
 
 
 
ห้องย่อยที่ 2:  การน าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง “กำรเสริมพลังควำมเข้มแข็งโดยครอบครัว กลุ่ม ชุมชน” 
 ผู้ด าเนนิรายการ อาจารย์ ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจนัทร ์
 
 
 
 
 
ห้องย่อยที่ 3:  การน าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง “Studies on Vulnerable Communities in Thailand and the  
 Sub-Mekong Region” 
 ผู้ด าเนนิรายการ Ajarn Pred Evans 
 
 
 
 
 
ห้องย่อยที่ 4:  ห้องเสวนาวิชาการเรื่อง “Social Telecare กบักำรดูแลกลุ่มเปรำะบำงทำงสงัคมในระบบสุขภำพปฐมภูมิ”  

 จัดโดย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 ผู้ด าเนนิรายการ  คุณสโรทร ม่วงเกลี้ยง 
 
 
 
 
 
 

Meeting ID : 943 8128 9333 
Passcode: R004 

 

Meeting ID : 913 2400 2477 
Passcode : R001 

Meeting ID : 941 2430 6145 
Passcode : R002 

Meeting ID : 920 2353 1269 
Passcode : R003 



3 

 
หมายเหตุ    
 1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2) การน าเสนอผลงานวิชาการและการเสวนาวิชาการออนไลน์ในภาคบ่าย จะมีรายละเอียดในแต่ละห้องย่อยแนบอีกครั้ง 
 3) ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ลงทะเบียนทาง Google Form และใช้ ID ที่เป็นชื่อ-นามสกุลจริง หรือ 
  ชื่อที่สามารถอ้างอิง ในการเข้ารหัสสัมมนาออนไลน์ เพื่อการนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องส าหรับ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
 4) ผู้จัดงานเตรียมล่ามแปลภาษาผา่นระบบ Zoom ขอให้ผู้เข้าร่วมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการฟังมาเอง 
 5)   กรณีต้องการค าแนะน าในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โปรดติดต่อที่ โทร.02-6965512 
  (อัสวิน สังข์ทอง, อิทธิวัตร เงาศรี) ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านช่องทาง Facebook : @socwork.tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. 
3 มกราคม 2566 


