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(ร่าง) ก าหนดการวันสงัคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day 2021) 
“อูบุนตู : ฉันเป็นฉันเพราะเรา-สร้างความสมานฉันท์ทางสังคม  

และความเชือ่มโยงกันของโลก” 
วันที่ 16 -17  มีนาคม 2564   

 

ภาคเช้า  จัดโดย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ    
  ภาคีเครือข่าย 

 
08.30 - 9.00 น.   ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  
09.00 - 09.20 น. กล่าวต้อนรับ  
  - โดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้แทน 
  - กล่าวค าปราศรัยเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก  
    โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

9.30 - 09.35 น.   น าเสนอวิดีทัศน์ ประเด็น “ผลงานของนักสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยในการช่วยเหลือ 
    ผู้ประสบปัญหา COVID -19”  
09.35 - 10.00 น. กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) หัวข้อ “I Am Because We Are:  
              Strengthening Social Solidarity & Global Connectedness โดย ผู้แทน UN  
10.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการเรื่อง “Strengthening Social Solidarity & Global Connectedness”  
   ผู้ร่วมเสวนาทางออนไลน์  ประกอบด้วย 
    1. Mr. Sriganesh MV   ผูแ้ทน International Federation of Social Workers (IFSW)  

  2. Prof.Tan Ngoh Tiong  ผู้แทน องค์กร International Association of Schools of  
     Social Work (IASSW) 
  3. Dr. Sung Mok Suh    ผู้แทน International Council on Social Welfare  

    4. Ms. Ha Thi Minh Duc   ผู้แทนจาก SOMSWD และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
    5. นายอโณทัย  อุดมศิลป์   ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ  
    6. นางสาวเยาวเรศ  ค ามะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย 
    7. ผศ.ดร ประภาภรณ์  ติวยานนท์   คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       ผู้ด าเนินรายการ  
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ภาคบ่าย          การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงาน  

                       สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 11  
                       องค์กร 
12.45 -13.00 น.       ลงทะเบียนออนไลน์    
13.00 – 16.30 น.    การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงาน  
                            สังคมสงเคราะห์  ภายใต้หัวข้อ  “อูบุนตู : ฉันเป็นฉันเพราะเรา-สร้างความสมานฉันท์ 
                           ทางสังคม และความเชื่อมโยงกันของโลก”    

     ห้องย่อยที่ 1 : “ชุมชนสู้ภัยโควิด -19”  
     จั ด โด ย   สม าค ม สภ าก ารศึ ก ษ าสั งค ม ส ง เค ราะห์ แ ล ะส วั ส ดิ ก ารสั งค ม ไท ย      

     (TASWE) ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
                        Host โดย  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รณ รงค์  จั น ใด  คณ ะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์  
                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สามารถเข้าร่วมได้จ านวน 100 ท่าน) 
       1.ชุมชนวัดโตนด นนทบุรี :  โรงทานทางปัญญาวัดโตนด อ าเภอยบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
                           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา อ่อนโอภาส 

     2.ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร :  “ชุมชนสร้างอาชีพ” “คลังอาหารชุมชน สร้างอาชีพ   
                 รายย่อย  หนุนร้านค้า  รวมชุมชน” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นหทัย  นูนวล                  
                 (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

    3.ชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร : “ชุมชนตื่นรู้ สู้โควิด” “สร้างแกนน าสื่อสารชุมชน   
      จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนเพ่ิมจุดรับความคิดเห็น ชี้เป้า เฝ้าระวังผลิตสื่อชุมชนที่ 
      เข้าใจง่าย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    4.ชุมชนศิริสุข  สมุทรปราการ:  “พลังเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชน” “เครือข่าย 

      คณะกรรมการ  ชุมชน เครือข่ายวินมอเตอร์ไซต์ เครือข่ายเด็กและเยาวชน” 
     โดย  อาจารย์  ดร. น้ าผึ้ ง มีศีล  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม   

      มหาวิทยาลัยหัวฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     5.ชุมชนคูบางหลวง ปทุมธานี : “ฟ้ืนภูมิปัญญาวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงทาง  

      อาชีพ” “อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาขนมไทยพ้ืนบ้านต าบลคูบางหลวง” 
     โ ด ย  อ า จ า ร ย์  ด ร . ก า ญ จ น า  ร อ ด แ ก้ ว  ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์ ศ า ส ต ร์  

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
            ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและ 
                           พัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
        เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าห้อง : นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ และนางสาวจุฬารัฏ เมือง 
                           โคตร 
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         Meeting ID : 811 9826 2961 
                                                   Passcode :  SW1234 

                 ห้องย่อยที่ 2 : เร่ือง “ชุมชนสุขภาพสู้ภัย COVID -19” 
         จัดโดย  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
                    Host โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สามารถเข้าร่วมได้จ านวน  
                    100 ท่าน) 

1. บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระยะท้ายกับก                 
          การลดการลดการตีตราในชุมชน 

                    โดย นางสุดาจันทร์ สุคะตะ  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
นางกนกพร แสนแก้ว  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
2 งานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติดในสถานการณ์โควิด19   Social Work on Drug Abuse  
in the Covid -19 
โดย นางสุธิดา สิทธฺวงค์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ โรงพยาบาลธัญญรักษ์ ขอนแก่น 
3. นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชกับการเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 
โดย นางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

  4.บทเรียนรู้การจัดการความรู้ชุมชนเพ่ือสร้างความสมานฉันท์การดูแลสุขภาพชุมชน 
โดย นางราณี  เนตรน้อย   นักสังคมสงเคราะห์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จัง 

          วัดเชียงใหม่  
5. ความท้าทายในการจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรข้ามชาติผู้ได้รับผลกระทบจาก 

          โควิด-19 ระลอกใหม่ในพ้ืนที่เสี่ยง กรณีจังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนทีใ่กล้เคียง 

นายสมพงศ์  สระแก้ว  โดย ผู้อ านวยการมูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ 
นางสาวแม้นวาด  วิบูลย์จักร  ตัวแทนนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2  คณะสังคมสงเคราะห์ 

           ศาสตร์  ล าปาง 
ผู้ด าเนินรายการ : ดร. ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาล 

          ธรรมศาสตร์เฉลิมพระกียรติ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าห้อง : นางสาวสุธิมา  วุฒิการ  และนางสาวสกุลรัตน์  วุฒิชัย 
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                 ห้องย่อยที่ 3 : เร่ือง “ชุมชนเท่าทัน : New Normal” 
                   จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
                    Host โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สามารถเข้าร่วมได้จ านวน  
                     100 ท่าน) 
                    SW TALK :    1. พม. ปันสุข 
                                      2. สิทธิชุมชน โดย นางอรนุช ชัยชาญ   
                                         โดย พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
                                      3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มหลากหลายทางเพศ 
                                      4. วิถีชีวิตใหม่ของหญิงบริการ 
                                      5. การคุ้มครองเด็ก 
                                      6. เศรษฐกิจชุมชนนางเลิ้ง 

ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ ดร. อรุณี  ลิ้มมณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าห้อง : นางจินดา  เพิ่มพูล และนางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์ 

 
ห้องย่อยที่ 4 : เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบทบาทของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการ
สร้างอนาคตที่ย่ังยืนและสังคมที่เป็นธรรม” 
จัดโดย  สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ  สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และสมาคมนัก
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
1. “โลกาภิวัตน์ ความเสี่ยง และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ : กรณีการอุ้มบุญใน
ประเทศไทย” 
โดย นางณัฐวดี ณ มโนรม  นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
2. “นโยบายทางสังคมสงเคราะห์ และ COVID-19 : การขับเคลื่อนเพ่ือนโยบายสังคมที่เป็น
ธรรมยิ่งขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่” 
โดย ดร. เซบาสเตียน คอร์โดบา ผู้แทนสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก
ต่อสหประชาชาติ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ออสเตรเลีย 
3. “บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการปกป้องสุขภาพผู้สูงอายุในยุคการติดเชื้อ” 
โดย นายซอก พโย คิม ผู้แทนสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิกต่อ
สหประชาชาติ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งชาติเกาหลีใต้ 
4. “บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ เอเชียตะวันตกในการจัดการกับการระบาดใหญ่ของ 
COVID-19” 
โดย นายฮาเหมด โอลาไม ผู้แทนสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิกต่อ
สหประชาชาติ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์อิหร่าน 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
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ผู้แทนหลักสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิกต่อสหประชาชาติ ,  
          กรรมการฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ,กรรมการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ง 
          ประเทศไทย, อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าห้อง : บุคลากรของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
          และสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

ห้องย่อยที่ 5 : เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการสร้างความสมานฉันท์ทาง
สังคม และความเชื่อมโยงกันของโลก” 
จัดโดย นายชินชัย ชี้เจริญ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และแปซิฟิก ICSW-SEAP)  

          Host โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สามารถเข้าร่วมได้จ านวน 100 ท่าน) 
          ผู้ด าเนินรายการ : นายชินชัย  ชี้เจริญ 
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17th March 2021  
ภาคค่ า เวลา 02.00 A.M. (UTC+07) (Evening Session)  
Hosted by International Association of Schools of Social Work (IASSW) NEW YORK 

 Theme: “International Social Work in a Post Covid-19 World”  
Panelist 
 1.Prof. Lena Dominelli      Chair, University of Stirling UK 
 2.Prof. Tan  Ngoh Tion  Co-Chair, Singapore University of Social Sciences 
North America  New York  :  Lynne Heal, SW Advocacy at UN 
Europe Geneva    :  Prof. Annamaria Campanini President, University Milano Bicocca 
Asia-Pacific Bangkok   :  Prof. Rapeepan  Kumhom & Asst. Prof. Dr. Puchong Senanuch, 
Thammasat University 
Africa Nairobi      :  Dr. Jongnman Kgomotso, University of Botswana 
                                                                    
 

      ข้อมูล ณ วันที่  17 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 15.30 น. 
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