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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารจากคณบดี
ในรอบปี 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ ข ยายภารกิ จ ต่ า งๆในฐานะสถาบั น การศึ ก ษา
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมหลักของประเทศออกไปหลาย
ด้านที่สำ�คัญ ได้แก่ การมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการ
ศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ในระดับ
ชาติโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ดังกล่าว และสมาคม
นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งสมาคม
สถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมขึ้น  
เพื่ อ เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นามาตรฐานหลั ก สู ต ร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม สำ�หรับภารกิจภายใน
คณะฯนั้น ก็ได้มีการขยายภารกิจด้านการศึกษาโดยเฉพาะในศูนย์การ
ศึกษาในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งได้มีการเพิ่มจำ�นวนนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษาของคณะไปยังศูนย์การศึกษาดังกล่าว ดังนั้น คณะฯจึงมีความ
จำ�เป็นที่จะเพิ่มอัตรากำ�ลังโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไป
ตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ในรอบปี 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังได้พัฒนา
แผนการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ เป็นต้นว่าการเตรียมการด้านโครงสร้างการบริหาร การศึกษา
และกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2556 นอกจากนี้คณะ
ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรและสมาคมวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสวัสดิการสังคมนานาชาติ
สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตอันใกล้ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดี

รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช

อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.กิตติยา นรามาศ

อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง

อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.เล็ก สมบัติ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนย์ลำ�ปาง

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม

ผศ.กมลทิพย์ แจ่งกระจ่าง

นายสมชาย ไมตรี

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน

เลขานุการคณะ
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เกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ความเป็นมาและปัจจุบัน

คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2497 และได้มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  เมื่อ  วันที่ 25 มกราคม 2497  โดยมีหลักการและเหตุผลว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับ การประชาสงเคราะห์
และการประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้าน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อัน
เป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต่างประเทศ   ดัง
นั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวัน
สถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา                                
ในระยะแรกการศึ ก ษาของคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา คือ แผนก
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่ อ มาได้ มี
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2508 เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนก
หนึ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้เจริญก้าวหน้า
ขึ้นโดยลำ�ดับ แผนกวารสารศาสตร์ จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2527 แม้ว่าแผนกวารสารศาสตร์ และ
แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระและ
ยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก็ยังพัฒนา
งานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคม
ด้วยดีมาเป็นลำ�ดับ และใน พ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ให้
แบ่ ง ส่ ว นราชการในคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ อ อกเป็ น 3 ส่ ว น
คือ สำ�นักงานเลขานุการ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาค
วิชาการพัฒนาชุมชน
ภายใต้ ป รั ช ญา มุ่ ง พั ฒ นาสั ง คมและมนุ ษ ย์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น       
ยึดหลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลาก
หลาย และความแตกต่างของมนุษย์และวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า น
การบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์  

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2514 เวลา 16.30 น.

สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถ
เป็นผู้นำ�ในการสร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวม
ทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้
บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ทำ�
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริ ญ ญาเอก ทั้ ง ภาคปกติ แ ละภาคพิ เศษ โดยได้
ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำ�ปาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และปัจจุบันได้เพิ่ม
จำ�นวนรับนักศึกษาจาก 50 คน เป็น 100 คน ต่อปี
พร้ อ มทั้ ง ได้ เปิ ด หลั ก สู ต รสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคมโดยมีนักศึกษารุ่นที่ 1 จำ�นวน 28 คน  
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้น
นำ�ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนาชุมชน และ
สวัสดิการสังคม ที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิต
บัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาสังคม
โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์สุขของสังคม

พันธกิจ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นสถานศึกษาและ
วิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทำ�การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาสังคมสวัสดิการบนพื้น
ฐานประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม
และการมีจิตอาสาจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไท
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายนามคณะกรรมการประจำ�คณะ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประธาน

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์กิตติยา นรามาศ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ

กรรมการ

6. อาจารย์ปานรัตน์  นิ่มตลุง

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำ�หอม

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

9. นางนภา เศรษฐกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางอัญชลี ศิลาเกษ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. อาจารย์ชลธิชา พันธุ์พานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายสมชาย ไมตรี

เลขานุการคณะ

เลขานุการ

17. นางนิตยา ทองสุขดี

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

•  ก.ก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
•  ก.ก.วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
•  ก.ก.ร้องทุกข์

•  ก.ก.วิชาการ
•  ก.ก.วิจัย
•  ก.ก.ประกันคุณภาพการศึกษา

•  ก.ก.แผนงานและงบประมาณฯ
•  ก.ก.ศูนย์ข้อมูลทางสังคมฯ
•  ก.ก.ประหยัดพลังงาน
•  ก.ก.จัดทำ�โครงสร้างอัตรากำ�ลังฯ

เลขานุการคณะฯ

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ฯ

•  งานบริหารและธุรการ
•  งานบริการการศึกษา
•  งานการคลังและพัสดุ
•  งานบริการวิชาการ
•  งานแผนและประกันคุณภาพ
•  งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมฯ
•  งานบริการสังคม

•  ก.ก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ

•  ก.ก.ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ฯ

• ก.ก.บริหาร
• ก.ก.ประเมินผลและพัฒนาบุคลากร
• ก.ก.บริการสังคม • ก.ก.ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

รองคณบดีฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติ
•  ก.ก.ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน
•  ก.ก.ภาควิชาการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
•  ก.ก.ฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาศูนย์ลำ�ปาง
•  ก.ก.ฝ่ายการศึกษาศูนย์ลำ�ปาง
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษาคณบดี

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการประจำ�คณะ

ผลการดำ�เนินงาน

ที่สำ�คัญประจำ�ปี 2555
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of Social Administration
Thammasat University
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบริหารจัดการทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ
และองค์กร เป็นสิ่งที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มุ่งมั่นพัฒนามาตลอดเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสังคมไทยในอนาคต

ด้านการบริหาร
บุคลากร
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สารสนเทศ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมรรถนะการบริหาร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารของคณะโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาล
และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่งานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างสมดุล และการมีส่วนร่วม
ของประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชน ดังนั้น ในปี 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบ / กลไกการบริหาร
จัดการที่ดี โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน นำ�ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มาใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ พัฒนากระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

บุคลากร

ในปี 2555 (สำ�รวจข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2555) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มีจำ�นวนบุคลากรทั้งหมด จำ�นวน 104 คน
ซึ่งสามารถจำ�แนกได้ดังนี้
จำ�แนกตามสายงาน

สายวิชาการ (อาจารย์) 53 คน 50.97 %
สายสนับสนุนวิชาการ 51 คน 49.03 %
รวม
104 คน 100.00 %

บุคลากรสายวิชาการจำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

3 คน
5.67 %
18 คน 33.96 %
7 คน 13.20 %
25 คน 47.17 %
53 คน 100.00 %
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
รวม

15 คน 28.30 %
38 คน 71.70 %
53 คน 100.00 %

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
รวม

10 คน 19.60 %
14 คน 52.94 %
14 คน 27.46 %
51 คน 100.00 %

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์บุคลากร
ในการบริหารจัดการ เช่น การจัดสัมมนาคณาจารย์ การจัดสัมมนาบุคลากร การจัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอบรม
หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน และโครงการบริหารจัดการสำ�นักงาน นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษา แลกเปลี่ยนดูงานในต่างประเทศ  
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณ

ในปี ง บประมาณ 2555 คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มี ง บประมาณและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น งาน
จาก 2 แหล่งสำ�คัญ คือ งบประมาณแผ่นดินจำ�นวน 32,994,200 บาท และ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
15,345,800  บาท  รวมทั้งสิ้น  48,340,000  บาท  
งบประมาณแผ่นดิน
จำ�นวน 32,994,200 บาท 32.00 %
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
จำ�นวน 15,345,800 บาท   68.00 %
รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 48,340,000 บาท   100.00 %

อาคาร – สถานที่

ปีงบประมาณ 2555  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีพื้นที่ใช้สอยสำ�หรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ต่าง ๆ ที่เป็นอาคาร
ของคณะเองและอาคารของมหาวิทยาลัย  ดังนี้
• ท่าพระจันทร์ มีอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 3,382 ตารางเมตร ประกอบด้วย
พื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะฯ จำ�นวน 2,419 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จำ�นวน 963 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใช้อาคารและสถานที่ ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
• ศูนย์รังสิต มีอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 3,388 ตารางเมตร และใช้อาคารและ
สถานที่ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2
เพื่อเป็นสำ�นักงานเลขานุการคณะ และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกำ�ลังอยู่ระหว่างการดำ�เนินการปรับปรุงคือชั้น 1
เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา  
• ศูนย์ลำ�ปาง ใช้อาคารและสถานที่ร่วมกันกับคณะ/สาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง
• ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ มีพื้นที่ใช้สอย
รวม 1,173 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในส่วนของสนามเด็กเล่นอีก จำ�นวน 558 ตารางเมตร

ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รังสิต

ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลำ�ปาง
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารสนเทศ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการพัฒนางานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมต่อการทำ�งานร่วมกัน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้ง 3 พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง นอกจากนั้นยังมีการจัดทำ�เว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลาง
เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร/การจัดประชุมวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อคณาจารย์ นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลวิชาการจากฐาน
ข้อมูลที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์คณะ ปัจจุบันมีโปรแกรมฐานข้อมูลที่ให้บริการจำ�นวน 5 ฐาน ได้แก่
1. ระบบฐานข้อมูลวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม  
2. ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.  ระบบฐานข้อมูลการเพิ่มพูนความรู้และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ
4  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. ระบบฐานข้อมูลสารบรรณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้วางแผนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล โดยจัดซื้อเครื่อง Server & ระบบ FireWall สำ�หรับจัดเก็บข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใน
ปีงบประมาณเดียวกันนี้ คณะฯออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ และจัดทำ�โปรแกรมฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
งานประกันคุณภาพ ทั้ง 9 องค์ประกอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินตนเองของ
คณะฯจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยมุ่งหวังให้เกิดการการพัฒนาคณะในระยะยาว
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ประจำ�ปี 2555
เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555  ณ บ้านกล้วย กล้วย จังหวัดนครนายก
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2555
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบ
การเงินและโครงการบริหารจัดการ
สำ�นักงานเลขานุการคณะ  
เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2555
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ.ท่าพระจันทร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดอบรมการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 ,20 สิงหาคม 2555 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ที่ทำ�การใหม่สำ�นักงานเลขานุการคณะ ศูนย์รังสิต
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
รับมือกับปัญหาที่สลับซับซ้อนในสังคมไทย
“...นักศึกษาสังคมสงเคราะห์เป็นคนมีศักยภาพทางวิชาการ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และตระหนักถึงความเป็นธรรมทางสังคม
มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคมได้
กิจกรรมนักศึกษายังหล่อหลอมกล่อมเกลา
ให้มีความพร้อมในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต...”

ด้านการจัดการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอน
การฝึกภาคปฏิบัติ
กิจการนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
วิเทศสัมพันธ์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ด้านการจัดการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์ศาสตร์ได้จัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดย   
มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้น      
การวิจัยเป็นสำ�คัญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งกระจายโอกาสทางการศึกษา      
ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ระดับปริญญาตรี
1.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
1.2 หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน
1.3 หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
1.4 หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
1.5 หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1.6 หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
1.7 หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ
2. ระดับปริญญาโท
ภาคปกติ
2.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
2.2 หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
หลักสูตร/โครงการภาคพิเศษ
2.3 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
(ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำ�ปาง)
2.4 โครงการปริญญาโท สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
2.5 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรม
2.6 โครงการปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน
3. ระดับปริญญาเอก
3.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม
ในปีการศึกษา 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) ศูนย์ลำ�ปาง เมื่อเดือน พฤษภาคม 2555 และขณะนี้กำ�ลังจัดทำ� 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิชา สวัสดิการสังคม (Bachelor of Art in Social Welfare) โดยคาดว่าจะเปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2556 นี้  
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาปริญญาตรี : ความท้าทายที่รออยู่”  
เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 มธ.ท่าพระจันทร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นักศึกษา
1. นักศึกษาใหม่

ในปีการศึกษา 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนักศึกษาใหม่ จำ�นวน 478 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47                     
ของจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสามารถจำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

จำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คน

ร้อยละ

ปริญญาตรี

319

66.74

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์รังสิต

238

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ลำ�ปาง

81

ปริญญาโท  ภาคปกติ
-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-  พัฒนาชุมชน
ปริญญาโท  ภาคพิเศษ

28
12
6
131

-  การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

45

-  การบริหารงานยุติธรรม

38

-  พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

28

-  พัฒนาชุมชน

24

-  การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ลำ�ปาง

28

ปริญญาเอก
รวม

5.86

27.40

-

-

478

100
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นักศึกษาทั้งหมด

ปีการศึกษา 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นจำ�นวน 1,877 คน ซึ่งสามารถจำ�แนกตามระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

จำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี

คน

ร้อยละ

1,287

68.57

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์รังสิต

969

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ลำ�ปาง

318

ปริญญาโท  ภาคปกติ

100

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

69

-  พัฒนาชุมชน

21

ปริญญาโท  ภาคพิเศษ

481

-  การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

168

-  การบริหารงานยุติธรรม

146

-  พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

72

-  พัฒนาชุมชน

99

-  การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ลำ�ปาง

28

ปริญญาเอก
รวม

5.32

25.63

9

0.48

1,877

100.00
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผู้สำ�เร็จการศึกษาจำ�นวน 434 คน ซึ่งสามารถจำ�แนกตามระดับ   
การศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้
จำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คน

ร้อยละ

ปริญญาตรี

300

69.12

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์รังสิต

237

-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ลำ�ปาง

63

ปริญญาโท  ภาคปกติ
-  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-  พัฒนาชุมชน
ปริญญาโท  ภาคพิเศษ

23
16
7
107

-  การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

50

-  การบริหารงานยุติธรรม

33

-  พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
-  พัฒนาชุมชน
-  การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ลำ�ปาง
ปริญญาเอก
รวม

5.30

24.66

6
18
4

0.92

434

100.00
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การฝึกภาคปฏิบัติเป็นหัวใจของการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
“....คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จัดการเรียนการสอนด้านการฝึกภาคปฏิบัติหลากหลายระดับตามวิธีการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ ในขณะเดียวกันยังได้ส่งเสริมการฝึกภาคปฏิบัติแบบข้ามวัฒนธรรมทั้งการรับนักศึกษาต่างชาติมา
ฝึกงานในประเทศไทย และ การส่งนักศึกษาไทยไปฝึกงานในต่างประเทศ...”

ปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 ณ มธ.ศูนย์รับสิต

นศ.เตรียมผลงานมานำ�เสนอ
หลังจากการฝึกภาคปฏิบัติ 1 เสร็จสิ้น
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3. การฝึกภาคปฏิบัติ
การศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกภาคปฏิบัติเป็นหัวใจของ
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ เพราะจะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ เจตคติและทักษะที่เหมาะสมต่อการเป็นนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความรู้และการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดการความรู้ได้จากฐานการปฏิบัติงานจริง
และเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในการให้บริการโดยตรงกับผู้ใช้บริการที่ใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
กลุ่มชน และชุมชนโดยมีผลการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา 5 ด้าน ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

การดูงานและการสัมมนา
การพัฒนาการบริหารจัดการฝึกภาคปฏิบัติ
การทำ�ข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ
การฝึกภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่างประเทศ

การดูงานและการสัมมนา

ให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การบริหารงาน และการดำ�เนินงานของ
องค์กรที่มีความหลากหลายของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่
ดีของนักศึกษา และจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (บรรยาย และดูงาน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

การฝึกภาคปฏิบัติ 1 และ 2		

ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย สังคมสงเคราะห์กลุ่มชนและการทำ�งานกับชุมชนเมืองหรือชนบท
รวมถึงการนำ�ความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการนำ�เครื่องมือในการทำ�งานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ให้บริการ ฝึก
ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน การนำ�เสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงทั้งวิธีการให้
บริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับต่างๆ (ฝึกภาคสนาม 270 ชั่วโมง ตลอด
ภาคการศึกษา) และการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนดำ�เนินโครงการ
การปฏิบัติตามแผนงาน การประเมินผลการดำ�เนินงาน โดยนำ�แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน
ไปใช้ในการศึกษา ฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะการทำ�งานกับชุมชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติ
งานชุมชนทุกขั้นตอน การเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการปฏิบัติงานกับชุมชน (ฝึกภาคสนาม 270 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) และ
ผลจากการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดการความรู้โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ จำ�นวน 11 เล่ม เช่น สาธารณะพาสุข เพื่อนสุขภาพคนเมือง, เรื่องเล่าระหว่างทาง ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน,           
เรื่องเรา เล่า ประสบการณ์ เป็นต้น
ในส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ปีการศึกษา 2/2554 นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกจะได้รับทักษะความชำ�นาญและเพิ่มความ
พร้อมสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ รวมถึงได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกตลอดจนพฤติกรรมและการปรับตัว    
ในการทำ�งานกับหน่วยงาน
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การพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ

1) นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่คำ�นึงถึง “นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง” (Student-Centered) เป็นสำ�คัญ
โดย “เปิดโอกาส” และ “เปิดพื้นที่” ให้นักศึกษาสามารถเสนอ/เลือกพื้นที่ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภูมิลำ�เนาของ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าใจและรู้จักพื้นที่ของตนเองมากขึ้น ส่งผลให้มีพื้นที่ฝึกปฏิบัติใหม่เพิ่มมากขึ้นและเป็นโอกาสให้
นักศึกษาได้ทำ�งานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานในการบริหารจัดการของฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
2) โครงการ/กิจกรรมร่วมฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย
นโยบายของมหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้ทุกคณะมีโครงการหรือกิจกรรมร่วมฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย ตามแนวการ
เรียนการสอนของโครงการบริการสังคม (Service Learning) ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม
และพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น การฝึกภาคปฏิบัติ 1 จึงเป็นการปฏิบัติงานในองค์กรที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง
และ/หรือองค์กรที่ให้ผู้ประสบอุทกภัยใช้บริการ และถือเป็นบทบาท “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ด้วยเช่นกัน โดยในการฝึกภาคปฏิบัติที่ผ่านมาคณะได้ส่งนักศึกษา ในพื้นที่ชุมชนแปดไร่งามฉวี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่คณะและมหาวิทยาลัยร่วมดำ�เนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

ความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่างประเทศ

(1) ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำ�เนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
ด้านสังคมสงเคราะห์ ณ ประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนโดยสมาคมบูนาโนกิ   แห่งเมืองคุมาโมะโตะ ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 จำ�นวน 5 ทุน
เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างมีนาคม – เมษายน 2555) โดยมีนักศึกษาเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนจำ�นวน 3 คน ทั้งนี้
นักศึกษาอีก 2 คน มีแผนจะเข้าร่วมการฝึกอบรมในปี 2556
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม/เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาก่อนเดินทางฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติได้จัดบรรยายดังต่อไปนี้  
1) เรื่อง โครงการการอบรมในหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมประเทศญี่ปุ่น และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัด
คุมาโมะโตะ โดย อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์  อาจารย์ประจำ�คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานโดย Mr.Shimbo Igosimi  
3) เรื่อง ประสบการณ์การฝึกอบรมในหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมประเทศญี่ปุ่น : หน่วยงาน ความรู้
ทักษะ การปฏิบัติงาน โดยคุณอรพิน กลิ่นพยูร วิทยากรพิเศษ
4) เรื่อง “Social Welfare System in Japan: Aging Issues โดย Mr.Keiji Takebayashi, Social Security Advisor to
Thai Government
(2) คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ และคณะกรรมการฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติได้ประชุมความร่วมมือวิชาการ
กับมหาวิทยาลัย Kumamoto Gakeuen ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมนิเทศงานนักศึกษาในอนาคต
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โครงการพบปะอาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบวิธีคนล้านนา : Meeting 20 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2555

โครงการ “สังคมสงเคราะห์ อาสาพัฒนาห้องพยาบาลน้อย” และ โครงการ สังคมสงเคราะห์ (ศูนย์ลำ�ปาง)
อาสาสร้างสุขปีที่ 2 โครงการย่อย โครงการอาสพัฒนาชุมชนบ้านห้วยน๊อตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2555

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวอแก้ว  อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
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น.ส.ภัทราวรรณ  พานิชชา  นศ.ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Miss Wheelchair Thailand 2012

พิธีไหว้ครูประจำ�ปี 2555 เมื่อ กรกฎาคม 2555 ณ มธ.ศูนย์ลำ�ปาง

น.ส.สโรยา จันตี นศ.ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 ศูนย์ลำ�ปาง ได้รับประกาศเชิดชู
เกียรติ โครงการคนดีศรีแผ่นดิน จากสภา
เด็กและเยาวชน และได้รับโล่เกียรติยศ
รางวัลเยาวชนต้นแบบเก่ง ดี มีจิตอาสา

น.ส.นริศราวัลณ์  แก้วนพรัตน์
นศ.ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 รับ
รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม  ปกป้อง  และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2554 จาก คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน

นายภูเบศ จิตรจริง นศ.ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่
รางวัล ความประพฤติดี พุทธศักราช 2555
รางวัลลูกที่มีกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ และรางวัล
ชมเชย การประกวดเรียงความนักศึกษา
ที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม
และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
(ระดับชาติ)
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การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
การดำ�เนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดำ�เนินการโดยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน    
เสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ยึดมั่นจรรณยาบรรณวิชาชีพ สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน ส่งเสริมการมีน้ำ�ใจนักกีฬา การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสังคม
ตลอดจนความเป็นประชาธิปไตยและความมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ผ่านรูปแบบของโครงการ กิจกรรม และระบบการดำ�เนิน
งานเพื่อบริการการศึกษาและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา ได้แก่
1) ทุนการศึกษา
ในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ทุนมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 121 ทุน รวมเป็นเงินจำ�นวน 830,240 บาท นักศึกษาศูนย์ลำ�ปาง ได้รับทุนการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 147 ทุน รวมเป็นเงินจำ�นวน 1,591,185 บาท และทุนการ
ศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำ�นวน 62 ทุน รวมเป็นเงินจำ�นวน 315,200 บาท
จำ�นวนเงินทั้งหมด 2,736,625  บาท
2) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการมีทักษะชีวิต
มีห้องให้การปรึกษา (counseling room) ณ ห้อง สค.311 ศูนย์รังสิตเพื่อให้บริการนักศึกษา
และส่งเสริมความรู้ ทักษะการให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ มีตารางการให้
บริการโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์ อ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อ.ดร.วิไลภรณ์
โคตรบึงแก อ.นราเขต ยิ้มสุข   
3) กิจกรรม โครงการ ทั้งในและนอกหลักสูตร จำ�นวน  26 โครงการ
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 โครงการ ด้านกีฬาและ       
ส่งเสริมสุขภาพ 4 โครงการ ด้านบำ�เพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 7 โครงการ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2 โครงการ    
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 7 โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 1,500 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ การบริการ
สังคม การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
4) นักศึกษาที่ทำ�คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ
• นายภูเบศ จิตรจริง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้ รางวัล ความประพฤติดี พุทธศักราช 2555
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 รางวัล ลูกที่
มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
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•
•

•
•
•

นางสาวภัทราวรรณ พานิชชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Miss Wheelchair Thailand
2012 พร้อมกับได้รับตำ�แหน่ง Miss Popular Vote เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555
นางสาวนริ ศ ราวั ล ณ์ แก้ ว นพรั ต น์ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 ได้ รั บ รางวั ล บุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ผ ลงานดี เด่ น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2554 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “สิทธิเหยื่อซ้อมทรมาร การเข้าถึงความยุติธรรม
และการเยียวยา” ในการจัดโครงการเวทีสาธารณะ ของสำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2555 และได้รับรางวัลชมเชย นักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำ�ปี 2555 ด้านบำ�เพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555
นายวิชา ณ นคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเชิญจากสถานบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในการเป็นพี่เลี้ยง
ค่ายเยาวชน “คนบ้านเดียวกัน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 20-25 ตุลาคม 2555
นางสาวโสรยา จันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์ลำ�ปาง ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ โครงการคนดีศรีแผ่นดิน
จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำ�ปาง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 และยังได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลเยาวชน
ต้นแบบ เก่ง ดี มีจิตอาสา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555
นักศึกษาศูนย์ลำ�ปางได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 จำ�นวน    
2 รางวัล คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม

5) ศึกษาดูงาน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม
สากลที่เป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยคณะส่งเสริมให้นักศึกษาไปแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
และต่างประเทศ
6) กิจกรรมอื่นๆ ที่นักศึกษาเข้าร่วม
• นายสุทธิชัย เพ็ชรศรี และ นางสาวศุภิสรา จงสงวน เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการค่าย นักกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 6 -8 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
• นักศึกษาเข้าร่วมงาน “ธรรมศาสตร์ทำ�นา เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 7” จำ�นวน 35 คน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2555
• นักศึกษาศูนย์ลำ�ปาง จำ�นวน 16 คน ได้บำ�เพ็ญประโยชน์และมีจิตอาสา ในการช่วยเหลือคนพิการในวันเปิดร้าน
Power Bllind Shop (ร้านกาแฟและงานฝีมือนักเรียนตาบอด) ณ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำ�ปาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2555 นอกจากนักศึกษาอีกจำ�นวน 10 คน ได้ช่วยงานกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนศรีชุม จังหวัดลำ�ปาง ในการจัดงาน
ขันโตกและฟังเทศน์ อานิสงส์ตักบาตรพระมหาอุปคุตวันเป็งปุ๊ด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
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การประกันคุณภาพเป็นกลไกพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
“...คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นในการยกระดับความสำ�คัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
นั่นคือการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและกำ�หนดผู้รับผิดชอบขึ้นมาเป็นการเฉพาะ...”

จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุนวิชาการ
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
(สำ�หรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)
เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2555
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
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4. การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนัก และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ การศึกษามาโดยตลอด ในปีการศึกษา 2554 ได้ให้ความสำ�คัญกับการประกันคุณภาพมากขึ้น มีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ มีการปรับโครงสร้างโดย
ยกงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานนโยบายและแผนขึ้นมาเป็นอีก 1 งาน คือ งานแผนและประกันคุณภาพ มีผู้รับผิดชอบ
งานที่ชัดเจน มีการนำ�เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระหนึ่งเพื่อการพิจารณาในการประชุมคณาจารย์เพื่อพัฒนาในจุด
อ่อนของผลการประเมินที่ผ่านมา เช่น การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ของคณะฯ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ ให้สอดคล้อง
กับแผนของคณะฯ การร่วมทำ�แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรระหว่างภาควิชากับคณะฯ การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตร ฯลฯ การร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรในการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองของการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการทำ�งานร่วมกันระหว่างสายวิชาการกับสายสนับสนุน การใช้กระบวนการ PDCA
มาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำ�การประเมินตนเอง  ส่งเสริมการพัฒนาการดำ�เนินงานตามภารกิจหลัก ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการสังคม การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ กระบวนการดำ�เนินงานทุกขั้น
ตอน ตั้งแต่การจัดทำ�ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ประเมิน ตลอดถึงการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง ยังได้อาศัย “หลักการ
มีส่วนร่วม” จากบุคลากรทุกสายงาน โดยมีการเวียนแจ้งข้อมูลเป็นระยะ ๆ และประชุมสัมมนาอย่างสม่ำ�เสมอในเวทีการประชุม
ต่าง ๆ เช่น การประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมคณาจารย์ และการประชุมกรรมการประจำ�คณะ เป็นต้น
เพื่อพิจารณาข้อมูล ผล แนวทางดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้ รวมทั้งยังมีการจัดสัมมนาและอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ การสัมมนาเรื่อง การสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาย
วิชาการ การสัมมนาเรื่อง รูปแบบการเขียนรายงานและการกำ�หนดหมายเลขเอกสารเพื่อจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองของสาย
สนับสนุนวิชาการ และโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำ�หรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมิน
คุณภาพ) ให้กับอาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการเขียนแนวปฏิบัติ 10 ประการ
เพื่อแปรการประกันคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ สำ�หรับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้แจกให้กับคณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่เครือข่ายและมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ได้นำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ด้วย และมีการจัดสัมมนาร่างรายงานการประเมินตนเองเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการจัดทำ�ร่างรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้รายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 มีจำ�นวน 9 องค์ประกอบ รวม 42            
ตัวบ่งชี้ และแยกองค์ประกอบที่ 9 องค์ประกอบอัตลักษณ์ ซึ่งมี 5 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 47 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย :
1) ตัวบ่งชี้ร่วม เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำ�นวน 47
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำ�นวน 23 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้
จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำ�นวน 19 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวน 2 ตัวบ่งชี้ และ  
2) ตัวบ่งชี้เฉพาะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำ�นวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ระดับค่านิยม
ที่จำ�เป็นต่อการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี (สค.1), ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ทำ�งานจัดบริการเเก่มนุษย์ (human services) ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ�และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สค.2) และร้อยละของผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่กระทำ �กับประชากรกลุ่มพิเศษ หรือที่ส่งผล
ต่อกลุ่มประชากรกลุ่มพิเศษ โดยตรงต่อผลงานวิจัยทั้งหมด (สค.3)
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ผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555
โดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอก ซึง่ การประเมินครัง้ นี้ นอกจากจะมีการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการ
เยี่ยมชมและสังเกตการณ์การเรียนการสอนอีกด้วย จากผลการประเมิน พบว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคุณภาพการศึกษา
ในระดับ “ดี” โดยมีผลการประเมิน 3.96 คะแนน จากระบบ 5 คะแนน โดยมีผลการประเมินแต่ละด้าน เมื่อเทียบกับการประเมิน
ตนเองของคณะ ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมิน
องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ทั้งหมด
คณะประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำ�เนินการ

5.00

4.00

2.  การผลิตบัณฑิต

4.18

3.90

3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.00

4.00

4.  การวิจัย

4.26

3.83

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

3.75

6.  การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

5.00

4.67

7.  การบริหารและการจัดการ

4.90

4.30

8.  การเงินและงบประมาณ

5.00

5.00

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.94

3.00

97. อัตลักษณ์ (สมศ.)

4.70

3.70

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

4.58

3.96

แม้ ว่ า คะแนนจากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ได้ ม าตรฐานในระดั บ ดี แต่
คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ยั ง คงมุ่ ง มั่ นที่ จ ะพั ฒ นาระบบ และกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ผลการดำ�เนินงานตามภารกิจหลัก ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการสังคม การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ โดยจะให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานในทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
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5. วิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นส่วนงานหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ    
การบริการวิชาการของคณะ และในปี 2555 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ดำ�เนินงานในด้านต่างๆดังนี้
• ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย) จาก
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จำ�นวน 6 คน
• การจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/แลกเปลี่ยน/ทัศนศึกษา /ฝึกภาคปฏิบัติมีกิจกรรมทั้งสิ้นจำ�นวน 18 กิจกรรม
มีผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ ประกอบด้วย สวิสเซอร์แลนด์   สาธารณรัฐเกาหลีใต้   สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ญี่ ปุ่ น อินเดีย และสิง คโปร์ ผลจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทำ � ให้เ กิดโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ ร ะหว่ า งประเทศขึ้ น โดยในปี ที่ ผ่ า นมา อ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
ด้านสุขภาพจิต (Internship in Mental Health) ณ School of Social Work, San Diego State University รวมถึง
อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์ และ อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

เจราจาความร่วมมือกับผู้บริหารจาก San Diego State University, USA
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เจราจาความร่วมือทางวิชาการ กับ Dr.Paulo Fuller
จาก Dean of Department of Social Policy and Social Work ,
University of Oxford ประเทศอังกฤษ

เจราจาความร่วมมือกับ Mr.Li-Kung
Hsieh อธิบดีสำ�นักงานตรวจคน
เข้าเมืองและผู้บริหารระดับสูง จาก
กระทรวงมหาดไทย ประเทศไต้หวัน
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เจราจาความร่วมมือกับ Mr.Masanori Amaniya, Vice Principal and Head of Science Education Center
และ Ms.Keiko Kitano, Assistant Principal Bunkyo Cakuin University Girls High School จากประเทศญี่ปุ่น

เจราจาความร่วมมือและรับมอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในประเทศไทย กับสมาคมบูนาโนกิ
และมหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ กากุเอ็น ประเทศญี่ปุ่น

การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
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อ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกภาคปฏิบัติด้านสุขภาพจิต
(Internship in Mental Health) ณ School of Social Work, San Diego Satate University, USA

Mrs. Miriam Samuel , Head, Department of Social Work
จาก Madras Christian College ประเทศอินเดีย นำ�นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จำ�นวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
และหลักสูตรการทำ�งานภาคสนามกับผู้บริหาร คณาจารย์
และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม  208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ด้านการวิจัย
การวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
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ด้านวิจัยและวิชาการ
การวิจัย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของคณะฯ ทำ�การศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ เพื่อนำ�
ความรู้ ม าสร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ ช าการอั นทรงคุ ณค่ า ได้ แ ก่ การเขี ย นตำ � รา รายงานวิ จั ย การเขี ย นบทความวิ ช าการและ
บทความวิจัย และการนำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์ในเวทีวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีการจัดทำ�วารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่วิชาการและช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป โดยในปี 2555
คณะมีการสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการและวิจัย ดังนี้                                                                                       
1. ผลงานวิจัย / ตำ�รา / บทความวิชาการ
- ผลงานวิจัยที่คณาจารย์และนักวิจัยภายในคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555 มีจำ�นวน 47 ผลงาน  จำ�แนกเป็นผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
จำ�นวน 46  ผลงาน และผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำ�นวน 1 ผลงาน
- ผลงานในการสร้างตำ�ราที่คณาจารย์ภายในคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555 มีจำ�นวน 24  เล่ม
- ผลงานในการเขียนบทความวิชาการที่คณาจารย์ภายในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์และนำ�เสนอ จำ�นวน 29 เรื่อง
2. บทความวิจัย
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และนำ�เสนอทั้งในและต่างประเทศ จำ�นวน 7 เรื่อง ได้แก่
- ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. Achievement of the Elderly Occupation Loans.ในการประชุมนานาชาติ World Conference
on Social Work and Social Development : Action and Impact ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555 ณ เมือง
Stockholm ประเทศ สวีเดน.
- โกวิทย์ พวงงาม และคณะ.สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน: ชุมชนพึ่งตนเองได้จริงหรือ? ในการสัมมนาผลงาน
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
- โกวิ ท ย์ พวงงาม.มาตรการป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น . วารสารคณะสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555).
- ระพีพรรณ คำ�หอม.Government Promotion of Rights and Welfare for the Elder and the {Participation of
Community in Thailand.ในการประชุมนานาชาติ World Conference on Social Work and Social Development :
Action and Impact ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองStockholm ประเทศ สวีเดน.
- ณัฏฐพัชร  สโรบล.การเข้าถึงบริการ : สวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุในการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
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- ปานรัตน์ นิ่มตลุง. The Development of Law Enforcement Guidelines for Child Protection Act B.E. 2003 and
the Recommendation for Mechanism of Thai Local Administration Organization on Child Affairs.ในการประชุม
นานาชาติ World Conference on Social Work and Social Development : Action and Impact ระหว่างวันที่ 8-12
กรกฎาคม 2555 ณ เมืองStockholm ประเทศ สวีเดน.
- วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.Financial Security-Social Security :The Controversial Issue for Micro Finance Organization.
ในการประชุมนานาชาติ World Conference on Social Work and Social Development : Action and Impact
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองStockholm ประเทศ สวีเดน.
3. งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ในปีที่ผ่านมา มีอาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำ�นวน 1 ท่าน มอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ได้แก่ อ.ชานนท์ โกมลมาลย์ เนื่องจากเป็นผู้ทำ�งานวิจัยและนำ�เสนอบทความวิชาการต่อสาธารณะอย่างสม่ำ�เสมอ และ
นายสมชาย ไมตรี เลขานุการคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำ�เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ เรื่ อ ง “ค่ า นิ ย มที่ จำ � เป็ นต่ อ การประกอบอาชี พ สั ง คมสงเคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในการประชุมวิชาการวิจัยสำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 4 “ทองกวาววิชาการ’55” ณ จังหวัดเชียงใหม่
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นายสมชาย นายสมชาย ไมตรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการนำ�เสนอโปสเตอร์ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุมวิชาการวิจัยสำ�หรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำ�ปี 2555

การจัดสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยของคณาจารย์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนำ�เสนอผลงานในการประชุมสัมมนาในงาน 2012 Joint World
Conference on Social Work and Social Development Action and
Impact เมื่อวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2555 ณ เมือง สต๊อกโฮล์ม สวีเดน
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การจัดสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

การจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น : งาน หนี้ เพศวิถี และโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
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การบริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงสังคม
“...คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังมุ่งมั่นนำ�ความรู้ทางวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม
สมดั่งปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา
ประดุจบ่อน้ำ� บำ�บัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้
อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”

ด้านบริการวิชาการ
งานบริการสู่สังคม
การสร้างเครือข่าย
การประสานความร่วมมือ
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บริการวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ได้จัดให้บริการวิชาการจากความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

1. งานบริการสู่สังคม

- ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นโครงการจัดบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยเก็บค่าบริการ
ในอัตราค่อนข้างต่ำ�  โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญประกอบด้วย การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแบบสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน การฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา การจัดบริการเพื่อชุมชนในวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี การจัดอบรม/ประชุมวิชาการแก่ชุมชนและการศึกษา    
วิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาสังคม โดยรับเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ภาคเรียนที่ 1 มีจำ�นวนนักเรียนใหม่ อายุระหว่าง
3 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ  จำ�นวน 20 คน จำ�นวนเรียนคงอยู่ จำ�นวน 60 คน และมีนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 จำ�นวน 45 คน
- โครงการปริญญาโทภาคพิเศษเป็นโครงการที่ให้บริการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (เรียนตอนเย็นใน
วันราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์) ปัจจุบันคณะมีจำ�นวนโครงการพิเศษที่จัดการเรียนการสอน 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่จำ�นวน 28 คน
และ นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี 2554 จำ�นวน  6  คน โดยผลการดำ�เนินงานของโครงการด้านวิชาการ
และบริการสังคม ได้แก่
• โครงการอบรม เรื่อง “โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  
• โครงการอบรม เรื่ อ ง“กลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ นค้ า และพั ฒ นาแผนการตลาดผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ ม ชน”
• การจัดสัมมนาวิชาการประจำ�ปีเรื่อง “พัฒนาแรงงานไทยอย่างไรให้ทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่
จำ�นวน 45 คน และนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 50 คน โดยผลการดำ�เนินงาน
ของโครงการด้านวิชาการและบริการสังคม ได้แก่
• การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์”
• การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย”  
• การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2554 หัวข้อ “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาสังคม”
3. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่จำ�นวน 38 คน
และนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 33 คน โดยผลการดำ�เนินงานของโครงการด้านวิชาการ
และบริการสังคม ได้แก่
• การสัมมนาวิชาการด้านปัญหาในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์
พิเศษ”
• กิจกรรม กอล์ฟ เพื่อเป็นกองทุนชมรมการบริหารงานยุติธรรม  
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4.  โครงการปริญญาโทพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่จำ�นวน  24  คน
และนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี 2554 จำ�นวน  18  คน โดยผลการดำ�เนินงานของโครงการด้านวิชาการ
และบริการสังคม ได้แก่
• โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย โบราณคดี ชุ ม ชน และพิ พิ ธ ภั ณฑ์ บ ริ บ าล (Archeopen & Museopen
Research Centre)
• โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน
• โครงการสัมมนาประเด็นตามสถานการณ์
• โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
• โครงการผ้าป่าเพื่อการพัฒนาชุมชน
• โครงการไหว้ครูพัฒนาชุมชน
5. โครงการปริ ญ ญาโทสาขาการบริ ห ารและนโยบายสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ศู น ย์ ลำ � ปางในปี ก ารศึ ก ษา 2555
มีนักศึกษาใหม่จำ�นวน  28  คน  

2. การสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือ

		
ระดับนานาชาติ
1. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ สมาคมสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟิค (APASWE)
2. ร่วมกับ Division of Industry and Community Network, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย จัดประชุม
วิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference ( UCEC 2012)  ในหัวเรื่อง “University –
Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation) ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2555
ณ โรงแรมเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
ระดับชาติ
1. คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ได้ มี ก ารลงนามในข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น เพื่ อ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลกรระหว่างวันกัน โดยมีการจดทะเบียนรับรอง “สมาคมสภา
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย” เดือนกรกฏาคม 2555 การรวมตัวของสถาบัน
การศึกษา 7 แห่งประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4) มหาวิทยาลัยเกริก
5) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2555 และรศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับนักวิชาชีพร่วมกัน
ผลักดันร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ...........
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสร้างเครือข่าย
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคม
นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

การจัดงานสมัชชาเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 ณ บ้านคลองเรือ
หมู่ 9 ตำ�บลปากทรง อำ�เภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 984 คน
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โครงการบริหารงานยุติธรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

โครงการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

ศึกษาดูงานประกอบวิชา ทฤษฎี
องค์กรในงานสวัสดิการสังคม  
เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2555 ณ
องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่ง
ประเทศไทย ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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การศึกษาดูงานประกอบภาควิชาฝึกภาคปฏิบัติ ณ จังหวัดเชียงใหม่
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิธีไหว้ครู ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ท่าพระจันทร์

โครงการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ลำ�ปาง

พิธีเปิดโครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ลำ�ปาง
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โครงการพัฒนาชุมชน

การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาแรงงาน

การศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการ ณ จังหวัดระยอง  
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555  
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การจัดสัมมนาวิชาการประจำ�ปี เรื่อง “พัฒนาแรงงานไทยอย่างไรให้ทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์
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บริการวิชาการ

การจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 มธ.ท่าพระจันทร์

ภาคผนวก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of Social Administration
Thammasat University
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ทำ�เนียบคณบดี
ลำ�ดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
ศาสตราจารย์มาลัย  หุวะนันท์

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
พ.ศ. 2497

2

ศาสตราจารย์วิบูลย์  ธรรมวิทย์

พ.ศ. 2504

3

ศาสตราจารย์ พลตรีบัญชา  มินทรขินทร์

พ.ศ. 2504 – 2508

4

ศาสตราจารย์ปกรณ์  อังศุสิงห์

พ.ศ. 2508 - 2512

5

ศาสตราจารย์ คุณนวลนาฏ  อมาตยกุล

พ.ศ. 2512 – 2515

6

ศาสตราจารย์วารุณี  บิณฑสันต์

พ.ศ. 2516 - 2517

7

ศาสตราจารย์เทวี  รัชตานนท์

พ.ศ. 2518 – 2522

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐไชย  ตันติสุข

พ.ศ. 2523 – 2525

9

รองศาสตราจารย์นันทนีย์  ไชยสุต

พ.ศ. 2526 – 2527

10

รองศาสตราจารย์วิจิตร  ระวิวงศ์

พ.ศ. 2528 – 2529

11

รองศาสตราจารย์วิจิตร  ระวิวงศ์

พ.ศ. 2530 – 2531

12

รองศาสตราจารย์นิภา  ส. ตุมรสุนทร

พ.ศ. 2531 – 2533

13

รองศาสตราจารย์นิภา  ส. ตุมรสุนทร

พ.ศ. 2534 – 2536

14

อาจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

พ.ศ. 2537 – 2540

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

พ.ศ. 2541 – 2543

16

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์  เอมประดิษฐ์

พ.ศ. 2543 – 2546

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย

พ.ศ. 2546 -2549

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา

พ.ศ. 2549 - 2552

19

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

พ.ศ. 2552 – 2555

20

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
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รายนามคณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลำ�ดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษา

2

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประธาน

3

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

4

ผู้อำ�นวยการโครงการศึกษาปริญญาตรี

กรรมการ

5

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโทหลักสูตร สส.ม.(ภาคปกติ)

กรรมการ

6

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ (MCJA)

กรรมการ

7

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ (รส.ม.)

กรรมการ

8

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ (บส.)

กรรมการ

9

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ (บส.ศูนย์ลำ�ปาง)

กรรมการ

10

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาเอก

กรรมการ

11

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

12

อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร

กรรมการ

13

อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก

กรรมการ

14

หัวหน้างานบริการการศึกษา

กรรมการ

15

นางอภิสรา  รัตนศรทอง

16

นางสาวจุฬารัฏ  เมืองโคตร

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการภาควิชา พช.
ลำ�ดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
ผู้ช่วยสาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง

ตำ�แหน่ง
หัวหน้าภาควิชา

2

ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตต์

กรรมการ

3

รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร

กรรมการ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์

กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม

กรรมการ

6

รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย

กรรมการ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา

กรรมการ

8

อาจารย์วีรูรณ์  วิสารทสกุล

กรรมการ

9

อาจารย์สร้อยมาศ  รุ่งมณี

กรรมการ (ลาศึกษาต่อ)

10

นางอภิสรา  รัตนศรทอง

กรรมการ

11

นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ

เลขานุการภาควิชา

64

รายงานประจำ�ปี 2555

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญากิตติมศักดิ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554
นายบุญชู ตรีทอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารสังคมประจำ�ปีการศึกษา 2554
นายบุญชู ตรีทอง เป็นบุคคลสำ�คัญในการพัฒนา
ทางด้ า นการศึ ก ษาและการพั ฒ นาสั ง คม เป็ น ผู้ ผลั ก ดั น
การก่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย สำ � คั ญ อาทิ เ ช่ น มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ขยายศูนย์ไปยังจังหวัดลำ�ปาง, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดน่านและจังหวัด
ตรัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กำ�หนดนโยบายและร่วม
ผลักดันการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดพัทลุง ผลักดันและสานต่อการออกพระราช
บั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช     
ก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจาก
ส่ ว นกลางไปยั ง ภู มิ ภ าค และยั ง เป็ น ผู้ บำ � เพ็ ญ ประโยชน์ แ ก่

สังคมทั้งด้านการบริหารสังคม ด้านการสงเคราะห์และการจัด
สวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ในสาขา คณะที่ จั ด การเรี ย นการสอน ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง
นายบุ ญ ชู ตรี ท อง เป็ น ชาวแม่ ฮ่ อ งสอนโดย
กำ�เนิด เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากแม่ฮ่องสอน
แล้วได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบุญ
วาทย์ วิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด ลำ � ปาง จากนั้ น เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จากวิทยาลัย
วิ ช าการศึ ก ษาประสานมิ ต ร ต่ อ มาได้ รั บ การพิ จ ารณาให้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Policy and Manage-
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ment of Finance จาก Southeastern University, U.S.A. และ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Management Science จาก
Technological University of Philippines
ในส่ ว นของการทำ � งานเพื่ อ ประเทศชาติ แ ละสั ง คม
หลังจากสำ�เร็จการศึกษานายบุญชู ตรีทอง ได้ทำ�งานเป็น
ครูวิทยาศาสตร์ และใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมด้าน
โทรคมนาคมจากประเทศเยอรมันมาเป็นนายช่างโทรคมนาคม
ให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต่อมาเข้ามาทำ�งานด้าน
การเมืองจนได้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังใน
ปีพุทธศักราช 2535 และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ในปีพุทธศักราช 2538 และได้บำ�เพ็ญประโยชน์แก่สังคมที่
สำ�คัญ เช่น สร้างอาคารหอสมุด บริจาคหนังสือ และสมทบทุน
สร้างห้องสมุดหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อสร้างอาคาร
เรียนและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาในจังหวัด
ลำ�ปาง และริเริ่มโครงการสารสนเทศ (Interactive Information
Technology)เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและสาขา วิชาชีพ
ที่ขาดแคลนริเริ่มก่อตั้งกองทุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.) และกองทุนเพื่อการศึกษาสำ�หรับบุตรกำ�นัน-ผู้ใหญ่
บ้านที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดลำ�ปาง และ ก่อ
ตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาชาวอำ�เภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำ�ปาง ตั้งเงินทุนเพื่อการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา
บริจาคที่ดิน และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาเป็นจำ�นวนมาก
นายบุญชู ตรีทอง มีบทบาทสำ�คัญในการผลักดัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำ�ปาง โดยการบริจาค
ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นรวม และเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
สำ�หรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหา
สาธารณู ป โภคแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ลำ � ปาง  
บริ จ าคงบประมาณค่ า แบบก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นรวม และ
บริจาคเงินเพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น
นายบุญชู ตรีทอง ประสบความสำ�เร็จในด้านอาชีพ
หน้ า ที่ ก ารงานและการบำ � เพ็ ญ ประโยชน์ เพื่ อ สั ง คมจนได้ รั บ
การยกย่องให้เป็นผู้ทรงเกียรติคุณจากสถาบันการศึกษา เช่น
เป็นบุคคลดีเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้าน
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบ 40 ปี, นักเรียนเก่า
ดีเด่นโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, บุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด จาก
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเป็นต้น
โดยเหตุที่ นายบุญชู ตรีทอง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์เห็น
ความสำ�คัญของการพัฒนาวงการศึกษา เป็นนักบริหารจัดการ
สังคมที่ทำ�ประโยชน์เพื่อเด็ก เยาวชน และสังคมไทย สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับ
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
บริหารสังคม เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นการเชิดชูคุณงาม
ความดีและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป
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ปริญญากิตติมศักดิ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554
นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554
นางเพ็ ญ ประภา เกษมสุ ว รรณ เกิ ด เมื่ อ วั นที่ 30
พฤศจิ ก ายน 2483 ณ อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
จบการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่ อ พ.ศ.2506 และประกาศนี ย บั ต รนั ก
สังคมสงเคราะห์จิตเวช จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรม
การแพทย์ เมื่อ พ.ศ.2515
นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ ได้เข้ารับราชการใน
ตำ�แหน่งนักสังคมสงเคราะห์ตรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
กรมการแพทย์ เมื่อ พ.ศ.2509 และเกษียณอายุราชการใน
ตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ระดับ 9 เมื่อ พ.ศ.
2544 ตลอดระยะเวลาในการรับราชการและหลังเกษียณอายุ
ราชการ นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ ได้อุทิศตนทำ�งาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส สุขภาพจิต และจิตเวช
ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญา เป็นผู้ริเริ่ม
และพัฒนารูปแบบงานสังคมสงเคราะห์จากเชิงรับเป็นเชิงรุก

โดยทำ�วิจัยและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเป็นระยะ เพื่อ
ป้ อ งกั นการกำ � เริ บ ของโรค เป็ น ผลให้ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชสามารถ
ดำ�รงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า สามารถอยู่ในชุมชนและสังคมได้
ตามศักยภาพ ทำ�ให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจาก
นี้ได้ร่วมจัดทำ�เกณฑ์มาตรฐานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  
เพื่อเป็นคู่มือในการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประธานคณะผู้จัดทำ�
มาตรฐานการปฎิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์จติ เวช กองสุขภาพจิต  
กรมการแพทย์ เมื่อ พ.ศ. 2534 เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
สังคมสงเคราะห์จิตเวช อีกทั้งเป็นประธานคณะทำ�งานพัฒนา
หลักสูตรและจัดอบรมในสาขาสังคมสงเคราะห์จิตเวชของกรม
สุขภาพจิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐานการพัฒนานักสังคม
เคราะห์ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐาน คุณภาพในการปฎิบัติงาน
นำ�ไปสู่การได้ใบประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็น
ประธานชมรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชคนแรก ที่เป็นกำ�ลัง
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สำ � คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นานั ก สั ง คมสงเคราะห์
วิชาชีพทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานมาโดยตลอด
ด้านการบริหารงาน นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล
ศรีธัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2544 รวมเวลา 24 ปี
ในช่วงดังกล่าว นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ เป็นผู้นำ�ที่
มีคุณธรรมในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาสผู้ใต้บังคับ
บัญชาในการพัฒนาตนเอง และเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�การปฎิบัติ
งานด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ
เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 และเป็นผู้แทนกรมสุขภาพจิต ในคณะกรรมการและ
คณะอนุ ก รรมการโครงการน้ำ � พระทั ย พระราชทานของสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
นอกจากผลงานด้านการปฎิบัติ การบริหาร และ
นโยบายแล้ว นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ ยังมีผลงาน
วิ ช าการด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ จิ ต เวช การดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช
ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำ�งาน
เสนอแนวคิดบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในทศวรรษหน้า การ
จัดบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ด้านนโยบายและ
แผนของกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น อาจารย์ พิ เศษสอนวิ ช า
สั ง คมสงเคราะห์ จิ ต เวชแก่ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
และปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ   
สอนวิชานิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต แก่
นักศึกษาปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการประเมิ น ผล
งานทางวิชาการของอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นกรรมการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต กรมการ
แพทย์และสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้      

ยังได้รับเกียรติบัตรจากการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั นธ์ กั บ การป่ ว ยทางจิ ต เวชของผู้ ป่ ว ย
ที่มารับบริการครั้งแรกในโรงพยาบาลศรีธัญญา ในการประชุม
วิชาการกรมสุขภาพจิต
ผลความสำ�เร็จจากการปฎิบัติงาน เมื่อ พ.ศ. 2534  
นางเพ็ ญ ประภา เกษมสุ ว รรณ ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในฐานะศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ป ระสบความ
สำ � เร็ จ ดี เด่ น ในหน้ า ที่ ก ารงาน และทำ � คุ ณ ประโยชน์ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากประวั ติ แ ละผลงานที่ ผ่ า นมาทำ � ให้ นางเพ็ ญ
ประภา เกษมสุวรรณ เป็นนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม  
คุ ณธรรม แม้ ว่ า ปั จจุ บั นจะเกษี ยณอายุ ร าชการ ก็ยัง คงได้
รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล
ศรี ธัญ ญา ตั้ ง แต่ ปี 2544 เป็ นต้ น มา นอกจากนี้ ยั ง เป็ น
ผู้ ที่ ป ระกอบสั ม มาอาชี ว ะเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ บุ ค คลอื่ น มี
ความเสียสละแรงกาย แรงใจตนเอง ทำ�งานเพื่อผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา โดย
ร่วมริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาและดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุ ก ารมู ล นิ ธิโ รงพยาบาลศรี ธัญ ญาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง
เป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถกลับคืนสู่
สังคมและดำ�รงชีวิตอย่างอิสระในสังคม โดยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ฉะนั้นที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28  
พฤษภาคม 2555 จึงมีมติให้นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ  
เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานปริญญาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554  เพื่อ
เป็นเกียรติประวัติ และเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและความ
สามารถให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลำ�ดับที่ ตำ�แหน่ง
		 ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Indiana State University, USA.
The University of Chicago, USA

2516
2518
2520
2535

ผู้บริหาร
1

รองศาสตราจารย์

นายเดชา สังขวรรณ

ร.บ.
ร.ม.
M.A.
Ph.D.

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
Criminology & Criminal Justice
Social Service Administration

สายวิชาการ					
1

ศาสตราจารย์

นางศศิพัฒน์ ยอดเพชร

สส.บ.
(เกียรตินิยมดี)
สส.ม

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2512

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2515

2

ศาสตราจารย์

นายสายันต์  ไพรชาญจิตร์

ศศ.บ.
M.Sc.

โบราณคดี
Environmental Remote Sensing
& Geo-Information System
for Development

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Asian Institute of Technology  (AIT)

2523
2538

4

ศาสตราจารย์

นายสุรพล ปธานวนิช

นศ.บ
สส.ม.
M.A.

นิเทศศาสตรบัณฑิต

2518
2524
2530

Ph.D.

Social Policy

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Institute of Social Studies,
The Hague, The Netherlands.
The University of Sydney, Australia.

สส.บ.
(เกียรตินิยมดี)
M.S.P.H.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2514

Population & Family Planning

University of Hawaii,USA.

2520

5

รองศาสตราจารย์

นางวันทนีย์ วาสิกะสิน

Labour & Development

2545

6

รองศาสตราจารย์

นางปาริชาติวลัยเสถียร

สส.บ.
M.Sc.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rural Development Planning

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asian Institute of Technology.

2516
2524

7

รองศาสตราจารย์

นายวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

กศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.S.

สังคมศึกษา

มศว.บางแสน

2518

Ph.D.
8

9

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

นางกิตติยา นรามาศ

นายพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์

Agrarian Studies

The University of the Philippines
Los Banos., The Philippines
Urban Environmental Engineering Asian Institute of Technology.
& Management

2525
2543

อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2520

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523

ร.บ.
น.บ.
สส.ม.
M.Sc.

รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Criminal Justice

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of New Haven, USA.

2525
2529
2530
2537
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ ตำ�แหน่ง
		 ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

10

รองศาสตราจารย์

นางสาวสุวัจฉรา เปี่ยมญาติ

ค.บ.
M.Sc.
Ph.D.

ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Counseling
University of Kansas, USA.
Development & Child Psychology University of Kansas, USA.

2515
2522
2535

11

รองศาสตราจารย์

นางนฤมล นิราทร

พณ.บ.
M.B.A.
ปร.ด.

พาณิชยศาสตร์ -การบริหาร
Personnel & Industrial Relations
สหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of North Texas, USA.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2521
2525
2548

12

รองศาสตราจารย์

นางระพีพรรณ คำ�หอม

ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2523

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526

สส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2518

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526

13

รองศาสตราจารย์

นางเล็ก สมบัติ

14

รองศาสตราจารย์

นางสุดสงวน สุธีสร

น.บ.
M.S.

นิติศาสตร์
Criminology Law Enforcement

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2520
California State University-Fresno., USA. 2522

15

รองศาสตราจารย์

นางภาวนา พัฒนศรี

ศ.บ.
สส.ม.
M.A.

เศรษฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Women and Development

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Hague, The Netherlands.

2518
2524
2531

16

รองศาสตราจารย์

นายวุฒิสาร ตันไชย

วท.บ.
พบ.ม.
M.P.S.

ชีววิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
Policy Science

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Saitama University., Japan.

2523
2525
2529

17

รองศาสตราจารย์

นายกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ สส.บ.
สส.ม.
M.A.
Ph.D.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Public Administration
Social Work (Research in Policy)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The University of Queensland, Australia.
The University of Calgary, Canada.

2522
2529
2536
2543

18

รองศาสตราจารย์

นางอภิญญา เวชยชัย

ค.บ.
สส.ม.

ครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523
2528

19

รองศาสตราจารย์

นายโกวิทย์ พวงงาม

ศษ.บ.
ศศ.ม.
ร.ม
Ph.D.

ภูมิศาสตร์
พัฒนาสังคม
การปกครอง
Rural Development

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Central Luzon State University,
The Philippines

2519
2527
2547
2532

20

รองศาสตราจารย์

นายศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

น.บ.
น.ม.
น.บ.ท.
M.S.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
Corrections & Criminal Justice

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
Chicago State University, USA.

2523
2538
2526
2533

21

รองศาสตราจารย์

นางสาวพเยาว์ ศรีแสงทอง

ศศ.บ.
ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต
สส.ม.

พัฒนาชุมชน
บัณฑิตอาสาสมัคร
บัณฑิตวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วิทยาลัยครูสกลนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534
2535
2544
2546
2539
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ ตำ�แหน่ง
		 ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา

สส.บ.
M.Sc.
Ph.D.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Rural & Regional Planning
Asian Institute of Technology (AIT)
Urban Environmental Management Asian Institute of Technology (AIT)

2520
2526
2546

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสิริพรรณ ศรีมีชัย

สส.บ.
รป.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2530
2537
2537

24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอัญมณี บูรณกานนท์

ค.บ.
สส.ม.
M.S.W.

ครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Social Work

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Washington University, USA.

2523
2527
2544

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง ศศ.บ.
สส.ม.

ประวัติศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2522
2530

26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางฐิติพร ศิริพันธ์  พันธเสน

ภาษาอังกฤษ
Social Service Administration
Education

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The University of Chicago, USA.
Cornell University, USA.

2525
2530
2539

27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววรรณลักษณ์ เมียนเกิด ศศ.บ.
สส.ม.

พัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542
2545

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววรรณวดี พูลพอกสิน

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวลัยลงกรณ์
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538

ป.บัณฑิต
สส.ม.

สุขศึกษา
(การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้น 1)
การวิจัยทางสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศศ.บ.
M.S.
M.A.

ศิลปะศาสตร์
Social Gerontology
Employment and Labour Studies

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533
Central Missouri State University, USA. 2538
Institute of Social Studies,
2544
The Hague, The Netherlands.

ศศ.บ.
M.A.
Ph.D.

วท.บ.
วพ.บ.

2545
2544

29

อาจารย์

นางชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

30

อาจารย์

นางสาวธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ สม.บ.
พบ.ม.
Ph.D.

สังคมวิทยา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Organization and Management

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
University of New South Wales,
Australia

2537
2541
2554

31

อาจารย์

นางสาวพิมพ์ฉัตร รสสุธรรม

สส.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2541
2545

32

อาจารย์

นางสาวมาดี ลิ่มสกุล

สส.บ.
สส.ม.
สส.ด.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543
2546
2552

33

อาจารย์

นางสาวปิ่นหทัย หนูนวล

รศ.บ.
สส.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538
2544
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ ตำ�แหน่ง
		 ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

34

อาจารย์

นางสาวชลธิชา พันธ์พานิช

สว.บ.,
สส.ม.
M.S.W.

สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Social Work

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Michigan State University

2532
2537
2541

35

อาจารย์

นายวีรบูรณ์ วิสารทสกุล

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.

เกษตรศาสตร์

2534

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.บ.
สส.ม.
ค.ด.

ศิลปศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พัฒนศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538
2545
2552

2538

36

อาจารย์

นางสาวมาลี จิรวัฒนานนท์

37

อาจารย์

นางสาวปรียานุช โชคธนวณิชย์ สส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ป.บัณฑิต
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

การวิจัยทางสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552
2548

นางสาวสร้อยมาศ รุ่งมณี

ร.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม.

รัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

เศรษฐศาสตร์การเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

สส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ร.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548
2549

38

39

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวปานรัตน์ นิ่มตลุง

40

อาจารย์

นางปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี

สส.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546
2550

41

อาจารย์

นายพงษ์เทพ สันติกุล

บธ.บ.
ศ.ม.
สส.ด.

การตลาด
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
การบริหารสังคม

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540
2545
2550

42

อาจารย์

นายชานนท์ โกมลมาลย์

สส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(เกียรรตินิยมอันดับ 1)
ศศ.ม.
สื่อสารมวลชน
ศศ.ม.
พัฒนามนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
2549

43

44

45

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวสุขุมา อรุณจิต

นางสาวพงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน สส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
รส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

นางสาวณัฏฐพัชร  สโรบล

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2550

สส.บ.
ศศ.ม
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ ตำ�แหน่ง
		 ทางวิชาการ
46

47

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นางสาวนันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี
2536
2538

บช.บ.
M.B.A.

พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
Business Administration  

M.H.S.A.

Health Management and Policy

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Illinois at
Urbana-Champaign
University of Michigan at Ann Arbor

นางสาวศิรินทร์รัตน์
กาญจนกุญชร

ศศ.บ.
สส.ม.
สส.ด.

บริหารอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวการโรงแรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540
2535
2544
2550

48

อาจารย์

นายนราเขต ยิ้มสุข

บธ.บ.
บธ.ม.
ศศ.ม.

การตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542
2547
2552

49

อาจารย์

นางสาววิไลภรณ์ โคตรบึงแก

สส.บ.
M.S.
Ph.D.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Rehabilitation Psychology
University of Wisconsin-Madison
Rehabilitation Counselor Education Michigan State University

2545
2549
2552

50

อาจารย์

นางสาวเสาวธาร  โพธิ์กลัด

วท.บ.
ศศ.ม.

เทคนิคการแพทย์
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2553

51

อาจารย์

นางกรุณา ใจใส

สส.บ.
ศศ.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545
2553

52

อาจารย์

นายรณรงค์ จันใด

สส.บ.
พช.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549
2555

53

อาจารย์

นางสาวธัญญาภรณ์ จันทรเวช สส.บ
สค.ม

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2549
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตำ�แหน่ง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำ�เร็จการศึกษา
ทางวิชาการ				

ลำ�ดับที่
		
ผู้บริหาร
1

เลขานุการคณะ

นายสมชาย ไมตรี

สม.ม
ป.บัณฑิต
ศษ.บ.
พธ.บ.
พ.ม.
พ.ม.ช.
พ.ป.ช.

มานุษยวิทยา
การวิจัยทางสังคม
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปรัชญา
(เกีรยตินิยมอันดับ  1)
ครูพิเศษมัธยม
ครูพิเศษมัธยมการช่าง
ครูพิเศษประถมการช่าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

สายสนับสนุนวิชาการ					
2

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้างานการคลังและพัสดุ

นางกฤษณา พร้อมศรีทอง

บช.บ.
สส.ม.

วิทยาการจัดการ
การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำ�นาญการพิเศษ,
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางนิตยา ทองสุขดี

กศ.บ.
ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์
การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

4

นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5

นักวิชาการพัสดุ ชำ�นาญการ

นางสาวอรวรรณ วิชาชัย

บธ.บ.
ศศ.ม.

(อุตสาหกรรมบริการ)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

6

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำ�นาญการ

นางอภิสรา รัตนศรทอง

คบ.

สังคมศึกษา

วิทยาครูสวนสุนันทา

7

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำ�นาญการ

นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์

-

การบัญชี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำ�นาญการ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ
สังคมสงเคราะห์คลองจั่น

นางพักตร์พิมล ฤทธิสรไกร

คบ.

ครุศาสตร์บัณทิต (ปฐมวัย)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

9

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำ�นาญการ

นางสาวิตรี มีสมบูรณ์

ศศ.บ.

คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

10

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนรักษาการในตำ�แหน่ง
หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ

นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า

บธ.บ.
รศ.ม.

การบริหารทั่วไป
การบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชีวภัทร ธรรมเกษร

คบ.
กศ.ม.

คอมพิวเตอร์ศึกษา
การอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่
		

ตำ�แหน่ง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำ�เร็จการศึกษา
ทางวิชาการ				

12

บุคลากร

นางสาววราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

ศศ.บ.
วท.ม.

จิตวิทยา
การบริหารเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

นักวิจัย
รักษาการในตำ�แหน่ง
หัวหน้างานบริการวิชาการ

นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ

วท.บ.
กศ.ม.
ป.บัณฑิต

สุขศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
การวิจัยทางสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายซอฟูหวัน แวหะยี

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

15

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอุลัยพร โทบุตร

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

16

นักวิชาการศึกษา

ขนิษฐา จำ�นงค์อาษา

บธบ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

17

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร

ศศ.บ.

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

18

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัญจพร ดิษฐทิม

ร.บ.

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19

นักวิชาการศึกษา

นางยุพาพร ศุกรินทร์

คบ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

20

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชญา พึ่งทอง

ศบ

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

21

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่

บัญชี.บ.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

22

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจริยาภรณ์ ตาปิน

ศศ.บ.

ภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ

บธ.บ.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

24

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพ็ญปภา เฟื่องอักษร

วท.บ.
วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25
26

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภคพร อินต๊ะสุข
น.ส.ปิยภัทร คุณเจริญ

ศศ.บ.
คบ.
สส.ม.

การบัญชี
ภูมิศาสตร์
การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุนันทา สาระบุตร

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาอุตสาหกรรมบริการ
(เอกวิชาการโรงแรม)

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

28

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน

ศศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาการจัดการทั่วไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

29

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพรรณทวี หนูแก้ว

บธบ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

30

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุธิมา วุฒิการ

-

การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

31

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่
		

ตำ�แหน่ง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำ�เร็จการศึกษา
ทางวิชาการ				

32

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจินดา เพิ่มพูล

ศศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาบริหาร (การบัญชี)  

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

33

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิภาวี โพธิ์ทอง

-

การบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

34

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุวรรณา บรรดิสก์

บธ.บ.

การจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

35

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวารี ถาวรมั่นกิจการ

ศ.บ.

เศรษฐศาสตรการเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

36

ครูพี่เลี้ยง

จุฑามาศ คำ�แก้ว

ปวช.

ประกาศศนียบัตรวิชาชีพ

37

ครูพี่เลี้ยง

นางวิไล จำ�นงค์อาษา

-

ประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนวัดโพธิ์รหัส จังหวัดลพบุรี

38

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชามญชุ์ ขวัญเงิน

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

39

ผู้ช่วยงานสนับสนุน
การศึกษาศูนย์ลำ�ปาง

นางสาวกรรณิการ์ คำ�เขื่อน

บธ.บ.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

40

พนักงานสถานที่ บ.1

นางราตรี สกุลเมตตาธรรม

-

-

-

41

พนักงานสถานที่ บ.1

นายประสงค์ สิงห์โต

-

-

-

42

พนักงานสถานที่ บ.1

นายบุญลือ เถาแตง

-

-

-

43

พนักงานสถานที่ บ.1

นายพิชัย ด้วงนิล

-

-

-

44

พนักงานสถานที่ บ.1

นายกลิ่น ทองอินทร์

-

-

-

45

พนักงานสถานที่

นางศิริพร ภูบังใบ

-

-

-

46

พนักงานสถานที่

นายมานพ จันทร์รูปงาม

-

-

-

47

พนักงานสถานที่

นางชมบุญ พิกุล

-

-

-

48

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นายจรัญ อยู่เจริญ

-

-

-

49

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นายวิทยา มาชมสมบรูณ์

-

-

-

50

พนักงานสถานที่

นางกอบกนก ทองอินทร์

-

-

-

51

พนักงานสถานที่

นางพันธ์พร สมศรี

-

-

-
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 3 การพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการบริหารจัดการของบุคลากร สายวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลำ�ดับที่ วัน / เดือน

1.

2.

3.

7-  9 มิ.ย.

5.

6.
7.

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ก.ค.

12 ก.ย.

สถานที่/องค์กรที่เข้าร่วม

ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก

อ.ดร.มาลี
จิรวัฒนานนท์

ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8
“ประชากรและสังคม 2555”
เรื่อง ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

รศ.ภาวนา พัฒนศรี
ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย
อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพฯ

เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
Social Work Development 2012 Action and Impact

รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม
รศ.เล็ก สมบัติ และ
อ.ณัฏฐพัชร สโรบล

Stockholm , Sweden
สถาบันโรงเรียน
เสริมหลักสูตร
SLS Serm Lucksuts School

อบรมหลักสูตร TOFEL  (Writen Expression
และ Vocablary)

อ.ชลธิชา พันธุ์พาณิช

สถาบันโรงเรียน
เสริมหลักสูตร
SLS Serm Lucksuts School

รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
และรศ.ดร.วรวุฒิ  
โรมรัตนพันธ์  

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

รศ.อภิญญา เวชยชัย

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

อ.ชานนท์ โกมลมาลย์

Jacobs Center for
Neighborhood 404 Euclid
Avenue, San Diego,
California, USA

26 – 30 ก.ย. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
และสังคมในต่างประเทศ
30 พ.ย

ชื่อบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ

23 – 7 เม.ย. อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

8 - 12 ก.ค.

4.

ชื่อหลักสูตร/เข้าร่วมสัมมนา

เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
กับการเชื่อมโยงสู่ชุมชนอาเซียน”

26 – 27 เม.ย. เข้าร่วมประชุม Nation Network for Social Work
Manager’s 23rd Annual Management Institute Human
Service : Sustaining Trasition Impact in a Changed
Economy
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลำ�ดับที่

1.

วันเดือนปี

ชื่อหลักสูตร/การอบรมที่เข้าร่วม

18 – 19 ก.พ. โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อบุคลากร

สถานที่/องค์กรที่เข้าร่วม

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำ�นวน 51 คน
  

ณ บ้านกล้วย
จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างวิสัยทัศน์
และการพัฒนาศักยภาพในการทำ�งาน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำ�นวน 35 คน

ณ ประเทศญี่ปุ่น

2.

มี.ค.

3.

28 มี.ค.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้คุณภาพ

น.ส.ปิยภัทร คุณเจริญ

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร
มธ.ศูนย์รังสิต

4.

17 พ.ค.

การจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำ�นวน 30 คน

คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

5.

18 พ.ค.

การบันทึกบัญชีและเพื่อการแลกเปลี่ยน
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำ�นวน 6 คน

ห้องประชุม 248
ชั้น 2 อาคารปิยชาติ
ส่วนต่อขยาย
มธ.ศูนย์รังสิต

6.

7 - 9 มิ.ย.

การสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง
“พลังการมีส่วนร่วม : กุญแจสู่ทีมที่มีขีดสมรรถนะสูง”

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เข้าร่วมเฉพาะ
หัวหน้างานและเลขานุการ
ภาควิชา 7 คน

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก

7.

17, 20 ส.ค. โครงการอบรมการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำ�นวน 35 คน

คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

8.

24 – 26 ก.ย. โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน
และโครงการบริหารจัดการสำ�นักงาน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำ�นวน 35 คน

คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

9.

26 - 30 ก.ย. โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

น.ส.ปิยภัทร คุณเจริญ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 5 ทุนสนับสนุนนักศึกษา ศูนย์รังสิต ประจำ�ปี 2555

ที่

ชื่อทุน

จำ�นวนทุน

ทุนละ
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ตั้งแต่
5,000-15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
12,000
6,000
20,000
2,500
-

544,740

1.

กองทุนสำ�หรับนักศึกษาที่มีความจำ�เป็นทางการเงิน

57

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ทุนคุณวไลพร  เก่งธัญการ
ทุนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ทุนธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ทุนบริษัท สยามกลการ จำ�กัด
ทุนบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำ�กัด
ทุนบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ต่อเนื่อง)
ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง)
ทุนมูลนิธิสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
ทุนสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
ทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รวมทั้งสิ้น

2
2
3
2
2
1
1
1
1
49
121

20,000
20,000
30,000
20,000
20,000
15,000
12,000
6,000
20,000
122,500
830,240
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 6 ทุนสนับสนุนนักศึกษา ศูนย์ลำ�ปาง ประจำ�ปี 2555

ที่

ชื่อทุน

จำ�นวนทุน

ทุนละ
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

127

ตั้งแต่
5,000-23,450

1,408,450

1.

กองทุนสำ�หรับนักศึกษาที่มีความจำ�เป็นทางการเงิน

2.

ทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ

1

8,000

8,000

3.

ทุนมูลนิธิอากอนชู ประจำ�ปีการศึกษา 2555

5

20,000

100,000

4.

ทุนสมาคมธรรมศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2555

1

10,000

10,000

5.

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ลำ�ดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง		

1

15,000

15,000

6.

ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีเร่งด่วน (บ้านโดนพายุพัด)

1

5,000

5,000

7.

ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีพิเศษ (ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม)

1

4,235

4,235

8.

ทุนอาหารกลางวัน (ทานข้าวฟรี)

2

3,000

6,000

9.

ทุนธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

1

5,000

5,000

10.

ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

1

10,000

10,000

11.

ทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

5

2,500

12,500

12.

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

1

7,000

7,000

147

-

1,591,185

รวมทั้งสิ้น
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 7 ทุนภายในสถาบันที่สนับสนุนนักศึกษา ประจำ�ปี 2555

ที่

ชื่อทุน

จำ�นวนทุน

ทุนละ
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1.

กองทุน นายกองเอกอำ�นวย - ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

2

10,000

20,000

2.

กองทุน นายกองเอกอำ�นวย - ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

4

20,000

80,000

3.

กองทุน ภูมิธรรม - อภิญญา เวชยชัย

5

5,000

25,000

4.

ทุนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบ 58 ปี

7

5,000

35,000

5.

ทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

40

2,500

100,000

6.

ทุน ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ และ อ.นันทภรณ์  
เอี่ยมวนานนทชัย

3

5,000

15,000

7.

ทุน ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
โครงการปริญญาหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
โครงการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม

1
1
3

1,200
9,000
10,000

1,200
9,000
30,000

รวมทั้งสิ้น

66

-

315,200
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 8 รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ ประจำ�ปี 2555
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองหัวช้าง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
เทศบาลตำ�บลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ชุมชนแพร่งภูธร เขตพระนคร กทม.
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กทม.
มูลนิธิเพื่อนหญิง เขตจตุจักร กทม.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ เขตประเวศ กทม.
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เขตวังทองหลาง กทม.
มูลนิธิ ธีรนาถ กาญจนอักษร เขตภาษีเจริญ กทม.
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เขตทวีวัฒนา กทม.
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
สยาม-แคร์ กทม.
ทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กทม.
บ้านสร้างสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ กทม.
มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ กทม.
โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กทม.
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง กทม.
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำ�ซ้อน อ.เมือง จ.ลพบุรี
PATH องค์การแพธ เขตราชเทวี กทม.
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์กนิษฐ์นารี สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เขตดอนเมือง กทม.
แผนกจิตเวชเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กทม.
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เขตจตุจักร กทม.
เรือนจำ�กลางคลองเปรม เขตจตุจักร กทม.
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กทม.
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม เขตคลองสามวา กทม.
โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กทม.
มูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย กทม.
ชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย กทม.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ เขตบางขุนเทียน กทม.
มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง อ.เมือง จ.นนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เขตพระนคร กทม.
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กทม.
ชุมชนวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทียน กทม.
ชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ชุมชนตรอกบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร สวนศรียา อ.เมือง จ.นครนายก
เรือนจำ�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองหัวช้าง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

ชื่อหน่วยงาน
หมู่บ้านเกษตรพอเพียงบ้านแพรกวิหารแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองวัว จ.สมุทรสงคราม
ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กทม.
เรือนจำ�กลางจังหวัดราชบุรี
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการในประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กองกำ�กับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
มูลนิธิเพื่อนหญิง เขตจตุจักร กทม.
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กทม.
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม เขตคลองสามวา กทม.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตำ�รวจ กทม.
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานดำ� อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ กทม.
ชุมชนสายใยรัก คลอง5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชุมชนอิสลามลำ�ไทร (คอยรุกตั๊กวา) เขตหนองจอก กทม.
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทียน กทม.
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค อ.เมือง จ.อ่างทอง
อิชิตันกรุ๊ป นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันธัญญารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

ชื่อหน่วยงาน
ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กทม.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม.
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กทม.
ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา กทม.
ศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กทม.
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ กทม.
ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สถาบัน PADI INSTITUTE อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กทม.
สหทัยมูลนิธิ เขตวัฒนา กทม.
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กทม.
ชุมชนมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 9 รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ ประจำ�ปี 2555
การศึกษาระดับปริญญาโท
ลำ�ดับที่

ชื่อหน่วยงาน

1.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม.

2.

กลุ่มการพัฒนามตราฐานกลไก สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เขตราชเทวี กทม.

3.

กลุ่มงานกองทุนสูงอายุ สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เขตราชเทวี กทม.

4.

วัดทรงธรรมกัลยาณี มูลนิธิพุทธสาวิกา อ.เมือง จ.นครปฐม

5.

สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กทม.

6.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองคลอง จ.ปทุมธานี

7.

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เขตบางกอกใหญ่ กทม.

8.

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม.

9.

มูลนิธิชีวิตใหม่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

10.

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่

11.

มูลนิธิพิทักษ์เด็ก เขตบางกอกใหญ่ กทม.

12.

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลอาญากรุงเทพใต้ เขตจตุจักร กทม.

13.

กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี

14.

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลอาญา เขตจตุจักร กทม.

15.

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

16.

สำ�นักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 10 รายชื่อโครงการและกิจกรรมระดับปริญญาตรี ศูนย์รังสิต ประจำ�ปี 2555
ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

จำ�นวน น.ศ.

ด้านวิชาการและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.

25 ม.ค.

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ
เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

55 คน

2.

1 มี.ค.

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา

235 คน

3.

11 มิ.ย.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

287 คน

4.

14 ก.ย.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

225 คน

5.

29 ก.ย.

โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำ�เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ

50 คน

6.

6-7 ก.ย.

โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ เนื่องในวันธรรมศาสตร์วิชาการ

60 คน

ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
7.

20 มี.ค.

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

101 คน

8.

24 ก.ย.

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

62 คน

9.
10.

25-26 ก.ย. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15 ธ.ค.

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

150 คน
120 คน

ด้านบำ�เพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
11.

25 ม.ค.

โครงการส่งเสริมสุขภาพใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

30 คน

12.

28-29 ม.ค. โครงการอาสาสมัครเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

36 คน

13.

16-18 พ.ย. โครงการแนะแนวการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

150 คน

14.

20-22 ก.ค. โครงการสัมมนาวิชาการ และบริการสังคมด้วยจิตอาสา

330 คน

15.

28 ก.ค.

โครงการแนะแนวการทำ�งานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

143 คน

16.

8-9 ก.ย.

โครงการฝึกอบรมการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง

50 คน

17.

22-23 ก.ย. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

28 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

จำ�นวน น.ศ.

ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
18.
19.

26 ก.ค.

โครงการศึกษาห้องเรียนประชาธิปไตยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

25, 30 ส.ค. โครงการคุณธรรมนำ�วิชาการสู่การทำ�งานของบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

222 คน
230 คน

ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
20.

23-25 มี.ค. โครงการค่ายวิชาการสังคมสงเคราะห์อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย สานสัมพันธ์รังสิต-ลำ�ปาง

86 คน

21.

11 พ.ค.

โครงการจิตวิญญาณและวัฒนธรรม เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์

268 คน

22.

พ.ค.-มิ.ย.

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน

15 คน

23.

7 ก.ค.

โครงการค่ำ�คืนวัฒนธรรมสังคมสงเคราะห์

271 คน

24.

19 ก.ค.

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันไหว้ครู

54 คน

25.

19 ส.ค.

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมงิ้วสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (แรกพบงิ้ว)

120 คน

26.

28-30 ก.ย. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การถ่ายทอดองค์ความรู้อุปรากรจีน (งิ้ว) ล้อการเมือง”

122 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 11 รายชื่อโครงการและกิจกรรมระดับปริญญาตรี ศูนย์ลำ�ปาง ประจำ�ปี 2555
ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

จำ�นวน น.ศ.

ด้านวิชาการและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.

25 ม.ค.

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาคณะ ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ :
กิจกรรม “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง สู่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		

50 คน

2.

10 ก.พ.

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

117 คน

3.

26-27 ก.พ. โครงการฝึกอบรมทักษะนักกิจกรรมสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

134  คน

4.

2 มิ.ย.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

113 คน

5.

8-9 ก.ย.

โครงการสัญจร เปิดบ้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง ปีการศึกษา 2555 (โครงการเส้นทางสู่โดม ครั้งที่ 2 : ชวนน้อง ชมบ้าน)

360 คน

6.

12-13 ก.ย. โครงการ TU Lampang Open House

50 คน

7.

27-30 ก.ย. โครงการ ฝึกอบรมการจัดทำ�สารคดีเพื่อเผยแพร่งานสังคมสงเคราะห์

35 คน

ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
8.

27-31 ส.ค. โครงการชุมชมวัฒนธรรมล้านนา สู่การเรียนรู้ร่วมกันของชาวสังเคราะห์

293 คน

ด้านบำ�เพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
9.

19-20 ก.พ. โครงการ “เวทีฝึกปฏิบัติการ อาสาพัฒนาสังคม”

133 คน

10.

23-24 มี.ค. โครงการ “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

86 คน

11.

11-13 พ.ค. โครงการคาราวานความรู้สู่ชุมชน

40 คน

12.

17-24 พ.ค. โครงการ “สังคมสงเคราะห์ อาสาสร้างสุข”
- โครงการสานฝันปั้นรัก ตอน อาสาสร้างสุข คืนห้องเรียนให้น้อง

101 คน

13.

6-8 ก.ค.

โครงการ “สังคมสงเคราะห์ อาสาสร้างสุข”
- โครงการสานสัมพันธ์เพื่อนสังคมสงเคราะห์ ลำ�ปาง
ท่าพระจันทร์ รังสิต ตอน อาสาสร้างสุข คืนรอยยิ้มแก่ผู้ประสบภัย

130 คน

14.

20-23 ก.ค. โครงการ “เรียนรู้คู่ชุมชน

116 คน

15.

18-24 ต.ค. โครงการ สังคมสงเคราะห์ (ศูนย์ลำ�ปาง) อาสาสร้างสุข ปีที่ 2 โครงการย่อย

61 คน

- โครงการอาสาพัฒนาชุมชนบ้านห้วยน๊อตอย่างยั่งยืน
16.

18-24 ต.ค. โครงการ “สังคมสงเคราะห์ อาสาพัฒนาห้องพยาบาลน้อย”

42 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

จำ�นวน น.ศ.

ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
17.

3-5 ส.ค.

โครงการนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ปี 2555) :
เรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและการปรับตัว
- กิจกรรมเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์ : เวทีปฏิบัติการชีวิต
เพื่อการเรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์

213 คน

ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
18.
19.

29 ก.ย.

โครงการ ข่วงเฮียนฮู้สังคมสงเคราะห์

13-21 ธ.ค. โครงการสร้างศิลป์ถิ่นลำ�ปาง

166 คน
65 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 12 รายชื่อโครงการและกิจกรรมระดับปริญญาโท ประจำ�ปี 2555

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการ/รายการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม
35 คน

1.

6 ม.ค.

การศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.736 (การพิทักษ์สิทธิ์)
- นักศึกษาร่วมกันทำ�กิจกรรมทำ�ความสะอาดฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติน้ำ�ท่วม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท ไอ เอ เคมิคอลส์ จำ�กัดสนับสนุนน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดพื้น
ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2.

12 ม.ค.

ศึกษาดูงานด้านกลยุทธ์การบริหารองค์กร
35 คน
- บริษัทอเมริกัน อินเตอร์แนชันแนล แอสชัวรันส์ จำ�กัด กรุงเทพฯ		

3.

16 ม.ค.

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ :
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

23 คน

4.

4 ก.พ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล
และการเขียนรายงานวิจัย” ณ ห้อง สค.103 ชั้น 1
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

42 คน

5.

13 ก.พ.

การจัดการตนเองในงานพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพีย
งบ้านหนองทราย หมู่ 6 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

26 คน

6.

7 มี.ค.

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง
- นิคมอุตสหกรรมมาบตาพุด

35 คน

7.

9 มี.ค.

การศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.734
(กลวิธีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในงานสวัสดิการสังคม)
-   รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ
“นวัตกรรมการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ”

35  คน

8.

31 มี.ค. 1 เม.ย.

การศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านจำ�รุง อ.แกลง จ.ระยอง

50 คน

9.

12 เม.ย.

กิจกรรมรดน้ำ�ดำ�หัว ขอพรจากคณาจารย์
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมชั้น 4  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

70 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

จำ�นวน น.ศ.

10.

27 พ.ค.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา”
ห้องประชุม สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

60 คน

11.

30 พ.ค.

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

236 คน

12.

1-3 มิ.ย.

การศึกษาดูงานประกอบวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ ในภาคเหนือ
- สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
-  ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่
-  สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำ�พูน
-  องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนแก้ว

46 คน

13.

2   มิ.ย.

กิจกรรมประเพณีรับน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ  
ณ ห้องอาหารโดมพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

70 คน

14.

6  ก.ค.

กิจกรรมพิธีไหว้ครู (สาขาการบริหารงานยุติธรรม)
ณ ห้อง สค.103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.  

100 คน

15.

28 ก.ค.

การศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.721
(การวิจัยเชิงประเมินเพื่อการพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม)  
ณ กองทุนสวัสดิการวันละบาท ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

45 คน

16.

4  ส.ค.

การศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.710 (ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม)
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

45 คน

17.

6-7 ส.ค.

การจัดเวทีปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

25 คน

18.

18-19 ส.ค. การศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการ ณ จ.ระยอง
- เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำ�รุง อ.แกลง
- บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
- โรงงานอาหารแปรรูป (สัตว์น้ำ�) อ.แกลง

45 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

โครงการ/รายการ/กิจกรรม

19.

17-18 ส.ค. ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ  
-  ศาลจังหวัดธัญบุรี จ.ปุทมธานี
-  สถานีตำ�รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
-  ตำ�รวจชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี  
-  เรือนจำ�ชั่วคราวเขากลิ้ง จ. เพชรบุรี

20.

2 - 6  ส.ค. ศึกษาดูงานดูงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ  
ณ กรมตำ�รวจนครบาลกรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  

ผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม
25  คน

50  คน

21.

15 ก.ย.

กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

60  คน

22.

22  ก.ย.

กิจกรรมพิธีไหว้ครู (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
ณ ห้อง สค.103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.  

90  คน

23.

26 พ.ย.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์”ณ ห้อง สค.103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

45 คน

24.

30 พ.ย.

โครงการประชุมทางวิชาการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2
- เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์สู่ประชาคมอาเซียน”
จัดโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

300 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 13 รายชื่อกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2555

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน/ปี
1.

9 - 12 ม.ค.

2.

รายการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม

สัมมนานานาชาติ “University-Community Engagement:
For Empowerment and Knowledge Creation”
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ. เชียงใหม่

นักวิชาการนานาชาติ
และองค์กรร่วมจัดงาน
จำ�นวน 150 คน

9 ก.พ.

เสวนา เรื่อง “American -Thai Policy and Services for
Elderly Disabilities” โดย Assoc.Prof. Elizabeth Lightfoot, Ph.D  
จาก University of Minnesota, USA ณ ห้องประชุม 208
คณะฯ มธ.ท่าพระจันทร์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ

3.

13 ก.พ.

• เจรจาความร่วมมือกับ คณะผู้บริหารจาก สมาคมบูนาโนกิ  
แห่งเมืองคุมาโมะโตะ  Mr. Nobuo Tomozoe  
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ กากุเอ็น
(Kumamoto Gaguen University)  Mr.Okamoto Shinya
ประเทศญี่ปุ่น  
• มอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในประเทศไทย
ณ ห้องรับรอง ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารคณะฯ
- คณาจารย์และ นศ. คณะฯ

4.

14 ก.พ.

• เจรจาความร่วมมือกับ Dr.Paulo Fuller
จาก Dean of Department of Social Policy and Social Work,
University of Oxford ประเทศอังกฤษ
• ศึกษาดูงานคณะฯ และร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)
ณ ห้องประชุม 208 คณะฯ มธ.ท่าพระจันทร์  

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ

5.

17 ก.พ.

• เจรจาความร่วมมือกับ Mr. Li-Kung Hsieh
อธิบดีสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้บริหารระดับสูง
จากกระทรวงมหาดไทย ไต้หวัน  
• ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการค้ามนุษย์ การอพยพ
การดูแลชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส  
ณ ห้องประชุม 402-403 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ

6.

5 มี.ค.

เจรจาความร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษาจาก
Department of Social Work, Madras Christian College, India
ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุม 208 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม
ผู้บริหารคณะฯ
คณาจารย์
นักศึกษา
ผู้บริหาร จาก University  
of Denver Graduate School
of Social Work, USA

7.

18 เม.ย.

• สัมมนาวิชาการ
(ภาคเช้า) เรื่อง “American - Thai  Field Work
Practicum and Social work profession”
(ภาคบ่าย) เรื่อง “Roles of Social Work Association”
ณ ห้องประชุม 208 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

-

8.

24 พ.ค.

• สัมมนา เรื่อง “Housing for Urban Poor”   
ณ ห้องประชุม 208  คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

-

9.

28 พค. –
  6 ก.ค.

• ร่วมจัดการฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์คลินิก
และการบริหารงานสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด.)
- ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
- คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริรราชพยาบาล
- สหทัยมูลนิธิ
- มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- สถาบันราชานุกูล

นักศึกษาระดับปริญญาโท
จำ�นวน 10 คน
จาก School of Social
Work ,San Diego State, USA

10.

1-13 มิ.ย.

• จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม
และศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาค
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
- มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
- มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดเขากระโดน
- เครือข่ายองค์กรชุมชน “บ้านจำ�รุง”

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 21 คน
จาก School of Social Work ,
San Diego State,
University USA

ผู้บริหารคณะฯ
คณาจารย์
นักศึกษา
ผู้บริหารและนักศึกษา
จาก Department of
Social Work, National
University of Singapore
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม

11.

4 ก.ค.

เจรจาความร่วมมือกับ ผู้บริหารจาก
California State University, USA ศึกษาดูงานคณะฯ
และสัมมนาเรื่อง การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในสังคมปัจจุบัน (ไทย-อเมริกัน)
ณ ห้องประชุม 208 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์  

- ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ
- ผู้บริหารและนักศึกษา
จาก California State
University, USA

12.

24 กค.

ต้อนรับ Mr. Hiroaki Sakurai เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย
เพื่ออำ�ลาในการหมดวาระปฏิบัติราชการในประเทศไทย
และขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากคณะฯในการร่วมงาน
Facing the Aging Society among ASEAN countries
ณ ห้องประชุม 402-403 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

- ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ

13.

7 พย.

จัดการศึกษาดูงานผู้บริหารและคณะอาสาสมัคร
จากสมาคมบูนาโนกิ ประเทศญี่ปุ่น
ณ ทัณฑสถานบำ�บัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี  

- อาสาสมัครสมาคมบูนาโนกิ
จำ�นวน 30 คน
- ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 5 คน
- ผู้บริหารคณะฯ 4 คน

12 – 22 พย. เจรจาความร่วมมือกับ Prof. Catherine Nye,
Director of Smith’s Advanced Clinical Supervision Certificate
Program จาก School for Social Work, Smith College, USA.
ในการเดินทางมาร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อหารือแนวทาง
การส่งนักศึกษาต่างประเทศเข้าฝึกภาคปฏิบัติ
ในหน่วยงานรัฐและเอกชนโดยผ่านคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ณ ห้องประชุม 402-403 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ. ท่าพระจันทร์  

- ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ

14.

15.

26  พย.

เจรจาความร่วมมือกับ Prof. Sven E.O.Hort
จาก Department of Social Welfare College of Social Sciences ,
Seoul National University, Korea ในการเดินทางมาเยี่ยมชม
คณะและหารือแนวทางการศึกษาดูงานของบุคลากรและ
คณาจารย์คณะที่จะเดินทางไป Seoul National University, Korea
ณ ห้องประชุม 402-403 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ. ท่าพระจันทร์  

- ผู้บริหารและคณาจารย์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน/ปี
16.

24 ธค.

รายการ/กิจกรรม
เจรจาความร่วมมือกับ Mr. Masanori Amaniya, Vice Principal
and Head of Science Education Center และ Ms. Keiko Kitano,
Assistant Principal Bunkyo Cakuin University Girls High School
จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ
และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา
และการดูงานของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ณ ห้องประชุม 402-403 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ. ท่าพระจันทร์  

ผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม
- ผู้บริหารและคณาจารย์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 14 รายชื่อกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการ ประจำ�ปี 2555

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

สถานที่จัดกิจกรรม/
โครงการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างเครื่องมือ ณ ห้อง สค.103 ชั้น 1
การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย”   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
ชื่อกิจกรรม / โครงการ

จำ�นวน
ผู้เข้าร่วม
42 คน

1.

4  ก.พ.

2.

13 ก.พ.

การจัดการตนเองในงานพัฒนาชุมชน

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองทราย หมู่ 6
อำ�เภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

26 คน

3.

31 มี.ค.1 เม.ย.

โครงการศึกษาดูงานบ้านจำ�รุง
อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง

ศูนย์เรียนรู้บ้านจำ�รุง
อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง

50 คน

4.

18 พ.ค.

การจัดสัมมนาวิชาการประจำ�ปี
เรื่อง “พัฒนาแรงงานไทยอย่างไร
ให้ทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

- ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3
อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ท่าพระจันทร์)

250 คน

5.

6 มิ.ย.

โครงการศูนย์บริการด้านแรงงานและสวัสดิการ
โครงการอบรม เรื่อง “โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

- หอประชุมเทศบาล
ตำ�บลไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่

55 คน

6.

6-  7 ส.ค. การจัดเวทีปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

25 คน

7.

26 - 30 ส.ค. กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

บ้านเหนือคลองและบ้านเกาะกลาง 106 คน
อำ�เภอเมืองจังหวัดกระบี่

8.

27 - 28 ส.ค. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ทางโบราณคดีชุมชน จังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาโบราณ
บ้านจ่ามนัส อำ�เภอเมือง จังหวัดน่าน 36 คน

9.

9 ก.ย.

การสัมมนาวิชาการ “อาหารปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ผลิตและผู้บริโภค”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวฯ อำ�เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

150 คน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

สถานที่จัดกิจกรรม/
โครงการ
ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์)

จำ�นวน
ผู้เข้าร่วม
500 คน

10.

10 ก.ย.

การสัมมนาวิชาการด้านปัญหา
ในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง
“กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์พิเศษ”

11.

11 ก.ย.

โครงการศูนย์บริการด้านแรงงานและสวัสดิการ
เทศบาลนครลำ�ปาง
โครงการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าสินค้า จังหวัดลำ�ปาง
และพัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน”

50 คน

12.

15 ก.ย.

กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำ�บล
คลองตะเคียน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

60 คน

13.

25 ก.ย.

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ทางการพัฒนา

ห้อง สค.208 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

30 คน

14.

26  ก.ย.

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนา
การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์”

ณ ห้อง สค. 103 ชั้น 1
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

54 คน

10 – 26 ต.ค. จัดอบรมเรื่อง “Community – based care for
the older persons” แก่เจ้าหน้าที่กระทรวง
สวัสดิการสังคม และกระสาธารณสุข
ประเทศเมียนมาร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ท่าพระจันทร์

  11 คน

15.
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 15 รายชื่อกิจกรรมที่บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ / คณะทำ�งาน ประจำ�ปี 2555
ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

1.

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

ที่ปรึกษาในโครงการวิจัย

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

2.

ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน
ที่ปรึกษาโครงการปัญหา
ทางสังคมของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพยาเสพติดแบบควบคุม
ตัวเองไม่เข้มงวดของสถานบำ�บัด
รักษายาเสพติดในสังกัดกรม
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการสมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ในวาระ พ.ศ. 2555-2557
คณะกรรมการจัดการประชุม
นานาชาติ

กรรมการ

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญามหาบัณฑิต

กรรมการ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

กรรมการ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินหลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานวิชาการ
ของ ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ในการจัดสัมมนาวิชาการภายใต้
หัวข้อ “สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย”

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
ศูนย์บำ�บัดรักษา
ยาเสพติด
แม่ฮ่องสอน

สมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุไทย
สมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุไทย
ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สำ�นักวิจัยและพัฒนา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
ประธาน
กรรมการ

3.

รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

อนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมและ
คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4.

รศ.ดร.วรวุฒิ  
โรมรัตนพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.

รศ.กิตติยา นรามาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
โครงการ 20 ปี ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง
คณะกรรมการจัดทำ�พจนานุกรม
ศัพท์โบราณคดีสากล
ของราชบัณฑิตสถาน    
อนุกรรมการขับเคลื่อน
สภาองค์กรชุมชน
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบัน
วิจัยท้องถิ่น
คณะกรรมการพิจารณาศักยภาพ
ความพร้อมหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ และสำ�นักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(เพิ่มเติมครั้งที่ 12)
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
คณะกรรมการพิจารณาบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสังคม
คณะกรรมการพิจารณางานวิชาการ
ด้านครอบครัว สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำ�ปี 2555
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นประธาน
ในห้องนำ�เสนอผลงานวิชาการ

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง
ราชบัณฑิตตยสถาน
สภาองค์กรชุมชน
สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
สำ�นักงาน กพ.
วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

6.

รศ.ดร.นฤมล นิราทร

กรรมการ

7.

รศ.ระพีพรรณ  คำ�หอม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน
คณะกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณารายงาน
และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ�รายงาน
เรื่อง Situation Analysis of the Health
of Elderly Female in Countries
of South-East Asia Region

ที่ปรึกษา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. ....

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานเรื่อง Situation Analysis of the
Health of Elderly Female in Countries
of South-East Asia Region

กรรมการ

คณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน

กรรมการ

คณะกรรมการบริหารและพัฒนางานวิจัย
ของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
คณะกรรมการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสภาพสังคม โครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษา
เรียนดีในเขตเมือง ประจำ�ปีการศึกษา
2552-2555
คณะทำ�งานจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
สร้างสวัสดิการสังคมไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) /
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

กรรมการ

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์ประสานงาน
องค์การอนามัยโลก
ด้านการวิจัยและ
ฝึกอบรมด้านเพศภาวะ
และสุขภาพสตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. ....
สภาผู้แทนราษฎร
ศูนย์ประสานงาน
องค์การอนามัยโลก
ด้านการวิจัยและ
ฝึกอบรมด้านเพศภาวะ
และสุขภาพสตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
กรรมการ
กรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

คณะทำ�งาน

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ/
สำ�นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเด็กแห่งชาติ
คณะผู้ประเมินรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม/
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
และมาตรฐานในคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ/
คณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาท
นักสังคมสงเคราะห์/สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ
คณะทำ�งานภาคีความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานนักการศึกษา
และสถาบันการศึกษาด้านสังคม
สงเคราะห์ของประเทศไทย /
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
สมาคมสภาการศึกษาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย
คณะกรรมการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ............
สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
สำ�นักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

สมาคมสภาการศึกษา
สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคมไทย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
อนุกรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำ�
คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะ
ยากลำ�บาก ประจำ�ปี ๒๕๕๔

กรรมการ

ประธานคณะทำ�งานคัดเลือกบุคคล
ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บากที่สามารถ
ดำ�รงชีวิตเป็นแบบอย่างควรแก่
การยกย่องและเชิดชู
ประจำ�ปี 2553-2555
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนของสถาบันราชานุกูล
สำ�นักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่
และชุมชน/  

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.เล็ก สมบัติ

คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ
สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และ
รับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร/
คณะกรรมการบริหารกองทุนป้องกัน
และแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
กรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการจัดทำ�แผน
การจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร/
สำ�นักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพ
สังคม กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการแปลงแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครอง
พิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติ

กรรมการ

กรรมการ

8.

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน

กรรมการ

กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
ในสายงานพัฒนาสังคม

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
สำ�นักงานการ
สงเคราะห์
และสวัสดิภาพสังคม
กรุงเทพมหานคร
  
กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานการ
สงเคราะห์และ
สวัสดิภาพสังคม
กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้สูงอายุ
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ
สถาบันราชานุกูล
สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)
สำ�นักงานคณะ
กรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน

กรรมการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะวารสารศาสตร์
และสื่อมวลชน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหารกองทุนป้องกัน
และแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของสำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการ
กรรมการสอบ
คณะทำ�งาน

คณะทำ�งานคัดเลือกบุคคลผู้อยู่ในภาวะ
ยากลำ�บากที่ประพฤติตนดีเด่น

9.

รศ.สุดสงวน สุธีสร

ช่วยราชการ

ช่วยราชการที่สำ�นักนายกรัฐมนตรี

10.

รศ.ภาวนา พัฒนศรี

กรรมการ

คณะกรรมการดำ�เนินงานคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี

กรรมการ

คณะรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้บริหารสถาบัน

แต่งตั้งดำ�รงตำ�แหน่ง รองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

11.

รศ.วุฒิสาร ตันไชย

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักพัฒนาสังคม
สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
สำ�นักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
สำ�นักทะเบียนและ
ประมวลผล
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
งานส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
อนุกรรมการ

ที่ปรึกษา
กรรมการ
และเลขานุการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

คณะทำ�งาน

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน
คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย
หรือกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาเมือง
คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูปการเมืองและศึกษา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและ
จัดทำ�แผนการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการกำ�หนดขั้นตอน
การกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น
คณะทำ�งานจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริต
ด้านการเมืองการปกครอง

อนุกรรมการ

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการ ป.ป.ช.            
สำ�นักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำ�นักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
สำ�นักงานคณะกรรม
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สำ�นักงาน ป.ป.ช.
สำ�นักงาน ป.ป.ช.
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ที่ปรึกษาประเภท
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การพัฒนานักบริหารระดับสูง
คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

กรรมการ

กรรมการผลิตชุดวิชาและเข้าร่วมประชุม

กรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะทำ�งานพัฒนาแนวทางการป้องกัน
การทารุณกรรมเด็ก
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เข้าร่วมประชุม
12.

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน

ประธานกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2

ร่วมประชุม

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักสังคม
สงเคราะห์ดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ.2555
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “The National and
International SMARTS Conference
ครั้งที่ 3”

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และความถูกต้อง
ของบทความ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)
สำ�นักงานเลาขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
สำ�นักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพ
เยาวชน(สสค.)
สาขามนุษย
นิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
งานวางแผนและ
บริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2

ร่วมประชุม

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักสังคม
สงเคราะห์ดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ.2555
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “The National and
International SMARTS Conference
ครั้งที่ 3”

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และความถูกต้อง
ของบทความ
กรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

13.

รศ.ศักดิ์ชัย
เลิศพานิชพันธุ์

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า
ด้านการปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่
นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการประจำ�สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทำ�ร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ
คณะทำ�งานโครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
งานวางแผนและ
บริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
สถาบันพระปกเกล้า
สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย
สำ�นักงานป.ป.ช.
องค์การกระจายเสียง
และเผยแพร่ภาพ
สาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทบาท

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

14.

รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ

กรรมการ

กรรมการวิทยานิพนธ์

15.

ผศ.ดร.จิตติ  
มงคลชัยอรัญญา

กรรมการ

คณะกรรมการอำ�นวยการพัฒนา
ศักยภาพและระบบการทำ�งานของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด
International Social Work Journal

กองบรรณาธิการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ

กรรมการ

16.

ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง

คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนา
คณะอนุกรรมการกำ�กับและติดตาม
โครงการปรับโครงสร้างหนี้
และฟื้นฟูอาชีพ เกษตรกร
โครงการวิจัย การประเมินความเปราะบาง
สู่ความยากจนของครัวเรือนชนบท
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กร
สวัสดิการชุมชน คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการการกำ�กับดูแลนิติบุคคล
ชุมชนการเคหะ
คณะกรรมการเครือข่ายปฏิรูปเพื่อ
คุณภาพชีวิตเกษตรกร  
คณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ
แก่ชุมชนที่เสี่ยงอุทกภัย ตามแนว
พระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง
คณะกรรมการอำ�นวยการสถาบันวิจัย
และให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

กรรมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสตรีและเยาวชน
ศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ปรึกษา

ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักงานคณะ
กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
International Social
Work Journal
ประเทศอังกฤษ
การจัดสวัสดิการชุมชน
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
สมัชชาปฏิรูป
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง(ภา) ยามยาก
สภากาชาดไทย
สถาบันวิจัยและ
ให้คำ�ปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
โครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท
ผู้ทรงคุณวุฒิ

17.

อ. ดร.มาดี ลิ่มสกุล

กรรมการ

18.

อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

กรรมการสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อคณะกรรมการ /  
คณะทำ�งาน
การพิจารณาบทความ
เรื่อง วัฒนธรรม อีสาน:ร่างกายและ
พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
กรรมการสอบค้นคว้าอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบระบบประเมิน
งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำ�แนะนำ�นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาประชากรศาสตร์            
อาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งานวิชาการเฉพาะประเด็น
เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย

กรรมการ

คณะกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

19.

อ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล

กรรมการสอบ
อนุกรรมาธิการ

กรรมการสอบค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา
และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการสลากในไทย วุฒิสภา

20.

อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  
กาญจนกุญชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย

กรรมการ

คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางานวิชาการ
ด้านครอบครัว

หน่วยงานที่แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางพระ
สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
สำ�นักบัณฑิตอาสาสมัคร
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำ�นักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
สำ�นักส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
สำ�นักบัณฑิต
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหา
และแนวทางการปฏิรูป
ระบบการบริหาร
จัดการสลากในไทย
วุฒิสภา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 16 รายชื่อกิจกรรม / โครงการ ที่บุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร / อาจารย์พิเศษ / ผู้ดำ�เนินการอภิปราย ประจำ�ปี 2555
ลำ�ดับที่ วัน/เดือน
1.

9 ม.ค. 5414 เม.ย. 55

2.

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

รศ.วันทนีย์
วาสิกะสิน

ผู้บรรยาย

7 ม.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

3.

14 ม.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

อาจารย์พิเศษ

4.

28 ม.ค.

ร่วมเสวนา

5.

3-4 ก.พ.

รศ.ดร.เดชา
สังขวรรณ
น.ส.พิชญา พึ่งทอง

วิทยากร

6.

8 ก.พ.

รศ.วุฒิสาร ตันไชย

วิทยากร

7.

9 ก.พ.

รศ.วันทนีย์   
วาสิกะสิน

ผู้บรรยาย

8.

9 ก.พ.

อ.วีรบูรณ์  
วิสารทสกุล

วิทยากร

ชื่อหัวข้อ
วิชา SW 221 Thai Society and
Theory and Principle of Social
Development
วิชา MW 314 Social
Epidomiology and Ecology
of Health
หัวข้อ “หลักและวิธีการทำ�งาน
สังคมสงเคราะห์”
การบริหารโครงการบริการสุขภาพ
การวิเคราะห์ และประเมินโครงการ
ธรรมศาสตร์
เรื่อง การเขียนตำ�ราทางวิชาการ
โครงการ แรลลี่คาราวานเสริมสร้าง
ครอบครัวเด็กพิเศษให้อบอุ่น
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
การสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน”
วิชา SW 221 Thai Society and
Theory and Principle of
Social Development
วิชา MW 314 Social
Epidomiology and Ecology
of Health
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ ภาคใต้
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
โครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6
จังหวัดลพบุรี  
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
มกาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่

การเตรียมความพร้อมอุดมศึกษา
ไทยในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
โครงการ Research Zone ของศูนย์
การเรียนรู้ทางการวิจัย เรื่อง เทคนิค
การวิจัยภาคสนาม และกลยุทธ์ใน
การดำ�เนินการสนทนากลุ่ม
ทฤษฏีการวินิจฉัยทางสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

9.

12 ก.พ.

อ.ดร.ธัญญลักษณ์
วีระสมบัติ

วิทยากร

10.

16 ก.พ.

รศ.ดร.วรวุฒิ        
โรมรัตนพันธ์

วิทยากร

11.

22 ก.พ.

รศ.กิติยา นรามาศ

วิทยากร

12.

22-24 ก.พ.

อ.พงษ์ศยา
ภูมิพัฒโยธิน
และ อ.ปุณิกา
อภิรักษ์ไกรศรี

ประชุมและ
วิทยากร

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
“โรงเรียนผู้สูง อายุ”

13.

24 ก.พ.

วิทยากร

14.

9 มี.ค.

รศ.อภิญญา
เวชยชัย
รศ.ดร.วรวุฒิ  
โรมรัตนพันธ์

ความก้าวหน้าของวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
ความมั่นคงของมนุษย์

15.

13 มี.ค.

ผศ.อัญมณี
บูรณกานนท์

วิทยากรและ
ร่วมเป็น
เจ้าภาพ
จัดงาน

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์พ.ศ. ...

16.

14 มี.ค.

รศ.ระพีพรรณ
คำ�หอม

อาจารย์พิเศษ

การบริหารโครงการบริการสุขภาพ
การวิเคราะห์ และประเมินโครงการ

17.

18 มี.ค.

รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

วิทยากร

18.

21 มี.ค.

ศ.ศศิพัฒน์  
ยอดเพชร

วิทยากร

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลบรรยายหัวข้อ
“ความท้าทายในการบริหารงาน
ท้องถิ่นยุคใหม่”  
เทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ

วิทยากร

สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ(วช.)
สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
คณะกรรมการธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราห์
พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎร
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

กรมราชทัณฑ์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์
รศ.เล็ก สมบัติ
และ
อ.ณัฏฐพัชร สโรบล
ผศ.ดร.ฐิติพร
ศิริพันธ์
พันธเสน

กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
วิทยากร

ชื่อหัวข้อ

19.

21 มี.ค.

20.

21 มี.ค.

21.

21 มี.ค.

22.

25 มี.ค.

ผศ.ดร.จิตติ  
มงคลชัยอรัญญา

วิทยากร

อภิปรายหัวข้อ “ การพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตรพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย” ในการเสวนา
ทางวิชาการ เรื่องทุนทางสังคม
กับการสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่

23.

26-27 มี.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

24.

27 มี.ค.

รศ.อภิญญา
เวชยชัย

วิทยากร

25.

26-27 มี.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

26.

27-28 มี.ค.

ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง

วิทยากร

การพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมของประชาชน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับนักเรียนทุน
รัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ
การพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมของประชาชน
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
ด้านเอดส์ระดับอำ�เภอ

27.

5 เม.ย.

อ.ชไมพร  
รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

วิทยากร

วิทยากร

การศึกษาเมืองโบราณเวียงแหง
อำ�เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ทักษะกระบวนการทำ�กิจกรรม
กลุ่มสำ�หรับผู้สูงอายุ
และสรุปบทเรียนรู้
สถานการณ์ด้านสังคมจิตวิทยา
ของประเทศ

หลักการทำ�กิจกรรมนักศึกษา
ด้วยระบบ PDCA

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรมราชทัณฑ์
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
ภาควิชาการพัฒนา
ชุมชนและเครือข่าย
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน /ณ โรงแรม
ริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา /
ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลแปลงยาว
อำ�เภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
สำ�นักงานกองทุน
สงเคราะห์การ
ทำ�สวนยาง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ /
ณ โรงแรมบีพี
สมิหลา บีช รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา
ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์

28.

23-26 เม.ย.

ผศ.ดร.จิตติ  
มงคลชัยอรัญญา

วิทยากร

โครงการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร
“การบริหารกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง” รุ่นที่ 2

29.

1-2 พ.ค.

รศ.เล็ก สมบัติ
อ.ณัฏฐพัชร สโรบล

วิทยากร

30.

1-4 พ.ค.

วิทยากร

31.

7-8 พ.ค.

รศ.อภิญญา
เวชยชัย และ
ผศ.อัญมณี
บูรณกานนท์
รศ.ดร.วรวุฒิ  
โรมรัตนพันธ์

การอบรมผู้ต้องขับสูงอายุตาม
โครงการสวัสดิการผู้ต้องขัง
สูงอายุ ประจำ�ปี 2555
การเรียนรู้การใช้เครื่องมือ
และ การจัดกิจกรรมในการ
คุ้มครองเด็กและครอบครัว

32.

10  พ.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

33.
34.

10 พ.ค.–
18 มิ.ย.
11 พ.ค.

รศ.สุดสงวน  
สุธีสร
รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

ผู้บรรยาย
พิเศษ
วิทยากร

35.

21-22 พ.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

36.

21-22 พ.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

วิทยากร

การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
และการใช้งานระบบมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง รุ่นที่ 1
สังคมได้อะไรจากการ
บูรณาการแผน
วิชา CJ 317
การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา
ปี 2555 บรรยายหัวข้อ “ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเพื่อครอบครัวไทยอบอุ่น”   
การพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมของประชาชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์
และอาสาสมัครเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐาน

สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
สำ�นักงานวส่งเสริม
และสนับสนุน
วิชาการ 1
จังหวัดปทุมธานี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน
37.

21-23 พ.ค.

38.

24 พ.ค.

39.

26-27 พ.ค.

40.

28 พ.ค.

41.

28 พ.ค.

42.

28-29 พ.ค.

43.

28-30 พ.ค.

44.

29  พ.ค.

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่

รศ.อภิญญา
เวชยชัย
ผศ.อัญมณี
บูรณกานนท์ และ
อ.นันทภรณ์  
เอี่ยมวนานนทชัย
รศ.ดร.กิติพัฒน์  
นนทปัทมะดุลย์
อ.ปุณิกา  
อภิรักษ์ไกรศรี
อ.พงศยา  
ภูมิพัฒนโยธิน
ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง

วิทยากร

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ
ทางสังคมในชุมชน

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

วิทยากร

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิทยากร

การอบรมและจัดทำ�แผนพัฒนา
สตรีเทศบาลนครลำ�ปาง

สำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำ�นักงานเทศบาล
นครลำ�ปาง

วิทยากร

การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
สังคมไทยต่อผู้ด้อยโอกาส

ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง

วิทยากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ทัศนคติของสังคมไทย
ต่อผู้ด้อยโอกาส บรรยายเรื่อง
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
สังคมไทยต่อผู้ด้อยโอกาส

ศ.ศศิพัฒน์  
ยอดเพชร
รศ.เล็ก สมบัติ และ
อ.ณัฏฐพัชร สโรบล
รศ.อภิญญา เวชยชัย
ผศ.อัญมณี
บูรณกานนท์ และ
อ.นันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย
อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์
กาญจนกุญชร

วิทยากร

การปฏิบัติงานเขียนโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

วิทยากร

ทักษะการจัดการรายกรณี
(Case Management)

International Rescue
Committee

วิทยากรและ
ผู้ดำ�เนินการ

แนวทางการพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับครูต่างชาติในสถานศึกษา
สัมมนาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
สำ�นักพัฒนากฎหมาย
การศึกษา

สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
และผู้สูงอายุ/ณ
บุรีธารารีสอร์ท&สปา
กรุงเทพมหานคร
สาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย

115

รายงานประจำ�ปี 2555

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

45.

31 พ.ค.

รศ.ดร.กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุลย์

วิทยากร
ดำ�เนินการ
อภิปราย

การวิพากษ์เกณฑ์การประเมิน
คนพิการที่จำ�เป็นต้องมีผู้ช่วย
คนพิการ

46.

11 มิ.ย.

รศ.พเยาว์
ศรีแสงทอง

วิทยากร

47.

12 มิ.ย.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

48.

12-15 มิ.ย.

รศ.ดร.สุวัจฉรา  
เปี่ยมญาติ

วิทยากร

49.

13 มิ.ย.

วิทยากร

50.

13 มิ.ย.

รศ.ดร.วรวุฒิ  
โรมรัตนพันธ์
รศ.อภิญญา  
เวชยชัย

เครือข่ายกับการลดการกระทำ�
ความรุนแรงในเด็กพิการ คนพิการ
และสตรีพิการในชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และ
อาสาสมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
โครงการฝึกทักษะการให้การปรึกษา
กลุ่มครอบครัวและเด็ก/เยาวชน
ผู้ติดยาเสพติด
การบรรยายหลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
การบริหารจัดการในภาวะ
ภัยพิบัติเพื่อการคุ้มครองเด็ก
อย่างมีประสิทธิภาพ

51.

14-17 มิ.ย.

52.

18 มิ.ย.

53.
54.

วิทยากร

อ.ณัฏฐพัชร สโรบล
อ.พงศยา  
ภูมิพัฒน์โยธิน และ
อ.สุขุมา อรุณจิต
ผศ.ดร.ฐิติพร  
ศิริพันธ์

วิทยากร

โครงการสัมมนานิเทศอาจารย์ใหม่

วิทยากร

สังคมวิทยากับปัญหาภูมิภาค

18-19 มิ.ย.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

18-23 มิ.ย.

ศ.ศศิพัฒน์    
ยอดเพชร
รศ.เล็ก สมบัติ และ
รศ.ดร.วรวุฒิ  
โรมรัตนพันธุ์

วิทยากร

การพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมของประชาชน
ทิศทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้กลไกกองทุน

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
สำ�นักส่งเสริมศักยภาพ
และสิทธิ สำ�นักงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ
สำ�นักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ
งานพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์ศึกษาสันติภาพ
และความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน
55.

56.

20-22 มิ.ย.,
23-25 ก.ค.,
6-8 ส.ค.
และ
20-22 ส.ค.
20 มิ.ย.

57.

21 มิ.ย.

58.

21 มิ.ย.

59.

22,29 มิ.ย.
และ 6,13,
20 ก.ค.  

60.

63.

26-28 มิ.ย.,
4-6 ก.ค.,
16-18 ก.ค.
และ
6-8  ส.ค.
26 มิ.ย.,
4  ก.ค.,
16 ก.ค. และ
6 ส.ค.
28 มิ.ย.,
5 ก.ค.,
18 ก.ค. และ
8 ส.ค.
30 มิ.ย.

64.

2 ก.ค.

61.

62.

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

รศ.ระพีพรรณ
วิทยากร
คำ�หอม
อ.ปานรัตน์ นิ่งตลุง
และ อ.ดร.วิไลภรณ์  
โคตรบึงแก
ผศ.อัญมณี  
วิทยากร
บูรณกานนท์

ชื่อหัวข้อ
โครงการฝึกอบรมการจัดทำ�
เอกสารการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการจัดบริการ
กลุ่มเป้าหมาย เด็กพิการ
คนไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในสถาบัน
ผู้ปฏิบติงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลโดย
ครอบครัวทดแทน
เรื่อง หนี้สาธารณะ:เพื่อชาติหรือ
ระเบิดเวลา
สถานการณ์ด้านสังคมจิตวิทยา
ของประเทศ

รศ.ดร.เดชา
สังขวรรณ
ผศ. ดร.ฐิติพร
ศิริพันธ์ พันธเสน

ร่วมงาน
สัมมนา
วิทยากร

อ.นราเขต ยิ้มสุข

อาจารย์พิเศษ

รายวิชา 01132211
พฤติกรรมองค์กร

รศ.วันทนีย์  
วาสิกะสิน

วิทยากร

รศ.ศักดิ์ชัย  
เลิศพานิชพันธ์

วิทยากร

อ.ปรียานุช
โชคธนวณิชย์

วิทยากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
แผนยุทธศาสตร์กรม
การพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2558
โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบูรณาการแก้ไข ปัญหา
และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน  
ตามแนวพระราชดำ�ริ  

  

  
รศ.ปาริชาติ  
วลัยเสถียร
รศ.ปาริชาติ  
วลัยเสถียร

วิทยากร
วิทยากร

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
สำ�นักบริการ
สวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
มหานาค
กรุงเทพมหานคร
สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ
คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สำ�นักป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้าหญิงและเด็ก
สำ�นักป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้าหญิงและเด็ก
สำ�นักป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้าหญิงและเด็ก
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
สถาบันวิจัย
รพีพัฒนศักดิ์
สำ�นักมาตรฐาน
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

65.

2  ก.ค.

อ.ดร.พงษ์เทพ  
สันติกุล

ผู้ดำ�เนิน
รายการ

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายในชุมชน

66.

2-3 ก.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

การพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมของปผระชาชน

67.

9  ก.ค.

รศ.ดร.กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุลย์

วิทยากร

68.

13 ก.ค.

รศ. อภิญญา  
เวชยชัย

วิทยากรและ
เข้าร่วม
ประเมินผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

แนวทางการสร้างนวัตกรรม
ในงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
แนวการประเมินสภาวะ
และความต้องการของเด็ก
และครอบครัว

69.

14 ก.ค.

อ.ดร.ธัญญลักษณ์
วีระสมบัติ

วิทยากร

ประเทศไทยกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)

70.

16 ก.ค.

รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

วิทยากร

71.

16 ก.ค.

รศ.ดร.สุวัจฉรา  
เปี่ยมญาติ

วิทยากร

การประชุมวิชาการ การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 อภิปรายหัวข้อ
บทบาทของเอชไอเอชุมชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เทคนิคการสัมภาษณ์และ
การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�

72.

17 ก.ค.

อ.ณัฐฏพัชร
สโรบล

วิทยากร

การจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ป่วย
โรคสมองเสื่อม

73.

17 ก.ค.

ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง

ผู้ร่วมวิพากษ์

74.

17 ก.ค.

ผศ.วรรณวดี  
พูลพอกสิน

วิทยากร

ผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
การซ่อมสร้างนักจัดเวทีประชาคม
และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ชุมชน
ระบบรองรับการดูแลผู้ป่วย
สมองเสื่อมทั้งระยะสั้นและยาว

ห้องประชุมสถาบัน
การพัฒนาสังคม
ถนนรังสิต-นครนายก
คลอง 5 อำ�เภอธัฐบุรี
จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
ด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.)/
ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
ห้องประชุมสถาบัน
การพัฒนาสังคม
ถนนรังสิต-นครนายก
คลอง 5 อำ�เภอธัฐบุรี
จังหวัดปทุมธานี
สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนลำ�ปาง
สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

75.

17-18 ก.ค.

อ.นันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย

วิทยากร

การติดตามให้คำ�ปรึกษาแก่
บุคคลากรขององค์กรชุมชน
ที่ทำ�งานด้านการคุ้มครองเด็ก

76.

23 ก.ค.

รศ.ดร.กิติพัฒน์  
นนทปัทมะดุลย์

วิทยากร

กลไกการมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสวังคมเพื่อประชาชน
ได้รับสิทธิทั่วถึงและเป็นธรรม

77.

23 ก.ค.

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์

วิทยากร

อปท.กับการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม

78.

26 ก.ค.

วิทยากร

79.

27 ก.ค.

80.

30 ก.ค.

อ.ชานนท์  
โกมลมาลย์
ผศ.ดร.ฐิติพร
ศิริพันธ์ พันธเสน
อ.พิมพ์ฉัตร  
รสสุธรรม

81.

9 ส.ค.

ศ.ศศิพัฒน์
ยอดเพชร

วิทยากร

การพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน
WMS  - แข่งขันตอบปัญหา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ)
การจัดวางระบบดูแลผู้สูงอายุ
ทางสังคม ในระดับครอบครัว/
โรงพยาบาล/ชุมชน

82.

10 ส.ค.

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์

วิทยากร

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

83.

14 ส.ค.

รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

วิทยากร

84.

18-19 ส.ค.

อ.พงศยา  
ภูมิพัฒน์โยธิน

วิทยากร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักบริหารระดับสูง (นบรส.)”
บรรยายหัวข้อ รัฐธรรมนูญ
กับการบริหารประเทศ
และการตรวจสอบการใช้อำ�นาจรัฐ
การอบรมและจัดทำ�แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครลำ�ปาง

วิทยากร
วิทยากร

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
งานการคุ้มครอง
และพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเด็ก
องค์การไอ อาร์ ซี
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
กลุ่มโบราณคดี
สำ�นักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี
ธนาคารกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
กองสวัสดิการสังคม
สำ�นักงานเทศบาล
นครลำ�ปาง
สถาบันเวชศาสตร์
สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อ
ผูส้ งู อายุ กรมการแพทย์
วิทยาลัยพัฒนา
การปกครองท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า
สำ�นักฝึกอบรม NIDA  /
ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
ณ ไร่หญ้าแจ้ซ้อน
รีสอร์ท ตำ�บลแจ้ซ้อน
อำ�เภอเมืองปาน
จังหวัดลำ�ปาง
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

85.

22 ส.ค.

ผศ.อัญมณี  
บูรณกานนท์

วิทยากร

การพัฒนาและการบริหาร
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

86.

22-23 ส.ค.

วิทยากร

การจัดการรายกรณี

87.

23 ส.ค.

รศ.อภิญญา
เวชยชัย และ
ผศ.อัญมณี  
บูรณกานนท์
รศ.ศักดิ์ชัย  
เลิศพานิชพันธุ์

วิทยากร

88.

28 ส.ค.

รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

วิทยากร

89.

29  ส.ค.

อ.นันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย

วิทยากร

บทบาทนักสังคมสงเคราะห์
ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 :
ข้อควรตระหนักต่อการทำ�งาน
ในอนาคต
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 บรรยายหัวข้อ
การเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558
รูปแบบการคุ้มครองเด็กในภาวะ
ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับประเทศไทย

90.

29 ส.ค.

รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

ปาฐกถาพิเศษ

91.

31 ส.ค.,
อ.ปุณิกา
วิทยากร
1–2 ก.ย.,
อภิรักษ์ไกรศรี
และ
17-18 ก.ย.
					

โครงการเสวนาวิชาการ
“มหานคร ขอนแก่นจัดการตนเอง
ถึงเวลาหรือยัง” ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ แนวคิดเมืองพิเศษ
โครงการพัฒนาทักษะด้านการฝึก
อาชีพสำ�หรับเด็กและเยาวชน

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำ�แพงเพชรร่วมกับ
จังหวัดกำ�แพงเพชร /
ณ โรมแรม
อัมรินทร์ลากูน
จังหวัดพิษณุโลก
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
/ณ อาคารสิริคุณากร
ชั้น 2 สำ�นักงาน
อธิการบดีอาคารใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน
92.
93.
94.
95.

ชื่อผู้สร้างผลงาน

31 ส.ค.,
อ.ชานนท์  
1–2 ก.ย. และ โกมลมาลย์
17-18 ก.ย.
1 ก.ย.
ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์
3-13 ก.ย.
รศ.ดร.สุวัจฉรา
เปี่ยมญาติ
5 ก.ย.
อ.ดร.ธัญญลักษณ์
วีระสมบัติ

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

วิทยากร

โครงการพัฒนาทักษะด้านการฝึก
อาชีพสำ�หรับเด็กและเยาวชน

วิทยากร

การศึกษา การถ่ายทอดและรักษา
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาคเหนือ
โครงการสมานฉันท์สู่ประชา
นำ�นราสันติสุข
มาตรฐานวิชาชีพอาเซียน
ความท้าทายที่บัณฑิตไทย
ต้องก้าวไปให้ถึง
การศึกษารูปแบบการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน
โดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน
รายงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์
ประกอบสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร
วิทยากร

96.

7  ก.ย.

รศ.ศักดิ์ชัย  
เลิศพานิชพันธุ์

ผู้ร่วมอภิปราย
ผลงานวิจัย

97.

7 ก.ย.

อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์  
กาญจนกุญชร

98.

10-12 ก.ย.

99.

12 ก.ย.

อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
อ.นันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย
และ อ.วีรบูรณ์  
วิสารทสกุล
รศ.วุฒิสาร
ตันไชย

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย
(แบบสอบถาม)
วิทยากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับเงิน
จากกองทุน”

100.

12  ก.ย.

อ.นราเขต ยิ้มสุข

วิทยากร

วิทยากร

โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
บรรยายหัวข้อ แนวคิด หลักการ
เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ
(12 กันยายน 2555)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาลจังหวัดนราธิวาส
กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
กรมคุมประพฤติ
สำ�นักพัฒนา
การคุมประพฤติ
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
สำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) /
ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี
กรุงเทพฯ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

101.

17-18 ก.ย.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

วิทยากร

การอบรมเตรียมตัวเป็น
นักสังคมสงเคราะห์

102.

18 ก.ย.

อ.รณรงค์ จันใด

วิทยากร

“การรับสิทธิ ความพอเพียง
ของรัฐในการจัดบริการตามสิทธิ
ที่ประชาชนพึ่งได้รับ”

103.

18-19 ก.ย.

อ.ดร.วิไลภรณ์
โคตรบึงแก

วิทยากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

104.

19 ก.ย.

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์

วิทยากร

105.

20  ก.ย.

อ.กรุณา ใจใส

วิทยากร

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในฐานะแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น)
ปลุกพลังเยาวชน
เตรียมตนสู่อาเซียน

106.

25 ก.ย.

ผศ.ดร.จิตติ  
มงคลชัยอรัญญา
และอ.รณรงค์ จันใด

วิทยากร

เครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ทางการพัฒนา

107.

26 ก.ย.

วิทยากรและ
ผู้ดำ�เนิน
การประชุม
กลุ่ม

สวัสดิการสังคมกับ
การเข้าถึงสิทธิของประชาชน

108.

26-28 ก.ย.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม  
ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง และ
อ.รณรงค์ จันใด
อ.นันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย

วิทยากร

การติดตามผลการดำ�เนินการ
(Mentoring) ครั้งที่ 2

109.

30 ก.ย.

รศ.ปาริชาติ  
วลัยเสถียร

อาจารย์
บรรยายพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ชนบทศึกษาและการพัฒนา)

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ
สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง
สถาบันบำ�บัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี
พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ สุพรรณบุรี
สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดลำ�ปาง
เครือข่ายความร่วมมือ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนในสถาบัน
อุดมศึกษา/ณ ห้อง
สค.208 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี
งานการคุ้มครองและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
เด็กองค์การไอ อาร์ ซี
สำ�นักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

110.

12 ต.ค.

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์

ประธาน
กรรมการ
สอบเค้าโครง
วิทยานพินธ์

หัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งห้องสมุด
ในห้างสรรพสินค้า เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านในสังคมเมือง”

111.

1 พ.ย.

รศ.ดร.กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุลย์

วิทยากร

การถอดบทเรียนรู้ เครื่องมือ
ในการถอดบทเรียนรู้ และการใช้
วิจัยเพื่อการถอดบทเรียนรู้

112.

12-13 พ.ย.

วิทยากร

โครงการการจัดสวัสดิการสังคม
ในระดับจังหวัดและอำ�เภอ

113.

16-18 พ.ย.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม
ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง และ
อ.รณรงค์ จันใด
ผศ.ดร.จิตติ  
มงคลชัยอรัญญา
และ อ.ชานนท์  
โกมลมาลย์
ศ.ศศิพัฒน์    
ยอดเพชร

วิทยากร

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็น
วิทยากร กระบวนการมืออาชีพ”

114.

23  พ.ย.

วิทยากร

115.

26 พ.ย.

อ.ดร.พงษ์เทพ  
สันติกุล

วิทยากร

116.

27-29 พ.ย.

ศ.ศศิพัฒน์    
ยอดเพชร

ที่ปรึกษาวิจัย

117.

29 พ.ย.

ผศ.กมลทิพย์
แจ่มกระจ่าง

วิทยากร

118.

3 ธ.ค.

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์

ผู้ดำ�เนินการ
เสวนา

  
“Ageism in Thai Society : should
the age 60 be a criterion of
older person”
การสรรหาทรัพยากรในชุมชน
ในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ศูนย์ CLC
การศึกษาวิจัย โครงการทิศทาง
การให้บริการของธึรกิจบริการ
สำ�หรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ
ความสำ�คัญของธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของรัฐต่อประชาชน
การพัฒนาชุมชนในโลกอนาคต
(ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ชุมชน สังคมและความร่วมมือ
เครือข่ายวิชาการพัฒนาชุมชน)

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
สาขาวิชาการบริหาร
งานวัฒนธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง
สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี
สำ�นักงานโครงการ
“Move World Together:
เคลื่อนโลกไปด้วยกัน”
สมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุไทย
สำ�นักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
สำ�นักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 12
แผนงานประเทศไทย  
ศูนย์ฝึกอบรม วนศาสตร์
ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (รีคอฟ)
ศูนย์เพื่อคนและป่า
เครือข่ายความร่วมมือ
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนในสถาบัน
อุดมศึกษา
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ วัน/เดือน

ชื่อผู้สร้างผลงาน

บทบาท

ชื่อหัวข้อ

119.

6 ธ.ค.

อ.ณัฏฐพัชร
สโรบล

วิทยากร

เรื่อง “เพศศึกษาและ
ครอบครัวศึกษา”

120.

17 ธ.ค.

รศ.ดร.โกวิทย์  
พวงงาม

วิทยากร

121.

18 ธ.ค.

ผศ.อัญมณี  
บูรณกานนท์

วิทยากร

เรื่อง “ทิศทางในอนาคตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
กับการยกฐานะองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลเป็นเทศบาล”
หัวข้อ “การสรุปสาระสำ�คัญ CM”

122.

19 ธ.ค.

ศ.สายันต์  
ไพรชาญจิตร์

ผู้บรรยาย
พิเศษ

หัวข้อ “การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน”

123.

25 – 26 ธ.ค.

วิทยากร

โครงการการบูรณาการ
แผนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ระดับกลุ่มจังหวัด

124.

25 – 28 ธ.ค.

รศ.เล็ก สมบัติ  
รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม   
ผศ.กมลทิพย์
แจ่มกระจ่าง
อ.ดร.วิไลภรณ์  
โคตรบึงแก และ  
อ.รณรงค์ จันใด
รศ.อภิญญา
เวชยชัย

วิทยากร

125.

26 ธ.ค.

วิทยากร

126.

27 ธ.ค.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม
ผศ.กมลทิพย์
แจ่มกระจ่าง และ
อ.รณรงค์ จันใด
ผศ.กมลทิพย์  
แจ่มกระจ่าง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือ
เยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบเป็นรายกรณี
(Case Managemet)
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพและคุ้มรครอง
พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส”

วิทยากร

การประชุมระดมความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

หน่วยงานที่เชิญ/
สถานที่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคดนโลยี
การกีฬา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
สมาคมนักศึกษาเก่า
สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
โครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
สำ�นักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1

ศูนย์อำ�นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
มูลนิธิธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
(ธ.พ.ส.ส.)
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 17 รายชื่อผลงานวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำ�ปี2555

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

1.

ศ.ดร.สุรพล
ปธานวนิช

2.

รศ.ดร.เดชา
สังขวรรณ

3.

รศ.ดร.โกวิทย์
พวงงาม

ชื่อผลงานวิจัย
โครงการจัดทำ�มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และและสังคม
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ รศ. ดร.เดชา สังขวรรณ)
1.  โครงการเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (คนไทยไม่โกง ประจำ�ปี
งบประมาณ 2555)
2. โครงการ “การสำ�รวจและบันทึกคำ�บอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทย
เพื่อการเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง คอป.
(Statement Taking)
3. โครงการจัดทำ�มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม (สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ
ศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช)
1.  โครงการที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อขอรับเงินรางวัล  
ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
2. โครงการประเมินผลการดำ�เนินงานการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ อ.รณรงค์ จันใด)
3. โครงการศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ อ.น้ำ�ผึ้ง มีศิล)
4. โครงการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อจัดทำ�มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำ�ปี พ.ศ.2554
5. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อรับเงินรางวัล ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6. โครงการวิจัยบทบาทสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
7. โครงการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำ�ปี 2555

หน่วยงานที่
ร่วมให้การสนับสนุน
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สำ�นักงาน ป.ป.ท.
กระทรวงยุติธรรม

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
สำ�นักบริการมาตรฐาน
การจัดบริการสวัสดิการ สังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สว.รส.)
สถาบันพระปกเกล้า
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

4.

รศ. วันทนีย์
วาสิกะสิน

5.

รศ.ระพีพรรณ  
คำ�หอม

ชื่อผลงานวิจัย
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(ต่อ)
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์)
1. สำ�นักบริการมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. โครงการปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส

6.

7.

8.

รศ.ศักดิ์ชัย
เลิศพานิชพันธ์

ผศ.ดร.จิตติ  
มงคลชัยอรัญญา

ผศ.ดร.ฐิติพร   
ศิริพันธ์ พันธเสน

3. โครงการศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ร่วมกับ
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม และ อ.น้ำ�ผึ้ง  มีศิล)
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ต่อ)
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน)
2. การปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคม
1. โครงการศึกษาผลการดำ�เนินงานและทิศทางการขับเคลื่อน
“โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน”
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงาน
ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ พ.ศ.2555
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน)
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ร่วมกับ อ.ชานนท์ โกมลมาลย์)
บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ร่วมกับ อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร)

หน่วยงานที่
ร่วมให้การสนับสนุน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำ�นักบริการมาตรฐาน
การจัดบริการสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ(สท.)
สำ�นักบริการมาตรฐาน
การจัดบริการสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
สถาบันพระปกเกล้า
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่
9.

10.
11.
12.
13.

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ผศ.วรรณวดี  
พูลพอกสิน

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงาน
ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่  พ.ศ.2555
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ร่วมกับ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา)
2. แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2552-2555)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. การศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใต้โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้
4. ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการศึกษาในหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. โครงการประเมินผลหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11
7. วัฒนธรรมสวัสดิการสังคมมุสลิมไทย
อ.ดร.ธัญญลักษณ์   การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทย :
วีระสมบัติ
ช่องว่างงานวิจัย การนำ�ไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อ.ดร.มาดี  
การรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนภายใต้วาทกรรมความสวย
ลิ่มสกุล
ของโฆษณาโทรทัศน์
อ.ดร.พงษ์เทพ   โครงการประเมินผลและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ความรู้แผนงาน
สันติกุล
เครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพ
อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์   1. บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง
กาญจนกุญชร
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน)
2. โครงการส่งเสริมหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ดำ�เนินงาน
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษา
(Corporate Social Responsibility : CSR)
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ.ดร.วิจิตรา วีเชียรชม และนายบุญญภัทร์  ชูเกียรติ)

หน่วยงานที่
ร่วมให้การสนับสนุน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD)
โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
สำ�นักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง  
สถาบันพระปกเกล้า
สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

14.

อ.ชานนท์  
โกมลมาลย์

15.

อ.เสาวธาร  
โพธิ์กลัด

16.

อ.รณรงค์ จันใด

17.

นางสาว สุวรี  
ปิ่นเจริญ

ชื่อผลงานวิจัย

หน่วยงานที่
ร่วมให้การสนับสนุน

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ในการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน แห่งประเทศไทย
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา)
2. โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ประจำ�ปี พ.ศ.2555
แห่งประเทศไทย
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา)
3. โครงการสำ�รวจและปรับปรุงสถิติ ข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว   สำ�นักงานกิจการสตรี
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์  
และสถาบันครอบครัว
และ อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก)
โครงการศึกษาเปรียบความสามารถและศักยภาพของเด็กและ
ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย
เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน (A comparative study of children มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
and youth capabilities in ASEAN)
    
1. โครงการประเมินผลการดำ�เนินงานการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี สำ�นักงานหลักประกันสุขาภาพ
(สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ร่วมกับ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม)
2. โครงการโครงการวิจัยบทบาทสำ�นักงานคณะกรรมการ
สนับสนุนการวิจัย
การเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
ในการพัฒนาประชาธิปไตย: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การเลือกตั้ง
3. โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการ
สนับสนุนการวิจัยโดยสถาบันวิจัย
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
4. โครงการวิจัยศึกษาผลการดำ�เนินงานและทิศทางการขับเคลื่อน สนับสนุนการวิจัยโดย
“โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน”
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
5. โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
สนับสนุนการวิจัยโดยสำ�นัก
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
ส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส
(สทอ.) / สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
6. โครงการประเมินผลการดำ�เนินงานการมีส่วนร่วมขององค์
สนับสนุนการวิจัยโดย
กรภาคีเครือข่าย
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
7. โครงการการศึกษาจัดทำ�กระบวนการมีส่วนร่วมและ
บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้
รับฟังความคิดเห็นของประชน (ลูกบ้าน)โครงการอาคารชุด
จำ�กัด (มหาชน)
พักอาศัย เอเสปรซ เพลย์ (มี) ลาดปลาเค้า
ศึกษาอัตมโนทัศน์และการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) ทุนอุดหนุนการวิจัย
กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 18 รายชื่อผลงานการผลิตตำ�รา ประจำ�ปี 2555

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อตำ�รา

1.

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ พิมพ์ครั้งที่ 5

2.

รศ.ดร.กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุลย์
รศ.อภิญญา เวชยชัย

นโยบายสังคมเปรียบเทียบ

3.
4.

8.

รศ.พงษ์กฤษณ์    
มงคลสินธุ์
รศ.สุดสงวน สุธีสร  
กลุ่มชำ�นาญการ
สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์  
กลุ่มชำ�นาญการ
สวัสดิการผู้สูงอายุ  
รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ

9.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม

5.
6.
7.

10.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม   

11.

อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี
และ
อ.พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน
บรรณาธิการโดย
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม
และคณะ
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
บรรณาธิการโดย
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม
และคณะ   
น้ำ�ผึ้ง มีศิล   
บรรณาธิการโดย
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม
และคณะ   

12.

13.

การเสริมพลังอำ�นาจในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์
“ความยุติธรรม”    

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
โครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร
และนโนยาบายสวัสดิการสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ 10200
สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทอินฟินิตี อินเตอร์มีเดีย จำ�กัด (3D)

“ทฤษฎีความรุนแรงในครอบครัว”  
“รวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ”

บริษัทอินฟินิตีอินเตอร์มีเดีย จำ�กัด(3D)
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

“สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ”   

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

“ทักษะเบื้องต้นการให้การปรึกษา
ในงานสังคมสงเคราะห์”
“หลักการและกระบวนการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์จุลภาค”
“สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย”

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเล่มที่ 1
“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน”

   
ชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเล่มที่ 2
“ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ปัจจุบัน
ของประชาคมอาเซียน”
ชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเล่มที่ 3
“รู้เท่าทัน ปรับตัว สู่การพัฒนา
ประชาคมอาเซียน”
  

สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.  
โครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม
บริษัท เอส .พี.อินเตอร์เด็ดดูเคชั่น  จำ�กัด

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เด็ดดูเคชั่น จำ�กัด

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เด็ดดูเคชั่น จำ�กัด
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

14.

วริฎฐา แก้วเกตุ
บรรณาธิการโดย
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม
และคณะ  
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม
และคณะ

15.
16.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
รศ.ดร.นฤมล นิราทร  

17.

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับภาควิชาฯ

18.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

19.
20.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

21.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

22.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม และ
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม  

23.
24.

ชื่อตำ�รา
ชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเล่มที่ 4
“อาเซียน กับความท้าทายในการจัดการชีวิต
และสังคมร่วมกัน”
  
ชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเล่มที่ 5
“ทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ในอนาคต”
“จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
กุมภาพันธ์ 2555.
รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ปีที่ 4)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554.
คู่มือฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คู่มือระเบียบ หลักเกณฑ์สำ�หรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
คู่มือการดำ�เนินการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำ�แหน่งอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คู่มือแนวทางการขอเสนอตำ�แหน่งทาง
วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
แผนพัฒนาอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556)
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนามาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งประจำ�ปี 2552.กรุงเทพฯ:
(ผู้ร่วมสร้างผลงาน รศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์
และ ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์)

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เด็ดดูเคชั่น จำ�กัด

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เด็ดดูเคชั่น จำ�กัด
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำ�กัด.
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 19 รายชื่อผลงานบทความวิชาการของบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำ�ปี 2555
ลำ�ดับที่
1.

ผู้สร้างผลงาน
ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

ชื่อบทความวิชาการ
1. นวัตกรรมทางความคิด :
นิยามของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
“สิทธิ” ผู้สูงอายุตามกฎหมาย

2. Presentation เรื่อง Achievement of
the Elderly Occupation Loans

3. การดูแลผู้สูงอายุ :
แนวคิด รูปแบบ และผู้ดูแล
4. บริการการรดูแลระยะยาว
สำ�หรับผู้สูงอายุ

2.

3.

ศ.ศศิพัฒน์
ลักษณะการดำ�เนินงานและกิจกรรม
ยอดเพชร ร่วมกับ
ของชมรมผู้สูงอายุ
รศ.เล็ก สมบัติ
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
อ.ณัฎฐพัชร สโรบล
นางสาวธนิกานต์ ศักดาพร
ศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
การจัดการสวัสดิการด้านการศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อความสมดุล
ระหว่างทางธรรมและทางโลก
(พระมหาเดชอุดม แสงบุญ,
พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน)
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
1. การคุ้มครองทางสังคม :
บทบาทในการจัดการภัยพิบัติ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
การสัมมนาผลงานวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2554
เรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม”
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  
ณ  โรงแรม รอยัลริเวอร์ ห้อง กรุงธนบอล์รูม
ชั้น 3  บางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมนานาชาติ World
Conference on Social Work and Social
Development : Action and Impact
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2555  
ณ  เมือง Stockholm  ประเทศสวีเดน
หนังสือรวมบทความ “สวัสดิการและ
การจัดบริการผู้สูงอายุ” ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือรวมบทความ“สวัสดิการและการจัดบริการ
ผู้สูงอายุ” ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(มส.ผส.) และ สำ�นักงานกองทุน

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555
บทความทางวิชาการ
วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ 58 ปี
วันที่ 25 มกราคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อบทความวิชาการ
2. แนวคิดการคุ้มครองทางสังคมสำ�หรับ
แรงงานนอกระบบ :
ข้อเสนเพื่อพิจารณา

4.

รศ.ดร.กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุล

1. นักสังคมสงเคราะห์กับบริการ
สุขภาพจิตสำ�หรับผู้ประสบพิบัติภัย

2. ทฤษฎีและทักษะสังคมสงเคราะห์ :
หลักและวิธีการนำ�ไปประยุกต์ใช้
เพื่อการปฏิบัติงานคลินิก
3. การฝึกทักษะการเจริญสติ :
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
คลินิกแนวพุทธ
5.

รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
และคณะ

1. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน :
ชุมชนพึ่งตนเองได้จริงหรือ ?

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555
บทความทางวิชาการ
วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 58 ปี วันที่ 25 มกราคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ
“ศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ในมิติสุขภาพ” กลุ่มชำ�นาญการสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ.2555
ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ
“ศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ในมิติสุขภาพ” กลุ่มชำ�นาญการสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ.2555
การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิต
ศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2554
เรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม”
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์
ห้องกรุงธนบอล์รูม ชั้น 3  บางพลัด กรุงเทพมหานคร
สำ�นักพิมพ์ (สม) ธรรม

2. มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น :
ประสบการณ์เรียนรู้
จากต่างประเทศสู่ไทย
3. หนึ่งทศวรรษกระจายอำ�นาจและ
การสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย
อนาคตการกระจายอำ�นาจให้กับองค์กร (Thai Local Forum (2012X 6-7 กันยายน 2555)
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อบทความวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

4. มาตรการป้องกันการทุตจริตคอร์รัปชั่น
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(The Approach to Prevent Corruption
in Local Government Organization)

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555)
(ประยุกต์มาจากการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษา
รูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อจัดทำ�มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจำ�ปี 2555
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(มสผศ)

6.

รศ.เล็ก สมบัติ

7.

รศ.พงษ์กฤษณ์
มงคลสินธุ์

โครงการติดตามประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมและถอดบทเรียน
พื้นที่ต้นแบบงานผู้สูงอายุ
ทำ�อย่างไรจึงจะจำ�แนกระดับ
การวัดตัวแปรได้

8.

รศ.ระพีพรรณ คำ�หอม

1.

2.

3.

4.

การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2554
เรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม”
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ ห้อง กรุงธนบอล์รูม
ชั้น 3  บางพลัด กรุงเทพมหานคร
บทเรียนรู้เพื่อเตรียมการการบริหาร
บทความทางวิชาการ วันสถาปนา
จัดการภัยน้ำ�ท่วมของภาครัฐกับชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี
วันที่ 25 มกราคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Government Promotion of Rights
การประชุมนานาชาติ World Conference on Social
and Welfare for the Elder and the
Work and Social Development : Action and Impact
Participation of Community in Thailand ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2555
ณ เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน
นโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
หนังสือรวมบทความ “สวัสดิการและการจัดบริการ
ในประชาคมอาเซียน
ผู้สูงอายุ” ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ ตีพิมพ์ในวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
มกราคม – มิถุนายน 2555
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน)
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อบทความวิชาการ

9.

รศ.อภิญญา เวชยชัย

การทำ�งานกับเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติ

10.

ผศ.ดร.จิตติ
มงคลชัยอรัญญา    

“Establishing and sustaining a micro
hydropower plant at Klong-Rua village,
Southern Thailand

11.

ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน

ย่างก้าวความเป็นธรรม...กับหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของไทย

12.

อ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล

13.

การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม
ของอเมริกา : การศึกษาเปรียบเทียบ
อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก การจัดการรายกรณี :
เครื่องมือในการประสานบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ...

14.

อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช

การศึกษาธุรกิจการค้ามนุษย์
ในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15.

อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง

16.

อ.ชานนท์ โกมลมาลย์

เทคนิคการทำ�งานกับเด็กและเยาวชน
ในงานสังคมสงเคราะห์ เข้าถึง เข้าใจ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
1. “ชุมชนบำ�บัด” เพื่อการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

2. กลุ่มแรงงาน  ชายรักชายและ
ผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ
ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์หรือ?

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
บทความทางวิชาการ วันสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ 58 ปี
วันที่ 25 มกราคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในการประชุมนานาชาติ 2012
ICSD –Asia Pacific Conference “Envisioning New
Social Development Strategies Beyond Millennium
Development Goals” ระหว่างวันที่  27-30 มิถุนายน
2555 ณ เมือง Yogyakarta ประเทศ อินโดนีเซีย
หนังสือรวมบทความ “ศาสตร์และศิลป์
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ”   
กลุ่มชำ�นาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ.2555
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน2555
หนังสือรวมบทความ “ศาสตร์และศิลป์
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ”   
กลุ่มชำ�นาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ.2555
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2555
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2555
หนังสือรวมบทความ “ศาสตร์และศิลป์
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ”
กลุ่มชำ�นาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ.2555
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อบทความวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือรวมบทความ “ศาสตร์และศิลป์
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ”
กลุ่มชำ�นาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ.2555
การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2554
เรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม”
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ ห้อง กรุงธนบอล์รูม
ชั้น 3 บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการประชุมการเขียนโครงการ
จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
หนังสือรวมบทความ
“สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ”
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.

อ.สุขุมา อรุณจิต

ศาสตร์เบื้องต้นของศิลปะบำ�บัดสำ�หรับ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

18.

อ.ณัฏฐพัชร สโรบล

1. การเข้าถึงบริการ :
สวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ

2. นวัตกรรมทางด้านสังคม
และสังคมสงเคราะห์
3. การจัดบริการและสวัสดิการ

4. การจัดกิจกรรมสำ�หรับ
ผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อม :
บทบาทและมิติการจัดบริการ
					
					
5. การบริการผู้สูงอายุในภาวะสุดท้าย
และการตาย (Hospice Care and Death)
					
					
					
6. คู่มือกิจกรรมสำ�หรับผู้ป่วยสมองเสื่อม :
การฝึกปฏิบัติ Activities and Practice
					
					
					
19.
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
เรื่องเล่าจากภาคสนาม...ที่น้ำ�ท่วม :
วารสารสำ�นักบัณฑิตอาสาสมัคร
ชุมชน การปรับตัวและการช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
จากภาคส่วนต่างๆในยามภัยพิบัติ
มกราคม – มิถุนายน 2555
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 20 รายชื่อผลงานบทความวิชาการของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำ�ปี 2555
ลำ�ดับที่

ผู้สร้างผลงาน

ชื่อบทความวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานสัมมนาฯ
และนำ�เสนอผลงานในที่ประชุมสัมมนา
ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2554
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

1.

น.ส.บุษปวรรษณ์  
บัวแก้ว

การผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครอง
ทางเศรษฐกิจพนักงานจ้างเหมาบริการ

2.

น.ส.จันทิรา เสพา

ชีวิต (ไม่) มั่นคงของแรงงานผู้สูงอายุ
ที่ประกอบอาชีพคุ้ยขยะ

3.

น.ส.พัชรี จุลหิรัญ

การกำ�หนดสร้างสำ�นึกความ
เท่าเทียมทางเพศ : ชายดื่มเหล้าผู้กระทำ�
หรือผู้ถูกกระทำ�ในสังคมชายเป็นใหญ่

4.

น.ส.ขวัญชนก
ผลประดิษฐ์

ประตูแห่งโอกาส ก้าวแรกของการทำ�งาน
สู่การดำ�เนินชีวิตอิสระของผู้บกพร่อง
ทางสติปัญญา

5.

น.ส.ศศิกมล เลี่ยมรักษ์

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็น
ผู้บริหารของสตรีในองค์กรสวัสดิการสังคม

6.

น.ส.จอมขวัญ เกตุแก้ว

การศึกษาสภาวะจิตสังคมและการปรับตัว หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา
สู่บทบาทการเป็นมารดาของแม่วัย
โรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 41 ปี
ใสภายหลังได้รับบริการสังคมสงเคราะห์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 21 รายชื่อผลงานบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่นำ�เสนอผลงานวิชาการในการประชุม / สัมมนาระดับนานาชาติ
ลำ�ดับที่

ชื่อหัวข้อ

1.

“Contributions of Social Work
Education and Practice in the
Community and Gender Based
Disaster Risk Management
in Thailand”
“PA (L+R) : The Design of
Social Work Field Education
Between University and
Communities”
“The Engaged University
Movement and the Millennium
Development Goals :
Reasons for ConverGence?”
“Reviving Islamic ways through”
the circulation of knowledge fund”
in Masjid” และเรื่อง “Cooperation
between university and local
agencies to get access to health
insurance for thai marhinalized
communities”  
“Curriculum Innovation and
Field Work Practicum in
Social Work Education”
“From Practice to Classroom:
What Should be the Roles of
University in Community
Strengthening?”
“Participation of Wducational
Institutions in Local Government
Management and Public Affairs
in Thailand”
“Curriculum Innovation and
Field Work Practicum in
Social Work Education”
“Social Work Change Agent
for Social Movement”
“PA (L+R) : The Design of Social
Work Field Education Between
University and Communities”

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

ชื่อผู้สร้างผลงาน

สถานที่
ที่นำ�เสนอผลงาน

บทบาท

วัน/เดือน

รศ.ดร.เดชา
สังขวรรณ

นำ�เสนอผลงาน Oral
Presentation

9–12 ม.ค.

ณ โรงแรมเลอ
เมอริเดียน
จังหวัดเชียงใหม่

  
รศ.ดร.สุวัจฉรา
เปี่ยมญาติ

  

9 – 12 ม.ค

ณ โรงแรมเลอ
เมอริเดียน
จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ฐิติพร
ศิริพันธ์
พันธเสน
  
ผศ.วรรณวดี
พูลพอกสิน

อ.ชานนท์  
โกมลมาลย์
อ.ปิ่นหทัย
หนูนวล
  
อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์
กาญจนกุญชร
อ.พิมพ์ฉัตร
รสสุธรรม
อ.ปุณิกา
อภิรักษ์ไกรศรี  
อ.สุขุมา อรุณจิต

นำ�เสนอผลงาน Oral
Presentation

137

รายงานประจำ�ปี 2555

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อหัวข้อ

ชื่อผู้สร้างผลงาน

11.

“Application of Social Network for
Conducting Social Welfare
and Social Work”
The Multipurpose Senior Center
for the Elderly in the Community
Field Work Practices in
Community Learning Process,
Community Participation and
Sustainable Relationship
“Promotion of the Rights and
Government Welfare of the Older
Persons and the Participation
of Community”
“The Motivation on Integrated  
Services Systems for the Rights
and Well-being of Older
Persons in Community”
Community Rebuilding :
The Coperation between
Community and University

อ.พงศยา
ภูมิพัฒน์โยธิน

12.
13.

14.

15.

16.

ศ.ศศิพัฒน์  
ยอดเพชร
รศ.กิตติยา
นรามาศ

บทบาท

วัน/เดือน

สถานที่
ที่นำ�เสนอผลงาน

นำ�เสนอผลงาน
Poster  

รศ.ระพีพรรณ
คำ�หอม
รศ.เล็ก สมบัติ

อ.ชานนท์  
โกมลมาลย์

นำ�เสนอผลงาน
Poster

9 – 12 ม.ค.

นำ�เสนอผลงานในการประชุมสัมมนาในงาน 2012 Joint World Conference on Social Work
and Social Development Action and Impact  
17.
“Disaster management :
รศ.ดร.เดชา
ร่วมอภิปราย
8 – 12
Perspectives for social work
สังขวรรณ
กรกฎาคม
and social development.”   
18.
“ Accomplishment of the
ศ.ศศิพัฒน์
นำ�เสนอผลงาน Oral
Elderly Fund“
ยอดเพชร
Presentation
19.
“The development of law
อ.ปานรัตน์
enforcement guidelines for
นิ่มตลุง
child protection Act B.E.2003
and the recommendation for
mechanism of Thai L.A.O.”
  
20.
“Government  Promotion of
รศ.ระพีพรรณ
นำ�เสนอผลงาน
Rights and Welfare for the Elders คำ�หอม
Poster
and the partipation of Community
in Thailand “

ณ โรงแรมเลอ
เมอริเดียน
จังหวัดเชียงใหม่

ณ เมือง สต๊อกโฮล์ม
สวีเดน
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางที่ 22 รายชื่อบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่นำ�เสนอผลงานวิชาการในการประชุม / สัมมนาระดับชาติ
ชื่อผู้นำ�เสนอ
บทความ

ลำ�ดับที่

ชื่อหัวข้อ

บทบาท

วัน/เดือน

1.

“การคุ้มครองทางสังคม
ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

รศ.อภิญญา
เวชยชัย

ร่วมอภิปราย

25 ม.ค. 2555
  

2.

“พัฒนาการและความเข้าใจ
ต่อความหมายของการคุ้มครอง
ทางสังคม”   

รศ.พงษ์กฤษณ์
มงคลสินธุ์

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation

25 ม.ค. 2555

3.

“การคุ้มครองทางสังคม :
บทบาทในการจัดการภัยพิบัติ”

รศ.ดร.นฤมล
นิราทร

นำ�เสนอผลงาน
25 ม.ค. 2555
Oral Presentation   

4.

“บทเรียนรู้เพื่อเตรียมการ
การบริหารจัดการภัยน้ำ�ท่วม
ของภาครัฐกับชุมชน”       

รศ.ระพีพรรณ
คำ�หอม

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation

25 ม.ค. 2555

5.

“นักสังคมสงเคราะห์กับบริการ
สุขภาพจิตสำ�หรับผู้ประสบพิบัติภัย”

รศ.ดร. กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุลย์

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation

25 ม.ค. 2555

6.

“การคุ้มครองผู้ประสบภัยเด็ก
และสตรีในศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ”

รศ.ดร.สุวัจฉรา
เปี่ยมญาติ

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation

25 ม.ค. 2555

7.

“การคุ้มครองทางสังคมของกลุ่ม
ผศ.อัญมณี
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”    บูรณกานนท์ และ
อ.สุขุมา อรุณจิต

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation

25 ม.ค. 2555

8.

“การติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ”

ศ.ศศิพัฒน์
ยอดเพชร

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation  

18 พ.ค.

9.

“การติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานด้านสตรี
และครอบครัว”

รศ.ระพีพรรณ
คำ�หอม

10.

“ภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์
กับการพัฒนา สังคมและ
เศรษฐกิจไทย”

รศ.เล็ก สมบัติ

11.

“การปรับตัวของแรงงานภาคเกษตร รศ.ดร.นฤมล
ต่อผลกระทบจากการค้าเสรี :
นิราทร
พิจารณาในมิติการคุ้มครองทางสังคม”   

สถานที่
ที่นำ�เสนอผลงาน
คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  
ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการ
โครงการสัมมนาการ
ความก้าวหน้า
งานวิจัยของคณาจารย์
คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  
ท่าพระจันทร์
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ลำ�ดับที่

ชื่อหัวข้อ

ชื่อผู้สร้างผลงาน

12.

“หมุนเวียนหนังสือ : ความรู้เดินทาง
และส่งต่อด้วยวิธีแห่งวิถีอิสลาม”

ผศ.วรรณวดี
พูลพอกสิน

13.

“การพัฒนาเยาวชนโดยชุดกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด : Dady”

อ.ปานรัตน์
นิ่มตลุง

บทบาท

วัน/เดือน

สถานที่
ที่นำ�เสนอผลงาน

การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี
14.

“ลักษณะและความต้องการ
ของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวของจังหวัดสิงห์บุรี”

ศ.ศศิพัฒน์
ยอดเพชร
  

นำ�เสนอผลงาน
/ ประธานห้องย่อย

15.

“ก้าวสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ของพลเมืองอาเซียน”

ศ.ดร.สุรพล
ปธานวนิช

นำ�เสนอผลงาน

16.

“อาเซียนระดับนานาชาติ”

รศ.ดร.เดชา  
สังขวรรณ

ประธานนำ�เสนอ
ผลงานห้องย่อย

17.

“แรงงานนอกระบบอาเซียน

รศ.ดร.นฤมล
นิราทร

ประธานนำ�เสนอ
ผลงานห้องย่อย

18.

“การพัฒนาความร่วมมือของ
นักสังคมสงเคราะห์ต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558”

รศ.ระพีพรรณ
คำ�หอม
  

นำ�เสนอผลงาน

19.

“การพัฒนากระบวนการคุ้มครอง
เด็ก : บทเรียนจาก
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
และการทำ�งานด้านเด็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”

อ.ปานรัตน์
นิ่มตลุง

นำ�เสนอผลงาน

  

30 พ.ย

โรงแรมรามาการ์เด้น
ถ.วิภาวดี–รังสิต
กรุงเทพฯ
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ตารางที่ 23 รายชื่อผลงานนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่นำ�เสนอผลงานวิชาการในการประชุม / สัมมนาระดับนานาชาติ
ลำ�ดับที่

ชื่อหัวข้อ

ชื่อผู้นำ�เสนอ
บทความ

บทบาท

วัน/เดือน

สถานที่
ที่นำ�เสนอผลงาน

การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 เรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม  คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม”  
1.

“การขับเคลื่อนพลังภาคีความร่วมมือ ยุพิน วรสิริอมร
สร้างสังคมสวัสดิการในระดับตำ�บล :
กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี”
  

2.

“การศึกษาตัวบ่งชี้โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
โดยชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ยกระดับชุมชนบ้างรางอีเม้ย
และบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

สมศักดิ์
อรมสิริพงศ์

3.

“อาสาสมัครเผ้าระวังและ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในตำ�บล
กับการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งของเด็กและเยาวชน”

นันทนา
วงศ์วัฒนาเสถียร

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation   

30 พ.ค.

โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ  ครั้งที่ 2
“การเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์สู่ประชาคมอาเซียน”  
4.

“แนวทางการส่งการทำ�งาน
ของผู้สูงอายุในประชาคมอาเซียน”

เอกจิตรา
คำ�มีศรีสุข

นำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation  

30 พ.ย

โรงแรมรามาการ์เด้น
ถ.วิภาวดี – รังสิต
กรุงเทพฯ
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รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ปานรัตน์  นิ่มตลุง
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อาจารย์นันทภรณ์  เอี่ยมวนานนทชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล
อาจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์
อาจารย์พงศยา  ภูมิพัฒน์โยธิน
อาจารย์ณัฏฐพัชร  สโรบล
อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร
อาจารย์นราเขต  ยิ้มสุข
อาจารย์เสาวธาร  โพธิ์กลัด
อาจารย์รณรงค์  จันใด
อาจารย์กรุณา  ใจใส
อาจารย์ธัญญาภรณ์  จันทรเวช
นางพรรณทวี  หนูแก้ว
นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์
นางสุนันทา  สาระบุตร
นางสาวขนิษฐา  จำ�นงษ์อาษา
นางสาวพิชญา  พึ่งทอง
นางอุลัยพร  โทบุตร
นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ
นายซอฟูหวัน  แวหะยี
นางสาวจุฬารัฏ  เมืองโคตร
นางสาวสุธิมา  วุฒิการ
นางสาวพิชามญชุ์  ขวัญเงิน
นางสาวกรรณิการ์  คำ�เขื่อน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

142

รายงานประจำ�ปี 2555

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บันทึก
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บันทึก

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-6132500  Fax. 02-2249417
ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-6965502–5  Fax. 02-9868323

ศูนย์ลำ�ปาง 248 หมู่ 2 ถ.ลำ�ปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยาคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง 52190
โทรศัพท์ 054-268701-8  Fax. 054-268701
พิมพ์ที่

บริษัท เอ็มไอซีพริ้นติ้งกรุ๊ป จำ�กัด
23 ซอยแก้วเงินทอง 37 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  
โทร. 02 865-5662-5  แฟกซ์. 02 865-5660
E-mail: micprinting@hotmail.com, micprinting@yahoo.com
www.micprinting.com
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