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โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี  

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

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

------------------------------- 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักการและเหตุผล    

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 
2497 และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2497 โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห์
และการประกันสังคม และเพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และ
การประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้น คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา 

ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนก
วิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 เพ่ิมแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยล าดับ แผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนก
อิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2527  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้พัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคม
ด้วยดีมาเป็นล าดับ ใน พ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักงาน
เลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

พ.ศ.2561 ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เป็นภาควิชา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 144 ง เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 
2561 เป็นต้นไป ให้แบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา จ านวน 2 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ 2) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน  

ปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการตามภารกิจการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการสังคม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558  
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เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ เปิดการเรียนการ
สอนมานานกว่า 69 ปี รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงมี
โครงการจัดสัมมนาวิชาการ งานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เรื่อง “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม” (Shifting to the 
Next Normal, Transforming the Delivery of Social Care) ในวันพุธที่  25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 
16.30 น. โดยในภาคเช้า มีรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid คือจัดงานในสถานที่  ณ หอประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ส่วนในภาคบ่าย จัดประชุมในระบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  

การก าหนดหัวข้อในการสัมมนาดังกล่าว เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ เช่นการดูแลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยี การจัดการศึกษา
ในรูปแบบออนไลน์ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของมนุษย์ผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายหลัง
จากการที่ประชาชนได้เรียนรู้อยู่ในสังคมวิถีใหม่ (New Normal) แล้ว  Next Normal หรือวิถีชีวิตถัดไป เป็น
รูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีการสื่อสารที่มนุษย์คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการมี
ปฏิสัมพันธ์ ในยุค Next Normal ยังคงให้ความส าคัญกับการระมัดระวังและป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้ไปสร้างปัญหา
ให้กับผู้อ่ืน เช่น การระวังตนเองไม่ไปพ้ืนที่เสี่ยงรับเชื้อ ไม่น าเชื้อไปแพร่กับคนอ่ืน หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการกักตัวเองในกรณีที่เดินทางในพ้ืนที่เสี่ยง Next Normal จึงเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ของประชากรทุกกลุ่ม 

สังคมไทยยังคงมีความแตกต่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น เด็กในพ้ืนที่
ห่างไกลไม่สามารถเรียนรู้ได้เนื่องจากข้อจ ากัดของระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยข้อจ ากัดทางทักษะด้านเทคโนโลยี ประชาชนสร้างตัวตนผ่านสังคมออนไลน์ แต่กลับมี
ภาวะซึมเศร้ามากข้ึนเนื่องจากไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม  หลายครอบครัวอยู่ระหว่างการฟ้ืน
ตัวทางเศรษฐกิจ สวัสดิการในชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือการฟ้ืนคืนสัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจ และเสริม
พลังคนในชุมชนเพ่ือการปรับตัวสู่วิถีชีวิตถัดไป การดูแลทางสังคมจึงไมส่ามารถด าเนินการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ดังนั้น Next Normal จึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งในการ
ดูแลทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับตัวและเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม 

จากผลกระทบดังกล่าว ศาสตร์และการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นการ “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม”
(Shifting to the Next Normal, Transforming the Delivery of Social Care) ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายของ
ศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานทานวิชาการ ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน ให้กับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นัก
สวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา และผู้เกีย่วข้อง รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

2) เพ่ือเป็นเวทีที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะร่วมกันน าเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ด้านด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน  

3) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการ
สังคม โดยเฉพาะงานทางด้านการดูแลทางสังคมที่เหมาะสมในยุควิถใีหม ่(Next Normal)  
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ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดเดือน เมษายน 2566  

จัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี เรื่อง 
“เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม” (Shifting to the Next Normal, Transforming the 
Delivery of Social Care) ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 08.30-16.30 น. มีรูปแบบการจัดงาน แบบ 
Hybrid ในภาคเช้า ทั้งในสถานที่ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Zoom ในภาคบ่ายจัดการประชุมในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  

กลุ่มเป้าหมาย 

1) นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ   250 คน 
2) คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  150 คน 
3) นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  100 คน 
 รวม          500 คน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน   

2) นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน 

3) มีองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม โดย
เฉพาะงานทางด้าน Social Care ที่เหมาะสมในยุค Next Normal 
 
 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. 
3 มกราคม 2566 


