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คำาประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 นับต้ังแต่วนัท่ี ๙ มิถนุายน  ๒๔๘๙ ซึง่เป็นวนัท่ี พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙  แห่งบรมราชจักรีวงศ์      
จวบจนปัจจบุนัพระองค์ทรงครองราชย์ ครบปีท่ี ๕๐ ตลอด ๕๐ 
ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณยีกิจ
ทุกอย่าง ในอันท่ีจะปลดเปล้ือง  ความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
พสกนิกรชาวไทย รวมท้ังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดแก่
พสกนิกรของพระองค์โดยถ้วนหน้า  ดังพระราชปณิธานท่ี
ปรากฏแก่   พสกนิกรทั้งประเทศตามพระปฐมบรมราชโองการ
ท่ีพระราชทานในพระราชพธีิบรมราชาภเิษก ณ พระท่ีนัง่ไพศาล
ทักษิณในพระบรมมหาราชวงัว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
 งานสังคมสงเคราะห ์ เป ็นพระราชกรณียกิจ ท่ี        
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ พระองค์
เคยมีพระราชดำารสัถงึการสังคมสงเคราะห์ไว้มากมาย ประมวล
ในภาพรวมได้ดังน้ี  “การสังคมสงเคราะห์คือ การด�าเนินการ  
ทุกอย่างท่ีจะช่วยเหลือ เก้ือกูลเพื่อนมนุษย์ หรือกลุ่มชนท่ีรวม
กันเป็นสังคม เป็นชาติ ช่วยผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ให้มีความ
สุขท้ังทางกาย และจติใจ ให้ได้มีปัจจยัอนัจ�าเป็นแก่การด�ารงชวีติ 
งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น
เป็นล�าดับ มีการด�าเนินงาน ประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดี 

ทั้งฝ่าย ราชการและฝ่ายที่ไม่ใช่ราชการ เพื่อยกระดับ ความ
เป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้น ในการปฏิบัติ จ�าเป็นต้องเข้าใจถึง
สถานการณ์และสภาพการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือเป็น

ส�าคญัทีสุ่ด ฉะน้ันการช่วยเหลือแต่ละครัง้ แต่ละกรณจี�าเป็นต้อง
พิจารณาถึงความต้องการและความจ�าเป็นก่อน และให้ความ
ช่วยเหลือตามสมควร และเหมาะสมกับสภาพของเขาเหล่าน้ัน 
ประการส�าคัญก็คือ เราจะช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยตนเองได้
ต่อไป นอกจากนั้นงานสังคมสงเคราะห์ต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้
วิชาการอย่างมากในการช่วยฝึกอาชีพ ความเป็นอยู่  ทั้งด้าน
อนามัย ด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างของสังคมโดยอาศัยหลัก
การท่ีว่าประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้ามีความร่มเย็นเป็นสุขได้ 
ก็ต่อเมื่อประชาชนในประเทศได้รับความผาสุกโดยทั่วกัน”
 จากพระราชดำารัสดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเข้า
พระทัยในปรชัญาทางด้านสังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึง้ และทรง
มีพระปรีชาสามารถอย่างสูงทางด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอันสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลงานและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่าง ๆ ของพระองค์มี
มากมาย ปรากฏเป็นท่ีกล่าวขานอย่างกว้างขวาง ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศใคร่ขอประมวล โดยสรุปดังนี้
ด้านการศึกษา ค้นคว้าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมเยียน
ประชาชนอย่างใกล้ชดิมาเป็นเวลายาวนาน ไม่ว่าสถานท่ีท่ีเสด็จ
พระราชดำาเนินไปเยือนจะห่างไกล ทุรกันดารปานใดก็ตาม ทำาให้
ทรง ทราบปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนอย่าง
แท้จริง และแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามผลักดันโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเอื้ออำานวยประโยชน์แก่
ประชาชนมากข้ึน แต่ก็ยังไม่อาจตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้     
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ท่ีอำาเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม่ เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันา
แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกด้วยพระองค์เอง มีหน่วยงานราชการ  
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยงานเข้ามาร่วมทำางานประสานกิจกรรม
อย่างมีระบบและต่อเน่ือง จนก่อให้เกดิรปูแบบในการพฒันาท้อง
ถิ่นแก่ภาคอื่น ๆ อีกด้วย
 ก่อนท่ีจะทรงวางแนวพระราชดำาริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของท้องถิน่ พระองค์จะทรงศกึษาสภาพพืน้ท่ีด้วย
แผนที่อย่างละเอียดรอบคอบ ทรงศึกษาพื้นที่ด้วยกลวิธีต่าง ๆ 
หลายรูปแบบ เพื่อความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึง่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำารไิด้ชบุชวีติผูด้้วยโอกาส 
และชนกลุ่มน้อยเป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอาชพี ด้าน
การอนามัย ด้านการศึกษา เป็นต้น และก่อให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นไปพร้อมกัน 
ด้านการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 พระองค์ทรงรับอุปถัมภ์ผู้เจ็บป่วยไว้ในพระบรมราชา
นุเคราะห ์ เป ็นจำานวนมาก ท้ังคนไข ้ โรคเรื้อน คนพิการ 
ทหารผ่านศกึท่ีเจบ็ป่วยหรอืพกิาร ทหาร ตำารวจ พลเรอืนอาสา
สมัครท่ีประสบภยัจากสงคราม คนไข้ท่ียากจน ครอบครัวเดอืด
ร้อน เป็นต้น ทุกครั้งท่ีเสด็จพระราชดำาเนินแปรพระราชฐาน 
พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แพทย์ 
พยาบาล ตามเสดจ็พระราชดำาเนิน เพือ่ตรวจรกัษาผู้ป่วย กรณี
ป่วยหนักจะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรณี
ผู้พิการ พระองค์ยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุน      
ด้านเงินยังชีพโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกฝน

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย
ด้านการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และชนกลุ่มน้อย
 ราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่ยากจน ไม่มีที่ทำากิน รวมทั้ง
ชาวเขาท่ีกระจายกันอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ  มีจำานวนมากทีย่งัด้อย
พัฒนา ทางราชการดูแลไม่ท่ัวถึง พระองค์ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จดัให้มีโครงการ อนัเน่ืองมาจากพระ
ราชดำารเิพือ่สงเคราะห์ประชาชนกลุ่มเหล่าน้ีหลายโครงการ โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ      
ดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาแหล่งนำ้า โครงการจัดการ
พัฒนาท่ีดิน โครงการพัฒนาการคมนาคม โครงการด้าน
สาธารณสุข โครงการด้านการศึกษา เป็นต้น ทำาให้ประชาชน
เหล่าน้ีส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้น มีท่ีดินทำากิน ครอบครัวสุข    
สบายขึ้น ไม่สร้างภาระให้แก่สังคมจนเกินไป
ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
 ทุกครั้งท่ีทรงทราบว่าพสกนิกรของพระองค์ ไม่ว่าจะ
อยู่ ณ ที่ใดประสบภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้ข ้าราชบริพารประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และหลายครั้งที่เสด็จ
พระราชดำาเนินไปช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือและเป็นขวัญกำาลังใจให้ 
ซ่ึงยังความปลาบปล้ืมแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างท่ีสุด 
สำาหรบัมลูนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นมูลนธิฯิ ท่ีพระองค์โปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของ
ครอบครัวท่ีประสบเคราะห์กรรม ตลอดจนบูรณะบ้านเรือน 
วัดวาอาราม โรงเรียน ทีป่ระสบความเสยีหายจากสาธารณภยั 
ผลงานของมูลนิธิ ฯ แห่งน้ีมีมากมาย ได้ให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบปัญหาด้วยความเข้มแข็งมาเป็นเวลาช้านาน
จนตราบเท่าทุกวันนี้
ด้านการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราช
กรณยีกจิหลายด้านเก่ียวกับการแก้ไขปัญหานำา้เสยีในเขตชมุชน 
การสร้างป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นที่พักผ่อนของประชาชน            
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เหล่านี ้ เป็นต้น 
ปัจจุบันได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพระราชดำาริในการ
ผดุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อ
ประโยชน์ท้ังในด้านการศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ และเพื่อ
สร้างทัศนียภาพที่งดงามอีกด้วย
ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงรบัองค์กรการกุศล
ต่าง ๆ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น สภากาชาดเพื่อการรักษา
พยาบาล มูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยด้านการศึกษาของ
ผู้ป่วยโรคเร้ือน มูลนิธอิานันทมหิดลเพือ่การศกึษาของเยาวชน
จนถึงระดับสูงสุดตามกำาลังความสามารถของผู ้ ท่ี ได ้รับ
พระราชทานทุน มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อประสานงาน ร่วมมือ 
สนบัสนนุงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาและสงเคราะห์ช่วย
เหลือประชาชนของทางราชการ
 พระราชกรณียกิจในงานสังคมสงเคราะห์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมากมาย ซึ่งก่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพสกนิกรของพระองค์และประเทศชาติอย่าง
แท ้จริงพระองค์คือ ผู ้ทรงเป ็นศูนย์รวมของชาติในการ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชาติ ทรงตรากตรำาพระวรกาย 
ทรงทุ่มเททุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์

และประเทศชาติอย่างแท้จรงิพระองค์คอื ผู้ทรงเป็นศนูย์รวมของ
ชาติในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชาติ ทรงตรากตรำา
พระวรกาย ทรงทุ่มเททุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร
ของพระองค์จนได้รับการเฉลิมพระเกียรติจากนิตยสารต่าง
ประเทศว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ียากจะหากษัตริย์
ของประเทศใดในโลกเสมอเหมือน ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดใน
โลกที่จะทรงทำางานหนักเท่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้
 ด้วยพระปรีชาญาณและพระราชกรณียกิจทางด้าน
สังคมสงเคราะห์ และสวสัดกิารสงัคมของพระองค์ นับต้ังแต่ทรง
ครองราชย์ จวบจนปัจจุบันครบ 50 ปี ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย และสร้างความม่ันคงเป็นปึก
แผ่นแก่ประชาชาตินานัปการ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จงึเห็น
เป็นการสมควรอย่างท่ีสุด จะทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีการศึกษา 2537



คำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
 ข้าพระพทุธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ  ชยัสตูร 
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ขอพระราชทานพระราช
วโรกาส กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ         
ท่ีคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เน่ืองในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทูลเกล้า ฯ ถวายปรญิญาพฒันาชมุชนดษุฎบัีณฑติกิตติมศกัดิ์ 
โดยสังเขปดังต่อไปนี้
 นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายนพุทธศักราช ๒๔๘๙ 
จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา ๕๔ ปี ได้ทรงบำาเพญ็พระราชกรณยีกจิ
และพระราชทานแนวพระราชดำาริ นานัปการท่ีแสดงถึง           
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาอันสูงยิ่งทางด้านการพัฒนา
และการพัฒนาชุมชน ทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบ
ถ้วนท้ังในฐานะของนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ทรงศึกษา
ค้นคว้าหาแนวคิดทฤษฎีและนำาไปทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์
เองจนเมื่อได ้รูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ภมิูศาสตร์และสังคมวฒันธรรมของประเทศไทย จงึเผยแพร่ให้
พสกนิกรนำาไปปฏิบัติจนเกิดสัมฤทธิผลแก่ชีวิต สามารถแก้
ปัญหาความอดอยากยากจนของตนเองได้
 พระราชกรณียกิจเก่ียวกับการพฒันาชมุชนท่ีสำาคญั 
โดดเด่น และมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย 
มีสองสถาน คือ ภาคปฏิบัต ิได้แก่ การพัฒนาตามโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซึง่ปัจจบัุนได้ดำาเนินการเป็นผล
สำาเร็จไปแล้วถึงประมาณ 3,000 โครงการ และ ภาควิชาการ 
ได้แก่ ทฤษฎกีารพฒันา “ทฤษฎีใหม่” และ แนวพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีพระราชทานให ้ เป ็นปรัชญา                                    
ในการพัฒนาประเทศอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมแห่ง       
ความพอเพียง
 การพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีปรัชญาการพัฒนาในฐานะเป็นกระบวนการท่ีมุ ่งเน้น         
การช่วยเหลือให้คนสามารถช่วยตนเองได้ ดงัหลักการสำาคญั
ทางการพัฒนาชุมชนที่พระราชทานไว้ตอนหนึ่งว่า “เราช่วย
เขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป”



อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมได้ โดยไม่จำาเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงจากลักษณะเกษตรพอเพียงไปเป็นการผลิตรูป
แบบอื่นแต่เพียงอย่างเดียว และสามารถประสานเป็นเนื้อเดียว
กับการปฏบัิต ิมิใช่เป็นเพยีงแนวคดิลอยๆ ทีป่ฏบัิติไม่ได้ มีความ
ง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีพลังสูง คนทั่วไปทุกระดับสามารถ
เข้าใจเข้าถึงและนำาไปทำาให้เห็นผลจริงได้ ทรงนำาประสบการณ์
ท่ีทรงพบเห็นในประเทศไทย และลกัษณะทางสภาพแวดล้อมลม
ฟ้าอากาศ การเปล่ียนแปลงทางฤดูกาล วิถีชีวิต ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สถานการณ์เฉพาะหน้าและอนาคต ตลอดจน
ลักษณะเด่นของชวิีตความเป็นอยูแ่ละการผลิตของไทย ซึง่เป็น
ประเทศท่ีผลิตธัญญาหารและมีส ่วนเกินทางการผลิต
ธัญญาหารมารวมกันขึ้นเป็นทฤษฎีใหม่ ทรงนำาทฤษฎีออก   
เผยแพร่ในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมกับภาวะวิกฤติทางการ
พัฒนาของประเทศไทย  นอกจากนี้ยังเป็นแนวคิดท่ีแฝงไว้ซึ่ง
ปรชัญาในการดำารงชวีติและดำารงชาติ มใิช่เป็นเพียงทฤษฎทีาง
เศรษฐกิจหรอืทฤษฎด้ีานหน่ึงด้านใดโดยเฉพาะ เป็นทฤษฎแีบบ
องค์รวมมีหลายมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและปรัชญา
การดำารงชีวิต ส่งเสริมจริยธรรมแห่งความพอและความ        
พอเพียง มีพลังในการกระตุ้นให้ผู ้ยากไร้มีพลังเข้าใจถึง

ความเป็นจริง ไม่มีปมด้อยหรือท้อถอยในโชคชะตา มองเห็น
ศักยภาพของตนเอง เข้าใจหลักของสันโดษ ไม่ถูกมองหรือ
ทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนาหรือมีปัญหาเป็นขวากหนามของ
การพัฒนา ตรงกับหลักการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นให้มองเห็น
ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน และทุกคนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาด้วยกันทั้งสิ้น และคุณลักษณะที่สำาคัญที่สุดคือ 
เป็นทฤษฎีที่ปลอดจากแนวคิด ผลประโยชน์และอุดมการณ์
ทางการเมือง มีความเป็นสากล สามารถนำาไปใช้ได้ทกุสถานท่ี
โดยปราศจากข้อข้องใจด้านการเมอืง ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อประเทศไทยและประเทศอืน่ท่ีมีปัญหาคล้ายกันท้ัง
ในเอเชีย ละตินอเมริกาแอฟริกา และประเทศในโลกตะวันตก
อย่างแท้จริง
 ด้วยพระเกียรติคุณอันย่ิงใหญ่ทางด้านการพัฒนา
อันหาที่เปรียบมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว
มา และด้วยความสำานึกในพระมหากรณุาธิคณุทีท่รงมแีก่พสก
นิกรและประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปรญิญาพฒันา
ชมุชนดษุฎบัีณฑติกติติมศกัดิ ์แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 ทรงมีเป้าหมายการพัฒนา “คน” และการพัฒนา 
“ชุมชน” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมองรอบด้านใน
ลักษณะองค์รวมเพ่ือจะสามารถแก้ไขปัญหาทกุ ๆ  อย่าง ทุก ๆ  
ด้านไปพร้อม ๆ กันอย่างเชื่อมโยงกันแบบสมานฉันท์ เกื้อกูล 
และเอื้ออาทรกันและกัน
 การพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นไปตามลำาดับขั้นตอนตามความจำาเป็น ทรงมุ่งช่วยเหลือ
พฒันาให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ของคนในชนบท ให้ความสำาคญั
ต่อปัญหาและความต้องการของราษฎรในพืน้ท่ีมากเป็นพเิศษ 
เน้นให้การพฒันาจะต้องเป็นไปตามสภาพภมิูศาสตร์และสังคม
วฒันธรรมของแต่ละพืน้ท่ีไม่เป็นการบังคบั เริม่ต้ังแต่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการพัฒนาแหล่งนำ้าให้เป็นปัจจัย    
พื้นฐานในการผลิตและการอุปโภคบริโภค เม่ือชุมชนมีความ
เข้มแข็งพอสมควรแล้วก็เตรียมชุมชนให้มีความพร้อมต่อ     
การติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก ทรงเน้นถึงความจำาเป็นท่ี        
จะต้องมีตัวอย่างของความสำาเร็จให้ราษฎรได้เห็น เผยแพร่
ตัวอย่างของความสำาเร็จไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อม
กับนำาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมเข้าไปถึง   
ชาวชนบทอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพือ่ให้สามารถนำาไปปฏบัิติ
ได้ผลจริง
 ในด้านแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนา
ชุมชนนั้น มีพระราชดำารัสที่พระราชทานแก่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ดำาเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ    
หลายคราวท่ีแสดงให้เห็นถึง พระอัจฉริยภาพท้ังในฐานะนัก
วิชาการ และนักปฏิบัติการเป็นพระราชดำารัสที่ผ่านสร้าง

กระบวนการศกึษาวจิยั วเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคดิ ทดสอบ
สมมติฐาน และนำาผล การศึกษาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติได้   
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาแล้วทั้งสิ้น
 แนวคดิทฤษฎีและรปูแบบการปฏิบัติในการพฒันา
ชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง และทฤษฎีใหม่ทางการเกษตร ได้มส่ีวน
ส�าคัญอย่างย่ิงในการแก้ปัญหาในห้วงเวลาท่ีประเทศไทย
ประสบปัญหาทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรงในขณะ ปัจจบุนัได้
เป็นอย่างดี
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงศกึษาหาวธิกีารแก้
ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ารวมท้ังแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาว และ 
พระราชทานแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง : Sufficiency 
Economy และ ทฤษฎีใหม่ : New Theory ให้พสกนิกรและ
รฐับาลนำาไปปฏบิติัจนเกดิผลดงีามอย่างกว้างขวาง และเป็นท่ี
ยอมรับกันท่ัวไปท้ังในประเทศไทยและนานาอารยประเทศว่า 
เป็นแนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาท่ีทรงคุณค่าและจะเป็น
แนวทางส�าคัญส�าหรับการพัฒนาของมนุษยชาติ                       
ในอนาคต
 พระราชด�ารเิรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีง ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เป็น “มิติใหม่ทางความคิดด้าน           
การพัฒนา” เป็นแนวความคิดท่ีพ้นเพดานความคิดแบบ
ตะวันตก มีลักษณะพหุนิยม ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม 
ยอมรับการดำารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น เกษตร
แบบพึ่ งตนเองดำารงอยู ่ ร ่ วมกับการผลิตทางเกษตร
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 ตลอดระยะเวลา ๖๓ ปีท่ีคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ได้ดำาเนินการการเรียนการสอน การบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ จั ย  ร ว ม ถึ ง  ก า ร บ ริ ก า ร สั ง ค ม ใ น            
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ มีพัฒนามา โดยลำาดับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ มี ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ                                    
อ ย ่ า ง ย่ิ ง ต ่ อ กิ จ ก า ร ต ่ า ง  ๆ  ท่ี ดำ า เ นิ น ก า ร โ ด ย

 ในวาระอันเป็นมงคลของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ผมขอแสดงความชื่นชมและให้กำาลังใจแก่บุคลากร
ของคณะฯ ทุกท่านให้ท่านได้มีกำาลงัใจ กำาลงัสมองและมีพลัง
ในการทำางานเพื่อรับใช้สังคมและเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม  และขอให้     
ทุกท่านร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำาไปปฏิบัติ
เพือ่ความเป็นสิรมิงคลของชวีติและยังประโยชน์แก่ประชาชน
ตามรอยพระยุคลบาทสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารจากอธิการบดี              

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

ความภาคภูมิใจอย่างย่ิงต่อกิจการต่างๆที่ดำาเนินการ
โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
งานตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์      
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยคณาจารย์ของคณะได้รับความไว้
วางใจจากประชาคมนกัสงัคมสงเคราะห์ทั่วประเทศไทย
ให้ไปดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ  ในสภาวชิาชพีสังคมสงเคราะห์
เป ็นจำานวนมากแสดงให ้ เ ห็นถึงความแข็งแกร ่ง                      
ทางวิชาการและทางวิชาชีพของคณาจารย ์ของ             
คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์  ในด ้านการวิจัย                     
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงาน ภายนอกหลายแห่ง โดยได้จัดสรรทุน              
งบประมาณการวิจัยศึกษา และพัฒนาเป็นจำานวนมาก
ซึ่ งผลการวิจัยของคณาจารย ์ เป ็นส ่วนสำาคัญ                          
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น น โ ย บ า ย ด ้ า น สั ง ค ม ข อ ง รั ฐ                            
หลายโครงการ ส่วนด้านกิจกรรม  การบรกิารวิชาการ
และบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์                     
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ียังประโยชน์แก่สังคมไทยเป็น
จำานวนมากเช่นกัน

 สวัสดีครับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ      
ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ท่ีรกัทกุท่าน ในนามของอธกิารบดผีมขอแสดง
ความยินดีกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ครบรอบ ๖๓ ปี ดังท่ีประชาคมธรรมศาสตร์และ
สังคมไทยทราบโดยท่ัวกันแล้วว่า คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะแรกของ
ประเทศไทยท่ีมีการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งถือว่าเป็นคณะที่ ๕ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งป ัจจุบันมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์     มีคณะและหน่วยงานระดับที่เทียบเท่าคณะ
กว่า ๒๖ หน่วยงานแล้ว 

รายงานประจำาปี 
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สารจากคณบดี  รศ.ดร.โกวิทย์   พวงงาม

สารจากคณบดี              

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์   พวงงาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration 03-04

 คณะสั งคมสงเคราะห ์ศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งคณะฯ มาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2497 
และนับต้ังแต่นั้นมาคณะ ฯ ได้ดำาเนินงานตามภารกิจทั้งการ
จัดการเรียนการสอน การทำาวิจัย การให้บริการวิชาการ และ
การทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน (2560)      
ถือว่าครบรอบ 63 ปี ซึ่งทุกปีของวันที่ 25 มกราคม ถือเป็น              
วนัสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะ ฯ  จงึได้เชญิชวน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะฯ ที่เกษียณไปแล้ว คณาจารย์ และบุคลากร
ปัจจบัุน สมาคมศษิย์เก่า  สภาวชิาชพี รวมท้ังหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน คณะด้วยดีตลอดมา มาร่วม
ทำาบุญ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ การมอบทุนการศึกษา และ
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
 ปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังคงยืนยัน     
การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
พั ฒ น า ชุ ม ช น  น โ ย บ า ย สั ง ค ม  แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม                                         
ท่ีได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้
ในศาสตร์  ด้านดังกล่าวข้างต้น และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
สงัคม โดยยดึมัน่ในคุณธรรมและประโยชน์สขุของสงัคม ตลอด
จนยังดำาเนินพันธกิจโดยสรุปทั้งการให้การศึกษา การส่งเสริม
วชิาการ การวจัิย วิชาชพีชัน้สูง การทำาการสอน การให้บรกิาร
วิชาการ รวมทั้งการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม
         

         ผลการดำาเนินงานของคณะ ฯ ในรอบปีที่ผ ่านมา                   
ดังที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2559 นี้ ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้น        
จากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกๆคน และทุกส่วน             
ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ ผู้บริหารคณะฯ และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ    
ภาควิชา ฯ ผู้มีหน้าท่ีบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทกุหลักสูตร คณะกรรมการของคณะ ฯ ท่ีมีส่วนรบัผิดชอบ            
ด้านต่าง ๆ ดังเช่น ผู้อำานวยการ และกรรมการศูนย์ฝึกอบรมและ
พฒันาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผู้อำานวยการ และกรรมการ
หลักสูตรสังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์บัณฑิต  ผู ้ อำ านวยการ                                
และกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการ
พัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ            
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร รวมท้ัง
กรรมการอืน่ ๆ  ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ท่ีน้ี ซ่ึงมีส่วนสำาคญัทีช่่วยกันทำาให้
การขับเคล่ือนงานของคณะ ฯ ให้มีความก้าวหน้าและประสบ        
ความสำาเร็จ ตลอดจนหน่วยงาน และองค์กรส่วนอื่น ๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกท่ีมีส่วนส่งเสริม เก้ือหนุนให้คณะ ฯ   
ดำาเนินภารกิจต่าง ๆ ไปด้วยดีเสมอมา
 อย่างไรก็ตาม ภารกิจคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปี 
2560 คงเป็นก้าวต่อไปในการดำาเนินงานให้มีความเข้มข้นมากขึ้น   
ทั้งในแง่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ  และคาดหวังให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วมจัดระบบบริหารและพัฒนา
หลกัสูตรอย่างเต็มรปูแบบ อกีท้ังส่งเสรมิให้คณาจารย์มีตำาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น  ส่งเสริมการทำาวิจัยท่ีตอบโจทย์สังคม และมุ่งให้

คณะ ฯ เป็นส่วนหน่ึงของการช้ีนำาสังคม ตลอดจนการส่งเสริม       
การดำาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการแก่           
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้จะพยายาม
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ          
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์           
และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 ท ้ายที่สุดนี้  ผมขอขอบคุณ ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และหน่วยงาน องค์กรภายนอกอืน่ๆท่ีสนับสนุนกจิการ
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ               
ผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท้ังในอดีตและในปัจจุบัน           
ขอขอบคณุบคุลากรสายสนับสนุน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ทุกระดบัท่ีช่วยกันทุ่มเทกำาลงักาย กำาลงัใจ ขบัเคล่ือนการดำาเนินงาน
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

    รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์



สารจากนายกสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห ์             

รองศาสตราจารย์ อภิญญา  เวชยชัย

 ใ น ว า ร ะ ท่ี ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ครบรอบการสถาปนาคณะ
มานบัแต่ปี 2497 จนถงึปัจจบัุนเป็นเวลา 62 ปี เป็นช่วงเวลา
สำาคัญท่ีประกาศให้สาธารณชนรับทราบว่า ภารกิจการ    
ทำาหน้าทีผ่ลติบัณฑติทางสังคมสงเคราะห์ได้ดำาเนินการมา
เป็นเวลานานถึง 6 ทศวรรษ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ท่ีพัฒนาไปสู่ข้อท้าทายมากมาย ทางด้าน
สถานการณ์ความรุนแรง ความเร็วและความสลับซับซ้อน
ของเหตุปัจจัยทางสังคม คำาถามสำาคัญคือผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ท่ีผ่านมาและในอนาคต จะรับมือ
และมีความพร้อมอย่างไรในการทำางานภายใต้ความท้าทาย
ท่ีเป็นความหวงัและสานต่อศรทัธาของผู้คนในสังคม คำาถาม
ดังกล่าวเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะทำาให้คณะสังคมสงเคราะห์
ศ า ส ต ร ์ ใ น ฐ า น ะ  “ ผู ้ ก ่ อ ร ่ า ง ส ร ้ า ง บั ณ ฑิ ต ท า ง
สังคมสงเคราะห์”         

ได้ร่วมสร้างเวทีการเรียนรู้ที่สำาคัญ และนำาพานักวิชาการ
และนักวิชาชีพทางสังคมสงเคราะห์เข้าสู่การค้นหาคำาตอบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในฐานะองค์กรผู้
ประกอบวชิาชพีสังคมสงเคราะห์ ซึง่ได้รบัความร่วมมือจาก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอย่างดีย่ิงเสมอมา ได้ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าท่ี
ของการพฒันา การจดัการเรียนการสอนท่ีมีความสำาคญั
อ ย ่ า ง ยิ่ ง  แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณ า จ า ร ย ์
สังคมสงเคราะห์ทุกท่านในการร่วมกันพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของวิชาชีพให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทและความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ และสามารถรับใช้
ประชาชนทุกกลุ่มด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิชาชีพ 
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เชื่อม่ันว ่าผู ้บริหารและ
คณาจารย ์จะ เป ็นผู ้นำ าการเปล่ียนแปลงให ้ บัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ทุกระดับเกิดการเรยีนรู้ท้ังศาสตร์และศลิป์

เกดิความรักและศรัทธาในคณุค่าของมนุษย์และคณุค่าของ
งานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตลอดไป
 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้
ทำางานร่วมกับคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และขอแสดงความยินดีกับอีก
จังหวะก้าวหน่ึงในการเติบโตของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ดำารงสถานะอัน
เป็นต้นนำา้ของการพฒันาวชิาชพีสังคมสงเคราะห์ท่ีเข้มแขง็
ตลอดไป

รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
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สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
F A C U L T Y   O F   S O C I A L   A D M I N I S T R A T I O N

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



เกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จัดต้ังขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 11  
มกราคม 2497  และ ได ้ มีพระราชบัญญั ติจัด ตั้ ง                             
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497 โดยมีหลักการและเหตุผลว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ อันเก่ียวกับการ
ประชาสงเคราะห์ และการประกันสังคมและเพ่ือส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์         
การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ ์อัน เป ็น
วิทยาศาสตร์ทางสังคมให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศ ดังนั้นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 
25 มกราคม เป็นวนัสถาปนาคณะนบัจากวนันัน้เป็นต้นมา
 ในระยะแรกการศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนก
วิชา  คือ แผนกสังคมสงเคราะห ์ศาสตร์และแผนก
วารสารศาสตร์ ต ่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

ธรรมศาสตร ์  (ฉบับ ท่ี  5)  ให ้ แบ ่งส ่วนราชการใน                               
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วนคือสำานักงาน
เลขานุการ  ภาควิชาการพัฒนาชุมชน  และภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ภายใต้ปรัชญามุ่งพัฒนาสังคม
และมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึดหลักความเป็นธรรมในสังคม 
เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย และความแตกต่าง
ของมนุษย์ และวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต ที่ มีความรู ้ความสามารถในด ้าน                     
การบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงาน ทางด้าน
สังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง    
เพื่อสามารถเป็นผู้นำาในการสร้างสังคมท่ีดีงาม และเป็น
ธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย       
และความแตกต่างของมนุษย์ และวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความ
สามารถในด้านการบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงาน 
ทางด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และสาขาท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อสามารถเป็นผู้นำาในการสร้างสังคมท่ีดีงาม
และเป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณในวิชาชีพสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม 
รวมท้ังให้บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคม
ท่ีทำาหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพีสร้างและพฒันาองค์
ความรู้ท่ีเหมาะสม รวมท้ังให้บริการสังคม เกิดเครือข่าย
หน่วยงานทางสังคมที่ทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2508 เพิ่ม
แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นมาอีกแผนกหน่ึง    
เมื่อระยะเวลาผ่านไปการศึกษาแต่ละแผนกวิชาได้เจริญ
ก้าวหน้าขึ้นโดยลำาดับแผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไป    
ต้ังเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน        
เมื่อ พ.ศ.2513  และยกฐานะเป็นคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได้แยกไปต้ังเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เม่ือ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเม่ือ พ.ศ.2527 แม้ว่าแผนก
วารสารศาสตร์และแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะ
แยกไปต้ังเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ยังพัฒนางานทางด้าน
บรกิารการศกึษา บรกิารทางวชิาการและบรกิารสังคมด้วย
ดีมาเป็นลำาดับ  และในพ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวง
มหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

จัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม 
ท่ีได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซยีน รวม
ทั้งกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้บรกิารวิชาการจากความรูแ้ละความเชีย่วชาญของคณาจารย์    ด้านสังคมสงเคราะห์ 
พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม  และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังนำาเสนอทางเลือกใน            
การแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม
สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานสากล ในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์         
พัฒนาชุมชน  สวัสดิการสังคม  และนโยบายสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้สำาหรับ          
การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาสังคม ในประเทศและกลุ่มอาเซียน
พลกิฟ้ืนบทบาทในการชีน้ำา และนำาเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านส่ือต่างๆ 
โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการคณะฯ
ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   และความเป็นธรรม           
ในสังคม  ภายใต้วถิปีระชาธปิไตยและการมีจติอาสาพร้อมทีจ่ะรบัใช้สังคม โดยวถิสัีงคม 
วัฒนธรรมไทยและประชาธิปไตย
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารของคณะโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลและสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่งานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
อย่างสมดุล และการมีส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์

       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการ
ชัน้นำาด้านสงัคมสงเคราะห์สวสัดกิารสังคม และพฒันา
สังคม/พัฒนาชุมชน ท่ีได้มาตรฐานสากลในการผลิต
บัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของ
ประเทศโดยยึดม่ันคณุธรรมและประโยชน์ของประชาชน

พันธกิจ

       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถานศึกษาและ
วิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทำาการสอน ทำาการวิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย      
ศีลธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

11-12คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



คณะกรรมการประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
คณบดี 
ประธานกรรมการ

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

กรรมการ

นางนภา เศรษฐกร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

กรรมการ

นายชินชัย ชี้เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

กรรมการ

นายเดชา ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ

นายปรีดี โชติช่วง 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

กรรมการ

รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

กรรมการ

รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

กรรมการ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ

รศ.อภิญญา เวชยชัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

กรรมการ

ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

กรรมการ

อ.รณรงค์ จันใด 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และการวางแผน 
กรรมการ

ศ.ระพีพรรณ คำาหอม 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา      
และฝึกภาคปฏิบัติ 
กรรมการ

รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
อาจารย์ประจำาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
กรรมการ

ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
อาจารย์ประจำาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
กรรมการ

นายสมชาย ไมตรี
เลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เลขานุการ

รายงานประจำาปี 
Annual Report 2016 13-142559



      รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 
รองคณบดีฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน 

และบริการสังคม

อ.รณรงค์ จันใด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน

อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.กรุณา ใจใส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

และการนักศึกษา ศูนย์ลำาปาง

อ.ปรินดา ตาสี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศูนย์ลำาปาง

อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน

นายสมชาย ไมตรี
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

และการเรียนรู้

ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ        

การศึกษา

อ.ณัฎฐพัชร สโรบล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์         

และการสื่อสารองค์กร

อ.ธัญญาภรณ์ จันทรเวช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ภาคปฏิบัติ

คณะผู้บริหาร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ชุดที่ 1 : 1 ธันวาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559

15-16คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



      รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ.รณรงค์ จันใด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน

อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ศ.ระพีพรรณ คำาหอม
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

และฝึกภาคปฏิบัติ

อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

และการเรียนรู้

อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และการสื่อสารองค์กร

อ.กรุณา ใจใส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

และการนักศึกษา ศูนย์ลำาปาง

อ.ปรินดา ตาสี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศูนย์ลำาปาง

อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน

นายสมชาย ไมตรี
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะผู้บริหาร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ชุดที่ 2 : 1 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 
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คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1) งานบริหารทั่วไป ศูนย์รังสิต      
    และท่าพระจันทร์
2) งานบริหารบุคคล
3) งานแผนและยุทธศาสตร์
4) งานคลังและพัสดุ
5) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6) งานตามนโยบายคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และการวางแผน

1) งานมาตรฐานและคุณภาพ
    วิชาการ
2) งานวิจัย
3) งานตามนโยบายคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

1) งานจัดการศึกษาหลักสูตร
    ปริญญาตรี
2) งานจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ
3) งานตามนโยบายคณบดี

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และฝึกภาคปฏิบัติ

1) งานบริการนักศึกษา
2) งานกิจกรรมนักศึกษา
3) งานตามนโยบายคณบดี

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
และเรียนรู้

1) งานวิเทศสัมพันธ์
2) งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
3) งานตามนโยบายคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

1) งานบริหารทั่วไป ศูนย์ลำาปาง
2) งานบริการนักศึกษาและ
    กิจกรรมนักศึกษา
3) งานตามนโยบายคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และการนักศึกษา ศูนย์ล�าปาง

1) งานจัดการศึกษาหลักสูตร
    ปริญญาตรี ศูนย์ลำาปาง
2) งานจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ
3) งานตามนโยบายคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ศูนย์ล�าปาง

ส�านักงานเลขานุการคณะ

• หน่วยบริหารและธุรการ
• หน่วยบริหารงานภาควิชา
• หน่วยบริหารและพัฒนากายภาพ
• หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์
• หน่วยบริหารความเสี่ยง
• หน่วยแผนยุทธศาสตร์ 
  และงบประมาณ

งานบริหารงานทั่วไป

• หน่วยจัดการศึกษา 
  และพัฒนาหลักสูตร
• หน่วยการศึกษาภาคปฏิบัติ
• หน่วยกิจการนักศึกษา
• หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
• หน่วยวิเทศสัมพันธ์

งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

• หน่วยการเงิน 
• หน่วยบัญชี
• หน่วยพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

• หน่วยวิจัย
• หน่วยบริการวิชาการ
• หน่วยประกันคุณภาพ
• หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ           
  และการสื่อสารองค์กร
• หน่วยศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม      
   (Social Lab)

งานวิจัย วิชาการ   
และประกันคุณภาพ

โครงสร้างการบริหาร
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร
ส�านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

19-20คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



3.รองศาสตราจารย์ กิตติยา นรามาศ
วุฒิการศึกษา 
 - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
  - สังคมสงเคราะห์จิตเวช
  - สุขภาพจิต
  - จิตเวชคนพิการ

4.รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
วุฒิการศึกษา 
  - M.Sc. (Criminal Justice), University 
     of New Haven, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
  - กระบวนการยุติธรรม
  - สังคมสงเคราะห์
  - ราชทัณฑ์
  - การคุมประพฤติ
  - การบริหารงาน
  - การจัดการเรื่องความปลอดภัย

5. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด.(สหวิทยาการ), 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การบริหาร
  - พฤติกรรมองค์การ
  - ทฤษฎีองค์การ
  - เศรษฐกิจนอกระบบ

6. รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การพัฒนาสังคม
  - การบริหารงานสวัสดิการสังคม
  - สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

7.รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
วุฒิการศึกษา 
  - Ph.D. in Social Work (Research in Policy),         
     The University of Calgary, Canada 
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
  - สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

1.ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ปธานวนิช
วุฒิการศึกษา
  - Ph.D.  (Social Policy), 
    The University of Sydney, 
    Australia.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - แรงงานและการพัฒนา

2. ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ ค�าหอม
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สวัสดิการสังคม
  - การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
  - สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  สวัสดิการชุมชน   
  - มาตรฐานการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
    ด้านองค์การสวัสดิการสังคม และมาตรฐาน
    การจัดบริการสวัสดิการสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย

คณาจารยค์ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 
อาจารย์ประจำาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รายงานประจำาปี 
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8.รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
วุฒิการศึกษา 
  - M.S. (Corrections & Criminal Justice),              
     Chicago State University, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
  - การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด
  - การป้องกันอาชญากรรม
  - กฎหมายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
  - กฎหมายอาญา
  - การวิจัยทางสังคมศาสตร์



23-24

คณาจารยค์ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 
อาจารย์ประจำาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

9.รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ศรีแสงทอง
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม., (สังคมสงเคราะห์ในกระบวน
     การยุติธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - พัฒนาชุมชน
  - สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

10.รองศาสตราจารย์ วรรณวดี พูลพอกสิน 
     (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์), 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - งานสาธารณสุข/สุขภาพ
   - หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
   - งานวิจัยเชิงปริมาณ
   - สังคมสงเคราะห์สำาหรับมุสลิม

11.รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ  สันติกุล
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ด.(การบรหิารสังคม), มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การบริหารสังคม 
  - การบริหารและนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
  - การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
  - ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคม
     และสังคมสงเคราะห์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์
วุฒิการศึกษา 
  - M.S.W., Washington University, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การพัฒนาองค์การพัฒนาเอกชน
  - การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
    โดยเฉพาะกลุ่มเด็กคนพิการ

14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
วุฒิการศึกษา 
  - Ph.D. (Education), Cornell University, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - วิธีวิทยาเชิงคุณภาพและจริยธรรม
     การศึกษาเพื่อปลูกจิตสำานึกวิพากษ์
  - การศึกษากับการพัฒนาสังคม
     การสังคมสงเคราะห์ชุมชน

15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
วุฒิการศึกษา 
   - ปร.ด.(สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การดูแลทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ
  - จริยศาสตร์การดูแล
  - การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานรัตน์ นิ่มตลุง 
    (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
  - สส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
  - การประกันสุขภาพสวัสดิการสาธารณสุข 

17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติิ
วุฒิการศึกษา 
  - Ph.D. (Organization and Management), 
     University of New South Wales,  Australia 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - การบริหาร/พัฒนาแรงงาน
 - ทฤษฎีองค์กรและการบริหาร
 - การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์
วุฒิการศึกษา 
 - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
 - สังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต
 - การพัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรมสังคม
 - การพัฒนาศักยภาพเยาวชน

19.ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินิทร์รตัน์ กาญจนกญุชร ิ
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ด. (การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - เด็กและเยาวชนที่กระทำาผิด
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20.อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
ประวัติการศึกษา 
 - M.S. in Social Gerontogy, Central Missouri 
    State University U.S.A.
  - M.A. (Employment & Labour Studies), Institute 
    of Social Studies, The Hague, The Netherlands
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
   - ด้านชราภาพศาสตร์

21.อาจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ด.(การบรหิารสังคม), มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
  - การพัฒนาเด็ก เยาวชน  และครอบครัว  

22.อาจารย์ ปิ่นหทัย หนูนวล
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา

23.อาจารย์ ชลธิชา พันธุ์พานิช
วุฒิการศึกษา 
  - M.S.W. ,Michigan State University, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

24.อาจารย์ ดร. มาลี จิรวัฒนานนท์
วุฒิการศึกษา 
   - ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สวัสดิการครอบครัว
   - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา

25.อาจารย์ ปรียานุช โชคธนวณิชย์
วุฒิการศึกษา 
   - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
  - ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

26.อาจารย์ ณัฏฐพัชร สโรบล
วุฒิการศึกษา 
   - ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม), 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   - สวัสดิการผู้สูงอายุ
   - นวัตกรรมทางสังคม

27.อาจารย์ ดร. นราเขต ยิ้มสุข
วุฒิการศึกษา  
   - ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ),
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - จิตวิทยาประยุกต์
   - พฤติกรรมศาสตร์
   - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
   - กิจการเพื่อสังคม 

28.อาจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
วุฒิการศึกษา
  - Ph.D. (Rehabilitation Counselor Education), 
     Michigan State University, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การให้การปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  - การศึกษาสำาหรับนักให้การปรึกษา
     ด้านการฟื้นฟูสมรรภาพ
  - มิติด้านจิตสังคมของผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการ

29.อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด 
    (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
  - ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),
    มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การกระทำาผิดของเยาวชน
  - ทฤษฎีอาชญาวิทยา

30.อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช
วุฒิการศึกษา
  - สค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสุขภาพ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

31.อาจารย์ ดร.เอกจิตรา ค�ามีศรีสุข
วุฒิการศึกษา 
   -  สส.ด. (การบรหิารสังคม), มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - สังคมสงเคราะห์
 - สวัสดิการผู้สูงอายุ

33.อาจารย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร
วุฒิการศึกษา
- สส.ด. (การบริหารสังคม), 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - บริหารสังคม
 - สังคมสงเคราะห์สุขภาพมหาภาค
 - สวัสดิการกับทุนทางสังคม
 - พัฒนาชุมชน

34.อาจารย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต
วุฒิการศึกษา
-  ปร.ด.(อาชญาวทิยา บรหิารงานยุติธรรมและสังคม),    
   มหาวิทยาลัยมหิดลรามคำาแหง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - อาชญาวิทยา
  - ความรุนแรงในครอบครัว
  - เหยื่อวิทยา/การคุ้มครอง
     และการเยียวยาความเสียหาย
  - นิติจิตเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำาภาควิชาการพัฒนาชุมชน
1.รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
วุฒิการศึกษา 
  - Ph.D.(Rural Development), Central Luzon 
State University, Republic of The Philippines
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การพัฒนาชุมชน
  - การพัฒนาชนบท
  - การปกครองท้องถิ่น

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
วุฒิการศึกษา
  - สส.ม.(การพฒันาชมุชน), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การบริหารงานพัฒนาชุมชน
  - การมีส่วนร่วมของประชาชน
  - สิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์สิทธิ์
  - การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค

3.อาจารย์ รณรงค์ จันใด
วุฒิการศึกษา
  - พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ชุมชน 
  - การพัฒนาชุมชน 
  - สวัสดิการชุมชน 
  - การวางแผนพัฒนาชุมชน

4.อาจารย์ ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน
วุฒิการศึกษา
  - รป.ด.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), 
    มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - นโยบายสาธารณะ และนโยบายสิ่งแวดล้อม

5.อาจารย์ ดร. สิริยา รัตนช่วย
วุฒิการศึกษา
 -  สส.ด. (การบริหารสังคม)     
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การพัฒนาชุมชน
  - การจัดการแหล่งเงินทุนชุมชน
  - สิทธิและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการชุมชน

32.อาจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์
วุฒิการศึกษา 
  - Ph.D. (Social Policy), University of Oxford,   
     UK.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - นโยบายสังคม

35.อาจารย์ ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
วุฒิการศึกษา
 - กศ.ด., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

36.อาจารย์ ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ 
วุฒิการศึกษา
-  รส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ



รายงานประจำาปี 
Annual Report 2016 29-302559

อาจารย์ประจำาศูนย์ลำาปาง

1.อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
วุฒิการศึกษา 
   - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา

2.อาจารย์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี 
  (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
   - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สังคมสงเคราะห์

3.อาจารย์ ดร. สุขุมา อรุณจิต
วุฒิการศึกษา
   - สส.ด.(การบรหิารสังคม), มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สังคมสงเคราะห์

4.อาจารย์ พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน 
  (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
   - รส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - สังคมสงเคราะห์

5.อาจารย์ กรุณา ใจใส
วุฒิการศึกษา
  - ศศ.ม.(สตรีศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - สังคมสงเคราะห์

6.อาจารย์ ปรินดา ตาสี
วุฒิการศึกษา
 - วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),   
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   - ระเบียบวิธิวิจัย
   - พฤติกรรมศาสตร์
   - จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
   - จิตวิทยาการให้การปรึกษา
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7.อาจารย์ วรลักษณ์ เจริญศรี
วุฒิการศึกษา 
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การปฏิบัติงานตรง
  - สังคมสงเคราะห์สุขภาพ
  - สังคมสงเคราะห์ในการประคับประคอง                                           
     และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

8.อาจารย์ อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์
วุฒิการศึกษา
 - ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - การสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการและนโยบายสังคม
  - การบำาบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

อาจารย์ประจำาตามสัญญา
1. ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ
วุฒิการศึกษา
  - Ph.D.(Development and Child Psychology), 
     University of Kansas, U.S.A.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - จิตวิทยา
 - การให้การปรึกษา
 - การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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3. รองศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร
วุฒิการศึกษา
  - M.S. (CRIMINOLOGY LAW ENFORCEMENT), 
    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-FRESNO., USA.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  - ความรุนแรงในครอบครัว
  - สาเหตุทฤษฎีอาชญากรรม
  - การประทุษร้ายเด็ก

2. รองศาสตราจารย์ อภิญญา  เวชยชัย
วุฒิการศึกษา
  - สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 - สวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน
 - สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส



คณาจารยค์ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

1. Mr. Jesper Kulvmann
วุฒิการศึกษา
-Ph.D. (Social Policy), University of Oxford, UK.   

2. Mr. Quentin Batreau
วุฒิการศึกษา
 - Master Governing the Large Metropolis 
    in Sciences Po, France

3. Ms.Sarah Orleans Reed
วุฒิการศึกษา
  - M.S. (Environment and Development ), 
     University of Edinburgh, UK

 4. MR. KAZUSHIGE KOBAYASHI
วุฒิการศึกษา
  - LL.M. (International Organizations), Soka 
     University, Japan

31-32คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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ส�านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์
 นายสมชาย ไมตรี   เลขานุการคณะ

งานบริหารงานทั่วไป
 นางอภิสรา รัตนศรทอง  จนท.บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ 
 นางพักตร์พิมล ฤทธิ์สรไกร จนท.บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ 
 นางสาวิตรี มีสมบูรณ์  จนท.บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ 
 นางอุลัยพร โทบุตร  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 น.ส.ปิยภัทร คุณเจริญ  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 น.ส.จุฑาทิพย์ บุญชอบ  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 น.ส.กรรณิการ์ คำาเขื่อน  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 น.ส.ทองศิริ กำ่าแดง  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 น.ส.นุสรา รินคำา   จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 นายธัญจ์ธนิน เลาหสุขไพศาล จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 น.ส.วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์ บุคลากร ปฏิบัติการ 
 น.ส.พิชญา พึ่งทอง  นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ปฏิบัติการ 
 นายจรัญ อยู่เจริญ  พนักงานขับรถยนต์ 
 นายวิทยา มาชมสมบูรณ์  พนักงานขับรถยนต์ 
 นางราตรี สกุลเมตตาธรรม พนักงานบริการ 
 นายประสงค์ สิงห์โต  พนักงานบริการ  
 นายพิชัย ด้วงนิล  พนักงานบริการ 
 นายกลิ่น ทองอินทร์  พนักงานบริการ 
 นางศิริพร ภูใบบัง  พนักงานบริการ 
 นายมานพ  จันทร์รูปงาม  พนักงานบริการ 
 นางชมบุญ พิกุล   พนักงานบริการ 
 

งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
 น.ส.เบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ 
 น.ส.ปัญจพร ดิษฐทิม  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.จุฬารัฏ เมืองโคตร  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 นางยุพาพร ศุกรินทร์  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.สุพรรณี อินทร์ทอง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.จริยาภรณ์ ตาปิน  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.อุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.สุธิมา วุฒิการ  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.วิลาวัณย์ ศรีจันทร์ดร จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 นางสุนันทา  สาระบุตร  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
งานคลัง และพัสดุ
 นางกฤษณา พร้อมศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.พิเศษ
 นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.พิเศษ 
 นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 น.ส.ภคพร อินต๊ะสุข  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 นางจินดา เพิ่มพูล  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 น.ส.วิภาวี  โพธิ์ทอง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 นางสุวรรณา  บรรดิสถ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 นางวารี ถาวรมั่นกิจการ  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 น.ส.อรวรรณ วิชาชัย  นักวิชาการพัสดุ ชำานาญการ 

 นางกอบกนก  ทองอินทร์  พนักงานสถานที่ 
 นางพันธ์พร สมศรี  พนักงานสถานที่ 



35-36คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัย วิชาการ และประกันคุณภาพ
 น.ส.สุวรี ปิ่นเจริญ  นักวิจัย ปฏิบัติการ 
 นายณัฐพล จันทร์เหล็ก  นักวิจัย ปฏิบัติการ 
 น.ส.ขนิษฐา จำานงค์อาษา  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 น.ส.อรอนงค์ บุษราคัม  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 นางพรรณทวี  หนูแก้ว  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 นางสาววราภรณ์  ภู่อ่อน  จนท.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร เงาศรี  นักวิชาการคอม ฯ ปฏิบัติการ 
 นายอัสวิน สังข์ทอง  นักวิชาการโสต ฯ ปฏิบัติการ 
 น.ส.จุฑามาศ คำาแก้ว  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
 นางวิไล  จำานงค์อาษา  ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติการ 

สรุปอัตราก�าลัง
  1.  ข้าราชการ                        0  คน    
  3.  พนักงานเงินรายได้           26  คน  
    

  
  2.  พนักงานมหาวิทยาลัย       19  คน
  4.  ลูกจ้างประจำา                       9  คน
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ผลงานและรางวัล
ที่ส�าคัญประจ�าปี



รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
(คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “Executive of the year 2016” 
รางวลั “นักบรหิารดเีด่นแห่งปี ประจำาปี 2559” สาขานวตักรรม
ท้องถิ่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ 
ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

39-40คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

ศาสตราจารย์                       
ระพีพรรณ ค�าหอม 
( ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ ่ า ย           
การศึกษาและฝึกภาค
ปฏิบัติ)  
ได้รับรางวัลโล่รางวัล
วนันักวจิยั มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจำาปี 
2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณากานนท์ 
ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท         
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ประจำาปี 2558 จาก
มูลนิธิปกรณ์ศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังศุสิงห์ (ท่าน
พลากร สุวรรณรัฐ เป็นผู ้มอบ) เมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์ 
อาจารย์ประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในฐานะผู้จดัการ
โครงการและที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนโครงการ Move World 
Together เพื่อพลังงานและส่ิงแวดล้อมนำากลุ่มเยาวชน 
จำานวน 2 กลุ่มจากจังหวัดสงขลา และพังงา ไปแข่งขัน
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ในงาน ITEX 2016  ณ  กรงุกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซียคว้า 2 เหรียญทองและ 4 รางวัลพิเศษจาก
สมาคมนักประดิษฐ์เกาหลีใต้ สมาคมนักนวัตกรรมประเทศ    
อินโดนิเซีย และ สมาคมนักประดิษฐ์แห ่งประเทศญี่ปุ ่น               
เมือ่พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นอกจากนีว้นัท่ี 4 ธนัวาคม 2559   
ท่ีผ่านมายงัได้นำาทีมเยาวชนอกี 2 กลุ่ม จากจงัหวดันครพนม
และสงขลาไปรบัรางวลัชนะเลิศ 4 รางวลั ในฐานะนักนวตักรรม
ของโลกในงาน World Inventor Award Festival (WIAF 
2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ร ะ ดั บ อ า จ า ร ย์



รางวัลเรียนดี
1. นายมาวิน ต้นเกตุ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
    เลขทะเบียน 5805680864
2. นายณัฐภัทร์ จันทร์โรจน์วานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
    เลขทะเบียน 5705681095
3. นายศิริพงศ์ สวัสดิ์สันติสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
    เลขทะเบียน 5605680775

รางวัลผู้มีความประพฤติดี
   นายวฬาพล  วิศิษฏ์พงศ์ 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนภูมิพล”
    รางวัลที่ 3   นางสาวรูรียะ  ดอเลาะ   
   เลขทะเบียน 5805510020
    รางวัลชมเชย  นางสาวนพวรรณ  ใจชุ่ม 
   เลขทะเบียน 570570044

ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น

คุณสมพงค์ สระแก้ว 
ได้รับประกาศให้เป็นผู้ ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 82 ปี แห่ง            
การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณมยุรี ยกตรี 
ได้รับประกาศให้เป็นผู้ ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 82 ปี แห่ง              
การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ร ะ ดั บ นั ก ศึ ก ษ า



บุ ค ล า ก ร ดี เ ด่ น

คุณพิชัย ด้วงนิล
พนักงานบริการ บ.2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น/กลุ่มลูกจ้างประจำา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2559

สำาหรับภายในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่น ประจำาปี 2559 ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้

นางกฤษณา พร้อมศรีทอง
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

นายพิชัย ด้วงนิล
กลุ่มลูกจ้างประจำา

นางสุนันทา สาระบุตร
กลุ่มพนักงานเงินรายได้

นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก  ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

 นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับเป็นแหล่งทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอกสถาบัน และเป็นงานวิจัยที่ได้
ดำาเนินการผ่านสถาบัน ทั้งในส่วนคณะฯและ/หรือ สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรวม
วงเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณตามสัญญาจ้าง ที่ได้รับอนุมัติศึกษาวิจัยทั้งโครงการในการจัดลำาดับ ดังนี้

            ล�าดับที่ 1. ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์  จ�านวน 1 โครงการ จ�านวนเงิน 9,891,750 บาท
 โครงการ “การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคล่ือนสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก
 และเยาวชน : กรณีศึกษาน�าร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด” (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง   
 เสริมสุขภาพ) 

 ล�าดับที่ 2. รศ. ดร.โกวิทย์ พวงงาม จ�านวน 3 โครงการ จ�านวนเงิน 9,390,000 บาท  ได้แก่
 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 Integrity and Transparency Assessment (ITA)  ประจ�าปีงบประมาณ 2558 จังหวัดร้อยเอ็ด” 
 (สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
 โครงการ “จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2560-2564” (สำานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ)
 โครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก   
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมและการบริหาร
 จัดการกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น” (กรมการพัฒนาสังคมและ
 สวัสดิการ)                                                                                                           
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นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก  ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

 ล�าดับที่ 3. ผศ.อัญมณี  บููรณกานนท์ จ�านวน 1 โครงการ จ�านวนเงิน 6,227,421.86 บาท
 โครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์งานสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย” (UNICEF)

 ล�าดับที่ 4. อ. ดร.นิฤมน รัตนะรัต จ�านวน 1 โครงการ  จ�านวนเงิน 4,991,140 บาท
 โครงการ “พัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้านในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” 
 (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

 ล�าดับที่ 5. รศ.อภิญญา เวชยชัย  จ�านวน 1 โครงการ  จ�านวนเงิน 2,000,000 บาท
 โครงการ “ประเมินผลการดำาเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำา
 ปีงบประมาณ 2559” (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
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หลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

เอกลักษณ์หน่วยงาน (Corporate Identity) / 
วัฒนธรรมหน่วยงาน  (Corporate Culture)

“ ช่วยเขาให้เขาสามารถ
   ช่วยเหลือตัวเองได้ ”  
     Help Them to Help Themselves

47-48คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 นับต้ังแต่การก่อต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เม่ือ พ.ศ. 2497 ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมหน่วยงาน   
ดั งกล ่าว  สะท ้อนได ้จากวิ สัย ทัศน ์ของคณะ ท่ีว ่ า                          
“คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการช้ันนำา
ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม และ                 
การพฒันาชมุชน ท่ีได้มาตรฐานสากล  ในการผลิตบัณฑติ 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาสังคม โดยยึดม่ัน
คุณธรรมและประโยชน์สุขของสังคม” รวมท้ังปรัชญาของ
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ว่า “ช่วยเขา
ให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ – Help Them to 
Help Themselves” 

 ความเป็นธรรมทางสังคมและคณุค่าของความ
เป็นมนุษย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการเรียน
การสอนท้ังระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
โดยเปิดการเรียนการสอนท้ังท่ี ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต 
ศูนย์ลำาปาง และศูนย์พัทยา (เคยเปิดการศึกษาท่ีจังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นโครงการนำาร่องใน

รายวิชาท่ีเป ิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 
นอกจากวิชาท่ีเน้นช่วยเหลือและพัฒนาคนแล้ว ยังอีกมี
หลายวิชาที่เน้นยำ้าและกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนตระหนักถึง 
คุณค่า ศักดิ์ศรี และสิทธิของความเป็นมนุษย์ เช่น สค.111 
ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ สค. 211 จริยธรรม
ทางวชิาชพีและคณุค่าความเป็นมนุษย์, สค.214 สวสัดิการ
สังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม เป็นต้น

 เน่ืองด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังเป็น
สถาบนัการศกึษาท่ีเปิดการเรยีนการสอนในหลักสูตรด้าน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนา
ชมุชน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของการ
จัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้
กับสถาบนัการศกึษา อืน่ๆ ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ดังน้ัน 
หลักสูตรการศกึษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จงึนับ
ว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนท่ีโดด
เด่นและแตกต่างไปจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

 ปีการศึกษา 2559 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ศนูย์รงัสิต และศนูย์ลำาปาง มีจำานวนนกัศกึษา ปีการศกึษา 
2559 และผูส้ำาเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2558 ในหลักสูตร
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ในการขยายศูนย์การศึกษาไปส่วนภูมิภาคตามนโยบาย
รัฐบาล ภายหลังมีการเป ล่ียนแปลงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกไป) ซ่ึงหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ประกอบด้วย หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
(ประกอบด้วยวิชาโททางการพัฒนาชุมชน, การบริหาร
กระบวนการยุติธรรม, สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, การ
พฒันาเด็ก เยาวชน และครอบครวั, การบรหิารแรงงานและ
ส วั ส ดิ ก า ร  แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ผู ้ สู ง อ า ยุ )  ห ลั ก สู ต ร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรพฒันาชมุชน
มหาบัณฑิต และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารสังคม รวมทั้งโครงการปริญญา
โทภาคพเิศษ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสังคม       
สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรม และสาขาพัฒนาชุมชน ซึ่งทุกหลักสูตร และทุก
ระดับทีก่ล่าวมา ล้วนเป็นหลักสูตรท่ีมุง่เน้น การสร้างทักษะ
องค์ความรู้และเสริมสร้างพลังในการช่วยเหลือให้กับ คน 
ชุมชน และสังคมแก่นักศึกษา ตามปรัชญาวิชาชีพที่ว่า 
“ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้” นอกจากนี้
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สถิตินักศึกษาปีการศึกษา 2559 
และผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

1      หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต   

2      หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลำาปาง   

3      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม   

        และการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)   

4      หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต   

5      หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา) 

6      หลักสูตร สส.ม. สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ท่าพระจันทร์)    

7      หลักสูตร สส.ม. สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลำาปาง) 

8      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม     

9      หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต       

10    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม  

11    หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม  

12    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม     
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จำานวนผู้สำาเร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา 
2558

นักศึกษาใหม่ 
2559

รวมนักศึกษา
ทุกชั้นปี

 จำานวนนักศึกษา   
    ปีการศึกษา 2559ที่ หลักสูตร

ที่มา :  สำานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://web.reg.tu.ac.th (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559)
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 หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์              
ท้ังระดบัปรญิญาตร ีและปริญญาโท ได้กำาหนดให้นักศกึษา
ได ้ฝ ึกภาคสนามเพื่อฝ ึกปฏิ บั ติงาน ศึกษาเรียนรู ้                       
จากประสบการณ์จริง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ    
การปรับตัว และเตรียมพร้อมในการทำางานเมื่อสำาเร็จการ
ศึกษาแล้ว เป็นต้น  การศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต อันประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้นักศึกษา ถึงพร้อมด้วยความรู้ (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) ทางสังคมสงเคราะห์ 
รวมท้ังคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการฝึกภาคปฏบัิติน้ัน จะช่วยให้นักศกึษาเกิดทักษะ
ในการปฏบิตังิาน และสามารถสร้างกระบวนการการเชือ่ม
โยงความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์สังคมสงเคราะห์จาก      
การศึกษาภาคทฤษฎีสู ่การปฏิบัติงานได้จริงเม่ือจบ          
การศกึษาแล้ว รวมทัง้เป็นการปลูกจติสำานึกท่ีดีและทัศนคติ
เชิงบวกต่อการเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในอนาคต

 ส�าหรบัปรญิญาตร ีมีการศกึษาดงูานและสัมมนา
ในวิชา สค. 201 ท่ีมุ ่งสะท้อนให้นักศึกษาเห็นภาพ                    
การทำางานในสถานท่ีปฏิบัติงานจริงก่อนการลงการฝึก
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  1 - 3  ซึ่ ง เ ป ็ น วิ ช า บั ง คั บ ใ น ห ลั ก สู ต ร

สังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต จำานวน 3 วิชา 
คือ

 สค. 202 การฝึกภาค
ปฏิบัติ 1 ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
เฉพาะรายและกลุ่มชนผ่านการทำางานผสม
ผสานในระดับองค์กร โดยอาศยัพืน้ฐานแนวคดิ 
ทฤษฎี หลักการ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
ทักษะ ทางวิชาชีพ โดยให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาท้ังรูปแบบและวิ ธีการให ้บริการอย ่างมี
มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย (จำานวน 6 หน่วยกิต ฝึกภาคสนาม 
360 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)

 สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 ฝึกปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ชุมชนและกลุ่มชน โดยประยุกต์ใช้ทักษะ 
หลกัการ แนวคดิและทฤษฏสัีงคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน 
ในการทำางานชมุชนหลายลักษณะทัง้เมือง ก่ึงเมอืงก่ึงชนบท 
ชนบทชุมชนแออัดกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ  ครอบคลุมการ
ศกึษาและการวเิคราะห์ชมุชน การวางแผน  การปฏิบติัการ

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล           
การพัฒนากลยุทธ์ ใน

การทำางานกับชุมชน และ
การระดมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและจรยิธรรมทางวชิาชีพ  

(จำานวน 6 หน่วยกิต ฝึกภาคสนาม 360 
ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)

 สค.401 การฝึกภาคปฏิบัติ 3  การประยุกต์ใช้
แนวคดิทฤษฎ ีหลักการ วธิกีารสงัคมสงเคราะห์อย่างผสม
ผสานผ ่านโครงการทางสังคมเพื่อฝ ึกปฏิบั ติงาน
สังคมสงเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ท้ังกลยุทธ์และกลวิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและโดยอ้อม ท้ังระดับ
จุลภาคเชื่ อมโยงกับมัชฌิมภาคและระ ดับมหภาค                          
ในองค ์การสังคมสงเคราะห ์ ท้ัง ในและต ่างประเทศ                       
หรือการทำางานสังคมสงเคราะห์ตามประเด็นสำาคัญทาง
สังคม อย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(จำานวน 6 หน่วยกิต ฝึกภาคสนาม560 ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา)

 ส่วนในระดับปริญญาโท ได้กำาหนดให้นักศึกษา
ฝึกภาคสนาม หลักสูตรละ 1-2 วิชา เช่น สค. 600 การฝึก
ภาคปฏบัิต ิในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ 
พช. 799 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน และ พช. 699 การเสริมสร้างความสามารถ
ในการพัฒนาชุมชนภาคสนาม  เป็นต้น

 การท่ีนักศึกษาของคณะ ฯ ได้มีโอกาสไปฝึก       
ภาคสนามทัง้ในองค์กร และในชมุชน โดยเฉพาะในชมุชนต่าง
จงัหวดั ซึง่การท่ีนกัศกึษาจะต้องไปพกักบัชาวบ้านในพืน้ท่ี
ตลอดภาคการศึกษาน้ัน จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ ท้ังมิติทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ และจิต
วญิญาณ รวมท้ังการเรยีนรูเ้ก่ียวกับตนเอง     เพือ่ปรบัตัว
กับการใช้ชวีติในชมุชน และทำางานในองค์กรท่ีทำาหน้าทีเ่ป็น
ผู้นิเทศงานภาคสนาม อันจะเป็นการสร้างให้นักศึกษาเกิด
ทักษะของการทำางานกับชุมชน   การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานชุมชนทุกขั้น
ตอน ตลอดจนการเรียนรูก้ลยุทธ์ใหม่ในการปฏบัิติงานกับ
ชุมชน นอกจากน้ียังเกิดการเรียนรู้ระบบของการทำางาน
เป็นทีมอีกด้วย

 การฝึกภาคสนาม ท้ังระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท นอกจากจะเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
ในการทำางาน รวมท้ังการปรับตัว และเตรียมพร้อมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติงานเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว

รายงานประจำาปี 
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การศึกษาภาคปฏิบัติ



องค์กร/หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน/2558

55-56คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

 การศึกษาภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย
ในการทำางาน การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว ่างคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับหน่วยงานอื่น ๆ  ซึ่งการฝึกภาค
ปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้แล้ว หน่วย
งานยงัได้ประโยชน์จากการฝึกภาคปฏบิติั และรายงานของ
นักศึกษาอีกด้วย หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศกึษา คณะฯ ได้จดัให้มีการถอดบทเรยีนจากการศกึษา
ภาคปฏบัิติของนกัศกึษาท่ีมผีลงานด ี(good practice) โดย
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างนักศกึษา อาจารย์ในคณะ และ
อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม ตามความสมคัรใจ ซึง่ปรากฏ
ว่า “บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ” ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางท้ังจากคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วย
งาน/ชุมชนที่นักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ สามารถนำาไปเป็น
แบบอย่างในการศกึษาภาคปฏบัิติครัง้ต่อ ๆ  ไป และ จากผล
การฝึกภาคปฏิบัติ 2 ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  โดยเป็นการฝึกปฏบิติังานสังคมสงเคราะห์ในชมุชน 
ซ่ึงนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าไป
เรียนรู้ สัมผัส และเห็นการปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีต่าง ๆ        
ซ่ึงจากการสะท้อนของพื้นที่ / ชุมชนท่ีมีนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปฏบิติังานนัน้ พบว่า ผลการดำาเนิน
งานของนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์คืนกลับให้พ้ืนท่ี / ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น การ
เกิดโครงการ หรือการสร้างแผนชุมชนเพื่อทำาให้เกิดการ
พัฒนาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้นักศึกษาจะ
ถอนตัวออกจากพื้นที่ / ชุมชนแล้วก็ตาม

กลุ่มหน่วยงานด้านแรงงาน

  1.  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
  2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
  3.  สำานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์) 
  4.  สำานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานทะเบียนกลาง) 
  5.  สำานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง)
  6.  สำานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์) 
  7.  สำานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) 
  8.  สำานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)
  9.  สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
 10. สำานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 11. สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 13. สำานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 14. กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่  10 
       (คลองสามวา สายไหม มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก) 
 15. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
 16. บริษัท สยามกลการ จำากัด 
 17. สำานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
 18. สำานักงานแรงงานจังหวัดระยอง 



กลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

1.  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
     กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
2.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
3.  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 
4.  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร 
5.  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) 
6.  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
7.  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
8.  สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท
9.  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
10. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
11. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 
12. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
13. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

กลุ่มหน่วยงานด้านกระบวนยุติธรรม

1.  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร จ.นครปฐม
2.  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
3.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
5.  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

องค์กร/หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน/2558

องค์กร/หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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กลุ่มหน่วยงานด้านกระบวนยุติธรรม

6.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
7.  ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
8.  ทัณฑสถานหญิงกลาง
9.  ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง
10.  ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
11.  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
12.  ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุข

1.  โรงพยาบาลศรีธัญญา
2.  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
3.  สถาบันราชานุกูล
4.  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
5.  สถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
6.  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
7.  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
8.  โรงพยาบาลราชวิถี
9.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11.  โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์
12.  โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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กลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุข

13.  โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
14.  โรงพยาบาลปทุมธานี
15.  โรงพยาบาลสระบุรี งานสังคมสงเคราะห์
16.  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
17.  โรงพยาบาลตำารวจ
18.  โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
19.  โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
20.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กองจิตเวชและประสาทวิทยา)

กลุ่มหน่วยงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน  NGOs

1.  สหทัยมูลนิธิ
2.  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง)
3.  มูลนิธิดวงประทีป
4.  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จ.ระยอง
6.  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
7.  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
8.  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จ.นครปฐม
9.  โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม

องค์กร/หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน/2558

องค์กร/หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน/2558

กลุ่มหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
2.  สำานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุดินแดง/บ้านบางแค 2 กทม./บ้านอิ่มใจ)
3.  โรงพยาบาลตากสิน
4.  โรงพยาบาลกลาง
5.  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำานักการแพทย์ กทม. 

กลุ่มหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 
2.  สำานักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา 
3.  เทศบาลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  

กลุ่มหน่วยงานภายในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

1.  ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

59-60คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



องค์กร/หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 2 ภาค 2/2558

1. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
2. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
3. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี 
5. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 
6. สำานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
7. สำานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
8. สำานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
9. สำานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

1. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จ.สมุทรสาคร
2. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จ.ระยอง
3. องค์การบริหารส่วนตำาบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
4. นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 

กทม. 
ปริมณฑล

กลาง 
ออก 
ตก

ภาค หน่วยงาน

ภาค

เหนือ

อีสาน

ใต้

หน่วยงาน
1. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จังหวัดเชียงราย
2. ชุมชนไชยสถาน  ตำาบลกลางเวียง อำาเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
3. เทศบาลตำาบลเวียงสา จังหวัดน่าน 
4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
5. เทศบาลตำาบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
6. องค์การบริหารส่วนตำาบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
7. เทศบาลตำาบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ. เชียงใหม่
8.เทศบาลตำาบลลวงเหนือ ต.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

1. เทศบาลตำาบลขามใหญ่ อ.ขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี
2. บ้านดอนชาด อ.วารินชำาราบ  จ.อุบลราชธานี
3. เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง   จ.ขอนแก่น

1 สำานักงานพัฒนาชุมชน ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.นำ้าผุด อ.เมือง จ.ตรัง
2 สำานักงานพัฒนาชุมชน ชุมชนบ้านกลางเหนือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
3 มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง
4 เทศบาลตำาบลรัษฎา จ.ภูเก็ต
5 เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6 มูลนิธิอันดามัน จ.กระบี่
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ความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

63-64คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

รายชื่อ  MOU

บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
กับ กองบัญชาการศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทางวิชาการ          
และสำานักงานกิจการยุติธรรม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำาเนินงาน “องค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง” ระหว่าง    
เรือนจำากลางลำาปาง กับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์กบัการปฏบัิติต่อผู้ต้องขงัราชทัณฑ์ ระหว่าง  กรมราชทัณฑ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยเกริก 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารทางวิชาการ เพื่อการเรียน
รู ้และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับเทศบาลตำาบลบางสีทอง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารทางวิชาการ เพื่อการเรียน
รู ้และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

วันที่ที่ลงนาม MOU

29 มิถุนายน 2548

1  กรกฎาคม 2548

24 กันยายน 2550

24  มิถุนายน 2553

8  มกราคม 2558

8  มกราคม 2558

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

บันทึกความร่วมมือ  (MOU) ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลงนามร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรและสถาบันในประเทศ



บันทึกความร่วมมือ  (MOU) ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลงนามร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรและสถาบันในประเทศ

รายชื่อ  MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ระหว่าง โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลปทุมธานี, สำานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ เพื่อการยกระดับการฝึกปฏิบัติ
งานของนักศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม 
ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กับ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยเกริก,  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั,  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี , สมาคมนกัสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย

Cooperation Agreement Between The Thammasat University and 
The International Organization for Migration (IOM)

วันที่ที่ลงนาม MOU

8 มิถุนายน 2558

24 กันยายน 2558

12 July 2016

ล�าดับ

8

9

10

รายชื่อ  MOU

Agreement  Between Graduate School of Social Welfare Ewha 
Womans University, Republic of  Korea and Faculty of Social      
Administration,Thammasat  University, Thailand

Memorandum of Agreement Between The Faculty of Social and 
Political Sciences at University of  Padjadjaran (hereinafter as   
FISIP-UNPAD) and  Faculty of Social Administration at                            
Thammasat University (hereinafter as FSA-TU)

Memorandum of  Understanding between Faculty of Social             
Administration, Thammasat University and Bandung College of 
Social Welfare

Memorandum of Understanding between Thammasat University, 
Thailand and Fukushi/Bunka Mirai Net Kumamoto Bunanokino Kai 
NPO

วันที่ที่ลงนาม MOU

     30  August 2011

    29 October 2011

    15 September 2014

     11  June 2015

ล�าดับ

1

2

3

4

บันทึกความร่วมมือ  (MOU) ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลงนามร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรและสถาบันต่างประเทศ
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ผลการด�าเนินงานของ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจ�าปี 2559

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 10 เรื่อง “Democracy and 
Governance in India and Thailand” ณ เมืองเดลี และ
เมืองชยัปุระ สาธารณรฐัอนิเดยี ระหว่างวนัที ่5-9 กนัยายน 
2559  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห ่ง                      
สาธารรณรฐัอนิเดยี (Indian Council of Social Science 
Research, ICSSR)

2. ศาสตราจารย์ ระพพีรรณ คำาหอม (รองคณบดฝ่ีายการ
ศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ) และอาจารย์ ดร. อัจฉรา            
ชลายนนาวิน (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการ
ส่ือสารองค์กร) เข้าร่วมประชุม Social Work Forum                                    
ณ มณฑลกวางสี ประเทศจนี ระหว่างวันท่ี 9 -12 กันยายน 
2559 โดยได้รบัทุนสนับสนุนจากรฐับาลมณฑลกวางสี และ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก (รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย) เข้าร่วมประชุม ASEAN Social Work 
Consortium ครัง้ท่ี 5 ณ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ในระหว่าง
วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2559 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

67-68คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



รายงานประจำาปี 
Annual Report 2016 69-702559

4. รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ             
คำาหอม (รองคณบดฝ่ีายการศกึษา และฝึกภาคปฏิบัติ) และ 
อาจารย์ ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร) ได้รับเชิญโดยคณะ 
Applied Psychology Social Works and Policy 
มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมเจรจา        
เพื่อหารือในข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการ                  
ในระหว่างวันท่ี 11-12 ตุลาคม  2559  โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ          
คำาหอม (รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ), 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ (คณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ), อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก               
(รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั) และอาจารย์ ดร.อจัฉรา 
ชลายนนาวิน  (ผู ้ ช ่ วยคณบดีฝ ่ ายวิ เทศสัมพันธ ์                              
และการสือ่สารองค์กร)  ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลัยย่างกุง้ 
ประเทศพม่า และองค์กรระหว่างประเทศ UNICEP                
ให้เข ้าร ่วมเจรจาเพื่อหารือในข้อตกลงด้านวิชาการ                
ในระหว่างวันท่ี 6-7 ธันวาคม 2559 2559  โดยได้รับ          
ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม (คณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ          
คำาหอม (รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ), 
รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ (ประธานอนุกรรมการ        
ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมล
มาลย์ (ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เข้าร่วมเจรจาการฝึกภาคปฏิบัติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสังคมสงเคราะห์
และวัฒนธรรมบูนาโนกิ ระหว่างวันที่ 15 -17 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 ณ จังหวัดคุมาโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น



7. คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Lee Kuan Yew 
School of Public Policy-National University of          
Singapore เดินทางมาเย่ียมชมพูดคุย/หารือ ร่วมกับ
คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ในวันอังคารท่ี       
20 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น.                
ณ   ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  น ว ล น า ฏ อ ม า ต ย กุ ล  ชั้ น  2                                                     
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

8. Ms.Adelia Murti Septianingtyas และคณะ ฯ              
จาก University of Gadjah Mada เดินทางมาเยีย่มชมคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และหารอืความร่วมมือ (ระดบัคณะ) 
ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำานวน 2 ประเด็น คือ 
1. แนวปฏิบัติในการให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติ                
2. การหารอืความร่วมมือการแลกเปล่ียนนักศกึษาระหว่าง 
2 มหาวทิยาลยั ในวนัศกุร์ที ่18 พฤศจกิายน 2559 ระหว่าง
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนวลนาฏอมาตยกุล 
(สค.208) ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

71-72คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



กิจกรรมนักศึกษา
และการเรียนรู้

 ปีการศกึษา 2559  คณะสงัคมสงเคราะห์ได้ให้การสนับสนุน                     
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว  ผ่านทางกระบวนการดำาเนินงาน
ของฝ่ายการนักศึกษาคณะ ฯ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศกึษา  ในหลากหลายรปูแบบ ได้แก่ ด้านวชิาการ ด้านการส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ด้านการบำาเพ็ญประโยชน์           
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยมีกิจกรรม/
โครงการ  ดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 
Annual Report 2016 73-742559
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75-76คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1.โครงการค่ายสังคมสงเคราะห์
อ นุ รั ก ษ ์ ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม  กี ฬ า                  
และวัฒนธรรม ระหว ่างวันท่ี          
22-24 ม.ค.59 จำานวนนักศึกษา
เข ้ าร ่ วม  106  คน ณ มธ.                    
ศูนย์ลำาปาง

2.โครงการค ่ายวิชาการและ      
การแนะแนวสังคมสงเคราะห ์
สัญจรเ พ่ือนักเรียนในชนบท
ระหว่างวันท่ี 19-21 ก.พ.59 
จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม 97 คน   
ณ โรงเรียนวังนำ้าเย็นวิทยาคม 
จังหวัดสระแก้ว

3.โครงการแนะแนวการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร์  
ระหว่างวันท่ี 26-28 ก.พ.59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 101 คน
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

4.โครงการมัชฌมินเิทศนักศกึษา 
ในวันท่ี 22 มี.ค. 59 จำานวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 239 คน                 
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

5. โครงการกีฬาเชื่ อมความ
สัมพันธ์กับภายในและภายนอก  
ในวันท่ี 30 มี.ค. 59 จำานวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ข ้ า ร ่ ว ม  8 8  ค น                       
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

6.โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ
ทางวชิาการด้านสังคมสงเคราะห์
แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ในวันท่ี 26 เม.ย. 59 จำานวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ข ้ า ร ่ ว ม  5 1  ค น                       
ณ มธ.ศูนย์รังสิต
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7.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ในวันท่ี  2 พ.ค. 59 จำานวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 180 คน                 
ณ มธ.ศูนย์ลำาปาง

8. โครงการจิตวิญญาณและ
วั ฒ น ธ ร ร ม เ น่ื อ ง ใ น วั น ป รี ดี         
พนมยงค์ ในวันท่ี 10 ก.ค. 59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 200 คน   
มธ.ท่าพระจันทร์

9.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา    
ในวันที่  9  ส.ค. 59 จำานวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 259 คน                 
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

10.โครงการแนะแนวการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร์        
ระหว่างวนัท่ี 2-4 ก.ย. 59 จำานวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 220 คน                       
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

1 1 . โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมวันไหว ้ครู  ในวันที่           
15 พ.ย.59  จำานวนนักศึกษา     
เ ข ้ าร ่ วม  120  คน ณ มธ.                    
ศูนย์รังสิต
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79-80คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต

15.โครงการส่งเสริมการศึกษา
ด้านสังคมสงเคราะห์เน่ืองในวัน
ธรรมศาสตร์วิชาการ ระหว่าง   
วันท่ี 23-24 พ.ย. 59 จำานวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 140 คน                       
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

12.โครงการคำ่าคืนวัฒนธรรม
สังคมสงเคราะห์ เพื่อสืบสาน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วชิาชพี สำาหรบันักศกึษาชัน้ปีที ่1
ใน วันท่ี16 พ.ย.59 จำานวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 250 คน                 
ณ มธ.ศูนย์รังสิต

13.โครงการเรยีนรูว้ฒันธรรม งิว้ 
(คุณธรรม) สังคมสงเคราะห ์
ศาสตร์ (งานแรกพบงิ้ว) ในวันท่ี 
25 ก.ย. 59 จำานวนนักศึกษาเข้า
ร่วม 218 คน  ณ มธ.ศูนย์รังสิต

14.โครงการศึกษาห้องเรียน
ประชาธปิไตย ในวนัท่ี 26 ก.ย. 59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 183 คน
ณ มธ.ศูนย์รังสิต
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1 . โ ค ร ง ก า ร พ บ ป ะ อ า จ า ร ย ์              
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
สังคมส ง เ คราะห ์ แบบวิถีคน         
ล้านนา : Meeting 20 ในวันที่ 15 
ม.ค.59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม         
250 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

2.โครงการส่งเสรมิวถิวีฒันธรรม
ล้านนา กิจกรรม ประเพณีสืบ
ชะตาหลวงคณะสังคมสงเคราะห์
ในวิถีล้านนา ในวันที่ 15 ม.ค.59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 200 คน  
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

3.โครงการสังเคราะห์ ผูกพัน 
สานสัมพนัธ์ สามโดม ระหว่างวนั
ท่ี  22-24 ม.ค.59 จำ านวน
นักศึกษาเข ้ าร ่วม 250 คน                 
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

4.โครงการเข้าร่วมวันสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ ระหว่างวนัท่ี 24-25 
ม.ค.59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม 
20 คน  ณ มธ. ท่าพระจันทร์

5.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการปฏิบัติ
งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม เวที
ฝึกปฏบัิติการอาสาพฒันาสังคม 
ระหว่างวันที่  27-29 ม.ค.59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 228 คน                 
ณ สวนป่าทุ่งเกวียน จ.ลำาปาง
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6.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เรยีนรูเ้ทคนิค/ทักษะ(ภาษามอื)ใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
ในวันที่ 24, 26 และ 27 มี.ค. 59 
จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม 79 คน  
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

7.โครงการส่งเสิรมคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์
ลำาปาง ระหว่างวนัที ่1-3 เม.ย. 59 
จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม 50 คน  
ณ วัดสันตินิคม ( สันป ่าสัก) 
จ.ลำาปาง

8.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 และ 26 
เม.ย. 59 จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 
92 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

9.โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
คณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์         
ศูนย์ลำาปาง ในวันที่ 25 เม.ย. 59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 170 คน  
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

83-84คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

10. โครงการพบปะอาจารย ์              
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสง เคราะห ์ แบบวิถีคน         
ล้านนา : Meeting 20 ในวันที่ 26 
มิ.ย.59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม         
244 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง
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11.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 กิจกรรม แรกพบเพื่อน
ใ ห ม ่ “ ช า ว สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์
ศาสตร์” ในวันท่ี 26 ก.ค. 59 
จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม 183 คน  
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

14. โครงการข่วงเฮียนฮู้สังคม
เคราะห์ป ี ท่ี  4 ถอดบทเรียนรู ้
กิจกรรมสร้างสรรค์ ในวันท่ี 26 
ส.ค. 59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม 
160 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

15.โครงการสานสัมพนัธ์พฒันา
นักศึกษา 4 ชั้นปี คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  ระหว่างวันท่ี 
27-28 ส.ค. 59 จำานวนนักศึกษา
เข้าร่วม 56 คน  ณ ศูนย์พัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ล ้ า น น า 
จ.เชียงใหม่
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Annual Report 2016 85-862559

12.โครงการพบปะอาจารย ์              
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสง เคราะห ์ แบบวิถีคน         
ล้านนา : Meeting 20 ในวันที่ 26 
มิ.ย.59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม         
333 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

13. โครงการพบปะอาจารย ์              
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสง เคราะห ์ แบบวิถีคน         
ล้านนา : Meeting 20 ในวันที่ 22 
ส.ค. 59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม         
233 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

1 6 . โ ค ร ง ก า ร มั ช ฌิ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษา ในวันท่ี 30 ส.ค. 59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 162 คน  
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง



ปีการศึกษา 2558 ภาค 2 (ปีงบประมาณ 2559)

 ปี พ.ศ. 2559/ปีการศึกษา 2559(เทอม 1/2559) 

17.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการปฏิบัติ
งานสังคมสงเคราะห์ประจำาปี 58 
ฝ ึกอบรมทักษะนัก กิจกรรม
สำาหรับ น.ศ.ปีท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
3-4 ก.ย.59 จำานวนนักศึกษาเข้า
ร่วม 151 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

20. โครงการสร้างชุมชน สร้าง
ตน สร้างฝาย ในวนัท่ี 14 ก.ย. 59 
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 129 คน  
ณ ป่าชมุชนบ่านป่าขาม ต.นาแก้ว 
อ.เกาะคา จ.ลำาปาง

21.โครงการสับปดาห์สุขภาพ 
กีฬาบำาบัด ส่งเสริมสุขภาพจิต   
วิถีคนสังคมสงเคราะห ์ตอน           
“กีล้านนา”  ในวันที่ 16 ก.ย. 59  
จำานวนนักศกึษาเข้าร่วม 397 คน  
ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

18. โครงการพบปะอาจารย ์              
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสังคม
สงเคราะห์ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสง เคราะห ์ แบบวิถีคน         
ล้านนา : Meeting 20 ในวันที่ 9 
ก.ย.59 จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม         
226 คน  ณ มธ. ศูนย์ลำาปาง

1 9 . โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม วิ ถี
วัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม ประ
เพณีถวานเทียนพรรษา 9 วัด
ล้านนา ในวนัท่ี 10 ก.ย.59 จำานวน
นักศึกษา เข ้ าร ่วม   25  คน  
ณ จังหวัดแพร่

22.โครงการสร้างศลิป์ถิน่ลำาปาง 
ในวนัท่ี 10 และ 17,18,19 ก.ย. 59 
จำ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ข ้ า ร ่ ว ม 
30และ35 คน  ณ จังหวัดแพร่ และ 
มธ. ศูนย์ลำาปาง
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งานวิจัย
และผลงานวิชาการ
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำาผลงาน 
(เฉพาะที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยประจำา
ของหน่วยงาน)

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

*แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่)

ประเภทของ
ผลงาน

ระดับการตี
พิมพ์เผยแพร่

งาน
วิจัย

งาน
สร้างสรรค์ ชาติ นานาชาติ

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
นำ้าหนัก

1 แนวคิดการประทับมลทินในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต

รศ. ดร กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 25 ม.ค. 59 ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อเรื่อง 
“เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และ
ทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน”

/ 1 0.25

2 การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชนไทย :   
รูปแบบและข้อเสนอเพื่ออนาคต

ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ 25 ม.ค. 59 ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อเรื่อง 
“เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และ
ทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน”

/ 0.251

3 ความเป็นอยู่ท่ีดทีางสงัคม : ความท้าทายต่อ
การพัฒนาเครื่องมือวัด 

รศ.วรรณวดี พูลพอกสิน 25 ม.ค. 59 ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อเรื่อง 
“เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และ
ทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน”

/ 0.251

4 การกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมสำาหรับ
การรับงานไปทำาท่ีบ้าน : สถานการณ์ 33 
แนวทางและบทบาทของงานสังคมสงเคราะห์

รศ. ดร นฤมล นิราทร 25 ม.ค. 59 ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อเรื่อง 
“เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และ
ทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน”

/ 0.251

5 การวจิยัเชงิปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดทำาแผนชุมชนเพื่อการดูแล 35 เด็ก 0-5 ปี

อ.ปิ่นหทัย หนูนวล 25 ม.ค. 59 ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อเรื่อง 
“เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และ
ทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน”

/ 0.251



งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำาผลงาน 
(เฉพาะที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยประจำา
ของหน่วยงาน)

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

*แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่)

ประเภทของ
ผลงาน

ระดับการตี
พิมพ์เผยแพร่

งาน
วิจัย

งาน
สร้างสรรค์ ชาติ นานาชาติ

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
นำ้าหนัก

6 เริงระบำาไปกับการเปลี่ยนแปลง อ.ดร อัจฉรา ชลายนนาวิน 25 ม.ค. 59 ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อเรื่อง 
“เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และ
ทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน”

/ 1 0.25

7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสตรี
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)

ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง  28 ก.ค. 59 การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำาปี 
2559  วันที่ 28 กรกฏาคม 2559  ณ โรงแรมตะวันนา 
สุรวงศ์ กรุงเทฑฯ  (จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว พม.)

/ 0.251

8 แนวทางการบริหารจัดการและการระดม       
ทุนกองทุนโดยการม่ส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม  

ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์   ก.ค.  – ธ.ค. 58 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่  23  ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม  – ธันวาคม 2558  ISSN 0857-3166   

/ 0.53

9 การเยี่ยมบ ้านในงานสังคมสงเคราะห ์
สุขภาพ: แนวคิดพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน

อ.ปรียานุช โชคธนวนิชย์ วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่  23  ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม  – ธันวาคม 2558  ISSN 0857-3166   

/ 0.53

10 ผลกระทบจากการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรณีศึกษาเทศบาล
นนทบุรี 

อ. ณัฏฐพัชร สโรบล วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่  23  ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม  – ธันวาคม 2558  ISSN 0857-3166   

/ 0.53

  ก.ค.  – ธ.ค. 58 

  ก.ค.  – ธ.ค. 58 
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำาผลงาน 
(เฉพาะที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยประจำา
ของหน่วยงาน)

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

*แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่)

ประเภทของ
ผลงาน

ระดับการตี
พิมพ์เผยแพร่

งาน
วิจัย

งาน
สร้างสรรค์ ชาติ นานาชาติ

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
นำ้าหนัก

11 การศกึษาแนวทางพฒันากฏหมาย   สำาหรบั
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ุ วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่  24   ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2559 ISSN 0857-3166   

/ 3 0.5

12 เ ค รื อ ข ่ า ย ทุ น ท า ง สั ง ค ม กั บ ป ั จ จั ย                         
ความไว้วางใจ

อ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่  24   ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2559 ISSN 0857-3166   

/ 0.53

13 การสร้างความรู ้จากโรงเรียนชายแดน          
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

อ.ดร ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และคณะ / 0.53

14 การเยี่ยมบ ้านในงานสังคมสงเคราะห ์
สุขภาพ: แนวคิดพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน

อ.ปรียานุช โชคธนวนิชย์ / 0.53

15 ผลกระทบจากการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรณีศึกษาเทศบาล
นนทบุรี 

อ. ณัฏฐพัชร สโรบล / 0.53

  ม.ค.  – มิ.ย. 59 

  ม.ค.  – มิ.ย. 59 

  ม.ค.  – มิ.ย. 59 

  ม.ค.  – มิ.ย. 59 

  ม.ค.  – มิ.ย. 59 

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่  24   ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2559 ISSN 0857-3166   
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วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำาผลงาน 
(เฉพาะที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยประจำา
ของหน่วยงาน)

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

*แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่)

ประเภทของ
ผลงาน

ระดับการตี
พิมพ์เผยแพร่

งาน
วิจัย

งาน
สร้างสรรค์ ชาติ นานาชาติ

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
นำ้าหนัก

16 ความสมเหตุสมผลเชิงวิพากษ์ ทางรอด     
ของสังคมไทยยุคหลังสมัยใหม่

อ.ดร อัจฉรา ชลายนนาวิน วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 3 เดือน3 กันยายน-ธันวาคม 2559  ISSN 1906-
506X

/ 3 0.5

17 องค์กรแบบไม่เป็นทางการมติิใหม่ของแนวคดิ
การพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะ

อ.ดร อัจฉรา ชลายนนาวิน วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ISSN 2350-
9767

/ 0.53

18 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี                                
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ศูนย์รังสิต)

สุวรี  ปิ่นเจริญ / 0.53

 3 ก.ย.-ธ.ค. 59

  ม.ค.  – เม.ย. 59 

  1 ม.ค.  – มิ.ย. 59 วารสารคุรุศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 1 มกราคม -
มิถุนายน 2559 ISSN 1906-117x 

ระดับคุณภาพงาน ฯ
1.Proceeding ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (ค่านำ้าหนัก 0.25)  7  เรื่อง

2. Proceeding ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (ค่านำ้าหนัก 0.5) 11 เรื่อง

99-100คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration
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การบริการ
วิชาการสู่สังคม

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดำาเนินการในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเปิด
ดำาเนินการใน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
คลองจั่น ดังนี้



103-104คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration

ศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา
แห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 ศูนย ์วิจัยและให ้คำาปรึกษาทางวิชาการแห ่ง             
ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ศ า ส ต ร ์  จั ด ต้ั ง โ ด ย ค ณ ะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตามประกาศ เม่ือวนัท่ี  24 เมษายน 
พ.ศ.2549  เป็นศูนย์ ฯ ภายใต้การกำากับของคณะ ฯ         
โดยมีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ ริ เริ่ม ดำาเนินการวิจัยและ                          
ให้คำาปรึกษา การบริการวิชาการ การศึกษา ค้นคว้า      
เพื่อพัฒนาองค ์ความรู ้ทางด ้านสังคมสงเคราะห ์                     
การพัฒนาชมุชน การพัฒนาแรงงานและสวสัดิการสังคม 
การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม ระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมและอื่น ๆ ให้แก่    
หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ในปีงบประมาณ 2559               
มีการดำาเนินงานวิจัยท่ีผ่าน ศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษา ฯ 
จำานวน 10 โครงการ เป็นจำานวนเงนิทัง้ส้ิน 30,470,312.00 
บาท  รายละเอียดแต่ละโครงการดังต่อไปนี้ 

หัวหน้าโครงการ

1) รศ.อภิญญา เวชยชัย

2) รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

3) รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

3) รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

4) อ.นิฤมน รัตนะรัต

5) อ.รณรงค์ จันใด

ชื่อโครงการ

“ประเมินผลการดำาเนินงานของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนตามแผนปฏบัิติราชการประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559” 

1.พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการพิจารณา        
กล่ันกรองโครงการทีข่อรบัการสนับสนุนจากกองทุน          
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมและการบริหาร
จัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

2.จัดทำานโยบาย ยุทธศาสตร์  และมาตรการ                           
ในการป้องกับปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560-2564

โครงการ “ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำาเนินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น Inteqrity 
and Transparency ITA ประจำาปีงบประมาณ 2558 
จังหวัดร้อยเอ็ด”

พัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิต         
แก่ผู้ป่วยไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จัดทำายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(อพม.)
พ.ศ.2560-2564

ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้ทุน

ก ร ม กิ จ ก า ร เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำ า นักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์

สำานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สำ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณที่ได้รับ

  2,000,000

  1,490,000

  2,000,000

  5,900,000
  

  4,991,140

     875,000

  



ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
แห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เริ่มก่อต้ังเม่ือ ปีพ.ศ.2557 ดำาเนินการด้านการจัดฝึก
อบรมทางวชิาการ   งานพฒันาบุคลากรภาครฐั    และเอกชนตามความต้องการ เฉพาะกลุ่มบคุคล อาทิ บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ของ กระทรวง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน และรองรับ
ความร่วมมือระหว่างสำานักส่งเสริม และฝึกอบรม สถาบันการศึกษา     ในและต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ มูลนิธิ เป็นต้น 
ตลอดจน การจัดหลักสูตรทัศนศึกษาดูงาน แก่นักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศต่าง ๆ

ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1)   กำาหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การฝึกอบรมเพือ่ให้บรกิารตามหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้อง     
     กับความต้องการหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและภายนอกให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ   
     งานตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
2) ประสานงานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำาเนินการร่วมกัน      
     ในการค้นหาความต้องการ การวางแผน การดำาเนินงานและการติดตามประเมินผลในการจัดการฝึกอบรมร่วมกัน
3) ดำาเนินการเขียนโครงการฝึกอบรมตามเป้าหมายของหลักสูตรฝึกอบรมและวางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมรวม           
     ทั้งริเริ่มหลักสูตรใหม่ ๆ และดำาเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4)  จัดทำางบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนโครงการฝึกอบรมที่ตั้งไว้
5) บริหารจัดการในงานฝึกอบรม เช่น กำาหนดข้ันตอนการดำาเนินงาน ได้แก่ การวางแผนการดำาเนินงานตามแผน                           
     และการประเมินผลการฝึกอบรม
6)  กำาหนดบทบาทและคณุสมบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม เช่น บทบาทหน้าท่ีของผูท้ีเ่กีย่วข้องในการอบรม, 
    ทำาหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ/วิทยากรรับเชิญ, คุณสมบัติของนักฝึกอบรม, คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ,    
    ทักษะที่จำาเป็นของวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ
7) ให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่หน่วยงานองค์กรที่จะร่วมมือกับคณะฯ ในด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ    
    เช่น การประชุม การสัมมนาปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของคณะฯ
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หัวหน้าโครงการ

6) ศ.ระพีพรรณ คำาหอม

7) อ.รณรงค์ จันใด

8) รศ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

9) อ.ดร ธันยา                           
    รุจิเสถียรทรัพย์ 
     (นักวิจัยร่วม)

10) ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ 
และอ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์

11) ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์

ชื่อโครงการ

ศึกษาสัดส ่วนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ             
ความม่ันคงของมนุษย์(อพม.) ท่ีเหมาะสมตามภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

จัดทำาหลักสูตรการอบรมเสริมวิทยฐานะบทบาท 
อพม. ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง 
ศูนย์พัฒนาชาวเขา สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึงและ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

การรบิทรพัย์สินของผู้กระทำาผดิในคดยีาเสพตดิกับ
ความเป็นธรรมและมนุษยธรรม

โครงการวิจัยและประเมินโครงการร่วมสร้างเสริม
การเรียนรู ้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้าจักกรี

โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์งานสังคม
สงเคราะห์ของประเทศไทย

การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับ
เคล่ือนสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชน : กรณีศึกษานำาร่องสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัด

ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้ทุน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

มู ล นิ ธิ ร า ง วั ล ส ม เ ด็ จ เ จ ้ า ฟ ้ า         
มหาจักรี

UNICEF

สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับ

  1,000,000
     

     295,000

  1,700,000

  
  มศว.

                  

  6,227,421.86 

  9,891,750



ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

โครงการ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติประชาคม
อาเซียน (รุ่นที่ 2)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติประชาคม
อาเซียน (รุ่นที่ 3)

หลักสูตรการบริการจัดการด้านสาธารณสุขและ           
ส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (รุ่นที่ 2)

หลักสูตรการบริการจัดการด้านสาธารณสุขและ           
ส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (รุ่นที่ 3)

โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างย่ังยืนและสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ภาคใต้ (รุ่นที่ 2)

โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างย่ังยืนและสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
(รุ่นที่ 2)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
กระบวนการยุติธรรม

โครงการอบรมเชงิปฎบิติัการพฒันาสมรรถนะผู้บรหิาร
ท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อการบริหาร
งานและการจัดบริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  (จังหวัดหนองคาย)

หน่วยงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

สำานักกิจการยุติธรรม

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

วันดำาเนินงาน

25 ม.ค. 59
- 3 ก.พ. 59

9 พ.ค. 59
- 18 พ.ค. 59

1 ก.พ. 59
- 12 ก.พ. 59

23 พ.ค. 59
- 3 มิ.ย. 59

25 ม.ค. 59
- 3 ก.พ. 59

9 พ.ค. 59
- 18 พ.ค. 59

1 ก.พ. 59
- 12 ก.พ. 59

23 พ.ค. 59
- 3 มิ.ย. 59

จำานวนวัน

10 วัน

10 วัน

12 วัน

12 วัน

10 วัน

10 วัน

12 วัน

12 วัน

107-108คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



ศูนย์ปฏิบัติการ
สังคมสงเคราะห์คลองจั่น

 ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นศูนย์บริการสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ.2512 โดยการริเริ่มของคณาจารย์ นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ และชุมชน โดยการสนับสนุน            
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังแรกจากสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำานวน 2 ล้านบาท ในพื้นท่ีของสำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีของการเคหะแห่งชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนงานก่อสร้าง และชาวชุมชนคลองจั่น  ในช่วงแรกมีการก่อต้ังปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์           
พร้อมกัน 2 แห่ง คือ ณ ชุมชนคลองจั่น และชุมชนคลองเตย แต่ต่อมาภายหลังชุมชนคลองเตยได้ถ่ายโอนการดำาเนินงาน    
เป็นของชุมชนเอง ยังเหลือเพียงแห่งเดียวคือ ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เปิดให้บริการใน
โครงการศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีน มีอาคารชัน้เดียว 2 
หลัง ในพื้นท่ีของการเคหะแห่งชาติ มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 
1,173 ตารางเมตร และมีพืน้ท่ีในส่วนของสนามเด็กเล่นอกี 
จำานวน 558 ตารางเมตร เป็นโครงการบรกิารสังคมประเภท
สามัญ (ไม่เลี้ยงตัวเอง) มีเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ขวบ ปี
ละประมาณ 60 คน  เพือ่เตรยีมความพร้อมก่อน     วยัเรยีน 

วิธีการฝึกสอน เนื่องจากเป็นการพัฒนาเด็กก่อนวันเรียน 
อายุระหว่าง 2-5 ปี เด็กส่วนมากยังไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ และบางคนยังไม่สามารถพูดได้ ดังนั้น กิจกรรม
การพัฒนาเด็ก จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา กิจกรรมการพฒันาเด็กก่อนวัยเรียน
ดังกล่าว จะใช้ส่ือประกอบการสอนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
ของเด็กเล็ก ให้สามารถใช้งาน และช่วยเหลือตัวเองได้       
ตามวัย 

นอกจากการรับเด็กเล็กในโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนข้างต้นแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 
ยังเป็นสถานท่ีรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่นเข้าฝึก
ภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการ
พัฒนาเด็ก รวมปีการศึกษาละ 10 คน  รวมท้ังเป็นศูนย์    
ในการศกึษาวจิยัด้านการพฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน เยาวชน
และครอบครัวอีกด้วย
ด้านงบประมาณ ศนูย์ปฏบัิติการสังคมสงเคราะห์คลองจัน่ 
เป็นโครงการบรกิารสังคม ประเภทสามัญ   (ไม่เน้นผลกำาไร) 
ของคณะสังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เน่ืองจากเป็นการให้บรกิารสำาหรบัชาวชมุชน
คลองจัน่และชมุชนใกล้เคยีง ซึง่ส่วนมากเป็นผู้มรีายได้น้อย 
ดงัน้ัน จงึเก็บค่าบรกิารในระดบัท่ีผู้มีรายได้น้อยจะสามารถ
จ่ายได้ ซึ่งงบประมาณด้านบุคลากรท้ังหมด จะได้รับการ
จัดสรรจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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โครงการ “ตามรอยพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลท่ี 9” 
สำาหรับคณาจารย์ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ในวันท่ี 21  
ธันวาคม 2559  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
อำาเภอบ้านบึง จำานวนผู้เข้าร่วม  10 คน

การพัฒนา
บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ

โครงการ “ตามรอยพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลท่ี 9” 
สำาหรับคณาจารย์ศูนย์ลำาปาง ในวันท่ี 2ุ2-26  ธันวาคม 
2559  ณ โครงการในพระราชดำาริในพื้นท่ี จังหวัด
เพชรบูรณ์ หนองคาย  นครพนม  อุบลราชธานี จำานวน      
ผู้เข้าร่วม  10 คน

บุคลากรสายวิชาการ

Smart and Strong : การพฒันาประสิทธภิาพการทำางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 
59 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และ       
Lalune Beach Resort  เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จำานวน
ผู้เข้าร่วม  50 คน

การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารเพื่องานบริการ
อย่างมืออาชีพ Service Excellence สู่การพัฒนาระบบ
งานสนับสนุนวิชาการท่ีเป็นเลิศ ระหว่างวันท่ี 16-17 
กันยายน 59 ณ ชลาวัน รีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
จำานวนผู้เข้าร่วม  50 คน

111-112คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Faculty of Social Administration



งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการรวมท้ัง ส้ิน                           
จำานวน 64,795,880 บาท (ยังไม่รวมงบประมาณโครงการบริการสังคม) 
ประกอบด้วย  
1) งบประมาณแผ่นดิน จำานวน 41,513,600 บาท   
2) งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาและพัฒนา
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำานวน 2,867,680 บาท  
3) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน จำานวน 20,414,600   บาท 

รายงานประจำาปี 
Annual Report 2016 113-1142559

รายชื่อคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ
ระหว่าง มกราคม 2559-มกราคม 2560

ชื่อบุคลากร

ศ.ดร.สุรพล  ปธานวนิช

ผศ.ดร.ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน

อ.ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.ปรียานุช  โชคธนวณิชย์

อ.ดร.สุขุมา  อรุณจิต

อ.กรุณา  ใจใส

อ.ปรินดา  ตาสี

อ.วรลักษณ์  เจริญศรี

ชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ

นำาเสนอผลงานทางวิชาการ  ในการสัมมนาวิชาการ International         
Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE) 

นำาเสนอบทความวิชาการในการประชุม The 14th East Asia Forum : 
Deepening East Asia Integration Towards East Asia Economic 
Community
ประชมุและนำาเสนองานวชิาการ The Joint World Conference on Social 
Work, Education and  Social Development 2016 (SWSD 2016)

ประชมุและนำาเสนองานวชิาการ The Joint World Conference on Social 
Work, Education and  Social Development 2016 (SWSD 2016)

ประชมุและนำาเสนองานวชิาการ The Joint World Conference on Social 
Work, Education and  Social Development 2016 (SWSD 2016)

ร่วมเสนอบทความวิชาการในการประชุม InternationalConference And 
Field Study In Malasia 2016  ประเทศมาเลเซีย

ประชมุและนำาเสนองานวชิาการ The Joint World Conference on Social 
Work, Education and  Social Development 2016 (SWSD 2016)

ประชมุและนำาเสนองานวชิาการ The Joint World Conference on Social 
Work, Education and  Social Development 2016 (SWSD 2016)

วัน เดือน ปีที่จัด

20-26 ต.ค. 59

9-10   มิ.ย. 59

27-30 มิ.ย. 59

27-30 มิ.ย. 59

27-30 มิ.ย. 59

14-18 ส.ค. 59

27-30 มิ.ย. 59

27-30 มิ.ย. 59

หน่วยงานที่จัด

ประเทศเดนมาร์ก

ราชอาณาจักร
กัมพูชา  

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้



เทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะ ฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยท่ีเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของคณะฯ และมีฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บใน            
รูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อข้อมูลสารสนเทศที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการวิจัยได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะ ฯ อยู่
ระหว่างการปรบัปรงุเว็บไซต์ของคณะ ฯ ในภาพรวม เพือ่ให้มีความทันสมัยและเชือ่มต่อกันระหว่างส่วนต่าง ๆ  ข้อมลูทีอ่ยู่
ในระบบฐานข้อมูล  ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยจึงอาจจะยังไม่เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้

ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ                  
ศูนย์ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ส่ิงอำานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชมุวชิาการ การจดัแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting             
professor) คณะสังคมสงเคราะห์สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา 

อาคารและสถานที่ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีอาคารสถานท่ีสำาหรับจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

1.  ท่าพระจันทร ์มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย
ท้ังหมด 3,382 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีใช้สอยส่วนของคณะ ฯ      
จำานวน 2,419 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จำานวน 963 ตารางเมตร นอกจากน้ียังใช้อาคารและสถานท่ี 
ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2.  ศูนย์รังสิต มีตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 7 ชั้น มีพื้นท่ีใช้สอย 
3,388 ตารางเมตร และใช้อาคารและสถานที่ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3. ศูนย์ล�าปาง ใช้อาคารและสถานท่ีร่วมกันกับคณะ/สาขาอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
4. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง            
ในพื้นท่ีของการเคหะแห่งชาติ มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 1,173 ตารางเมตร และมี
พื้นที่ในส่วนของสนามเด็กเล่นอีก จำานวน 558 ตารางเมตร
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 ระบบฐานข้อมูลวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม 
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ระบบฐานข้อมูลการเพิ่มพูนความรู้และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ
 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ระบบฐานข้อมูลสารบรรณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ระบบฐานข้อมูลวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ระบบฐานข้อมูลควบคุมงบประมาณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 ในปีงบประมาณ  2559 มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์        
โดยมีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ห้อง 408 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ให้ทันสมัยเอื้อประโยชน์ต่อ    
ผู้ใช้บริการสูงสุดและนำาระบบโปรแกรมควบคุมงบประมาณหน่วยงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และระบบบริหาร
ครุภณัฑ์เข้ามาใช้บรหิารจดัการการเงินและการคลังให้มีประสิทธภิาพและสอดรบักับพนัธกิจของคณะฯ  นอกจากนีย้งัได้
ปรับปรุงเว็บไซด์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น มีการติดตั้ง VDO Conferences ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ห้อง 406 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต เชื่อมต่อกับห้องประชุม สค.208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์  และห้อง
ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง เพื่อสะดวกแก่การจัดประชุมและการจัดการเรียนการสอนระหว่าง           
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำาปาง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณะกรรมการสารสนเทศ ดำาเนินการประเมินความต้องการจำาเป็นในการจัดให้มีห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และผลิตงานวิจัย ซึ่งคณะ ฯ ได้
จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ ดังนี้

ศูนย์รังสิต 
 ห้อง 401 (สำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จำานวน 30 เครื่อง
 ห้อง 408 (สำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จำานวน 40 เครื่อง
 ห้อง 404 (สำาหรับคณาจารย์) จำานวน 12 เครื่อง
  
ศูนย์ท่าพระจันทร์
 ห้อง 309 (สำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์) จำานวน 20 เครื่อง
 บรกิารแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ นักศกึษาสามารถใช้บรกิารของสำานักหอสมุด
หรือ บริการห้องสมุด Online ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกช่วงเวลา 

 ปัจจบัุนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมีการเชือ่มต่อระบบการทำางานผ่านเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ต ท้ัง 3 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง มีการจัดทำาเว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่
ข้อมูล/ข่าวสาร/การจัดประชุมวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ท่ีนอกเหนือจาก   
ส่ือส่ิงพิมพ์ทีเ่ป็นเอกสารผ่านส่ือกลางอเิล็กทรอนิกส์ถงึผู้ใช้บรกิารได้แก่ คณาจารย์ นักวชิาการ นักศกึษา และประชาชน
ท่ัวไป รวมถงึเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวชิาการจากฐานข้อมูลท่ีให้บรกิารผ่านเวบ็ไซต์คณะ ปัจจบัุนมีโปรแกรมฐานข้อมูล
ที่ใช้บริการจำานวน  7 ฐาน ได้แก่
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 การประกันคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ ในปีการศกึษา 
2558 เป็นปีการศกึษาแรกท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการความเป็นเลิศ (EdPEx) 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมเีป้าหมาย
ให้ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศกึษาเพือ่การดำาเนินการความเป็นเลิศ (EdPEx) เพือ่ประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ เช่นเดียวกันในปีการศึกษา 
2558 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์ใน
ระบบ IQA และได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน จำานวน 9 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจประเมินราย
หลักสูตร ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย

รวมทุกองค์
หมายเหตุผลคะแนนรายองค์ประกอบ

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6

ปริญญาตรี 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต (ศูนย์ลำาปาง)
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขา
นโยบายสังคมและการพัฒนา 
(หลักสูตรนานาชาติ)
 

ผ่าน

ผ่าน

  -

4.15

4.23

-

3.00

3.00

-

3.26

3.44

-

3.75

3.75

-

3.00

3.00

-

3.47

3.52

-

3.495

-

ปริญญาโท

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
มหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
แ ล ะ น โ ย บ า ย ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม       
(ศูนย์ท่าพระจันทร์)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
แ ล ะ น โ ย บ า ย ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม      
(ศูนย์ลำาปาง)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า แ ร ง ง า น แ ล ะ
สวัสดิการมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสังคม

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

3.48

3.47

3.50

4.69

4.60

ไม่
ประเมิน

2.67

3.00

3.00

3.00

3.00

2.67

3.34

3.34

2.85

3.49

3.39

3.67

2.75

3.50

3.50

3.13

3.50

3.50

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.92

3.33

3.21

3.45

3.53

3.27

2.96

3.27

3.45

3.53

3.27
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หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกองค์

หมายเหตุผลคะแนนรายองค์ประกอบ

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6

ปริญญาโท

หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต   
สาขาวิชานโยบายสังคม

ผ่าน

ผ่าน

4.10

ไม่

3.00

3.33

4.15

3.55

3.50

3.50

3.00

3.00

3.59

3.42

3.59

3.42

8.

9.

ปริญญาเอก

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี (ธันวาคม 2558 – ธันวาคม 2559)
คณบดีและทีมบริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ด้านการบริหารคณะฯ และการสื่อสารภายในคณะ

1. การประชุมคณาจารย์ในรอบปี 
2. การประชุมคณะกรรมการประจำาคณะฯ
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
4. การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
5. การประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. การประชุมสัมมนาคณาจารย์ 
7. คณบดี พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
8. คณบดี และทีมผู้บริหารคณะฯ พบผู้ปกครอง
    8.1 หลักสูตรปริญญาตรี 
    8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)
9. ประชุมพบปะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
    9.1 หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พชม.)
    9.2 หลักสูตรบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (MCJA) จำานวน
    9.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (นานาชาติ)  
    9.4 หลักสูตรที่ยังไม่ได้ประชุมพบปะ อีกจำานวน 4 หลักสูตร)
10. การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
      (ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
      10.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำานักงานเลขานุการคณะฯ
      10.2 โครงสร้างภาควิชาฯ

จ�านวน/เป้าหมาย

8  ครั้ง
6  ครั้ง
9  ครั้ง
4  ครั้ง
2  ครั้ง
1  ครั้ง
1  ครั้ง

1  ครั้ง
1  ครั้ง

2  ครั้ง
1  ครั้ง
3  ครั้ง

ยังไม่ได้ตามเป้า

(ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 (กำาลังดำาเนินการ)

ด้านการบริหารคณะ ฯ และการสื่อสารภายใน
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ด้านวิชาการและวิจัย

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนการเขียนตำารา
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำาแหน่งทางวิชาการ

3. จัดให้มีเวทีส่งเสริมการให้คำาปรึกษาการขอตำาแหน่งทางวิชาการ
4. ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิชาการและวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ฐาน CTI )
     4.1 ระดับชาติ 
     4.2 ระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมให้คณาจารย์เสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
    5.1 ระดับชาติ
    5.2 ระดับนานาชาติ
6. จัดให้มีการส่งเสริมมอบรางวัลนักวิจัยในระดับคณะฯ ประจำาปี 
     (วันสถาปนาคณะฯ)
7. จัดให้มีเวทีวิชาการ “การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” 
     (30 กรกฏาคม 2559) เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์และชุมชน ความยั่งยืนของ    
     สังคม
8. จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ “ประมวลวิเคราะห์องค์ความรู้ การพัฒนาสังคม 
     นโยบายสังคม สวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน” 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์)
 9. เงินสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายใน และภายนอกจากคณาจารย์และนักวิจัย

จ�านวน/เป้าหมาย

มีคณาจารย์ได้รับทุนการเขียนตำารา 3 ท่าน
เสนอขอ ผศ. จำานวน 3 ท่าน
เสนอขอ ศ. จำานวน 1 ท่าน

(ยังไม่ได้ตามเป้า)
จำานวน 1 ครั้ง

จำานวน 18  ท่าน
ยังไม่ได้ตามเป้า

7 ท่าน
8 ท่าน

มอบรางวัลในวันสถาปนาคณะฯ 
จำานวน 5 ทุน
จำานวน 1 ครั้ง

จำานวน 1 ครั้ง

หน่วยงานภายใน จำานวน  945,175  บาท
       หน่วยงานภายนอก  จำานวน 20,578,562  บาท

(เฉลี่ยสัดส่วนต่ออาจารย์ เป็นเงิน 

512,469 บาท/คน

ด้านวิชาการและวิจัย

ด้านหลักสูตร/การเรียนการสอน

1. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
    (เพิ่มการฝึกภาคปฏิบัติ 3)
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning

3. อาจารย์ผ่านการอบรมการสอนแบบ Active Learning
4. ส่งเสริมให้มีเอกสารประกอบการสอน/คำาสอน
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning)
6. ส่งเสริมให้มีพื้นที่ต้นแบบ (Social lab) หรือพื้นที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice) 
    ทางด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม เพื่อการเรียนการสอน 
    การศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติ
7. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา (มอบทุนในงานวันสถาปนาคณะฯ)
   7.1 มอบรางวัลเรียนดี
   7.2 มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น
   7.3 มอบรางวัลทุนการศึกษาปริญญาตรี (ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำาปาง)
   7.4 รางวัลประกวดเรียงความ (ชิงทุนการศึกษา)

จ�านวน/เป้าหมาย

ประกาศใช้แล้ว

มีการสอนแบบ Active Learning 
แล้ว มากกว่า 5 วิชา

ยังไม่ได้ตามเป้า
ยังไม่ได้ตามเป้า

มีแล้วมากกว่า 3 วิชา
จำานวนมากกว่า 10 พื้นที่ (แห่ง)

7 รางวัล
16 รางวัล

40 ทุน
3 รางวัล

ด้านหลักสูตร/การเรียนการสอน
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ด้านบริการวิชาการ(ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

1. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดทำาโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

2. ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทยในการจัดทำาโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

3. ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม (สำานักกิจการยุติธรรม) ในการจัดทำาโครงการฝึกอบรม
    เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

4. ร่วมมือกับ San Diego State University ในโครงการฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์  
     ศาสตร์ และโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5. ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดหลักสูตรฝึกอบรม 
    The Management of NGOs Working on Social Welfare and Development ให้แก่  
    ประเทศกัมพูชา

จ�านวน/เป้าหมาย

จำานวน 7 ครั้ง

จำานวน 10 ครั้ง

จำานวน 2 ครั้ง

จำานวน 2 ครั้ง

จำานวน 1 ครั้ง

ด้านบริการวิชาการ

ด้านวิเทศสัมพันธ์

1. การส่งเสริมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา การเรียนการสอน 
    1.1 Faculty of Applied psychology Social Works and Policy Utara University 
           Malaysia
  1.2  ร่วมมือกับ Yangon University, Burma และ Unicef เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
          เกี่ยวกับหลักสูตร Social Work 
  1.3  ความช่วยเหลือหลักสูตร Social Work Kumamoto Province (สมาคมสังคมสงเคราะห์
          และวัฒนธรรมบูนาโนกิ) Japan  เจรจาการฝึกภาคปฏิบัติ 3

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ

3. สถาบันและหน่วยงานที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ

จ�านวน/เป้าหมาย

จำานวน 7 ครั้ง
จำานวน 1 ครั้ง

จำานวน 1 ครั้ง

จำานวน 1 ครั้ง

จำานวน 9 คน

จำานวน 4 แห่ง

ด้านวิเทศสัมพันธ์
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คณะกรรมการผู้จัดทำารายงานประจำาปี 2559

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์  พวงงาม    ที่ปรึกษา
     (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
2.  อาจารย์รณรงค์ จันใด    ประธานกรรมการ
     (รองคณบดีฝ่ายบริหาร และการวางแผน)
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์  กรรมการ
4.  นายสมชาย ไมตรี     กรรมการ
5.  ว่าที่ ร.ต. อิทธิวัตร  เงาศรี    กรรมการ
6.  นายอัสวิน สังข์ทอง     กรรมการ
7.  นางสาวทองศิริ  กำ่าแดง    กรรมการและเลขานุการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
โทรสาร: 02-224-9417

อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)

โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
โทรสาร: 02-696-5513

อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�าปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำาปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก

อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3

โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th

เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
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