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 หลายทศวรรษท่ีผ่านมาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่สะท้อน
ให้สังคมได้รับรู้ว่า คณะฯ ได้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกยุคทุก
สมัยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1 พ.ศ. 2497 จนถึงปัจจุบันพ.ศ. 2559 ไม่เพียงแต่ช่วงเวลาของการ
ครบรอบการสถาปนาคณะปีท่ี 62 เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้
ยืนหยัด ต่อสู้และมุ่งรับใช้ประชาชนมาโดยตลอด แต่ผลงานที่ผ่านมาของคณะฯ และคณาจารย์  
ทุก ๆ ท่านคงเป็นที่ประจักษ์ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่ช่วยกันปลูกฝังอุดมการณ์ความส านึก
และมุ่งท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 ปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านนโยบายและ
การพัฒนาสังคมในระดับนานาชาติเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น 
การเตรียมการเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคนที่เห็นเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่
ท างานเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปูาหมายทางสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ซึ่งนับเป็นมิติของการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย 
 รายงานประจ าปีฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ความเข้มแข็งของบุคลากร และเป็นเครื่องยืนยันถึงผลงานตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาที่ต่างต้องฝุาฟันอุปสรรคและทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจในการร่วมกันพัฒนา
คณะฯ ให้มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านส าหรับความ
มุ่งมั่นและต้ังใจท างานเพ่ือคณะฯ และเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปี
ที่ 62 ผมขอแสดงความชื่นชม และให้ก าลังใจแก่บุคลากรของคณะฯ ทุกท่านให้ท่านได้มีก าลังใจ 
ก าลังสมองและมีพลังในการท างานเพ่ือรับใช้สังคมและเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สารจากคณบด ี

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด าเนินงานตามภารกิจของคณะฯ  ใน
ด้านต่างๆ มาแล้วครบรอบ 62 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497 ซึ่งถือว่ามีระยะเวลาที่
ย าวนาน ดั งนั้ น  ทุ กปี ของ วั นที่  25 มกราคม ถื อ เป็ นวั น สถาปนาคณะสั งคมสง เคร าะ ห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังคงยืนยันการเป็นสถาบันวิชาการชั้นน าด้านสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ นโยบายสังคม พัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต    
การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น และการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและประโยชน์
สุขของสังคม 
 อย่างไรก็ตาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังด าเนินพันธกิจโดยสรุปทั้งการให้การศึกษา การ
ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ในรอบปีที่ผ่านมา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีงานส าคัญๆ ของคณะฯ ในหลายประการ 
ทั้งในแง่การเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการเปิดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก สาขานโยบายสังคม) มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่ง คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ และได้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “Growth and Crisis : Social Work And Policy 
Discourses” โดยมีสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (Thai Association of Social 
Work and Social Welfare Education - TASWE) ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในเอเชีย
และแปซิฟิก (Asian and Pacific Association for Social Work Education (APASWE) และสมาพันธ์นักสังคม
สงเคราะห์นานาชาติในเอเชียและแปซิฟิก (International Federation of Social Workers in Asian and Pacific 
Region IFSW AP) เมื่อวันอังคารที่ 20 – วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้บุคลากรและคณาจารย์ของคณะฯ ยังมีส่วนส าคัญในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ที่ส าคัญมีการให้บริการในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และอาชีพสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.วิชาชีพคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จึงกล่าวโดยสรุปว่า
ภารกิจของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นคณะฯ ที่ได้ท าหน้าที่โดยสมบูรณ์ทั้งในแง่การจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี 
ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ ตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  
 ภารกิจคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปี 2559 คงเป็นก้าวต่อไปในการด าเนินงานให้มีความ
เข้มข้นมากข้ึน ทั้งในแง่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ และคาดหวังให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วม
จัดระบบบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
ส่งเสริมการท าวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม และมุ่งให้คณะฯ เป็นส่วนหนึ่งของการชี้น าสังคม ตลอดจนการส่งเสริม    
การด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการ
แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้จะพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับ พ.ร.บ. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
เป็นต้น 
 ท้ายท่ีสุดนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงาน องค์กรภายนอกอื่นๆ 
ที่สนับสนุนกิจการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับที่ช่วยกันทุ่มเท
ก าลังกาย ก าลังใจ ขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย ์พวงงาม 

  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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ประวัติความเป็นมา  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11
มกราคม 2497 และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2497 โดยมีหลักการและเหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห์ และ
การประกันสังคมและเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคมและ 
การประชาสัมพันธ์อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา 
         ในระยะแรกการศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 
แผนกวิชา  คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาข้ึนมาอีกแผนกหนึ่ง
เมื่อระยะเวลาผ่านไปการศึกษาแต่ละแผนกวิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยล าดับแผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไปตั้ง
เป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเมื่อ พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเมื่อ พ.ศ.2527  แม้ว่าแผนก
วารสารศาสตร์และแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะแยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ยังพัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคมด้วยดีมา
เป็นล าดับและในพ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วนคือส านักงานเลขานุการภาค
วิชาการพัฒนาชุมชนและภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภายใต้ปรัชญามุ่งพัฒนาสังคมและมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึด
หลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย และความแตกต่างของมนุษย์ และ
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร วิชาการ 
และการปฏิบัติงาน ทางด้านสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเป็นผู้น าในการ
สร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
         คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษโดยได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตไปที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 พร้อมทั้งได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการนโยบายสังคมและการพัฒนา (นานาชาติ) ในการศึกษาปี 2557 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสังคม ในปีการศึกษา 2558  

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2514 เวลา 16.30 น. 
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วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วิสัยทัศน ์
 

       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นน าด้านสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคม 
และพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการ
แก้ปัญหาของประเทศโดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน 
 

พันธกิจ 
 

       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน ท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ตามแผนแผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

1) จัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม ที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งกระจายโอกาสทางการศึกษา 

2) ให้บริการวิชาการจากความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน  สวัสดิการสังคม 
และนโยบายสังคม เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งน าเสนอ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม 

3) สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานสากล ในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนาชุมชน  สวัสดิการสังคม  
และนโยบายสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ส าหรับการปูองกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาสังคมในประเทศและกลุ่มอาเซียน 

4) พลิกฟื้นบทบาทในการชี้น า และน าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ใน
บริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการคณะฯ 

5) ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเป็นธรรมในสังคม ภายใต้วิถีประชาธิปไตยและ
การมีจิตอาสาพร้อมที่จะรับใช้สังคม โดยวิถีสังคม วัฒนธรรมไทยและประชาธิปไตย 

6) สร้างความเป็นเลิศในการบริหารของคณะโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลและสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่งานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างสมดุล และการมีส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และ
ประชาชน 
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รศ.ดร. เดชา  สังขวรรณ 
คณบดีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

รศ.พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธ์ุ 
รองคณบดีฝุายบริหาร 

อ.ดร. มาดี  ลิ่มสกุล 
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร 
รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา 

ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน 

อ.ปานรัตน์  น่ิมตลุง 
รองคณบดีฝุายการนักศึกษา 

อ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 
รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 

อ.เสาวธาร  โพธ์ิกลัด 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.ชานนท์  โกมลมาลย ์
รองคณบดีฝุายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

อ.กรุณา  ใจใส 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา ศูนย์ล าปาง 

นายสมชาย  ไมตรี 
เลขานุการคณะ 

คณะผู้บริหาร 
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1 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน  

รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

คณะผู้บริหาร 
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กรรมการประจ าคณะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ                                              

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์ 

รองคณบดีฝุายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานรัตน์  นิ่มตลุง 

รองคณบดีฝุายการนักศึกษา 

อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร 

รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา 

อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์ 

รองคณบดีฝุายการศึกษาภาคปฏิบัติ 

อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 

รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 

อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

นางนภา  เศรษฐกร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นางวรรภา  ล าเจียกเทศ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อาจารย์ชลธิชา  พันธุ์พานิช 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อาจารย์นันทภรณ์  เอ่ียมวนานนทชัย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์  ยอดเพชร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายสมชาย  ไมตรี 

เลขานุการ 

นางนิตยา  ทองสุขดี 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ศาสตราจารย์มาลัย  หุวะนันท์  
(พ.ศ. 2497) 

ศาสตราจารย์วิบูลย์  ธรรมวิทย์  
(พ.ศ. 2504) 

ศาสตราจารย์ พลตรีบัญชา  มินทรขินทร์  
(พ.ศ. 2504 – 2508) 

ศาสตราจารย์ปกรณ์  อังสุสิงห์  
(พ.ศ. 2508 – 2512) 

ศาสตราจารย์ คุณนวลนาฏ  อมาตยกุล  
(พ.ศ. 2512 – 2515) 

ศาสตราจารย์วารุณี  บิณฑสันต์  
(พ.ศ. 2516 – 2517) 

ศาสตราจารย์เทวี  รัชตานนท์  
(พ.ศ. 2518 – 2522) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐไชย  ตันติสุข  
(พ.ศ. 2523 – 2525) 

รองศาสตราจารย์นันทนีย์  ไชยสุต  
(พ.ศ. 2526 – 2527) 

รองศาสตราจารย์วิจิตร  ระวิวงศ์  
(พ.ศ. 2528 – 2529) 

รองศาสตราจารย์วิจิตร  ระวิวงศ์  
(พ.ศ. 2530 – 2531) 

รองศาสตราจารย์นิภา  ส. ตุมรสุนทร  
(พ.ศ. 2531 – 2533) 

รองศาสตราจารย์นิภา  ส. ตุมรสุนทร  
(พ.ศ. 2534 – 2536) 

อาจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ  
(พ.ศ. 2537 – 2540) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ  
(พ.ศ. 2541 – 2543) 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์  เอมประดิษฐ์  
(พ.ศ. 2543 – 2546) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย  
(พ.ศ. 2546 -2549) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา  
(พ.ศ. 2549 – 2552) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ  
(พ.ศ. 2552 – 2555) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ  
(พ.ศ. 2555 – 2558) 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  

(พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 
 

ท าเนียบคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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ผลงานดีเด่น 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ประจ าปี 2558 

2 
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 นางสาวจินตนา  นนทะเปารยะ  
ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เลขทะเบียนเมื่อครั้งเป็นนักศึกษา 159704   
จบการศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  

 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการบริหารของ สหทัยมูลนิธิ ท่านท างาน
ที่สหทัยมูลนิธิเป็นที่แรกและที่เดียวหลังจากส าเร็จการศึกษาจนกระทั่งปัจจุบัน  
โดยได้เริ่มท างานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2519 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ
ที่สหทัยมูลนิธิเริ่มก่อตั้ง ดังนั้น ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์คนแรกของมูลนิธิฯ 
จึงมีโอกาสได้ปฏิบัติงานในโครงการด้านสวัสดิการเด็ก และสวัสดิการครอบครัว
ของมูลนิธิฯทุกๆ โครงการ และในปี พ.ศ. 2558 นี้ ท่านยังได้รับโล่เกียรติยศ
จากมหาวิ ทย าลั ยธ รรมศาสตร์  ยกย่ อง ให้ เป็ นศิ ษย์ เ ก่ าดี เ ด่ น ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ครบรอบ 81 ป ี

อาจารย์นิคม อ่อนละมัย 
ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สาขาการพัฒนาชุมชน (Master of Science Community Development)  
 
ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝุายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท อูเบะ เคมี
คอลล์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)  ได้รับรับรางวัล  นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวเด่น ประจ าปี 2556 และได้รับรางวัลนักบริหารผู้เข้าฝึกอบรมดีเด่น The 
Boss ประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันเสริมสร้าง  ขีดความสามารถมนุษย์ ที่ปรึกษารอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี 
(Assistant Vice Chairman of Strategic and Support Taskforce) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี  หัวหน้างานฝุายผลิต 
กลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย SCG 

ผลงานดีเด่นประจ าปี 2558  

18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ ได้รับโล่และเกียรติบัตรผูส้นับสนุนนวัตกรรมเยาวชนดีเด่นครับ 
THE 2ND WORLD SCIENTIST AWARD FESTIVAL KINEWS EVENT AWARD CEREMONY  

ประเทศเกาหลีใต้  วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 



รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย  
รางวัล Great Teachers of the Year 2015   

วันท่ี 17 กันยายน 2558 

กลุ่มกิจกรรมอิสระ "อักษรศิลป"์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง รางวัลดีเด่น ประเภททีม ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ รางวัล
นักศึกษาผู้สมควรได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557   

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 19 
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ผลการด าเนินงาน 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ประจ าปี 2558 

3 
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ผลงานด้านบริหาร 
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โครงสร้างการบริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ผลงานด้านบริหาร 

การบริหาร 
  
 การบริหารคณะสั งคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปัจจุบัน เป็นไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2537 
โดยแบ่งส่วนราชการในออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และ
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (โปรดดูโครงสร้างการบริหาร) 
 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 แบ่งการบริหารวิชาการออกเป็นอีก 2 กลุ่มช านาญการ คือ กลุ่มช านาญการตาม
กลุ่มเปูาหมายหรือพื้นที่การปฏิบัติงานและกลุ่มช านาญการด้านวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งสองกลุ่มช านาญมี
องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ ดังนี้  
      กลุ่มช านาญการตามกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ  

 สวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว (Child Youth and Family Welfare)  
 สวัสดิการผู้สูงอายุ (Welfare for Older persons)  
 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (Medical Social work)  
 การบริหารกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice Administration) และ 
 การบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Labor and Welfare Administration)  

       กลุ่มช านาญการด้านวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ  
 สังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work)  
 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research) และ 
 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Policy and 

Administration)   
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ไม่มีการแบ่งเป็นสาขา/กลุ่มช านาญการ  
  
ส านักงานเลขานุการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 ส่วนงาน (โปรดดูโครงสร้างการบริหาร) ได้แก่ 

 งานบริหารและธุรการ 
 งานบริการการศึกษา 
 งานคลังและพัสดุ 
 งานบริการวิชาการ 
 งานศูนย์ท่าพระจันทร์ 
 งานศูนย์ล าปาง 
 งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 
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โครงสร้างการบริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ผลงานด้านบริหาร 
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 ปีงบประมาณ 2557 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 107 คน โดยแบ่งเป็น 
สายวิชาการ (อาจารย์) จ านวน 53 คน และสายสนับสนุนวิชาการ (รวมลูกจ้างประจ า) จ านวน 54 คน  บุคลากรสาย
วิชาการ หรือสายอาจารย์ จ านวน 53 คน แบ่งตามวุฒิการศึกษา คือ มีอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
34 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 19 คน  เมื่อแบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการมี ศาสตราจารย์ 3 คน 
รองศาสตราจารย์ 12 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 29 คน  

บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร ปีงบประมาณ 2558   
(ช่วง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

ประเภท จ านวน (คน) 
                 ข้าราชการ 
                 อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
                 พนักงานมหาวิทยาลัย 
                 ลูกจ้างประจ า/ต าแหน่งเทียบเท่า 
                 พนักงานเงินรายได ้

27 
3 
43 
9 
25 

รวม 107 

คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 

บุคลากร 
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สายงาน 
ข้าราชการ 

(คน) 
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

พนักงาน 
(คน) 

ลูกจ้าง/พนักงานเงิน
รายได้ (คน) 

รวม 
(คน) 

สายวิชาการ  18 3 32 - 53 
สายสนับสนุนวิชาการ 9 - 11 34 54 

รวม 27 3 43 34 107 

บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
จ าแนกตามสายงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) รวม (คน) 

อาจารย์ 17 12 29 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 3 9 

รองศาสตราจารย์ 7 5 12 
ศาสตราจารย์ 2 1 3 

รวม 31 22 53 

อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
แบ่งตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 

คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 

บุคลากร 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – สกุล สาชา คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ป ี

ผู้บริหาร 
1. รอง

ศาสตราจารย์ 
นายเดชา 
สังขวรรณ 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2516 
ร.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2518 
M.A. Criminology & Criminal 

Justice 
Indiana State University, 
USA. 

2520 

Ph.D. Social  Service 
Administration  

The University of Chicago, 
USA 

2535 

สายวิชาการ 
2. ศาสตราจารย์ นายสุรพล   

ปธานวนิช 
การบริหารแรงงาน
และสวัสดิการ   

นศ.บ นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2524 
M.A. Labour& Development Institute of Social Studies,       

The Hague, The Netherlands. 
2530 

Ph.D. Social Policy The University of Sydney, 
Australia. 

2545 

3. รอง
ศาสตราจารย์ 

นางกิตติยา   
นรามาศ 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์  

อ.บ. อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2520 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2523 

4. รอง
ศาสตราจารย์ 

นายพงษ์กฤษณ์ 
มงคลสินธุ์ 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2525 
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2529 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2530 
M.Sc. Criminal Justice University of New Haven, 

USA. 
2537 

5. ศาสตราจารย์ นางสาว 
สุวัจฉรา  
เปี ยมญาต ิ

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 
M.Sc. Counseling University of Kansas, USA. 2522 
Ph.D. Development & Child 

Psychology 
University of Kansas, USA. 2535 

6. รอง
ศาสตราจารย์ 

นางนฤมล  
นิราทร 

การบริหารแรงงาน
และสวัสดิการ   

พณ.บ. พาณิชยศาสตร์ -การบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2521 
M.B.A. Personnel & Industrial 

Relations 
University of North Texas, 
USA. 

2525 

ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2548 
7. ศาสตราจารย์ นางระพีพรรณ   

ค าหอม 
สวัสดิการผู้สูงอายุ  ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2523 

สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2526 
8. รอง

ศาสตราจารย์ 
นางเล็ก  
สมบัต ิ

สวัสดิการผู้สูงอายุ สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2518 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2526 

9. รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสุดสงวน  
สุธีสร 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2520 
M.S. Criminology Law 

Enforcement 
California State University-
Fresno., USA. 

2522 

10. รอง
ศาสตราจารย์ 

นายกิติพัฒน์             
นนทปัทมะดุลย์ 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย ์

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2522 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2529 
M.A. Public Administration The University of 

Queensland, Australia. 
2536 

Ph.D. Social Work (Research in 
Policy) 

The University of Calgary, 
Canada. 

2543 

11. รอง
ศาสตราจารย์ 

นางอภิญญา 
เวชยชัย 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2528 

12. รอง
ศาสตราจารย์ 

นายโกวิทย์  
พวงงาม 

การพัฒนาชุมชน ศษ.บ. ภูมิศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2519 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527 
ร.ม การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2547 
Ph.D. Rural Development Central Luzon State 

University, The Philippines 
2532 

13. รอง
ศาสตราจารย์ 

นายศักดิ์ชัย 
เลิศพานิชพันธุ์ 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2523 
น.ม. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
น.บ.ท. นิติศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย 2526 
M.S. Corrections & Criminal 

Justice 
Chicago State University, 
USA. 

2533 

14. รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวพเยาว์             
ศรีแสงทอง 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

ศศ.บ. พัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูสกลนคร 2534 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2539 

15. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสิริพรรณ 
ศรีมีชัย 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย ์
 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2530 
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2537 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – สกุล สาชา คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ป ี

16. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวอัญมณี 
บูรณกานนท์ 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

ค.บ. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2527 
M.S.W. Social Work Washington University, USA. 2544 

17. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง 

การพัฒนาชุมชน  ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2522 
สส.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2530 

18. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางฐิติพร                 
ศิริพพันธ์  
พันธเสน 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2525 
M.A. Social Service 

Administration 
The University of Chicago, 
USA. 

2530 

Ph.D. Education Cornell University, USA. 2539 
19. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาว 
วรรณลักษณ์  
เมียนเกิด 

สวัสดิการผู้สูงอายุ ศศ.บ. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 

20. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
วรรณวดี  
พูลพอกสิน 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

วท.บ. การพยาบาล สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวลัยลง
กรณ์ 

2541 

สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2544 
21. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายพงษ์เทพ 
สันติกุล 

การบริหารแรงงาน
และสวัสดิการ   

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยเกริก 2540 
ศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 
สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2550 

22. อาจารย์ นางชไมพร  
รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 

สวัสดิการผู้สูงอายุ ศศ.บ. ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2533 
M.S. Social Gerontology Central Missouri State 

University, USA. 
2538 

M.A. Employment &Labour 
Studies 

Institute of Social Studies,  
The Hague, The Netherlands. 

2544 

23. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
ธัญญลักษณ์        
วีระสมบัติ 

การบริหารแรงงาน
และสวัสดิการ   

สม.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2537 
พบ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
2541 

Ph.D. Organisation and 
Management/Industrial 
Relations  

The University of New 
South Wales Sydney, 
Australia 

2554 

24. อาจารย์ นางสาว 
พิมพ์ฉัตร  
รสสุธรรม 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป 
 
 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2541 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 

25. อาจารย์ นางสาวมาดี 
ลิ่มสกุล 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2543 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2546 
สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2552 

26. อาจารย์ นางสาว 
ปิ นหทัย   
หนูนวล 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

รศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2538 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2544 

27. อาจารย์ นางสาวชลธิชา  
พันธ์พานิช 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

สว.บ., สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2532 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2537 
M.S.W. Social Work Michigan State University 2541 

28. อาจารย์ นางสาวมาลี              
จิรวัฒนานนท์ 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

ศศ.บ. ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 
ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

29. อาจารย์ นางสาว 
ปรียานุช         
โชคธนวณิชย์ 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2548 

30. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
ปานรัตน์  
น่ิมตลุง 

การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 
ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2549 

31. อาจารย์ นางปุณิกา 
อภิรักษ์ไกรศรี 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2546 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2550 

32. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชานนท์ 
โกมลมาลย์ 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2547 
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2551 

33. อาจารย์ นางสาวสุขุมา 
อรุณจิต 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 
ศศ.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2547 
ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

34. อาจารย์ นางสาวพงศยา             
ภูมิพัฒน์โยธิน 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2549 
รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2552 

35. อาจารย์ นางสาว 
ณัฏฐพัชร 
สโรบล 

สวัสดิการผู้สูงอายุ สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2546 
ศศ.ม บัณฑิตวิทยาลัย(พัฒนามนุษย์

และสังคม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – สกุล สาชา คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ป ี

36. อาจารย์ นางสาว 
ศิรินทร์รัตน์ 
กาญจนกุญชร 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

ศศ.บ. บริหารอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวการโรงแรม  

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  
สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2549 

37. อาจารย์ นายนราเขต 
ยิ้มสุข 

การบริหารแรงงาน
และสวัสดิการ   

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2542 
วท.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2556 

บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2552 

ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2557 

38. อาจารย์ นางสาว 
วิไลภรณ์   
โคตรบึงแก 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2545 
M.S. Rehabilitation Psychology University of Wisconsin-

Madison 
2549 

Ph.D. Rehabilitation Counselor 
Education 

Michigan State University 2552 

39. อาจารย์ นางสาว 
เสาวธาร   
โพธิ์กลัด 

การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 
ศศ.ม. อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

40. อาจารย์ นางกรุณา   
ใจใส 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 
ศศ.ม. สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

41. อาจารย์ นายรณรงค์  
จันใด 

การพัฒนาชุมชน สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555 

42. อาจารย์ นางสาวธัญญา
ภรณ์จันทรเวช 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 
สค.ม. สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

43. อาจารย์ นางสาว 
ประภาภรณ์  
ติวยานนท์ 

นโยบายสังคม  B.A.Hons Public Policy ,Economic Victoria University of 
Wellington, New Zealand 

2543 

M,A International  Relations Victoria University of 
Wellington New Zealand 

2545 

Ph.D. Social Policy University of Oxford, United 
Kingdom 

2555 

44. อาจารย์ นางสาว 
เอกจิตรา         
ค ามีศรีสุข 

สวัสดิการผู้สูงอายุ ศป.ด. การละคร (เกรียตนิยมอันดับ 
2) 

มหาวิทยาลัยศาสตร์ 2548 

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

45. อาจารย์ นางสาว 
ปรินดา ตาสี 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกรี
ยตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

46. อาจารย์ นางสาว 
จิรพรรณ   
นฤภัทร 

สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ 

ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

ศศ.ม. กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

47. อาจารย์ นางสาว 
วรลักษณ์  
เจริญศรี 

สังคมสงเคราะห์ทั่วไป สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2551 

สส.ม.  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2556 
48. อาจารย์ นางนิฤมน  

รัตนะรัต 
การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2539 
น.บ. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542 
น.ม. กฎหมายมหาชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
ปร.ด. อาชญาวิทยา บริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 

49. อาจารย์ นางสาวอัจฉรา  
ชลายนนาวิน 

การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. ภูมิศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
M.A. Environment and 

Management 
Royal Roads University, 
CANADA 

2546 

รป.ด. นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 
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ท่าพระจันทร์ 
นางอภิสรา รัตนศรทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ) 
นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์ (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ) 
นางอุลัยพร โทบุตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ) 
น.ส.จุฬารัฏ เมืองโคตร (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
น.ส.วิลาวัณย์ ศรีจันทร์ดร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
นางอัญชลี   โหมดช้างใหญ่ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
นางสาวทองศิริ ก่ าแดง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
น.ส.ปิยภัทร    คุณเจริญ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
นางสุนันทา     สาระบุตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
น.ส.วราภรณ์   ภู่อ่อน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
นางพรรณทวี   หนูแก้ว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
น.ส.สุธิมา     วุฒิการ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
น.ส.อุษณีย์   น้อยอยู่นิตย์ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
นางจินดา    เพิ่มพูล (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
น.ส.วิภาวี   โพธิ์ทอง (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
นางสุวรรณา     บรรดิสก์ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
นางวารี  ถาวรม่ันกิจการ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
นายพีรศักด์ิ    ศิริสวัสด์ิ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
นางราตรี สกุลเมตตาธรรม (พนักงานบริการ บ.2) 
นายประสงค์ สิงห์โต (พนักงานบริการ บ.2) 
นายพิชัย ด้วงนิล (พนักงานบริการ บ.2) 
นายกลิ่น ทองอินทร์           (พนักงานบริการ บ.2) 
นางกอบกนก ทองอินทร์ (พนักงานบริการ บ.2) 
นางพันธ์พร สมศรี (พนักงานบริการ บ.2) 
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ศูนย์คลองจั่น 
นางพักตร์พิมล ฤทธิ์สรไกร (เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปช านาญการ) 
น.ส.ขนิษฐา จ านงอาษา (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
น.ส.จุฑามาศ   ค าแก้ว (ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) 
นางวิไล   จ านงอาษา (ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติงาน) 
นางศิริพร ภูใบบัง (พนักงานบริการ บ.2) 
นายมานพ จันทร์รูปงาม (พนักงานบริการ บ.2) 

นางชมบุญ พิกุล (พนักงานบริการ บ.2) 

 

ศูนย์ล าปาง 
นางยุพาพร ศุกรินทร ์ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
นางสาวกรรณิการ ์ ค าเขื่อน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
นางสาวนุสรา รินค า (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

 

ศูนย์รังสิต 
นายสมชาย ไมตรี (เลขานุการคณะ) 
นางกฤษณา พร้อมศรีทอง (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ) 
นางนิตยา ทองสุขดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ) 
น.ส.เบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น (นักวิชาการศึกษาช านาญการ) 
น.ส.อรวรรณ วิชาชัย (นักวิชาการพัสดุช านาญการ) 
นางสาวิตร ี มีสมบูรณ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ) 
น.ส.ชีวภัทร ธรรมเกษร (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
น.ส.วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์ (บุคลากรปฏิบัติการ) 
น.ส.สุวรี ปิ นเจริญ (นักวิจัยปฏิบัติการ) 
น.ส.ปัญจพร ดิษฐทิม (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
น.ส.พิชญา   พึ่งทอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) 
ว่าที่ร้อยตรี อิทธิวัตร เงาศรี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) 
นางสาวจริยาภรณ์ ตาปิน (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
นางสาวภคพร อินต๊ะสุข (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
นางสาวอรอนงค ์ บุษราคัม (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
นายอัสวิน         สังข์ทอง (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ) 
นายจรัญ อยู่เจริญ (พนักงานขับรถยนต์ ส.2) 
นายวิทยา มาชมสมบูรณ์ (พนักงานขับรถยนต์ ส.1) 
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วันที่ 27-29 เมษายน 2558ฯ 



ปีงบประมาณ 2557 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 63,772,420  ล้านบาท ประกอบด้วย   
1) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 40,116,100 ล้านบาท    
2) งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาและพัฒนา มธ. จ านวน 2,182,920 บาท   
3) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน จ านวน 21,473,400 ล้านบาท  

งบประมาณ จ านวน (บาท) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 40,116,100 
งบบุคลากร 24,703,600 
งบด าเนินงาน 507,200 
งบเงินอุดหนุน (ค่าจ้างพนักงาน) 12,876,300 
งบเงินอุดหนุน (โครงการ)   
     โครงการฝึกภาคสนามด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1,980,000 
     โครงการวิจัยเร่ือง การจัดการความรู้การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  49,000 
2. งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมเพ่ือการศึกษาและพัฒนา มธ. 2,182,920 
    โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์     ศูนย์

รังสิต   
406,400   

    โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 472,350 
    โครงการศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  704,170   
    โครงการติดต้ังระบบ VDO Conference เพื่อจัดการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
    ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง   

600,000 

3. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) 21,473,400 
    แผนงานจัดการศึกษา   3,940,100 
    แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 964,500 
    แผนงานวิจัย 1,441,100 
    แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 370,000 
    แผนงานบริหาร 13,420,700 
    แผนงานทรัพยากรมนุษย์ 1,057,000 
    แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 200,000 

    เงินส ารองจ่าย 80,000 

งบประมาณ 
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ในปี 2558 มีอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ท่าพระจันทร์ มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 5 ชั้น มีพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด 3,382 

ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีใช้สอยส่วนของคณะฯ จ านวน 2,419 ตารางเมตร และพ้ืนท่ี
ใช้สอยส่วนของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน 963 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใช้
อาคารและสถานท่ี ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 ศูนย์รังสิต มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 7 ชั้น มีพ้ืนท่ีใช้สอย 3,388 ตารางเมตร 
และใช้อาคารและสถานท่ีของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 ศูนย์ล าปาง ใช้อาคารและสถานท่ีร่วมกันกับคณะ/สาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

 ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง ในพ้ืนท่ีของการเคหะ
แห่งชาติ มีพ้ืนท่ีใช้สอยรวม 1,173 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีในส่วนของสนามเด็กเล่นอีก 
จ านวน 558 ตารางเมตร 

  

อาคาร – สถานที่  
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ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา  

 คณะฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของคณะฯ และมี

ฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อข้อมูลสารสนเทศที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการวิจัยได้ 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ ในภาพรวม เพื่อให้มีความทันสมัย
และเชื่อมต่อกันระหว่างส่วนต่างๆ ข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยจึงอาจจะยังไม่
เป็นปัจจุบัน 
 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (Visiting professor) คณะสังคมสงเคราะห์สนับสนุนพันธกิจพันธกิจด้านการวิจัย
ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ท่ีเกี่ยวข้อง
ในหลายส่วน ดังนี้ 

 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณะกรรมการสารสนเทศ ด าเนินการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อใช้สืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการ และผลิตงานวิจัย ซึ่งคณะฯ ได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในศูนย์ท่าพระจันทร์ และ
ศูนย์รังสิต เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ ดังนี้ 
 
 ศูนย์รังสิต  
 ห้อง 401 (ส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จ านวน 30 เครื่อง 
 ห้อง 408 (ส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จ านวน 40 เครื่อง 
 ห้อง 404 (ส าหรับคณาจารย์) จ านวน 12 เครื่อง 
  ศูนย์ท่าพระจันทร์ 
 ห้อง 309 (ส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จ านวน 20 เครื่อง 
 
 บริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถใช้
บริการของส านักหอสมุดหรือ บริการห้องสมุด Online ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ีและทุกช่วงเวลา  
 
 
 

สารสนเทศ 
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 งานสารสนเทศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการเชื่อมต่อ 
ระบบการท างานผ่านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต ทั้ ง 3 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มีการ
จัดท าเว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูล /ข่าวสาร/การจัดประชุม
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ที่นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็น
เอกสารผ่านสื่อกลางอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ใช้บริการได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์คณะ ปัจจุบันมี
โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้บริการจ านวน  7 ฐาน ได้แก่ 

1) ระบบฐานข้อมูลวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม  
2) ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
3) ระบบฐานข้อมูลการเพิ่มพูนความรู้และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
4) ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
5) ระบบฐานข้อมูลสารบรรณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
6) ระบบฐานข้อมูลวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
7) ระบบฐานข้อมูลควบคุมงบประมาณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  
 ในปีงบประมาณ  2557 มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ศ า ส ต ร์ โ ด ย มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ชั้ น  4  ห้ อ ง  4 0 8 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  ให้ทันสมัยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุดและน าระบบ
โปรแกรมควบคุมงบประมาณหน่วยงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และระบบบริหารครุภัณฑ์เข้ามาใช้
บริหารจัดการการเงินและการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนี้ยังได้
ปรับปรุงเว็บไซด์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่
เป็นสากลมากยิ่งขึ้น มีการติดตั้ง VDO Conferences ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ห้อง 406 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต เชื่อมต่อกับห้องประชุม สค.208 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์  และห้องประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง        
เพื่อสะดวกแก่การจัดประชุมและการจัดการเรียนการสอนระหว่างศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์
ล าปาง 
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ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา  

 ปีการศึกษา 2558 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี    
  1.1 หลักสูตรภาษาไทยจ านวน 1 หลักสูตร หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง ประกอบด้วย 6 วิชาโท คือ 1)  วิชาโทการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 2) วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 3) วิชาโทบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 4) วิชา
โทการพัฒนาชุมชน 5) วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ และ 6) วิชาโทสวัสดิการผู้สูงอาย ุ
  1.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (Bachelor of Arts Program in Social Policy 
and Development) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556   เปิดการเรียนสอน ณ ท่าพระจันทร์ 
  2. การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  6 หลักสูตร/โครงการ คือ 
  2.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
  2.2 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม                    
      (ท่าพระจันทร์) 
  2.3 โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต 
  2.4 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม 
  2.5 โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
  2.6 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  
      (ศูนย์ล าปาง) 
 3. การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
                   3.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม 
 
  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 – 2557 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
การบูรณาการหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 4 หลักสูตร โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ใน 
ปีการศึกษา 2558 คือ 

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (บูรณาการมา
จากหลักสูตรเดิม จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
(บูรณาการมาจากหลักสูตรเดิม จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารงานยุติธรรม และหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
 หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
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 นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2497 ซึ่งเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมหน่วยงานดังกล่าว สะท้อนได้จากวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า“คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถาบัน
วิชาการชั้นน าด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ใน
การผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์สุขของสังคม” 
รวมทั้งปรัชญาของการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ว่า “ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
– Help Them to Help Themselves”  
 ความเป็นธรรมทางสังคมและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งที่ 
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา (เคยเปิดการศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
นราธิวาส เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการขยายศูนย์การศึกษาไปส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล ภายหลังมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกไป) ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอน ประกอบด้วย หลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ประกอบด้วยวิชาโททางการพัฒนาชุมชน, การบริหารกระบวนการยุติธรรม, 
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว, การบริหารแรงงานและสวัสดิการ 
และสวัสดิการผู้สูงอายุ) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม รวมทั้งโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรม และสาขาพัฒนาชุมชน  ซึ่งทุกหลักสูตร และทุกระดับที่กล่าวมา ล้วนเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น      
การสร้างทักษะองค์ความรู้และเสริมสร้างพลังในการช่วยเหลือให้กับ คน ชุมชน และสังคม แก่นักศึกษาตาม
ปรัชญาวิชาชีพท่ีว่า “ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้” นอกจากนี้ รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรต่าง ๆ นอกจากวิชาที่เน้นช่วยเหลือและพัฒนาคนแล้ว ยังอีกมีหลายวิชาที่เน้นย้ าและกระตุ้นเตือน
ให้ผู้เรียนตระหนักถึง คุณค่า ศักดิ์ศรี และสิทธิของความเป็นมนุษย์ เช่น สค.111 ปรัชญาและแนวคิดสังคม
สงเคราะห์ สค. 211 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์ , สค.214 สวัสดิการสังคมกับความ
มั่นคงของมนุษย์และสังคม เป็นต้น  
 เนื่องด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
และเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์หน่วยงาน (Corporate Identity)   
หรือ 

วัฒนธรรมหน่วยงาน  (Corporate Culture) 
 

 “ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ – Help Them to Help Themselves”  

ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา  

41 



ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทุกระดับทุกช้ันปี จ านวน 1,762 คน ประกอบด้วย  
 ปริญญาตรี 1,367 คน (ท่าพระจันทร์ 59 คน ศูนย์รังสิต 935 คน และศูนย์ล าปาง 432 คน)  
 ปริญญาโท 331 คน (ท่าพระจันทร์ 287 คน ศูนย์ล าปาง 24 คน)   
 ปริญญาเอก 10 คน (ท่าพระจันทร์) 
 

จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี 

จ านวนนักศึกษาปริญญาโท 

ปีการศึกษา 2557 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 504 คน ประกอบด้วย 
 ปริญญาตรี 361 คน (ศูนย์รังสิต 262 คน และศูนย์ล าปาง 99 คน) 
 ปริญญาโท 124  คน (ท่าพระจันทร์ 114 คน ศูนย์ล าปาง 6 คน และศูนย์พัทยา 4 คน) 
 ปริญญาเอก 2 คน (ท่าพระจันทร์) 

จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี 

จ านวนนักศึกษาปริญญาโท 

ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
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1 

1 

1 

ศูนย์ล าปาง ศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์ รวมศูนย์รังสิต / ล าปาง /ท่าพระจันทร์ 

1 

1 

66 56:1,692 7:464 63: 2,156 30.21 

1 

สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาต่อภาพรวมทุกหลักสูตร 

อาจารย์ 

นักศึกษา 

34.22 

ศูนย์ล าปาง ศูนย์รังสิต / ท่าพระจันทร์ รวมศูนย์รังสิต /ล าปาง/ท่าพระจันทร์ 

22.88 

1 

1 

62.57 56:1,004 7:438 63: 1,442 17.92 

1 

สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาต่อนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรหีลักสูตรไทยและหลกัสูตรนานาชาต ิ 

อาจารย์ 

นักศึกษา 

ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
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ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน/การสอน   

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์รังสิต  วันที่ 3 สิงหาคม 2558  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ปีการศึกษา 2558 กิจกรรม เพ่ือนใหม่(นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ปี 2558) เรียนรู้
งานสังคมสงเคราะห์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. 

วันที่ 10-11 ก.ย. 58 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 8 พ.ค. 58  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมสปัดาห์แห่งการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
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ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน   

โครงการเสวนาวิชาการสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1  
(SW Forum)12 พ.ย. 58อาคารบรรยายรวม 1 มธ.ศูนย์รังสิต  
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ผลงานด้านการจัดการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน/การสอน   

สัมมนา “ยืดอายุเกษียณ ปลดล็อคแรงงานไทย" MLW#14. 
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558  

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 
“กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557” หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต  

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน และน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
วันที่ 11 กค. 58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การศึกษาภาคปฏิบัติ  

 หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ได้ก าหนดให้นักศึกษาได้ฝึกภาคสนามเพื่อฝึกปฏิบัติงาน ศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การปรับตัว และเตรียมพร้อมใน
การท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น  การศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศา
สตรบัณฑิต อันประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา ถึงพร้อมด้วย
ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) ทางสังคมสงเคราะห์ 
รวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกภาคปฏิบัติน้ัน จะ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถสร้างกระบวนการการเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สังคมสงเคราะห์จากการศึกษาภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานได้
จริงเม่ือจบการศึกษาแล้ว รวมทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีและทัศนคติเชิงบวกต่อการ
เป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในอนาคต  
 ส าหรับปริญญาตรี มีการศึกษาดูงานและสัมมนาในวิชา       
สค. 201 ที่มุ่งสะท้อนให้นักศึกษาเห็นภาพการท างานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงก่อนการ
ลงการฝึกภาคปฏิบัติ 1 และ 2  ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรสังคม-สงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต ในรายวิชา สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 มุ่งเน้นฝึกให้นักศึกษาได้น าวิธีการ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย/กลุ่ม ไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ มุ่งหวังให้
นักศึกษาน าเคร่ืองมือการท างานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ให้บริการ ฝึกให้นักศึกษา
รู้จักวิเคราะห์ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน การน าเสนอ
แนวคิดเพื่อปรับปรุงทั้งวิ ธีการให้บริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการใหม่ ๆ        
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับต่าง ๆ (6 หน่วยกิต - ฝึกภาคสนาม 270 
ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) และ สค. 301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 : มุ่งเน้นให้
นักศึกษาสามารถศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนการด าเนินโครงการ การ
ปฏิบัติตามแผนงาน การประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
และวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไปใช้ในการศึกษา (6 หน่วยกิต - ฝึก
ภาคสนาม 270 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) ซึ่งการที่นักศึกษาของคณะฯ ได้มีโอกาส
ไปฝึกภาคสนามทั้งในองค์กร และในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนต่างจังหวัด ซึ่งการที่
นักศึกษาจะต้องไปพักกับชาวบ้านในพื้นที่ตลอดภาคการศึกษาน้ัน จะช่วยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน/กลุ่มเปูาหมายประเภทต่าง ๆ ทั้งมิติทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ และจิตวิญญาณ รวมทั้งการเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง     
เพื่อปรับตัวกับการใช้ชีวิตในชุมชน และท างานในองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศงาน
ภาคสนาม อันจะเป็นการสร้างให้ นักศึกษาเกิดทักษะของการท างานกับชุมชน       
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานชุมชนทุกขั้นตอน 
ตลอดจนการเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการปฏิบัติงานกับชุมชน นอกจากน้ียังเกิดการเรียนรู้
ระบบของการท างานเป็นทีมอีกด้วย  
 ส่วนในระดับปริญญาโท ได้ก าหนดให้นักศึกษาฝึกภาคสนาม 
หลักสูตรละ 1-2 วิชา เช่น สค. 600 การฝึกภาคปฏิบั ติ ในหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต พช. 799 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน และ พช. 699 การเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาชุมชน
ภาคสนาม ในหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต บส . 730 การฝึกภาคปฏิบั ติ      
ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม พร. 634 การฝึกภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิต เป็นต้น 
 การฝึกภาคสนาม ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจาก
จะเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการท างาน รวมทั้ งการปรับตัว และ
เตรียมพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ  

การอบรมสัมมนา ของนักศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ 1  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกภาคปฏิบัติภาคฤดูร้อน ครั้งที่1  2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การศึกษาภาคปฏิบัติ  

การศึกษาภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะหืศาสตร์ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
และสร้างเครือข่ายในการท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์กับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนักศึกษาจะได้
เรียนรู้แล้ว หน่วยงานยังได้ประโยชน์จากการฝึกภาคปฏิบัติ และรายงานของ
นักศึกษาอีกด้วย หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา คณะฯ ได้จัดให้มี
การถอดบทเรียนจากการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่มีผลงานดี (good practice) 
โดยความร่วมมือร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ในคณะ และอาจารย์นิเทศงาน
ภาคสนาม ตามความสมัครใจ ซึ่งปรากฏว่า “บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ” ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงาน/ชุมชนที่
นักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการศึกษาภาคปฏิบัติครั้งตอ่ 
ๆ ไป และ จากผลการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน ซึ่งนักศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ สัมผัส และเห็นการปฏิบัติงาน
จริงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งจากการสะท้อนของพ้ืนที่ / ชุมชนที่มีนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ปฏิบัติงานนั้น พบว่า ผลการด าเนินงานของนักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์คืนกลับให้พ้ืนที่ / ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น     
การเกิดโครงการ หรือการสร้างแผนชุมชนเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน แม้นักศึกษาจะถอนตัวออกจากพ้ืนที่/ ชุมชนแล้วก็ตาม 
 อย่างไรก็ตาม จากข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. 2555 และข้อก าหนดของ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (มคอ.1) ที่
ก าหนดให้การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา    
มีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติขั้นต่ าเพ่ิมมากขึ้นเป็น 800 ชั่วโมง คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนและ
การฝึกปฏิบัติใหม่ให้มีความสอดคล้องตามข้อก าหนดดังกล่าวในปีการศึกษา 2558 
และคาดว่าจะสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2560 
ทั้งนี้ คณะฯ มุ่งหวังให้การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะด้านการปฏิบัติงานใน
ทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) ทาง
สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนให้มีความ
เข้มข้น พร้อมที่จะปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่อไป  

50 



ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การศึกษาภาคปฏิบัติ  

การสร้างพ้ืนท่ีต้นแบบ (Best Practice) 
1) คณะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชื่อโครงการ 

“สูงวัยใช่เลย” ในการสนับสนุนให้ชุมชนสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ 
2) เกิดพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งประเด็นด้านผู้สูงอายุ เด็ก ชาวเขาและชุมชน ที่ศูนย์ล าปางจนได้รับ

การยอมรับในระดับชุมชน 
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การท ากิจกรรมนักศึกษาก็เป็นหนึ่ง
ช่องทางส าคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์โดยมิได้มีการปรุงแต่งเนื่องจากกิจกรรมนักศึกษาที่มีการ
ด าเนินงานนี้ เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาจัดขึ้นเองด้วยความสมัครใจ เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษาที่ส าคัญต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ซึ่ง
กิจกรรมนักศึกษาจะช่วยพัฒนานักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน กล่าวคือ  

1) เสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา  

2) พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการที่จะอยู่ในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข   

3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนความสนใจในการท า
กิจกรรม   

4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันในการท างาน
ร่วมกันและร่วมกับผู้อื่น   

5) พัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ ได้น าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษาก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม  

6) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่ารู้จักการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  

7) เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และ  
8) เตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพและด าเนินชีวิต

ในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาในปัจจุบัน มี
หลายประเภท ประกอบด้วย กิจกรรมส่วนกลาง เช่น 
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรม
ต่างๆ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรม และกิจกรรมวิชาการ เป็นต้น 

 
 ส าหรับกิจกรรมนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในแต่ละปี
ที่ผ่านมา พบว่า มีการจัดกิจกรรม  ต่าง ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น โครงการกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ/สถาบัน โครงการค่ายวิชาการและการแนะแนวสังคม
สงเคราะห์สัญจรเพื่อนักเรียนในชนบท  โครงการจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โครงการ
จิตอาสา การออกค่ายอาสาพัฒนา และการแสดงมหาอุปรากรจีน (งิ้วสังคม
สงเคราะห์ –งิ้วธรรมศาสตร์) รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้สามารถถ่ายทอด
แนวคิดด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และสะท้อนปัญหาสังคมให้แก่
สาธารณชนทั่วไปทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และตระหนักต่อปัญหา
ดังกล่าวร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญต่อการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  

 ปี 2558 คณะสังคมสงเคราะห์ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านทางกระบวนการ
ด าเนินงานของฝุายการนักศึกษาคณะฯ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ได้แก ่ 
 
  ด้านวิชาการ เช่น โครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์
นานาชาติและพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบันร่วมกับศิษย์เก่า  กิจกรรมการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์เนื่องในวันธรรมศาสตร์
วิชาการ หรือ TU open house กิจกรรมการพัฒนาผู้น านักศึกษา เป็นต้น 
 
  ด้านการส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตท่ี พึงประสงค์ เช่น โครงการปฐมนิ เทศ     
มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น โดยประสานความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การเป็นวิทยากร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาปัจจุบัน ด้านกีฬา เช่น โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสังเคราะห์
ศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
   
  ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์สัญจรในพื้นที่ห่างไกลเป็นต้น 
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดโครงการจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (วันปรีดี พนมยงค์) 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม (วันไหว้ครู) ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย   
   
  ด้านศิลปวัฒนธรรม  เช่น โครงการวันเรียนรู้วัฒนธรรมงิ้วสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(แรกพบงิ้ว) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้อุปรากรจีน (งิ้ว) ล้อการเมือง จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
(วันไหว้ครู) กิจกรรมวันสตรี และการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิปัญญาของภาคเหนือโดยนักศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ล าปาง เป็นต้น 
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  

การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษา 
โครงการคนไร้เลข (Home 2015) ได้รับรางวัลท่ี 3 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการริเริ่มของนักศึกษาและน ามาบูรณา

การกับการเรียนการสอน โดยพ้ืนที่ปฏิบัติการ คือ ท้องสนามหลวง ซ่ึงนับว่าเป็นห้องเรียนชุมชนของนักศึกษา  

โครงการค่ายวิชาการสังคมสงเคราะห์อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน  
ประเพณีไทยผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันท่ี 11-13 ก.ย. 58   54 



ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  

โครงการแนะแนวการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
วันที่ 20-22 ก.พ. 58 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 55 



ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การประกันคุณภาพ  

 รายงานการประเมินคุณภาพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบ 
21 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับพอใช้ 3.41 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
เม่ือไม่ปรับค่าน้ าหนัก และเม่ือปรับค่าน้ าหนักโดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้ 
สกอ. มีค่าน้ าหนักเป็น ร้อยละ 80 และตัวบ่งชี้ มธ. มีค่าน้ าหนักเป็น 
ร้อยละ 20 แล้ว พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.53 (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) 
 

  คะแนนประเมินของรายองค์ประกอบ  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
(3.80) ส่วนที่เหลือ 4 องค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.30) องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ (3.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (3.00) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (3.50)  
 

 จุดแข็งที่ส าคัญ 
1. อาจารย์ในคณะมีความหลากหลายท าให้สามารถ

บูรณาการงานได้หลายด้าน เช่น งานวิจัย การบริการวิชาการ 
2. เป็นศาสตร์ที่เคารพในความเป็นมนุษย์ มีความเห็น

ใจและยินดีให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่แบ่งแยก 
3. หลักสูตรเน้นการฝึกงานภาคสนามท าให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้และได้ช่วยเหลือสังคมจากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการปลูก
จิตส านึกที่ดีและปรับทัศนคติเชิงบวกต่อสังคมให้แก่นักศึกษา 
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้
สกอ.  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผล
การ
ประเมิ
น 

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้มธ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผล
การ
ประเมิ
น 

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผล
การ
ประ 
เมิน 

ปัจจัย
น าเข้า  

กระบว
นการ  

ผล 
ผลิต 

รวม  
ปัจจัย
น าเข้า  

กระบว

นการ  
ผลผลิ
ต 

รวม  
ปัจจัย
น าเข้า  

กระบว

นการ  
ผลผ
ลิต 

รวม  

องค์ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต 

2.96 5.00 2.31 3.53 ดี 3.50 - 2.16 3.06 พอใช้ 3.27 5.00 2.21 3.30 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย 

5.00 4.00 4.44 4.48 ดี - - 2.50 2.50 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

5.00 4.00 3.15 3.69 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริการ
วิชาการ 

- 3.00 - 3.00 พอใช้ - - - - - - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 - 3.00 พอใช้ - - - - - - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

- 3.50 - 3.50 พอใช้ - - - - - - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

เฉล่ียรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.47 3.86 3.38 3.66 ดี 3.50 - 2.33 2.92 พอใช้ 3.49 3.86 2.68 3.38 พอใช้ 

เฉล่ียรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 
(สกอ.80% 
มธ.20%) 

      2.93         0.58         3.52   

ผลการประเมินอยู่
ในระดับ 

พอใช้ ดี พอใช้     พอใช้ - 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

    พอใช้ ดี พอใช้     
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ผลงานด้านการจดัการศึกษา 
การประกันคุณภาพ  

โครงการอบรมนักศึกษาแกนน าเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ   
วันที่ 3-4 ต.ค. 2558 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ 
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การวิจัย  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์) ได้จดทะเบียนที่

ปรึกษาไทย ต่อส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 
โดยเป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 3042 เพื่อให้บริการการปรึกษาด้านการวิจัยแก่ส่วน
ราชการหรือองค์กรต่างๆ  
 นอกจากนั้น ภายใต้โครงการส านักงานบริการสังคม จัดตั้งศูนย์วิจัยและ
ให้ค าปรึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อให้บริการปรึกษาด้านการวิจัยแก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต่างๆโดยมีระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารการวิจัย ซึ่งเชื่อมต่อกับ
ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคลองจั่น (Social Laboratory) เพื่อสนับสนุนกิจ
ด้านวิชาการ การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2557 
คณะได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคม
สงเคราะห์ (รศ.เล็ก สมบัติ) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคลองจั่น
ให้ตอบสนองกับความต้องการของชุมชนมากข้ึน 
 โดยมีกองทุนค่าธรรมเนียมการวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่คณาจารย์ที่พ้นระยะการทดลองงานแล้ว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์  
 กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศัพยภาพนักวิจัย/ทบทวนความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ "การออกแบบการวิจัยส าหรับการวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Research Design for Social Work Research)” โดยเน้น
การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) และ การวิจัยกึ่งท าลอง(Quasi- experimental 
research) โดยวิทยากรคือ ผศ. ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 
2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สค.406 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จัดกิจกรรมการถอด
บทเรียนนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ .ศ. 2557  สาขาปรัชญา ศาสตราจารย์สายันต์  
ไพรชาญจิตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม 
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ เพื่อให้เกิดการทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ในฐานะนักวิจัยอาวุโสซึ่งมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและสากล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 ในปี 2558   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีงานวิจัย แบ่งเป็น     
1.โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในสถาบัน จ านวน 2 โครงการ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนเงิน  410,360  บาท และ 2. โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกสถาบัน จ านวน  10 โครงการ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นจ านวนเงิน  29,912,675บาท รวมเป็นเงินที่ได้การสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัยจ านวน  30 ,323,035 บาท เช่นเดียวกันในปีการศึกษา 2557 มีคณาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 49  คน นักวิจัยปฏิบัติงานจริง จ านวน 1 คน รวม
จ านวน 50 คน แทนค่าผลการด าเนินงานงบประมาณต่อ  1 คน เท่ากับ 606,460.70 
บาท 
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การวิจัย  

 ในปี  พ.ศ 2557  มีจ านวนผลงานบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน  32 เรื่อง  มีค่าน้ าหนัก = 19.20 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 
มีคณาจารย์ประจ าจ านวน 53 คน และนักวิจัยปฏิบัติงานจริงจ านวน 1 คน รวมทั้งหมด 54 คน 
เมื่อค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 
35.56 เมื่อเทียบค่าตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.44 คะแนน 
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การวิจัย  

กิจกรรมการถอดบทเรียนนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 สาขาปรัชญา  
 ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์  
ในวันพฤหัสบดีที ่26 มีนาคม 2558  

ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร  ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การวิจัย  
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การบริการวิชาการสู่สังคม  

 คณะฯ ได้มีการน าเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับทาง

มหาวิทยาลัยจ านวน 1 โครงการ (โครงการศึกษาและปรับรูปแบบกิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านฟูารังสิต จังหวัดปทุมธานี– กิจกรรมต่อเนื่อง ปี 2556 – 
2557) และได้รับการอนุมัติจากฝุายวิจัยของมหาวิทยาลัยให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  
 สืบเนื่องจากการจัดบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
ในปีการศึกษา 2555 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางสีทอง จ. นนทบุรี และขยายการให้บริการ
วิชาการฯ มาสู่พื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ. ปทุมธานี ในปีการศึกษา 2556 ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพื้นที่ในหลายมิติด้วยกัน ทั้งการพัฒนาระบบงานสวัสดิการ และการสร้าง
รายได้/อาชีพประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่เปูาหมายเป็นพื้นที่ในการฝึกภาคปฏิบัติ 2 
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าความรู้ และทักษะต่าง ๆ   
ที่ได้ศึกษาจากการเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ของนักศึกษาต่อไป 
 จากความส าเร็จในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
ในปีการศึกษา 2555 – 2556 ท าให้พื้นที่เทศบาลบึงยี่โถและคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จึงร่วมลงนามท า MOU ข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซึ่งมีคณะชั้นปีที่ 4 วิชาฝึกภาคปฏิบัติ 2 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ลงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อร่วมท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นั้นมาจากการลง
พื้นที่พบปะสมาชิกในชุมชนโดยตรง หลังจากนั้นจึงได้จัดท าแผนงานในด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงท าให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟูา
รังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และมีการด าเนินงานต่อเนืองในปี      
พ.ศ.2557-2558 โดยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อมุ่งให้
เกิดผลต่อการพัฒนาท้ังนักศึกษาและชุมชน 
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 สืบเนื่องจากการจัดบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  ในปีการศึกษา 2555 ในพื้นที่เทศบาลต าบลบางสีทอง จ. นนทบุรี และขยาย
การให้บริการวิชาการฯ มาสู่พื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี ในปีการศึกษา 2556 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ในหลายมิติด้วยกัน ทั้งการพัฒนาระบบงานสวัสดิการ และ
การสร้างรายได้/อาชีพประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่เปูาหมายเป็นพื้นที่ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 2 ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าความรู้ 
และทักษะต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาจากการเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของนักศึกษาต่อไป 
 จากความส าเร็จในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
ในปีการศึกษา 2555 – 2556 ท าให้พื้นที่เทศบาลบึงยี่โถและคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์จึงร่วมลงนามท า MOU ข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซึ่งมีคณะชั้นปีที่ 4 วิชาฝึกภาคปฏิบัติ 2 คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อร่วมท ากิจกรรมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นั้น
มาจากการลงพื้นท่ีพบปะสมาชิกในชุมชนโดยตรง หลังจากนั้นจึงได้จัดท าแผนงานในด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงท าให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุบ้านฟูารังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และมีการด าเนินงานต่อ
เนืองในปี พ.ศ. 2557  โดยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อ
มุ่งให้เกิดผลต่อการพัฒนาทั้งนักศึกษา และชุมชน  

ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การบริการวิชาการสู่สังคม  
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การบริการวิชาการสู่สังคม  

 นอกจากนี้คณะฯ มีส่วนร่วมพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การน าเสนอโครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนในวิชา สค. 335 การพัฒนาและการจัดโครงการทางสังคม  ซึ่งมีการ
น าเสนอโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อ โครงการคนไร้เลข (Home 2015) ในการประกวด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 รวมทั้ ง มีการเปลี่ ยนข้อคิด เห็นในการด า เนินกิจกรรมการบริการสั งคมของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากการประชุมร่วมระหว่างฝุายการนักศึกษาคณะต่าง ๆ  

 จากการลงชุมชนเพื่อหาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของสมาชิกในชุมชน 
และสาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่ออกมาใช้บริการศูนย์ฯ รวมถึงสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในชุมชน 
ทางคณะจึงทราบถึงความต้องการของสมาชิกในชุมชน โดยคณะได้คิดโครงการร่วมกับ
สมาชิกในชุมชนขึ้นมาหลายโครงการ และได้ตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่คิดว่าดีและมี
ประโยชน์มากที่สุดต่อผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังถือเป็นการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุออกมาจากบ้าน 
เพื่อปูองกันปัญหาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วย จากนั้นคณะได้น าโครงการเหล่านี้จัดท าเป็น
แผนงานเพื่อน าเสนอต่อปลัดของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ พบว่ามีหลายโครงการที่ท่านปลัด
อนุมัติ และมีบางโครงการที่น่าสนใจแต่สถานที่และงบประมาณไม่เอ้ืออ านวย เช่น โครงการ
ธาราบ าบัด เป็นโครงการที่มีสถานท่ีในการจัดท าโครงการ แต่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ต้องใช้งบประมาณมากในการท าโครงการ ท าให้การของบประมาณมีหลายขั้นตอน เกิดความ
ล้าช้าจึงเก็บไว้เป็นโครงการที่น่าสนใจ และสามารถท าได้ในอนาคต โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
เนื่องจากมีการจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องจัดโครงการนี้
ขึ้นมาอีก โดยมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 5 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
โครงการสมาร์ตคลับ (Smart Club) โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการศิลปะบ าบัด และ
โครงการธรรมะพาเพลิน 
 หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วทางคณะได้จัดท ารายงานและถอดบทเรียน
เป็นรูปเล่มเพื่อส่งกลับประสบการณ์การท างาน ความรู้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริง เป็น
ข้อมูลทางวิชาการให้แก่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านฟูารังสิต เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้กับแผนการบริหารงานและนโยบายต่อไปในอนาคต 
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การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การจัดการเรียนการสอนใน    
วิชา สค. 335 การพัฒนาและการจัดโครงการทางสังคม  ซึ่งมีการน าเสนอโครงการ
ดังกล่าวภายใต้ช่ือ โครงการคนไร้เลข (Home 2015) ในการประกวดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
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กิจการร้านปันกัน  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
คณะสนับสนุนและริเริ่มโครงการร้านปันกันของนักศึกษา ปัจจุบันมีกรรมการตามโครงสร้างของนักศึกษาและมี
รายได้หมุนเวียนเพื่อใช้เป็นกองทุนกู้ยิมที่บริหารจัดการโดยนักศึกษาเองกว่า 20,000 บาท 
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ผลงานด้านการบรกิารวชิาการ 
การบริการวิชาการสู่สังคม  

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นบูรณาการกับการฝึกปฏิบัติการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 47 ปี  
โดยเน้นการให้บริการแก่เด็กและ เยาวชนในชุมชน (Social Lab)  

กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น นอกจากการเรียนการสอนแล้ว                  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านการบริการสังคมในรูปแบบของศูนย์/ โครงการต่างๆ 
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ประจ าปี 2558 

4 
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม ประเพณีสืบชะตาหลวงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในวิถีล้านนา   
ท าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและช่วงเดือน มกราคม  เหมือนกับท าบุญประจ าปีของคณะฯ ศูนย์ล าปาง 

วันที่ 10 ม.ค. 58 
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองเพื่อเป็นการขอสุ่มมาคาราวะผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกานต์ 
วันที่ 25 เม.ย. 58 

โครงการ ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 9 วัดล้านนา ณ จังหวัดนาน  (วัดมิ่งเมือง) 
วันที่ 5  ก.ย. 58 
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องค์กรภาคีความร่วมมือ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ประจ าปี 2558 

5 
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องค์กรความรว่มมือในประเทศ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2558 
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หน่วยงานการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติ 

หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 1 (สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย / กลุ่ม)  

กลุ่มการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม 

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี 

ฝุายพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลก าแพงแสน                         

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี                     

ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาขอทาน 
  
กลุ่มการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล                                                     

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (ฝุายปูองกัน)                              

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก 

มูลนิธิดวงประทีป (คลองเตยโมเดล)                                      

ศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม                              

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 78/1 ต.ติวานนท์                
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) 
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี 
  
กลุ่มแรงงาน 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี                                  

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี                                                     

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันออก  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ Homenet Thailand    
บริษัท สยามกลการ จ ากัด                                           
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  พื้นที่ 2 จตุจักร 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 ตลิ่งชัน 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 10 มีนบุรี 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) 
  
กลุ่มสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี                 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง                                                    
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดงจ.สมุทรปราการ  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.นครปฐม                                                               
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี 
ส านักงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปทุมธานี 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นนทบุรี 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระยอง 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาจ.สมุทรปราการ  
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา จ.นครปฐม 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษปทุมธานี 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
  
กลุ่มสังคมสงเคราะห์สุขภาพ  
โรงพยาบาลศิริราช  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
สถาบันราชานุกุล 
สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
โรงพยาบาลราชวิถี  
โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลปทุมธานี 
โรงพยาบาลสระบุรี 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลต ารวจ  
โรงพยาบาลนครปฐม 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน (คลินิกยาเสพติด) 
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หน่วยงานการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติ 

หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 2 (สังคมสงเคราะห์ชุมชน)  

พ้ืนที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครปริมณฑล  
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 
ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กทม.  

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง                     

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 
เทศบาลต าบลทับมา จ.ระยอง  

เทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางสีทอง จ.นนทบุรี 
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี 

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 
เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม           
องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง               
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  
โรงเรียนชาวสวน คลองจินดา 

 
พ้ืนที่ภาคเหนือ 

ชุมชนก าแพงงาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
สมาคมส่งเสริมสิทธิเพื่อพัฒนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

อบต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่                       
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่        

เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา                              
อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่                      
อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                   

เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จ.เชียงราย 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 6 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  

 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

 
พ้ืนที่ภาคใต้  

เทศบาลต าบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
มูลนิธิอันดามัน ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง   
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2558  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

 
อาจารย์รณรงค์ จันใด รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน (ประธานกรรมการ)  

รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ (กรรมการ)  
รองศาสตราจารย์สุดสงวน  สุธีธร (กรรมการ)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานรัตน์  นิ่มตลุง (กรรมการ)  
อาจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม (กรรมการ)  
อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล (กรรมการ)  
อาจารย์ชลธิชา  พันธุ์พานิช (กรรมการ)  

อาจารย์ปรียานุช  โชคธนวณิชย์ (กรรมการ)  
อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร (กรรมการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ (กรรมการ)  

อาจารย์ ดร.สุขุมา  อรุณจิต (กรรมการ)  
อาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล (กรรมการ)  

อาจารย์ ดร.นราเขต  ย้ิมสุข (กรรมการ)  
อาจารย์เสาวธาร โพธิ์กลัด (กรรมการ)  

อาจารย์ ดร.เอกจิตรา ค ามีศรีสุข (กรรมการ)  
นายสมชาย  ไมตรี (กรรมการ)  

นางสาวขนิษฐา  จ านงอาษา (กรรมการ)  
นางสาวพิชญา พึ่งทอง (กรรมการ)  
นายยุพาพร ศุกรินทร์ (กรรมการ)  

นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ (กรรมการ)  
นางพรรณทวี  หนูแก้ว (กรรมการ)  

นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์ (กรรมการ)  
นางสุนันทา  สาระบุตร (กรรมการ) 

นางสาวจุฬารัฎ  เมืองโคตร (กรรมการและเลขานุการ)  
นางสาวทองศิริ  ก่ าแดง (กรรมการและเลขานุการ)  

ว่าท่ีร้อยตรีอิทธิวัตร  เงาศรี (กรรมการและเลขานุการ)  
นายอัสวิน  สังข์ทอง (กรรมการและเลขานุการ)  

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