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ก ำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร  
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบ ๖๖ ปี  

เร่ือง “สังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม : กำรปลดล็อกควำมเหลื่อมล  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 
   - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน 
   - คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์       กล่าวเปิดงาน 
   - พิธีมอบรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักศึกษาดเีด่น รางวลัศษิย์เก่าดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น  
                                      และการมอบทุนการศึกษา  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.   ปาฐกถา เรื่อง “สังคมสงเคราะห์และสวสัดิการสังคม : การปลดล็อกความเหลื่อมล้้าสู่ความยั่งยืน”   
                                    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ภำคเช้ำ ช่วงที ่๒  การสัมมนากลุม่ย่อย  

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   การสัมมนากลุม่ย่อย แบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ 

ห้องที ่1 ณ หอประชุมศรีบูรพา เรื่อง “ปลดล็อกความเหลื่อมล้้า มติิสวัสดิการสังคมสู่ความยั่งยืน” 
วิทยากรโดย        นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ                             (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ)  
                       รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวด ีโพชนุกูล      (รองผู้อ านวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว.) 

             ศาสตราจารย์ระพีพรรณ ค าหอม        (คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มธ.) 
ด้าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด   
                       (ผู้อ้านวยการหลักสตูรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวสัดิการ 
                       สังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.)  

 ห้องที ่2  ห้องประชุม สค.๓๐๒ ช้ัน ๓ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง “ปลดล็อกความเหลื่อมล้้า  
            มิติเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน”                                                                                                    
วิทยากรโดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค      (คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.) 

                                 นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล       (นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์) 
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 ด้าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัญลักษณ ์วีระสมบตัิ  
                       (ผู้อ้านวยการหลักสตูรพัฒนาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.) 

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

วิทยากรโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต  แสวงเจรญิ     (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มธ.) 
                                    นายจุฤทธิ์ กังวานภมูิ                        (ผู้จัดการโครงการไซน่าทาวน์ ย่านน่าเดิน บริษัท ปั้นเมือง) 

ด้าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กมลทิพย์ แจ่มกระจา่ง    
                       (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 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.    การน้าเสนอผลงานวิชาการ (ห้องย่อย ๑-๔)  

ห้องที ่๑  ณ ห้องบรรยาย สค.๑๐๒ ช้ัน ๑ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เรื่อง “ความเหลื่อมล้ าด้านนโยบายสวัสดิการสังคม : ความเป็นธรรมในผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย” 

            ผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกลุ  และ อาจารย์ ดร.ปรินดา ตาส ี

ห้องที ่๒   ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกลุ (ห้องประชุม สค.๒๐๕) ช้ัน ๒ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เรื่อง  “ความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพ : การพัฒนาความรู้สูค่วามเสมอภาคในกลุ่มผู้ใช้บริการ” 

           ผู้ด าเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภุชงค์ เสนานุช  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน   
                                และ นายกรวิชญ์ พิพัฒนกุล 

ห้องที ่๓  ห้องบรรยาย สค.๓๐๒ ช้ัน ๓ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
เรื่อง  “ความเหลื่อมล้ าในกลุม่เด็กและเยาวชน : การลดความแตกตา่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

           ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์  และ อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแก้ว 

ห้องที ่๔  ณ ห้องบรรยาย สค.๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคารคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  
เรื่อง  “ความเหลื่อมล้้าในกลุม่เปราะบาง  :  การคุ้มครองทางสังคมเพื่อกลุ่มที่มีความหลากหลาย” 

           ผู้ด้าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข  และ อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป ์

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    พิธีมอบประกาศนียบตัรส้าหรับผูน้้าเสนอผลงานวิชาการ ณ ห้องสมัมนาย่อย ๑-๔ 

ภำคค่ ำ  ณ บริเวณสนามฟตุบอล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.    งานคืนสู่เหย้า “รวมพลคนสังคมสงเคราะห์ 66 ปี แห่งความหวัง พลัง ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ”  
 

** พิธีกรภาคเช้า: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน  และ อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป ์
 

***************************************************************************************************************  
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