
 
 
 

กําหนดการ 
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ  

ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 
โดย ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพฒันาชุมชน  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร่วมกับ 
 สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.) และ 

สมาคมนักสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง “การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพมนุษย์” 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

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

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
09.00-09.30 น.  พิธีเปิดการสัมมนา โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสด์ิ  ชัชวาลย์ 

                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา 
รักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

 กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  เสนานุช 
         รักษาการแทนในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ   

      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
09.30-10.00 น.  นําเสนอผลงานรางวัลนกัวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 

 “งานวิจัยกับการส่งเสริมความสัมพนัธ์ของสัมพนัธภาพมนุษย์”    
 โดย   อาจารย์รณรงค์  จันใด  

 รักษาการแทนในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน  
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
10.00-12.00 น.  เสวนา “ผลการเรียนรู้งานวิจัยมหาบณัฑิต สู่การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพนัธภาพมนุษย์” 
                      “การศึกษาประวัติชีวิตและการเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว” 

 โดย   นายธีรนิตย์  อุ่นหลา้  หลักสูตรสังคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑิต 
“แนวทางการพัฒนางานสืบเสาะและพินิจกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” 
 โดย   นางสาวพรรษพร  สวุรรณากาศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

“กระบวนการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษากลุม่อนุรักษ์     
  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” 
 โดย   นายกฤษฎา  ศุภกิจไพศาล  หลักสตูรพัฒนาชุมชนมหาบณัฑิต 

ดําเนนิการโดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-16.00 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  

 ห้องย่อยที่ 1 สค.205 หัวขอ้เรื่อง “ความเสมอภาค และการสง่เสริมสัมพันธภาพมนุษย์” 
 ห้อยย่อยที่ 2 สค.206 หัวขอ้เรื่อง “พลงัชมุชน สรา้งสังคมเป็นธรรม”  
 ห้อยย่อยที่ 3 สค.207 หัวขอ้เรื่อง “เสริมพลัง สร้างคุณค่า พัฒนาสังคม” 

16.30-17.00 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้นําเสนอผลงานวิชาการ (ตามห้องที่นําเสนอ) 
************************ 

 
พิธีกรดําเนินงาน    รองศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์   และ  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน  
 
 



 
 
 
 
 

กําหนดการการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 

โดย ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพฒันาชุมชน  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

ร่วมกับ 
 สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.) และ 

สมาคมนักสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง “การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพมนุษย์” 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 
  

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

ห้องย่อยที่ 1    หัวข้อเรื่อง “ความเสมอภาค และการส่งเสริมสัมพันธภาพมนุษย”์ 
      ห้อง สค. 205  ชั้น 2  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ท่าพระจันทร ์
ผู้ดําเนนิการและใหข้้อเสนอแนะ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 
     2. อาจารย์ ดร.ป่ินหทัย  หนูนวล 
เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง              1. นางสาวสุธิมา วุฒิการ     
    2. นางสุวรรณา บรรดิสถ ์
 

ลําดับ ชื่อผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ 
1 นายพนัส  ศรีไชยบาล การเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสําหรับเด็กและเยาวชน

ของบุคลากรในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
2 นางสาวพิมประภัส  ป่องเต่า สภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชนก่อนเข้ารับ

การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 
3 นายศุภสิทธ์ิ  ศุภชัยศิริจันทร ์ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) ตําบล

วัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
4 นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว การรับรู้และการจัดสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว 
5 นางสาวธารทิพย์  อนันชัย การประเมินผลโครงการเด็กอุ่นรักจากครอบครัวโดยใช้ตัวแบบ CPPI 

MODEL 
6 นายเกรียงไกร  บุญเทียร การศึกษาการรับรู้และการนํายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ณ จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กําหนดการการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 

โดย ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพฒันาชุมชน  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

ร่วมกับ 
 สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.) และ 

สมาคมนักสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง “การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพมนุษย์” 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 
  

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

ห้อยย่อยที่ 2  หัวข้อเรื่อง “พลังชุมชน สร้างสังคมเป็นธรรม”  
        ห้อง สค. 206  ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ท่าพระจันทร ์
ผู้ดําเนนิการและใหข้้อเสนอแนะ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน 
     2. อาจารย์ รณรงค์  จันใด 
เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง     1. นางสาวปิยภัทร  คุณเจรญิ 
    2. นายณัฐพล  จันทร์เหลก็ 
 
ลําดับ ชื่อผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ 

1 นายภาณุพัฒน์  อรัญดร กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือสร้างพลังชุมชน 
2 นางสาวณิชมน  สุดทอง การเสริมสร้างพลังอํานาจสตรีในการพัฒนาชุมชน 
3 นางสาวอุรธิดา  โตสดุล กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
4 นางสาวสุนทราภรณ์  เจริญสขุ ภาวะผู้นําสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อน        

การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านสลักคอก อําเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด 

5 นางสาวสาธินี  ลาดบุญสร้าง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
6 นายธีรพล  พรมเพชร การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กําหนดการการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 

โดย ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพฒันาชุมชน  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

ร่วมกับ 
 สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.) และ 

สมาคมนักสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง “การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพมนุษย์” 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 
 

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

ห้องย่อยที่ 3     หัวข้อเรื่อง “เสริมพลัง สรา้งคุณค่า พัฒนาสังคม” 
      ห้อง สค. 207  ชั้น 2 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
ผู้ดําเนนิการและใหข้้อเสนอแนะ 1. ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์ 
     2. รองศาสตราจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์ 
เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง     1. นางสุนันทา สาระบุตร     
    2. นางสาววิภาวี  โพธ์ิทอง 
 
ลําดับ ชื่อผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ 

1 ผศ. สิริพรรณ  ศรีมีชัย ประสิทธิผลของการเรียนวิธีวิทยาสังคมสงเคราะห์คลินิค: บทสังเคราะห์
จากการประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ  

2 อาจารย์ ดร.กาญจนา  รอดแก้ว กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3 นายกฤษฎา ศุภกิจไพศาล วิเคราะห์การสร้างการผลิตซ้ําในการกระจายทรัพยากรเพ่ือความเป็น

ธรรมแก่สมาชิกกองทุน กรณศีึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
หนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

4 นางสาววปดิวรัดา  สุนบง การปรับตัวในการทํางานของคนพิการทางสติปัญญาในสถาน
ประกอบการ จังหวัดนครราชสีมา 

5 นางสาวสิริพร  วรยศ การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กรณีศึกษาสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 

6 นายโกวิท  เป็งวงศ์ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานที่พ่ึงประสงค ์4 ด้าน ตามหลักปฏิบัติ
ของกรมอนามัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 


