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สารจากคณบดี
ในปี 2555 คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้ง ตลอดระยะเวลา
ที่ ผ่ า นมา คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มี บ ทบาทอย่ า งสำ า คั ญ
ในการพัฒนาสถาบันสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม รวมทั้งสถาบัน
การพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนหลั ก ของสั ง คมไทย ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างสถาบันดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นภายใต้กระแส
ของการเปลีย่ นแปลงทางสังคม โดยทัง้ ในการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กล่าวได้วา่ ยิง่ สังคมมีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปมากเท่าใด สถาบัน
สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคมและชุมชน ย่อม
จะเพิ่มความสำาคัญและมีความจำาเป็นต่อสังคมมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น
ดั ง นั้ นคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ จึ ง มี ค วามชั ด เจนในทิ ศ ทางของ
การพัฒนาในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายกับองค์การ
วิชาชีพและสถาบันการศึกษาในกลุ่มเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา
มาตรฐานของการศึกษาและการปฏิบัติงานในอาชีพสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาสังคม ในประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากลตามทิศทาง
และกระแสของการเปลี่ ย นแปลงของโลกปั จ จุ บั น ในรอบปี 2554
ทีผ่ า่ นมา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้ดาำ เนินการในภารกิจด้านต่างๆ
ของคณะ และได้จัดทำารายงานประจำาปี พ.ศ.2554 ขึ้น โดยรวบรวม
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ค ณะได้ ดำ า เนิ น งานไปในรอบ
ปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในรายงานประจำาปี
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ
สั ง คม รวมทั้ ง สถาบั น พั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน และมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาสถาบันดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และยังประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายนามผู้บริหาร

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

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

รศ.ระพีพรรณ คำาหอม

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รศ.เล็ก สมบัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนย์ลำาปาง

ผศ.กมลทิพย์ แจ่งกระจ่าง
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ความเป็นมาและปัจจุบัน

คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2497 และ
ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2497 โดยมี
หลักการและเหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับ
การประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และ
การประชาสั ม พั นธ์ อั น เป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ท างสั ง คม ให้ เที ย บเท่ า
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ ดั ง นั้ น คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนัน้ เป็นต้นมา
ในระยะแรกการศึ ก ษาของคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา คือ แผนกสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มพี ระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2508 เพิ่ ม
แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่
ผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำาดับ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผนกวารสารศาสตร์ จึงได้แยกไปตัง้ เป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์ และ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2514 เวลา 16.30 น.
สื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา ได้แยกไปตัง้ เป็นแผนกอิสระสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2527 แม้ว่าแผนกวารสารศาสตร์ และ
แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ก็ยังพัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคมด้วยดีมาเป็นลำาดับ และใน พ.ศ.2537 ได้มีประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ สำานักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีนน้ั คณะได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง อีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ด้านการบริการวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน
ภายใต้ปรัชญา มุ่งพัฒนาสังคมและมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึดหลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย
และความแตกต่างของมนุษย์และวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
การบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงาน ทางด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเป็นผู้นำา
ในการสร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คำาประกาศสดุดีเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำาปีการศึกษา 2553
(10 สิงหาคม 2554)
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิ ชิ ต สุ ว รรณประกร
เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2485 ณ จังหวัดลพบุรี จบการศึกษา
แพทย์ศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2513,
Certificate Resident จาก Pennsylvania University เมื่อ พ.ศ.2517,
Certificate Resident จาก Yale University เมื่อ พ.ศ.2518 และ Dip.
American Board of Dermatology จาก The Mount Sinai Medical Center,
USA. เมื่อ พ.ศ.2518
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิ ชิ ต สุ ว รรณประกร
เข้ารับราชการครั้งแรกในตำาแหน่งแพทย์ประจำาบ้าน โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อ พ.ศ.2514 และได้ปฏิบัติงานหลายแห่ง จนถึง พ.ศ.2518
จึงได้เข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ
เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาตจวิทยา จนถึง พ.ศ.2543
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิ ชิ ต สุ ว รรณประกร
ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้เป็น รองประธานมูลนิธอิ าสา “เพือ่ นพึง่ (ภาฯ)
ยามยาก” สภากาชาดไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาธินดั ดามาตุ เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธาน ซึ่งได้ถวายงาน อำานวยการ
และปฏิบตั งิ านตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาหลายปี สามารถให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในภาวะประสบอุทกภัยในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก รวมทั้ง
การช่วยเหลือภายหลังภาวะนำา้ ลด ก็ยงั มีโครงการ อื่นๆ ติดตามมา เช่น
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก ตามแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง การวางระบบ
เฝ้าระวัง และเตือนภัยนำ้าท่วมฉับพลัน โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นต้น
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นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำาคัญ
หลายโครงการ เช่น คลินิคไลออน์สุพรรณหงส์ เพื่อให้การตรวจรักษาโรคผิวหนังฟรีสำาหรับพระภิกษุสงฆ์ นักบวช และ
ผู้มีรายได้น้อย, ศูนย์ทักษะการคิดเด็กด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(การเรียนรู้สำาหรับนักเรียนในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน), ศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส (เพื่อเด็กที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา), ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูจิตใจเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (เพื่อเด็กที่ประสบภัยสึนามิ), การพัฒนาสวางคนิเวส
ซึ่งเดิมเป็นอาคารที่พักผู้สูงอายุหลังแรกของสภากาชาดไทย ให้เป็นสถานที่พักของผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองให้มากที่สุด มีความเสี่ยง
น้อยที่สุด และมีการดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานที่ดีพอ และใช้เป็นต้นแบบในการบริการผู้สูงอายุ, โครงการอาสากาชาดฟื้นฟู
สุขภาพถึงบ้าน มีการอาสากาชาดออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้น ได้ดูแลตนเอง
อย่างถูกวิธี อันเป็นการลดภาระทางโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง เป็นต้น รวมทั้งโครงการโภชนาการไอโอดีนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่
ระดับประเทศ จนเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเกิดการตืน่ ตัวของประชาชนทัง้ ประเทศในการช่วยดำาเนินการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร มีความเชี่ยวชาญทางด้านตจวิทยา นอกจากการรับราชการ
และการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังได้จัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง โดยใช้
หลักธุรกิจแนวใหม่ ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ภายใต้คำาขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” ประสบความสำาเร็จ
จนได้รับรางวัล Quality Award ประจำาปี 2553 จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต
สุวรรณประกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษาในด้านวิชาการแพทย์ และด้านอื่นๆ
อีกหลายสาขา ขององค์กร สถาบันอุดมศึกษา และสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กระทรวง
สาธารณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย) เป็นต้น
จากประวัติและผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกอบกับความเป็นผู้มีคุณธรรรมและจริยธรรม จึงถือได้ว่า
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บำาเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 จึงมีมติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
พิชิต สุวรรณประกร เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำาปี 2553
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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งานบริหารและธุรการ
งานบริการการศึกษา
งานการคลังและพัสดุ
งานบริการวิชาการ
งานแผนและประกันคุณภาพ
งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมฯ
งานบริการสังคม

• ก.ก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ

เลขานุการคณะฯ

•
•
•
•
•
•
•

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

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษาคณบดี

• ก.ก.ภาควิชาการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ฯ
• ก.ก.ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ฯ

• ก.ก.ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ

รองคณบดีฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติ

• ก.ก.ฝ่ายการศึกษาศูนย์ลำาปาง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาศูนย์ลำาปาง

• ก.ก.ฝ่ายการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

• ก.ก.บริหาร
• ก.ก.ประเมินผลและพัฒนาบุคลากรฯ
• ก.ก.บริการสังคม • ก.ก.ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ก.ก.แผนงานและงบประมาณฯ
ก.ก.ศูนย์ข้อมูลทางสังคมฯ
ก.ก.ประหยัดพลังงาน
ก.ก.จัดทำาโครงสร้างอัตรากำาลังฯ

•
•
•
•

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

คณบดี

กรรมการประจำาคณะฯ

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

•
•
•
•
•

งานบริการการศึกษา

งานการคลัง และพัสดุ
หมวดการเงิน
หมวดบัญชี
หมวดงบประมาณ
หมวดพัสดุ

สำานักงานเลขานุการ

•
•
•
•

งานบริการสังคม*

งานบริการวิชาการ

หมวดวิจัย
หมวดประเมินผลและพัฒนาการสอน
หมวดเผยแพร่วิชาการ และวารสาร
หมวดฐานข้อมูล และเทคโนโลยีฯ
หมวดวิเทศสัมพันธ์

งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมฯ*

หมวดปริญญาตรี
หมวดปริญญาโท
หมวดปริญญาเอก
หมวดการศึกษาภาคปฏิบัติ
หมวดกิจการนักศึกษา
หมวดพัฒนาหลักสูตร

• หมวดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
• หมวดศูนย์บริการผู้สูงอายุ
• หมวดบริการชุมชน

คณะกรรมการประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประชุมครั้ง 3/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554

• หมวดโครงการบริการสังคม
• หมวดฝึกอบรม และบริการสังคม
• โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
- สาขา บส.
- สาขา MCJA
- สาขา รส.ม.
- สาขา พช.ม.
- สาขา บส. ศูนย์ลำาปาง

•
•
•
•
•

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำานักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•
•
•
•
•

งานแผนและประกันคุณภาพ*
• หมวดนโยบายและแผน
• หมวดมาตรฐานเพื่อการบริหาร
• หมวดประกันคุณภาพ

งานบริหารและธุรการ
หมวดสารบรรณ
หมวดการเจ้าหน้าที่
หมวดสวัสดิการ
หมวดอาคารสถานที่
หมวดยานพาหนะ

หมายเหตุ
* เป็นโครงสร้างที่แบ่งเป็นการภายในคณะ
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นางนิตยา ทองสุขดี / หน.งาน
นางสาวิตรี มีสมบูรณ์
น.ส.วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์
นางอุลัยพร โทบุตร
น.ส.พิชามญชุ์ ขวัญเงิน ***
จ.บริหารทั่วไป**
นายจรัญ อยู่เจริญ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• น.ส.จารุณี มุมบ้านเซ่า / รษก.หน.งาน
• นักวิชาการศึกษา**
•
•
•
•
•
•
•

งานบริการการศึกษา
นายสมชาย ไมตรี / หน.งาน
นางอภิสรา รัตนศรทอง
น.ส.เบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น
น.ส.ชีวภัทร ธรรมเกษร
น.ส.จุฬารัฏ เมืองโคตร
น.ส.ปัญจพร ดิษฐทิม
นางยุพาพร ศุกรินทร์ ***
นักวิชาการศึกษา**

งานแผนและประกันคุณภาพ*

นายวิทยา มาชมสมบูรณ์
นายกลิ่น ทองอินทร์
นายพิชัย ด้วงนิล
นายประสงค์ สิงห์โต
นางราตรี สกุลเมตตาธรรม
นายบุญลือ เถาแตง
นางพันพร สมศรี

หมายเหตุ
* เป็นโครงสร้างที่แบ่งเป็นการภายในคณะ
** อยู่ระหว่างบรรจุ
*** ปฏิบัติงานประจำา ณ ศูนย์ลำาปาง

•
•
•
•
•
•
•

งานบริหารและธุรการ

นางพักตร์พิมล ฤทธิ์สรไกร / รษก.หน.งาน
น.ส.ขนิษฐา จำานงค์อาษา
น.ส.จุฑามาศ คำาแก้ว
นางวิไล จำานงค์อาษา
นางชมบุญ พิกุล
นายมานพ จันทร์รูปงาม
นางศิริพร ภูใบบัง

•
•
•
•
•

•
•
•
•

น.ส.สุวรี ปิ่นเจริญ / รษก.หน.งาน
นายซอฟูหวัน แวหะยี
น.ส.พิชญา พึ่งทอง
น.ส.กรรณิการ์ คำาเขื่อน***

งานบริการวิชาการ

•
•
•
•
•
•

นางสุนันทา สาระบุตร
น.ส.วราภรณ์ ภู่อ่อน
น.ส.อุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
น.ส.วิภาวี โพธิ์ทอง
นางสุวรรณา บรรดิสก์
นางกอบกนก ทองอินทร์

งานบริการสังคม*
น.ส.ปิยภัทร คุณเจริญ
นางพรรณทวี หนูแก้ว
น.ส.สุธิมา วุฒิการ
นางจินดา เพิ่มพูล
นางวารี ถาวรมั่นกิจการ

นางกฤษณา พร้อมศรีทอง / หน.งาน
น.ส.อรวรรณ วิชาชัย
นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์
นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่
นักวิชาการเงินและบัญชี**

งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมฯ*

•
•
•
•
•

งานการคลัง และพัสดุ

นายสมชาย ไมตรี / รษก.เลขาฯ

สำานักงานเลขานุการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอัตรากำาลัง
สำานักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายนามกรรมการประจำาคณะ
คณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช
รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ
อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล
รองศาสตราจารย์กิตติยา นรามาศ
อาจารย์ปานรัตน์ นิ่มตลุง
รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำาหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
นายบัณฑร อ่อนดำา
นายนัทธี จิตสว่าง
นายสุนันท์ โพธิ์ทอง
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
นางนภา เศรษฐกร
นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล
นางอัญชลี ศิลาเกษ
รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย
อาจารย์ชลธิชา พันธุ์พานิช
รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
นางดวงพร จันทร์มณี
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ
21.
22.

นายสมชาย ไมตรี
นางนิตยา ทองสุขดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ทำาเนียบคณบดี

14

ลำาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ศาสตราจารย์ มาลัย หุวะนันท์
ศาสตราจารย์ วิบูลย์ ธรรมวิทย์
ศาสตราจารย์ พลตรี บัญชา มินทรขินทร์
ศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังสุสิงห์
ศาสตราจารย์ คุณนวลนาฏ อมาตยกุล
ศาสตราจารย์ วารุณี บิณฑสันต์
ศาสตราจารย์ เทวี รัชตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐไชย ตันติสุข
รองศาสตราจารย์ นันทนีย์ ไชยสุต
รองศาสตราจารย์ วิจิตร ระวิวงศ์

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง
พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2504 – 2508
พ.ศ. 2508 - 2512
พ.ศ. 2512 – 2515
พ.ศ. 2516 - 2517
พ.ศ. 2518 – 2522
พ.ศ. 2523 – 2525
พ.ศ. 2526 – 2527
พ.ศ. 2528 – 2529

11
12
13
14
15
16
17
18
19

รองศาสตราจารย์ วิจิตร ระวิวงศ์
รองศาสตราจารย์ นิภา ส.ตุมรสุนทร
รองศาสตราจารย์ นิภา ส.ตุมรสุนทร
อาจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ

พ.ศ. 2530 – 2531
พ.ศ. 2531 – 2533
พ.ศ. 2534 – 2536
พ.ศ. 2537 – 2540
พ.ศ. 2541 – 2543
พ.ศ. 2543 – 2546
พ.ศ. 2546 -2549
พ.ศ. 2549 - 2552
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
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ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รายพระนาม

ปริญญา

ปีการศึกษา วัน/เดือน/ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2537

31 ก.ค.2538

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2542

28 ก.ค.2543

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2501

17 ก.ค.2502

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2508

4 ส.ค.2509

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2522

29 ต.ค.2523

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อัครราชกุมารี

2526

26 ก.ค.2527

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2525

4 ส.ค.2526

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2530

20 ก.ค.2531

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารงานยุติธรรม

2552

19 ส.ค.2553
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ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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ปีการศึกษา
2504
2504
2512
2512
2517
2524
2525
2527
2529
2529
2533
2533
2535
2536
2538

วัน/เดือน/ปี
25 ต.ค.2505
25 ต.ค.2505
6 ส.ค.2513
6 ส.ค.2513
2 ต.ค.2518
5 ส.ค.2525
4 ส.ค.2526
25 ก.ค.2528
30 ก.ค.2530
30 ก.ค.2530
25 ก.ค.2534
25 ก.ค.2534
29 ก.ค.2536
27 ก.ค.2537
31 ก.ค.2539

2539
2543
2543
2545
2545
2546
2547
2548
2550
2551
2551
2553

31 ก.ค.2540
26 ก.ค.2544
26 ก.ค.2544
1 ส.ค.2546
1 ส.ค.2546
6 ส.ค.2547
4 ส.ค.2548
10 ส.ค.2549
14 ส.ค.2551
13 ส.ค.2552
13 ส.ค.2552
10 ส.ค.2554

รายนาม
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
นายปกรณ์ อังศุสิงห์
นายสุวรรณ รื่นยศ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ศาสตราจารย์ คุณนวลนาฏ อมาตยกุล
คุณหญิง จันทนี สันตะบุตร
ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร
คุณหญิงอัมพร มีศุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐไชย ตันติสุข
นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
ศาสตราจารย์ วารุณี บิณฑสันต์
นายบุญธรรม ต.สุวรรณ
ดร.สายสุรี จุติกุล
นายไสว พราหมณี
พระพรหมคุณาภรณ์
(จิรปุญฺโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)
พระครูอาทรประชานาถ (พระอธิการอลงกต)
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
รองศาสตราจารย์ วิจิตร ระวิวงศ์
บาทหลวง โจเซฟ เอช ไมเออร์
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
นายแพทย์ บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
นายประยงค์ รณรงค์
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
นายนัทธี จิตสว่าง
นางดาราวรรณ ธรรมารักษ์
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร
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ปริญญา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผลการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญประจำาปี 2554
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Social Administration
Thammasat University
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การบริหาร
บุคลากร
§º»ÃÐÁÒ³
อาคารสถานที่
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บุคลากร
บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประกอบด้วย ข้าราชการ
เงินรายได้ ในปีงบ พ.ศ. 2554 มีจำานวนทั้งสิ้น 101 คน ดังนี้ี

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำา และพนักงาน

บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำาแนกตามประเภทของบุคลากรและเงินงบประมาณ
ประเภท
งบประมาณแผ่นดิน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำา
พนักงานเงินรายได้
รวม

ปีงบประมาณ 2554
จำานวน (คน)

ร้อยละ

36
32
13
13
101

35.6 %
31.7 %
12.9 %
19.8 %
100.00

หมายเหตุ: รวมอัตราว่างที่กำาลังดำาเนินการบรรจุ

แผนภู มิ แ สดง จำ า นวนข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลู ก จ้ า งประจำ า พนั ก งานเงิ น รายได้
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำา
พนักงานเงินรายได้
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บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำาแนกตามสายงาน
สายงาน
สายวิชาการ (อาจารย์)
สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

ข้าราชการ

พนักงาน

ลูกจ้าง/พนักงานเงินรายได้

รวม

26
10
36

23
9
32

3
30
33

52
49
101

หมายเหตุ: รวมอัตราว่างที่กำาลังดำาเนินการบรรจุ

ตารางแสดงจำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ และวุฒิการศึกษา
ตำาแหน่ง

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

รวม

8 (38.8)
2 (25)
6 (28.5)
15 (29.4)

2 (100)
13 (61.1)
6 (75)
15 (71.4)
36 (70.5)

2 (100)
21 (100)
8 (100)
21 (100)
52 (100)

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม
หมายเหตุ: รวมอัตราว่างที่กำาลังดำาเนินการบรรจุ

บุคลากรสายวิชาการ หรือสายอาจารย์ จำาแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำานวน
15 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จำานวน 36 คน เมื่อจำาแนกตามการดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ มีตำาแหน่ง ศาสตราจารย์
2 คน รองศาสตราจารย์ 21 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน และอาจารย์ 21 คน

แผนภูมิแสดงจำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ และวุฒิการศึกษา
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
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ตารางจำ า แนกตามรายชื่ อ ตำ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ และความเชี่ ย วชาญ ของคณาจารย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จำานวนรวมทั้งสิ้น 52 คน ดังนี้
ลำาดับที่
1

ศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล
นางศศิพัฒน์ ยอดเพชร

คุณวุฒิ
สส.บ.
(เกียรตินิยมดี)
สส.ม

สาขาวิชา

สำาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2512

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2515
2523
2538

2

ศาสตราจารย์

นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์

ศศ.บ.
M.Sc.

โบราณคดี
Environmental Remote
Sensing & Geo-Information
System for Development

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Asian Institute of Technology (AIT)

3

รองศาสตราจารย์

นางสาวศักดิ์ศรี
บริบาลบรรพตเขตต์

สส.บ.
M.A.P.A.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Organization & Management

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Santo Tomas,
The Philippines.

4

รองศาสตราจารย์

นางสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์

สส.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2514
2518

5

รองศาสตราจารย์

นางนงลักษณ์ เทพสวัสดิ์

B.A. (pass)
M.A.
Ph.D.

Social Work
Social Work
Social Work

Delhi University, India
Delhi University, India
Delhi University, India.

2511
2514
2527

6

รองศาสตราจารย์

นางวันทนีย์ วาสิกะสิน

สส.บ.
(เกียรตินิยมดี)
M.S.P.H.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2514

Population & Family Planning

University of Hawaii,USA.

2520

7

รองศาสตราจารย์

นางปาริชาติ วลัยเสถียร

สส.บ.
M.Sc.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rural Development Planning

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asian Institute of Technology.

2516
2524

8

รองศาสตราจารย์

นายสุรพล ปธานวนิช

นศ.บ
สส.ม.
M.A.

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Labour & Development

2518
2524
2530

Ph.D.

Social Policy

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

กศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.S.

สังคมศึกษา

มศว.บางแสน

2518

Agrarian Studies

The University of the Philippines
Los Banos., The Philippines
Asian Institute of Technology.

2525
2543

9

10

22

ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

นายวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

นางกิตติยา นรามาศ

2545

Ph.D.

Urban Environmental
Engineering & Management

อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2520

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523
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สำาเร็จการศึกษาจาก

ลำาดับที่

ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

11

รองศาสตราจารย์

นายพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์

ร.บ.
น.บ.
สส.ม.
M.Sc.

รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Criminal Justice

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of New Haven, USA.

2525
2529
2530
2537

12

รองศาสตราจารย์

นางสาวสุวัจฉรา เปี่ยมญาติ

ค.บ.
M.Sc.
Ph.D.

ครุศาสตร์
Counseling
Development & Child Psychology

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Kansas, USA.
University of Kansas, USA.

2515
2522
2535

13

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

14

รองศาสตราจารย์

นางระพีพรรณ คำาหอม

ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2523

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526

สส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2518

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526

15

รองศาสตราจารย์

นางเล็ก สมบัติ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

16

รองศาสตราจารย์

นางสุดสงวน สุธีสร

น.บ.
M.S.

นิติศาสตร์
Criminology Law Enforcement

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
California State.
University-Fresno., USA

2520
2522

17

รองศาสตราจารย์

นางภาวนา พัฒนศรี

ศ.บ.
สส.ม.
M.A.

เศรษฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Women and Development

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Hague, The Netherlands.

2518
2524
2531

18

รองศาสตราจารย์

นายวุฒิสาร ตันไชย

วท.บ.
พบ.ม.
M.P.S.

ชีววิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
Policy Science

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2523
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2525
Saitama University., Japan.
2529

19

รองศาสตราจารย์

นายกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

สส.บ.
สส.ม.
M.A.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Public Administration

2522
2529
2536

Ph.D.

Social Work (Research in Policy)

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

2543

20

รองศาสตราจารย์

นางอภิญญา เวชยชัย

ค.บ.
สส.ม.

ครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523
2528

21

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
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ลำาดับที่

24

ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

22

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

23

รองศาสตราจารย์

นายเดชา สังขวรรณ

ร.บ.
ร.ม.
M.A.

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
Criminology & Criminal Justice

2516
2518
2520

Ph.D.

Social Service Administration

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

2535

24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา

สส.บ.
M.Sc.
Ph.D.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rural & Regional Planning
Urban Environmental Management

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asian Institute of Technology (AIT)
Asian Institute of Technology (AIT)

2520
2526
2546

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสิริพรรณ ศรีมีชัย

สส.บ.
รป.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2530
2537
2537

26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวอัญมณี บูรณกานนท์

ค.บ.
สส.ม.
M.S.W.

ครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Social Work

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Washington University, USA.

2523
2527
2544

27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวกมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

ศศ.บ.
สส.ม.

ประวัติศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2522
2530

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางฐิติพร พันธเสน

ศศ.บ.
M.A.
Ph.D.

ภาษาอังกฤษ
Social Service Administration
Education

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

2525
2530
2539

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาววรรณลักษณ์ เมียนเกิด

ศศ.บ.
สส.ม.

พัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542
2545

31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาววรรณวดี พูลพอกสิน

วท.บ.
วพ.บ.
ป.บัณฑิต
สส.ม.

สุขศึกษา
(การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1)
การวิจัยทางสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวลัยลงกรณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538
2545
2553
2544

32

อาจารย์

นางชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ศศ.บ.
M.S.
M.A.

ศิลปศาสตร์
Social Gerontology
Employment and Labour Studies

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

2533
2538
2544
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ลำาดับที่

ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

33

อาจารย์

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

สังคมวิทยา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Organization and Management

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2541
University of New South Wales, 2554
Austalia

34

อาจารย์

นางสาวพิมพ์ฉัตร รสสุธรรม

สส.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2541
2545

35

อาจารย์

นางสาวมาดี ลิ่มสกุล

สส.บ.
สส.ม.
สส.ด.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543
2546
2552

36

อาจารย์

นางสาวปิ่นหทัย หนูนวล

รศ.บ.
สส.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538
2544

37

อาจารย์

นางสาวชลธิชา พันธ์พานิช

สว.บ.,
สส.ม.
M.S.W.

สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Social Work

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Michigan State University

2532
2537
2541

38

อาจารย์

นายวีรบูรณ์ วิสารทสกุล

วท.บ.
เกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

2534
2538

ศศ.บ.
สส.ม.
ค.ด.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538
2545
2552

39

อาจารย์

นางสาวมาลี จิรวัฒนานนท์

40

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552
2548

นางสาวสร้อยมาศ รุ่งมณี

ร.บ.
รัฐศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์การเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548
2549

41

42

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวปานรัตน์ นิ่มตลุง

ศิลปะศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พัฒนศึกษา

43

อาจารย์

นางปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี

สส.บ.
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546
2550

44

อาจารย์

นายพงษ์เทพ สันติกุล

บธ.บ.
ศ.ม.
สส.ด.

การตลาด
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
การบริหารสังคม

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540
2545
2550
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25

ลำาดับที่ ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ
45

46

47

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายชานนท์ โกมลมาลย์

นางสาวสุขุมา อรุณจิต

นางสาวพงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน

คุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
2549

สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
รส.ม.
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

สส.บ.
ศศ.ม

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(พัฒนามนุษย์และสังคม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2550

พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
Business Administration

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

2536
2538

49

อาจารย์

นางสาวนันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย บช.บ.
M.B.A.
M.H.S.A.

Health Management and Policy

ศศ.บ.

บริหารอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวการโรงแรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544
2550

สส.ม.
สส.ด.

26

ปี
2547

นางสาวณัฏฐพัชร สโรบล

นางสาวศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์

อาจารย์

สำาเร็จการศึกษาจาก

สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สส.ม.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

48

50

สาขาวิชา

2540

51

อาจารย์

นายนราเขต ยิ้มสุข

บธ.บ.
บธ.ม.
ศศ.ม.

การตลาด
การตลาด
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542
2547
2552

52

อาจารย์

นางสาววิไลภรณ์ โคตรบึงแก

สส.บ.
M.S.
Ph.D.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rehabilitation Psychology
Rehabilitation Counselor
Education

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Wisconsin-Madison
Michigan State University

2545
2549
2552
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ตารางแสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำากว่าปริญญาตรี
รวม

จำานวน

ร้อยละ

8
25
16
49

16.3 %
51.0 %
32.6 %
100.0 %

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำานวนรวม 49 คน สามารถจำาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท
จำานวน 8 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 25 และจบการศึกษาต่ำากว่าระดับปริญญาตรี จำานวน 16 คน

แผนภูมิแสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

25
20
15
10

ชุดข้อมูล 1

5
0

ป.โท

ป.ตรี

ตำ่ากว่า ป.ตรี
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27

28

ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายสมชาย ไมตรี

ตำาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ชำานาญการพิเศษ

2

นางนิตยา ทองสุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำานาญการพิเศษ

3

นางกฤษณา พร้อมศรีทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำานาญการพิเศษ

4

นางอำาพร อรรถเอี่ยม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำานาญงาน

5

นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น

นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ

6

นางสาวอรวรรณ วิชาชัย

นักวิชาการพัสดุ ชำานาญการ

7

นางอภิสรา รัตนศรทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ

8

นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำานาญการ

9

นางพักตร์พิมล ฤทธิ์สรไกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ

10

นางสาวิตรี มีสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ

11

นางสาวจารุณี มุมบ้านเซ่า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12

นางสาวชีวภัทร ธรรมเกษร

นักวิชาการศึกษา

13

นางสาววราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

บุคลากร

14

นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ

นักวิจัย

15

นายซอฟูหวัน แวหะยี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

16

นางอุลัยพร โทบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

17

นางสาวขนิษฐา จำานงอาสา

นักวิชาการศึกษา

18

นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร

นักวิชาการศึกษา

19

นางสาวปัญจพร ดิษฐทิม

นักวิชาการศึกษา

20

นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่

นักวิชาการเงินและบัญชี

21

นางสาวพิชญา พึ่งทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

22

นางสุนันทา สาระบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

23

นางสาววิภาวี โพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

24

นางสาวสุธิมา วุฒิการ

นักวิชาการศึกษา

25

นางจินดา เพิ่มพูน

นักวิชาการเงินและบัญชี
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ที่
26

ชื่อ-นามสกุล
นางพรรณทวี หนูแก้ว

ตำาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

27

นางวารี ถาวรมั่นกิจการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

28

นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

29

นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์

นักวิชาการศึกษา

30

นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

31

นางสุวรรณา บรรดิสก์

นักวิชาการเงินและบัญชี

32

นางสาวจุฑามาศ คำาแก้ว

ครูพี่เลี้ยง

33

นางวิไล จำานงอาษา

ครูพี่เลี้ยง

34

นางยุพาพร ศุกรินทร์

นักวิชาการศึกษา

35

นางสาว พิชามณชุ์ ขวัญเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

36

นางสาวกรรณิการ์ คำาเขื่อน

ผู้ช่วยงานบริการการศึกษา

37

นายสัตทา ชุณสาย

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

38

นายจรัญ อยู่เจริญ

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

39

นายวิทยา มาชมสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

40

นายกลิ่น ทองอินทร์

พนักงานสถานที่ บ.1

41

นางชมบุญ พิกุล

พนักงานสถานที่ บ.1

42

นายพิชัย ด้วงนิล

พนักงานสถานที่ บ.1

43

นางศิริพร ภูใบบัง

พนักงานสถานที่ บ.1

44

นายประสงค์ สิงโต

พนักงานสถานที่ บ.1

45

นางราตรี สกุลเมตตาธรรม

พนักงานสถานที่ บ.1

46

นายบุญลือ เถาแตง

พนักงานสถานที่ บ.1

47

นายมานพ จันทร์รูปงาม

พนักงานสถานที่ บ.1

48

นางพันพร สมศรี

พนักงานสถานที่

49

นางกอบกนก ทองอินทร์

พนักงานสถานที่
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29

งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้รับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จากงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานจำาแนกตามแหล่งงบประมาณและแผนงาน ดังนี้

ตารางแสดงจำานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2554
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รวม
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษา
1. แผนงานจัดการศึกษา
2. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แผนงานกิจการนักศึกษา

30

จำานวน (บาท)
35,213,300
35,213,300

1,670,000
1,141,500
229,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัย
4. แผนงานวิจัย

350,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การให้บริการวิชาการ
5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

469,700

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างมาตรฐานการทำางาน
6. แผนงานบริหาร
7. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. แผนงานทรัพยากรมนุษย์
9. เงินสำารองจ่าย

5,295,900
150,000
1,315,000
40,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
10. แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
รวม

71,000
10,732,100
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อาคารสถานที่

ปีงบประมาณ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใช้พื้นที่อาคารสถานที่สำาหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ต่างๆ
ที่เป็นอาคารของคณะฯ และอาคารของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ท่าพระจันทร์ มีอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 3,382 ตารางเมตร ประกอบด้วย
พื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะฯ จำานวน 2,419 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยส่วนของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จำานวน 963 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใช้อาคารและสถานที่ ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2. ศูนย์รังสิต มีอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 3,388 ตารางเมตร และใช้อาคารและสถานที่
ของคณะ/หน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3. ศูนย์ลำาปาง ใช้อาคารและสถานที่ร่วมกันกับคณะ/สาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
4. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ มีพื้นที่ใช้สอย
รวม 1,173 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในส่วนของสนามเด็กเล่นอีก จำานวน 558 ตารางเมตร
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การเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
การฝึกภาคปฏิบัติ
การพัฒนานักศึกษาและ
กิจกรรมนักศึกษา
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การจัดการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรี
ได้เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำาปาง ในระดับปริญญาโท ได้เปิดการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ โดยเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ สำาหรับหลักสูตรการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนนั้น มีต่อดังนี้

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
2.4 โครงการปริญญาโท สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
2.5 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรม
2.6 โครงการปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน
3. ระดับปริญญาเอก
3.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม

จำานวนนักศึกษา และผู้สำาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 มีผู้จบการศึกษา จำานวน 478 คน ประกอบด้วย
ปริญญาตรี 316 คน (ศูนย์รังสิต 251 คน และศูนย์ลำาปาง 65 คน)
ปริญญาโท 159 คน (ภาคปกติ 21 คน ภาคพิเศษ 138 คน)
ปริญญาเอก 3 คน

34

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รายงานประจำาปี 2554

ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี จำานวน 1,802 คน ประกอบด้วย
ปริญญาตรี 1,259 คน (ศูนย์รังสิต 986 คน และศูนย์ลำาปาง 300 คน)
ปริญญาโท 526 คน (ภาคปกติ 93 คน และภาคพิเศษ 433 คน)
ปริญญาเอก 17 คน
ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาเข้าใหม่ รวมจำานวน 588 คน ประกอบด้วย
ปริญญาตรี 395 คน (ศูนย์รังสิต 281 คน และศูนย์ลำาปาง 114 คน)
ปริญญาโท 191 คน (ภาคปกติ 22 คน ภาคพิเศษ 169 คน)
ปริญญาเอก 2 คน

ตารางสถิตินักศึกษาทุกชั้นปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2554
ที่

ระดับ/สาขา

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ขึ้นไป

รวม

1

ปริญญาตรี
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
ปริญญาโท ภาคปกติ
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- พัฒนาชุมชน
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
- การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
- การบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
- พัฒนาชุมชน
ปริญญาเอก
- การบริหารสังคม
รวม

395
281
144
21
17
4
169
44
52
37
36
2
2
587

282
232
50
22
17
5
123
55
49
19
3
3
430

274
228
43
29
23
6
58
24
7
7
20
4
4
365

308
245
63
21
16
5
83
43
3
13
24
8
8
420

1,259
986
300
93
73
20
433
166
111
57
99
17
17
1,802

2

3

4

หมายเหตุ เฉพาะจำานวนนักศึกษาที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554
ที่มา : สำานักทะเบียนและประมวลผล
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ตารางสถิติผู้จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติผู้จบการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2498 – 2553 (ตั้งแต่เปิดการศึกษา – ปัจจุบัน)
ระดับ

จำานวน

ร้อยละ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

6,622
4,077
32
10,731

61.7
38.0
0.3
100.0

สถิติผู้จบการศึกษา แบ่งตามหลักสูตร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2550-2553
ที่

ระดับ/สาขา

1

ปริญญาตรี
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
ปริญญาโท ภาคปกติ
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- พัฒนาชุมชน
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
- การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
- การบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
- พัฒนาชุมชน
ปริญญาเอก
- การบริหารสังคม
รวม

2

3

4
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ปีการศึกษา
2550

2551

2552

2553

256
223
33
35
24
11
102
39
45
5
13
2
2
395

273
240
33
36
25
11
195
77
43
52
23
4
4
508

254
206
48
29
21
8
148
55
42
42
9
2
2
433

316
251
65
21
15
6
138
45
33
42
18
3
3
478

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ที่ให้แบ่งส่วนราชการในคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และสำานักงานเลขานุการ
ภาควิชาฯ กำาลังก้าวเข้าสู่การดำาเนินงานในปีที่ 18 (2555) มีหัวหน้าภาควิชาฯมาแล้ว 5 ท่าน ได้แก่
1) รศ.ดร.ศรีทับทิม พานิชพันธุ์
2) ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
3) รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
4) รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
5) ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
6) รศ.ระพีพรรณ คำาหอม (รับตำาแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2555)
การบริหารจัดการของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ
โดยหัวหน้าภาควิชาได้มาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ในภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีวาระการทำางาน 3 ปี โดยได้รับการ
แต่งตั้งจากอธิการบดี การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารคณะฯ(คณบดี)
กลไกหลักการบริหารจัดการของภาควิชาคือ คณะฯจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการภาควิชาทีม่ อี งค์ประกอบของการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะฯ ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโครงการปริญญาตรี ผู้อำานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
(ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตัวแทนกลุม่ ชำานาญการด้านวิธกี ารปฏิบตั งิ าน (Concentration) ประกอบด้วย
3 หมวดวิชาได้แก่
1. หมวดวิชาสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work)
2. หมวดวิชาวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Research in Social Work)
3. หมวดวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
กลุ่มชำานาญการตามกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่
3.1 การพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
3.2 สวัสดิการผู้สูงอายุ
3.3 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
3.4 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
3.5 การบริหารแรงงานและสวัสดิการ
การบริหารจัดการภาควิชามีเจ้าหน้าที่ ของสำานักงานเลขานุการคณะฯ ที่ดูแลรับผิดชอบงานของภาควิชาและงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ 2 คน ได้แก่
1. คุณอภิสรา รัตนศรทอง
2. คุณจุฬารัฏ เมืองโคตร
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คณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
รศ.ระพีพรรณ คำาหอม
รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
รศ.อภิญญา เวชยชัย
รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
นายสมชาย ไมตรี
นางอภิสรา รัตนศรทอง
นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร
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ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถานการณ์ของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วุฒิการศึกษาและตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ หรือสายอาจารย์ จำานวน 40 คน แบ่งตาม
วุฒิการศึกษาพบว่า ร้อยละ 30.0 ของอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และร้อยละ 70.0 ของคณาจารย์ จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีเพียงร้อยละ 25.6 ตำาแหน่งทางวิชาการพบว่า อาจารย์มีตำาแหน่งศาสตราจารย์ ร้อยละ 5.0 อาจารย์มีตำาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 32.5 และมีตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 15.0 ตามภาพและ ตารางที่ 1

กราฟแสดงจำานวนระดับการศึกษาและตำาแหน่งวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาฯ
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ตารางที่ 1 จำานวน ร้อยละระดับการศึกษาและตำาแหน่งวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาฯ
ภายในปี 2554 -2564 ภาควิชาฯจะมีคณาจารย์ที่มีตำาแหน่งวิชาการเกษียณอายุราชการจำานวน 17 ท่าน ได้แก่
ตำาแหน่งศาสตราจารย์ 2 ท่าน ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์จำานวน 13 ท่าน และตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน โดยในปี 2554
มีการเกษียณอายุจำานวน 2 ท่าน แต่เนื่องจากอัตรากำาลังทดแทนของภาควิชาฯไม่เพียงพอ และคณะฯ มีจำานวนวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก – ปริญญาตรี (หลายศูนย์) จึงทำาให้มีจำานวนอาจารย์ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
จำาเป็นต้องมีการจ้างอาจารย์เป็นรายปีที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์เพิ่มจำานวน 1 ท่าน และมีอาจารย์ที่ขอขยาย
ระยะเวลาการทำางานจาก 60 ปี เป็น 65 ปี จำานวน 1 ท่าน
ตำาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

2.5 (1)
22.5 (9)
12.5 (5)
32.5 (13)
70.0 (28)

2.5 (1)
10.0 (4)
2.5 (1)
15.0 (6)
30.0 (12)

5.0 (2)
32.5 (13)
15.0 (6)
47.5 ( 19)
100.0 (40)
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ปีพ.ศ.
ศ.
รศ.
ผศ.
รวม

2554
1
1
2

2555
1
1

2556
1
1

2557
3
3

2558
1
1

2559
1
1

2560
1
2
2

2561
2
1
3

2562
1
1
2

2563
1
1

2564
-

รวม
3
13
2
17

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

อาจารย์

จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วภาควิ ช าฯ ได้ มี ก ารวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถทดแทนอั ต รากำ า ลั ง ที่ จ ะเกษี ย ณไป
ขณะเดียวกันการเปิดรับอัตราพนักงานอาจารย์ใหม่ ภาควิชาฯได้มีนโยบายการรับผู้ท่มี ีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และมีผลงานวิชาการที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะยาวของคณะ รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่
ของคณะฯได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ รวมทั้งการส่งเสริมให้อาจารย์มีการขอ
ตำาแหน่งทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ได้รับตำาแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์ จำานวน 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์
ดร.สุรพล ปธานวนิช และตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 1 ท่าน คือ ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน
การส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาควิชาได้มีการทำางานในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับเอเชียแปซิฟิค (APASWE)
ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้ง
“สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย” ซึ่งเป็นการรวมตัวของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้มีการจัดทำา มคอ.1 ร่วมกันกับสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนจำานวน 7 แห่ง
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยเกริก มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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ผลการดำาเนินงานของภาควิชาในปีการศึกษา 2554
1. ด้านการบริหาร

1) การขยายเวลา 5 ปีเพือ่ การต่ออายุราชการของอาจารย์จาำ นวน 1 ท่านได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช
และการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ที่มีตำาแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์ระยะเวลา 1 ปี จำานวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์
วันทนีย์ วาสิกะสิน
2) การรับอาจารย์ใหม่ ปี 2554 มีการรับตำาแหน่งพนักงานราชการ ตำาแหน่งอาจารย์ จำานวน 5 อัตรา รับได้จริง จำานวน
4 อัตรา มีอาจารย์มารายงานตัวแล้ว 3 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย
2. อาจารย์นราเขต ยิ้มสุข
3. อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
และมี 1 อัตราที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับใหม่ทดแทนตำาแหน่งดังกล่าว ปีงบประมาณ
2555 มีการรับอาจารย์ใหม่จำานวน 4 อัตราเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ 3 ท่านได้แก่
1) รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
2) รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
3) อาจารย์ใหม่แทนผู้สอบผ่านที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้
4) อาจารย์ศูนย์ลำาปาง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงาน
3) การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ จบการศึกษา Ph.D. in Organization and Management , The University of New South
Wales, Australia. ได้รายงานตัวปฏิบัติงานของภาควิชาฯ
4) การลาศึกษาต่อในประเทศ
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อในประเทศจำานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ลาศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. อาจารย์ สุขุมา อรุณจิต ลาศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง ลาศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคมคณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย ลาศึกษาต่อลาศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Gender and Development Studies
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)
5) การประเมินการต่อสัญญาพนักงานราชการตำาแหน่งอาจารย์ตามรอบการประเมิน 2 รอบ
6) การประเมินสมรรถนะอาจารย์ในภาควิชาฯ ร้อยละ 20 เริ่มเป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2554
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2. ด้านการพัฒนาอาจารย์

ภาควิชาฯได้กำาหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เป็น Non Degree
ตามมติที่ประชุมภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ประกอบด้วย
1) การพัฒนาที่เป็น Non-degree
2) การอบรมทางวิชาการ
3) การฝึกอบรมระยะสั้น
4) การสัมมนาทางวิชาการ
5) การเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) การศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณ 2554 มีการพัฒนาคณาจารย์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำานวน 24 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 66.7 (จำานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติจริง 36 ท่าน)
1. สาขาสวัสดิการผู้สูงอายุ
1. ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Integrations of Long term Care System for the Elderly in Thailand. ระหว่าง
วันที่ 22 -27 ตุลาคม 2554 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- นำาเสนอผลงานโปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference
(UCEC) 2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge
Creation” ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรือ่ ง “Multipurpose
Senior Center : An Innovation in Service Provision for Older Persons in the Community”
2. รศ.ระพีพรรณ คำาหอม
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Monitoring the work operation to protect and develop the target groups in accordance
with the duty of the Ministry of Social Development and Human Security” ระหว่าง วันที่ 22 -27
ตุลาคม 2554 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- นำาเสนอผลงานโปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference
(UCEC) 2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “Promotion of Rights and
Government Welfare and the Participation of Community”
3. รศ.เล็ก สมบัติ
- เสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Motivation on Integrated Services Systems for the Rights and Well-being of Older
Persons in Community: A case study Wat-chaithit community, Bangkok Noi District,Bangkok. ระหว่างวันที่
22-27 ตุลาคม 2554 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- นำาเสนอผลงานโปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference
(UCEC) 2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรือ่ ง “The Motivation on
Integrated Services Systems for the Rights and Well-being of Older Persons in Community”
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4. อ.ณัฏฐพัชร สโรบล
- การฝึกอบรม หลักสูตร Curriculum Development with Special Reference to Field Work Practicum
สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
- การสัมมนาวิชาการ “ICSW International Conference on Social Welfare Issues in The Asean Region 2011
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2554 เสนอบทความเรื่อง “Performance Monitoring And Evaluation of the
Older Persons Fund in Thailand” ประเทศอินโดนีเซีย
2. สาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
5. รศ.ภาวนา พัฒนศรี
เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตรได้แก่
1) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล (Executive Summary
& Abstract) ห้องประชุม Paridot Room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
2) งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ประชาชนและสังคม 2554”
3) การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
6. รศ.ดร.นฤมล นิราทร
- ฝึกอบรม หลักสูตร “Curriculum Development with Special Reference to Field Work Practicum” สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สัมมนา “ICSW International Conference on Social Welfare Issues in The Asean Region 2011 ระหว่างวัน
ที่ 27-28 ตุลาคม 2554 เสนอบทความเรื่อง “Welfare of Migrant Worker” ประเทศอินโดนีเซีย
7. อ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
- นำาเสนอบทความ ในงาน Thailand Research Expo 2011 ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
8. อ.ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
- เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Industrial Relations Dialogue in Southeast Asia” จัดโดย International
Labour and Employment Relations Association (ILERA, ILO) ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554 ณ Singapore
Management University (SMU) ประเทศสิงค์โปร์
3. สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
9. รศ.กิตติยา นรามาศ
- การศึกษาดูงานในโครงการการสร้างวิสัยทัศน์และการพัฒนาศักยภาพในการทำางาน สำานักงานเลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
- นำาเสนอผลงานโปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference
(UCEC) 2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge
Creation ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง Field
Work Practices in Community Learning Process, Community Participation and Sustainable Relationship
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10. ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน
- การเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 12 Hours Strategies for IELTS British Council สาขาปิ่นเกล้า
- นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference (UCEC)
2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “Reviving Islamic ways
through” the circulation of knowledge fund” in Masjid”
11. อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์
- อบรมหลักสูตร Advanced Clinical Supervision Certificate และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์
คลินิกระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554 ที่ School for Social Work, Smith College ณ เมืองนอทแฮมตัน
(Northampton) รัฐแมทซาชูเซท (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา
12. อ.ชานนท์ โกมลมาลย์
- นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference (UCEC)
2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “Curriculum Innovation
and Field Work Practicum in Social Work Education”
- นำาเสนอผลงานโปสเตอร์เรื่อง Community Rebuilding : “The Coperation Between Communities and
University”
4. สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
13. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
- การศึกษาดูงานในโครงการการสร้างวิสัยทัศน์และการพัฒนาศักยภาพในการทำางาน สำานักงานเลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
- สัมมนา “ICSW International Conference on Social Welfare Issues in The Asian Region 2011 ระหว่างวันที่
27-28 ตุลาคม 2554 เสนอบทความเรื่อง “Social Work Education and Practice in Thailand” ประเทศอินโดนีเซีย
14. ผศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง
- อบรมหลักสูตร หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
15. อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
- นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference (UCEC)
2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “Educational Institute
Participate to Local Government Management and Public Affairs Thailand”
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5. สาขาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
16. รศ.อภิญญา เวชยชัย
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ 21st Asia-Pacific Social work Conference มหาวิทยาลัยWaseda กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
17. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ 21st Asia-Pacific Social work Conference มหาวิทยาลัย Waseda กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
18. อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์
- อบรมหลักสูตร English for adults โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ “อิง ลิง กัว” (inlingua)
19. อ.ปิ่นหทัย หนูนวล
- นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference (UCEC)
2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “From Practice to
Classroom: What Should be the Roles of University in Community Strengthening”
20. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
- นำาเสนอผลงานวิชาการ (Paper/Oral Presentation) เรื่อง Study on The Situation of Domestic Violence Towards
Children in Thailand : Seeking on Preventive Guidelines ในการประชุมวิชาการ 21st Asia-Pacific Social Work
Conference 15-18 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัย Waseda กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น
21. อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานันทชัย
- สัมมนา “ICSW International Conference on Social Welfare Issues in The Asian Region 2011 ระหว่างวันที่
27-28 ตุลาคม 2554 เสนอบทความเรื่อง “Child Protection Monitoring and Response System in Thailand”
6. อาจารย์ประจำาศูนย์ลำาปาง
22. อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
- อบรมภาษาอังกฤษ General English Course at the British Council Chiang Mai British Council Chiang Mai
- นำาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Curriculum Innovation and Field Work Practicum in Social Work Education,
23. อ.พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน
- อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใหญ่ : IELTS Courses สถาบันสอนภาษา BRITISH COUNCIL เชียงใหม่
- นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference (UCEC)
2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “Application of Social
Network for Conducting Social Welfare and Social Work”
24. อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรสีห์
- นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ University – Community Engagement Conference (UCEC)
2012 ในหัวข้อเรื่อง “University – Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2012 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “Social Work Change
Agent for Social Movement”
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3. ด้านการประกันคุณภาพภาควิชา

ในปีการศึกษา 2553 มีการปรับค่าคะแนนเต็มจาก 3 คะแนนมาเป็น 5 คะแนน ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้เลือก 3
องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ได้แก่
1) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 10 ตัวบ่งชี้
2) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 ตัวบ่งชี้ และ
3) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 15 ตัวบ่งชี้
ภาควิชาฯประเมินตนเองได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.60 กรรมการภายนอกประเมินให้ค่า 3.31 และภาควิชาได้ปรับแก้ไขและ
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมทำาให้ค่าคะแนนประเมินได้เท่ากับ 3.80 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ด้านระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ควรมีการประเมินผลความสำาเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ ด้านระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน ควรมีผลการดำาเนินงานในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ด้านระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ควรมีผลการดำาเนินงานในส่วนของการมีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาและมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือวิชาชีพ และการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทำา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนำาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
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ปีการศึกษา 2551
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หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2551 ได้ 4.1 และปีการศึกษา 2553 ได้ 3.8 จากระบบ 5 คะแนน ส่วนปีการ 2552 ได้ 2.6 จากระบบ 3 คะแนน
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4. ด้านการพัฒนางานวิชาการ

4.1 โครงการประชุมวิชาการประจำาปีของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1. โครงการ “การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม : การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง”29 พฤษภาคม 2554
(จัดร่วมกับโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม/ บส.)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Learning Outcome pursue TQF and SAR” ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถนุ ายน 2554
ณ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
3. โครงการการประกันคุณภาพวิชาการ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 2554
4.2 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของภาควิชาฯ
1. จัดประชุมคณาจารย์ในกลุ่มรายวิชาหลัก/กลุ่มรายวิชาเชิงทักษะทางวิชาชีพ
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (5 เมษายน 2554)
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2 (19 เมษายน 2554)
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเขียน มคอ.3สู่ รายวิชา” (10 พฤษภาคม 2554)
1.4 โครงการเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ” (18 พฤษภาคม 2554)
1.5 โครงการอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมในคน (20 เมษายน 2554)
2. จัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2.1 โครงการ “การสัมมนาอาจารย์นักศึกษาวิชาโทบริหารแรงงาน” (20 มกราคม 2554)
2.2 โครงการ “การสัมมนาทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษา
ณ กรุงตรีรุวนันทปุรัม สาธารณรัฐอินเดีย” (6-8 กุมภาพันธ์ 2554)
2.3 โครงการ “สนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตร สส.ม.” (11 กุมภาพันธ์ 2554)
2.4 โครงการ “การเขียนโครงการฝึกภาคปฏิบัติ” (23 เมษายน 2554)
2.5 โครงการ “การจัดทำาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1,2” (25 พฤษภาคม 2554)
2.6 โครงการ “การสร้างและพัฒนาพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เริม่ 23 มิถนุ ายน - 29 กันยายน 2554)
2.7 โครงการ “อัตลักษณ์แห่งตัวตนการยอมรับในวิชาชีพ...”ใบประกอบโรคศิลปะ” กับการปฏิบัติงานของ
นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์” (15 กันยายน 2554)
4.3 การผลิตงานวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1. กลุ่มชำานาญการสวัสดิการผู้สูงอายุ ผลิตงานวิชาการ เรื่อง “ชุดความรู้สวัสดิการผู้สูงอายุ” จำานวน 500 เล่ม
2. กลุ่มชำานาญการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผลิตงานวิชาการ เรื่อง “รวมบทความด้านเด็กและครอบครัว”
จำานวน 500 เล่ม
3. กลุ่มชำานาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ผลิตงานวิชาการ เรื่อง “เส้นทางบูรณาการสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์จากปฏิบัติการสู่นโยบาย” จำานวน 500 เล่ม
4. กลุ่มชำานาญการบริหารกระบวนการยุติธรรม ผลิตงานวิชาการผลิตงานวิชาการ เรื่อง “เอกสารทางวิชาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม”
5. การผลิตหนังสือวิชาการเรือ่ ง “ทักษะเบือ้ งต้นการให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์” ครัง้ ที่ 2 จำานวน 1,000 เล่ม
โดยใช้จากงบประมาณกองทุนตำาราภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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5. การผลิตคู่มือการทำางานของภาควิชาฯ
1.
2.
3.
4.
5.

คู่มือฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คู่มือระเบียบ หลักเกณฑ์สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คูม่ อื การดำาเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำาแหน่งอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คู่มือแนวทางการขอเสนอตำาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมผลงานการประชุม 2010 Joint World Conference on Social Work and Social Development : The Agenda.
10 – 14 June 2010

6. งานบริการทางสังคม

- การจัดการฝึกอบรม เรื่อง “Social Network : Application in Social Welfare Administration” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจาก
Department of Social Welfare ประเทศเมียนมาร์ จำานวน 10 คน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึง วันที่
20 พฤษภาคม 2554
- การเป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนาธรรม สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิและองค์กรพัฒนาเอกชน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

7. งานอื่นๆ

- ร่วมเป็นคณะทำางานการจัดตัง้ สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย ทีเ่ ป็นการรวมตัวเครือข่าย
สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม อยูร่ ะหว่างการดำาเนินการ
ขึ้นทะเบียนองค์กรกับสำานักงานเขตพระนคร
- ส่งเสริมคณาจารย์ภาควิชาฯร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2555-2559) ของจังหวัดนนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี อุทัยธานี

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย พศ.2537 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ที่แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และสำานักงานเลขานุการ ภายใต้การบริหารงาน
โดยภาควิชาการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันภาควิชาการพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชนมาแล้ว 7 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
3. รองศาสตราจารย์ ชอบ เข็มกลัด
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4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์พัฒนาภาควิชาการพัฒนาชุมชน
ปรัชญา
การพัฒนาชุมชนเป็นศาสตร์ประยุกต์แห่งการปฏิบัติ ที่มุ่งเสริมสร้างพลังอำานาจของสมาชิกชุมชนในฐานะพลเมืองเพื่อ
การจัดการตนเองโดยกระบวนการเรียนรู้ การประสานพลังร่วมของกลุ่ม องค์กรและภาคีเครือข่ายในการตัดสินใจและขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงบนฐานของความยุติธรรมทางสังคมและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีคิด
ทฤษฎี และการวิจัย ความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการทำางานกับชุมชน ความรู้ในด้านนโยบาย การบริหารจัดการและประเด็น
ร่วมสมัยต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในงานพัฒนาชุมชนภาคสนาม หลักสูตรพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาบุคลากรของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจ ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับชุมชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของของสังคมได้อย่างบูรณาการ
วิสัยทัศน์
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชนชั้นนำาของประเทศ ที่มีการจัดการศึกษาทางด้าน
พัฒนาชุมชน และสร้างความรู้ทางการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และให้บริการ
วิชาการแก่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในด้านการพัฒนาชุมชน ทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรอื่นๆ นอกจากการเรียนการสอน
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน แก่หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาชุมชน และนำาความรู้ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
และท้องถิ่น
4. ส่งเสริมความร่วมมือในวงวิชาการพัฒนาชุมชน ในลักษณะภาคีเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูแ้ ละตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาทีห่ ลากหลาย นำาไปสูก่ ารสร้างชุมชน
การเรียนรูเ้ พือ่ การทำางานเชิงสังคมทีเ่ คารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน บนพืน้ ฐานของความเสมอภาค
และเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
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แผนกลยุทธ์พัฒนาภาควิชาการพัฒนาชุมชน
1) ด้านจัดการศึกษา : จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของสังคม
2) ด้านวิจัย : สร้างสรรค์ผลงานวิชาการได้แก่วิจัยตำาราและบทความทางวิชาการที่มุ่งเน้นมาตรฐานความเป็นเลิศ
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
3) ให้บริการทางวิชาการ : ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน โดยใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญของคณาจารย์ในภาควิชาฯ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและท้องถิ่น
4) ด้านส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ : ส่งเสริมให้เกิดการดำาเนินงาน
ร่วมกับของภาคีเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ
5) ด้านส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาที่หลากหลาย
นำาไปสู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ เพื่อทำางานเชิงสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน
บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม : ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่หลากหลาย ด้วยความเคารพในความแตกต่าง
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม
6) ด้านการบริหารจัดการภายในภาควิชาการพัฒนาชุมชน สู่องค์กรธรรมาภิบาล : ส่งเสริมการบริหารงานและ
งานวิชาการในภาควิชาฯ ที่ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และการมีธรรมาภิบาลที่ใช้กับ
การมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในภาควิชาและพันธมิตรจากภายนอก

การบริหาร
การบริหารภาควิชาการพัฒนาชุมชน มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ฯ

คณะกรรมการภาควิชาการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน
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หลักสูตรปริญญาโท พชม ภาคพิเศษ

ผลการดำาเนินงานของภาควิชา
1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร
ได้ แ ก่ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รวิ ช าโทพั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รพั ฒ นาชุ ม ชนมหาบั ณฑิ ต ภาคปกติ
ท่าพระจันทร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ซึ่งเดิมเปิดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
(พศ.2549 – พศ.2552) และในปีการศึกษา 2553 ได้ย้ายมาเปิด ณ ท่าพระจันทร์ ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป นอกจากนี้
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนหลักสูตรอื่นๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้ดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท
ทางการพัฒนาชุมชน พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ/มหาวิทยาลัย และปีการศึกษา 2553 ภาควิชา
การพัฒนาชุมชน ได้ดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
รวมทั้งการจัดทำามาตรฐานการเรียนรู้ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (มคอ 2) และสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 (ที่ ศธ.0506(4)/1751 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)
สำาหรับในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาการพัฒนาชุมชนได้เริม่ ใช้หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553)

2. บุคลากร

ในปีการศึกษา 2554 ภาควิชาการพัฒนาชุมชนมีอาจารย์ประจำาทั้งหมด 9 คน โดยมีตำาแหน่งทางวิชาการและ
วุฒิการศึกษาดังนี้

ตารางแสดงจำานวนตำาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ตำาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

วุฒิปริญญาเอก (คน)

วุฒิปริญญาโท (คน)

รวม (คน)

2
1
3

1
2
1
2
6

1
4
2
2
9

3. จำานวนนักศึกษาและผู้สำาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มีนักศึกษาปริญญาโททั้งหมด จำานวน 99 คน
- ภาคปกติ
จำานวน 23 คน
- ภาคพิเศษ
จำานวน 76 คน
ปีการศึกษา 2553 มีผู้สำาเร็จการศึกษาจากภาควิชาการพัฒนาชุมชน จำานวน 24 คน
- ภาคปกติ
จำานวน 6 คน
- ภาคพิเศษ
จำานวน 18 คน
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4. งบประมาณ

ภาควิชาการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม
2552 – 30 กันยายน 2553) และประจำาปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) รวมทั้งสิ้น 394,000 บาท
โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามปีงบประมาณ
รายละเอียด

งบประมาณ

1. รายการหมวดเงินอุดหนุนโครงการฝึกภาคปฏิบัติ ร่วมกับภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ 2554
ประกอบด้วย 3 โครงการ

130,000 บาท

2.1 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำาเสนอบทความวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนสำาหรับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 44.000 บาท
2.2 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 70,000 บาท

264,000 บาท

2.3 โครงการพัฒนาอาจารย์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 150,000 บาท
รวมเป็นเงิน

394,000 บาท

5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาการพัฒนาชุมชน

ภาควิชาการพัฒนาชุมชนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนากลยุทธ์การ
สอน และสร้างกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอน ดังนี้
5.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1). คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา: มีคุณภาพต่อการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมโดยรวม พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมกับการทำางานในบริบทต่างๆ ของชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการทำางานที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาข่ายงาน
2). กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา : จัดการเรียนกาสอน
โดยเน้นประสบการณ์จริง คือ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีการเสริมสร้างความรู้ในลักษณะของการศึกษาวิจัย
ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนอีกด้วย
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5.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1). ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามี :
1) เคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และปราศจากการครอบงำาทางความคิดและการปฏิบตั ขิ องมนุษย์
2) เป็นผู้เอื้ออำานายต่อการเสริมสร้างพลังชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรม โดยใช้พลังความรู้
ภูมิปัญญา และหลักการมีส่วนร่วมเป็นสำาคัญ
3) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ตระหนักต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
4) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนสอนทุกวิชา และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การเสวนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน เป็นต้น
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การแสดงออก และแนวความคิด
ที่สะท้อนทั้งจากข้อเขียน และการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติสนามในชุมชน เป็นต้น โดยการประเมิน
ทั้งจากอาจารย์ประจำาวิชา ผู้ร่วมชั้นเรียน และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
2). ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษา :
1) มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีม่ ผี ลต่อการพัฒนา
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3) มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนการพัฒนา และการบริหารจัดการทั้งในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค ในประเด็น การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ทุนทางสังคม เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความขัดแย้ง วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพือ่ สังคม ท่องเทีย่ วชุมชน
สวัสดิการชุมชน การปกครองตนเองของชุมชนและท้องถิ่น และการเมืองภาคประชาชน,
4) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดำาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามระเบียบ
วิทยาการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน
5) มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ทางการพัฒนาชุมชน 6) มีความรู้ และมีทักษะในการใช้เทคนิค
การทำางานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดประชุมอย่างมีสว่ นร่วม การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดเห็น การวางแผนอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามในชุมชน เพื่อนำาความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการฝึกจากประสบการณ์จริง
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบประมวลวิชา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และการฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน
3). ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษา :
1) มีทักษะทางปัญญาในวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงตนเอง
2) มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นถึงความสัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างมนุษย์กบั สภาวะแวดล้อมทางสังคม,
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินปัญหาของชุมชนในประเด็นต่างๆ ร่วมกับภาคีการพัฒนาชุมชน,
4) มีสำานึกสาธารณะในกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน,
5) เป็นนักปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่คิดอย่างใครครวญ และไตร่ตรอง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) และการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามในชุมชน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบ
ประมวลวิชา การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน และการถอดบทเรียนจาก
การฝึกภาคปฏิบัติ
4). ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษา :
1) มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชนและภาคีความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
2) มีทักษะในการสื่อสารกับชุมชนและภาคีความร่วมมือที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
3) มีความตระหนักและเคารพในความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มภาคีการพัฒนาชุมชน
4) มีทักษะและความสามารถในการจัดเวทีสานเสวนา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) และ
การฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน ทั้งโดยความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน และการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักศึกษา เช่น การแบ่งงาน/ร่วมงานในการเรียนและการค้นคว้าวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษา
กับอาจารย์ นักศึกษากับบุคคลภายนอก และนักศึกษากับชุมชน การประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวิจัย
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เป็นต้น
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5). ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
นักศึกษา :
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหา โดยอาศัยหลักการทางสถิติและหลักการ เชิงคุณภาพ
2) มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางสถิต และความรู้ในด้านต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
3) มีทักษะในการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรและชุมชน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) การฝึก
ภาคปฏิบัติในชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน และการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
การประเมิ นการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ แ ละการสื่ อ สารจากการอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
การสอบรายวิชา การฝึกภาคปฏิบตั ิ และการสัมมนา โดยการประเมินอาจารย์อาจารย์ประจำาวิชา และอาจารย์นเิ ทศงานภาคสนาม
6). ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
นักศึกษา :
1) มีทักษะในการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรและชุมชน
2) มีทักษะในการเสริมสร้างพลังของบุคคล กลุ่มและเครือข่าย
3) มีทักษะในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และ การประเมินผลของโครงการพัฒนา
4) มีทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ
5) มีทักษะในการประสานงานและเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคีและเครือข่ายการพัฒนา
6) มีทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
7) มีทักษะในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 8) มีทักษะในการจัดการและพัฒนาองค์กรชุมชน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน การฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน การศึกษาวิจัยโดยมี
ชุมชนเป็นกลุ่มหมาย การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม ทั้งจากข้อเขียน การฝึกภาคปฏิบัติ และจากกิจกรรมต่างๆ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะ เช่น การศึกษาดูงาน การเป็นอาสาสมัคร และกิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
เป็นต้น
กลยุทธ์การประเมินทักษะทางปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน
การประเมินทักษะทางปฏิบตั ทิ างวิชาชีพของผูเ้ รียนจากพฤติกรรมการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบ การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะ
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6. การได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / วิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย
ตารางแสดงการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย
รายนามอาจารย์
ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์
รศ. ปาริชาติ วลัยเสถียร
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ตำาแหน่ง / หน่วยงานที่แต่งตั้ง
• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำาปีงบประมาณ 2555
• คณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์โบราณคดีสากลของราชบัณฑิตสถาน
• คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 กลุ่มปัจจัยเสี่ยง / สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
• คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
• อนุกรรมการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน / สภาองค์กรชุมชน (2552 – ปัจจุบัน)
• กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยท้องถิ่น / สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น (2553 – ปัจจุบัน)
• กรรมการยกร่างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยโครงการศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพชุมชน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

รศ. ดร.โกวิทย์ พวงงาม

• คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่วัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี (คำาสั่งที่ 5/2554 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554)
• คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำาปีงบประมาณ
2554 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี (คำาสั่งที่ 6/2554 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554)
• คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (คำาสั่งที่ 883/2554 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
• คณะกรรมการประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(คำาสั่งที่ 6/2554 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554)

รศ. วุฒิสาร ตันไชย

• ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน / คณะกรรมการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ / สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(13 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน)
• กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
(แต่งตั้ง ณ 9 มิถุนายน 2553)
• คณะอนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย / คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(8 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน)
• คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำาแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ / คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(25 มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน)
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รายนามอาจารย์

ตำาแหน่ง / หน่วยงานที่แต่งตั้ง
• กรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร)
• ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (18 มิถุนายน 2553)
• คณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

• คณะอนุกรรมการกำากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพ / คณะกรรมการ
เฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ เวชาชีวะ)
• ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม กำากับ โครงการวิจัย การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจน
ของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (มกราคม 2554 – ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชน /
สำานักนายกรัฐมนตรี (27 พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน)
• คณะกรรมการอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน / กระทรวง พม.
(26 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกำากับดูแลนิติบุคคลชุมชนการเคหะ /
การเคหะแห่งชาติ (ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์เทคนิคเกษตรอินทรีย์ /
แผนงานนโยบายสาธารณะ
• คณะกรรมการเครือข่ายปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร / สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

ผศ. กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

• รองประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษาศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดฉะเชิงเทรา
• ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ เรื่อง วัฒนธรรมอีสาน:ร่างกายและพื้นที่ทางสังคม
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ

อ. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

• ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบระบบประเมินงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก / คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน)
• ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำาแนะนำานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล / คณะกรรมการดำาเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป
(26 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน)
• อาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 43 ปีการศึกษา 2554
สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ตารางแสดง การเข้าอบรม ร่วมประชุม สัมมนาในประเทศ และต่างประเทศ
รายนามอาจารย์
ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์

รศ. ปาริชาติ วลัยเสถียร

รศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม

58

เข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา
• การรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวง
วัฒนธรรม (พ.ศ.2554-2556)
• ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
และงานช่างพื้นถิ่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• บทบาทของคณะโบราณคดีในการอนุรักษ์และพัฒนามรดก
วัฒนธรรมของชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
• องค์ความรู้และแนวทางการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิ
ของสำานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
• โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนพลังชุมชน
เพื่อโลกอนาคตกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพลังชุมชน
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
• การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต 6-8 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2558
• โครงการติดตามและประเมินผล โครงการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำาริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำารา มหาวิทยาลัยเกริก
• ศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
ระหว่างมิถุนายน 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554
• การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต 6-8 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• ศึกษาดูงานการปกครองท้องถิ่น ประเทศอินโดนีเซีย
(8-14 ธันวาคม 2553)
• ร่วมประชุมสัมมนาและนำาเสนอ paper (ผลงานวิชาการ)
“The First International Conference on Local Government November
15-19,2010 Khon Kaen University Thailand ผู้เสนอ paper
เรื่อง A Decade of Decentralization in Thailand: Has there been
any Progress” ร่วมประชุมสัมมนาและนำาเสนอ paper (ผลงานวิชาการ)
• การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ระดับชาติ เรื่อง “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคม
สวัสดิการ:ข้อท้าท้ายและทางออก 25-26 มกราคม 2554”
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้รูปแบบสหกรณ์บริการในพื้นที่โครงการ
บ้านเอื้ออาทร
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บทบาท
ให้ความเห็น
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิพากษ์บทความ
วิทยากร
ให้ความเห็นบทความ
ให้ความเห็น
วิทยากรประเมินโครงการ
ประเมินบทความ
วิทยากร
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
นำาเสนอบทความ

วิทยากรและ
นำาเสนอบทความ

รายนามอาจารย์
รศ. วุฒิสาร ตันไชย

เข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา

บทบาท

• การจัดสัมมนา เรื่อง “มีสิทธิ..ทำาไมไม่ใช้สิทธิ” (9 มิถุนายน 2554)
• โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) (28 – 29 มิถุนายน 2553)
• การสัมมนาวิชาการประจำาปี 2553 โครงการปริญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(7 กรกฎาคม 2553)
• โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนา
สู่ “นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ทำาทันที
ร่วมสร้างโอกาสที่ดีแก่พี่น้องประชาชน” (11 มิถุนายน 2553)
• Book Launching “ Fostering Indonesia-Thailand Relations
after 60 Years and Beyond” (25 มีนาคม 2554)
• The Asia Foundation’s 2010 National Survey of the Thai
Electorate : Exploring National Consensus and Color Polarization
(28 มีนาคม 2554)
• การบรรยายสาธารณะ เรื่อง Community and Democracy :
Why Civil Society is Essential to Democratic Reform ?
โดย Prof. Robert Putnam (14 มีนาคม 2554)
• การประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐ ครั้งที่ 5 (29 มีนาคม 2554)
• การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” (25 มีนาคม 2554)
• การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังความรู้
และความร่วมมือ (25 – 26 มีนคม2554)
• การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าท้องถิ่นไทย
(17 มีนาคม 2554)
• การประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ” (7-8 กรกฎาคม 2554)
• การสัมมนา เรื่อง International Conference “Reflections on a decade
of Decentralization reforms in Thailand” (15 – 16 กรกฎาคม 2553)
• การจัดสัมมนา เรื่อง “มีสิทธิ..ทำาไมไม่ใช้สิทธิ” (9 มิถุนายน 2554)

วิทยากร / เข้าร่วมสัมมนา
วิทยากร / เข้าร่วมสัมมนา
วิทยากร/เข้าร่วมสัมมนา
วิทยากร / เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
วิทยากร / เข้าร่วมสัมมนา
วิทยากร / เข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนา
วิทยากร / เข้าร่วมสัมมนา

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา • ประชุมวิชาการ Seoul National University พฤศจิกายน 2553
• การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต 6-8 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นำาเสนอบทความ
วิทยากร

ผศ. กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

วิทยากร

• ประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
• บรรยายเรื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเอดส์จังหวัด

วิทยากร
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รายนามอาจารย์
อ. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

เข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา
• ประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
• การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคตวันที่ 6-8 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• การเขียนและวิเคราะห์โครงการพัฒนา รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 29-31
มีนาคม 2554 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการ:ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน
รุ่น 5-6 (รุ่น 5 วันที่ 1-5 สิงหาคม 2554) (รุ่น 6 วันที่
• 10-21 ตุลาคม 2554) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บทบาท
นำาเสนอบทความ
ให้ความเห็นต่อบทความ
วิทยากร
วิพากษ์ผลงาน

ตารางแสดงรายนามบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ / การประชุมวิชาการ
ลำาดับ บทความวิชาการ / บทความวิจัย
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ผู้เขียน

วารสาร/Proceeding

1

การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้รูปแบบ
สหกรณ์บริการในพื้นที่โครงการ
บ้านเอื้ออาทร

รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
(เล่ม 2) เมื่อวันที่ 25-26
มกราคม 2554

2

การพัฒนาทุนทางสังคม:
มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

การพัฒนาทุนทางสังคม:
กรณี 4+1 ชุมชนจาก 4 ภาค

3

ความมั่นคงทางการเงินกับความมั่นคง
ของชุมชน : เรื่องย้อนแย้งที่ต้อง
พิจารณาขององค์กรการเงินรากฐาน

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
(เล่ม 2) เมื่อวันที่ 25-26
มกราคม 2554
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เดือน/ปีที่ตีพิมพ์

ตารางแสดงชื่อหนังสือ / เอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ลำาดับ

ชื่อหนังสือ / เอกสารวิชาการ

ผู้เขียน

หน่วยงานสนับสนุน

1

ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

การจัดการสิ่งแวดล้อม : บทเรียนรู้จาก
อำาเภอวังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

3

ทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งของผู้นำาชุมชน

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

4

โครงการให้คำาปรึกษา
เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถแกนนำาของขบวนองค์กร
ชุมชนระดับจังหวัด การประมวล สรุป
วิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษา
พื้นที่นำาร่อง 5 ภาค 10 จังหวัด

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

5

เอกสารทางวิชาการ E-Learning
ประกอบวิชา สค.224
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

6

เอกสารทางวิชาการ E-Learning
ประกอบวิชา พช.311
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

7

การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น

โกวิทย์ พวงงาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8

การปกครองท้องถิ่นไทย

โกวิทย์ พวงงาม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับสถาบันการศึกษา

9

การสังเคราะห์และถอดบทเรียนนวัตกรรม
ท้องถิ่น และการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โกวิทย์ พวงงาม

สำานักนายกรัฐมนตรี

10

ตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธการสร้าง
และการใช้เพื่อชุมชนเป็นสุข

ปาริชาติ วลัยเสถียร (บก.) สกว. / สรส. / ภาควิชาการพัฒนาชุมชน

11

Best Practice Udonthani :
Constructed Wetland for Municipal

Weeraboon Wisartsakul

The Partnership for Democratic Local
Governance in Southeast-Asia (DELGOSEA)
Wastewater Treatment
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ลำาดับ
ชื่อหนังสือ / เอกสารวิชาการ
12
คู่มือการจัดการตามวงจรโครงการ
และกรอบแนวคิดเชิงตรรกะ
(PCM and logical framework)

ผู้เขียน
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

หน่วยงานสนับสนุน
สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

ทิศทางการปกครองท้องถิ่น
ในรัฐธรรมนูญใหม่

วุฒิสาร ตันไชย

สถาบันพระปกเกล้า

14

พิศรัฐธรรมนูญ

วุฒิสาร ตันไชย
(บรรณาธิการ)

สถาบันพระปกเกล้า

15

การปกครองท้องถิ่น :
การเมืองภาคพลเมืองห้องเรียน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสังคมไทย ในพิศรัฐธรรมนูญ

วุฒิสาร ตันไชย

สถาบันพระปกเกล้า

16

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

วุฒิสาร ตันไชย
(บรรณาธิการ)

สถาบันพระปกเกล้า

ตารางแสดงการจัดสัมมนาวิชาการของภาควิชา โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยสำาหรับอาจารย์ นักศึกษาและผูส้ นใจทัว่ ไป
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หัวข้อ
วัน เดือน ปีที่จัด จำานวนผู้เข้าร่วม
นวัตกรรมท้องถิ่นไทย : สู่ความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น 24 กันยายน 2553
200

รายละเอียดกิจกรรม
ห้องประชุม สค.103
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

บทบาทพหุภาคีเพื่อการขับเคลื่อนพลังอำานาจ
ของชุมชนสุ่การปฏิรูปประเทศไทย

13 พฤศจิกายน 2553

400

โรงแรมปริ๊นส์ พาเลส

แนวคิดและประสบการณ์ การพัฒนา CSR
ของอุตสาหกรรมพลังงานกับชุมชน

11 กุมภาพันธ์ 2554

15

ห้อง 209
คณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

สังคมไทยกับความรุนแรงที่ต้องแก้ไข

27 มิถุนายน 2554

CSR ของอุตสาหกรรมพลังงานกับชุมชน :
บทเรียนจาก ปตท.และเขื่อนน้ำาเทิน 2

12 กรกฎาคม 2554

30

ห้องประชุม สค.208
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

แปลงพลังปัญญา
สู่พลังชุมชนและพลังงานทางเลือก

27 กรกฎาคม 2554

60

ห้องประชุม สค.103
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

การเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ใครได้ ใครเสีย

16 สิงหาคม 2554

30

ห้องประชุม สค.103
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

พัฒนาชุมชนกับการนำาเสนอบทความวิทยานิพนธ์

18 กันยายน 2554

70

ห้อง สค.208,210,401-402
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ห้องประชุม สค.103
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

7. การประกันคุณภาพภาควิชาการพัฒนาชุมชน

การประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2553 ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของภาควิชา เป็นไปตามตัวบ่งชี้เฉพาะที่
มหาวิทยาลัยขอให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน เสนอตัวบ่งชี้เฉพาะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งชี้
และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาฯ ได้เลือก 3 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 2 ตัวบ่งชี้ การกำาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ โดยสรุปผลการประเมินการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.08
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วมีการดำาเนินงานในระดับดี
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การฝึกภาคปฏิบัติ
1. การฝึกภาคปฏิบัติ
การศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกภาคปฏิบัติเป็นหัวใจของ
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ เพราะจะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ เจตคติและทักษะที่เหมาะสมต่อการเป็นนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความรู้และการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดการความรู้ได้จากฐานการปฏิบัติงานจริง
และเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในการให้บริการโดยตรงกับผู้ใช้บริการที่ใช้วิธีการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
กลุ่มชน และชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละวิชาดังนี้
1.1 สค. 201 การดูงานและการสัมมนา
ให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การบริหารงาน และการดำาเนินงานของ
องค์กรที่มีความหลากหลายของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่
ดีของนักศึกษา และจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (บรรยาย และดูงาน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
1.2 สค. 202 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย กลุ่มนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ ฝึกให้นักศึกษา
นักศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการนำาวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะแบบผสมผสานไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ให้บริการ ฝึกให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน การนำา
เสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงทั้งวิธีการให้บริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับ
ต่างๆ (ฝึกภาคสนาม 270 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)
1.3 สค.301 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
ฝึกให้นักศึกษาได้นำาวิธีการสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานกับชุมชนเมืองหรือชนบท สามารถศึกษาชุมชน
วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนดำาเนินโครงการ การปฏิบัติตามแผนงาน การประเมินผลการดำาเนินงาน โดยนำาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ และวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไปใช้ในการศึกษา ฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะการทำางานกับชุมชน การเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานชุมชนทุกขั้นตอน การเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการปฏิบัติงานกับชุมชน
(ฝึกภาคสนาม 270 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)
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2. การพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติ
2.1 การเปิดพื้นที่ในการฝึกภาคปฏิบัติมากขึ้น
ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำาเสนอพื้นที่/หน่วยงานในการฝึกภาคปฏิบัติ 2 เพิ่มขึ้นโดยเพาะพื้นที่
ที่เป็นภูมิลำาเนาของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าใจละรู้จักพื้นที่ของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษา
ได้ทำางานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต
2.2 การส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในองค์กรที่ขอการสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกและจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น
ชุมชนไผ่เขียว เทศบาลตำาบลพระอินทราชา อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 การเลือกอันดับหน่วยงาน
ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกชุมชนที่นักศึกษาสนใจ หรือ ชุมชนที่ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติเสนอ โดยเลือก
ได้ 2 อันดับ เพื่อเป็นหลักประกันให้นักศึกษามีหน่วยงาน/องค์กรฝึกภาคปฏิบัติตามที่ตนเองสนใจ

ตารางแสดงหน่วยงาน/ชุมชน การฝึกภาคปฏิบัติ 2 ประจำาภาคฤดูร้อน/2553
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2554

ประเภทชุมชน

ชุมชนที่ฝ่ายฝึกฯเสนอ
จำานวนชุมชน นักศึกษา

ชุมชนที่นักศึกษาเสนอ
จำานวนชุมชน นักศึกษา

ชุมชนที่ส่งฝึก
จำานวนชุมชน นักศึกษา

1. ชุมชนเมือง
(กรุงเทพฯปริมณฑล)

32

82

1

2

9

66

2. ชุมชนชนบท

14

31

8

45

11

73

3. ชุมชนชายฝั่งและ
การจัดการทรัพยากร

7

44

1

8

5

37

4. ชุมชนสุขภาพ

13

35

2

21

11

64

66

192

12

76

36

240

รวม
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3. การจัดการความรู้/การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ
ที่ได้รับการนำาไปตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่
-

แฮปปี้ไลน์คลายทุกข์
บทเรียนรู้จากครูชาวบ้าน
กว่าจะมาเป็น “อูรักลาโว้ย”
เสียงสะท้อน
รวม 11 เรื่องสั้นจาก 54 วันที่ฝึกงาน
อินทามาระ 29 แยก 1
ต่างๆ นานาน ณ ลีผ่า เชียงราย
สวัสดิการชุมชนพื้นบ้าน

-

4 หัวใจแห่งวังนำ้าเขียว
ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
สวัสดิการบนรากฐานวัฒนธรรม
ทีมสหวิชาชีพ
บ้านเกาะหัวช้าง
จากเด็กเมืองกรุงสู่ละอ่อนล้านนา
พื้นที่จัดหนัก
เรื่องของสาวชาววัง

4. การทำาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกภาคปฏิบตั กิ บั หน่วยงานด้านต่างประเทศ
4.1 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติได้รับมอบหมายจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำาเนินการคัดเลือก
นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมจัดโดย สมาคมสังคมสงเคราะห์และวัฒนธรรมบูนาโนกิ
จังหวัดคุมาโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น จำานวน 5 ทุน เป็นเวลา 1 เดือน (พฤษภาคม 2555) นอกจากนี้ ในปีนี้ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติยังได้
รับการประสานงานจาก The Nagasaki Atomic Bomb Museum จังหวัดนางาซากิโดย Mr.Michio Hakariya ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์
ระเบิดนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น (Hibakusha) เรียนเชิญให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ในช่วงการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นใน
ประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกรณีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในอดีตและสันติภาพในประเทศญี่ปุ่น
4.2 การเข้าร่วมเป็นคณะทำางานอบรมนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสังคม จำานวน 10 คน จากประเทศพม่า
ในประเด็น Social Network : Application in Social Welfare Administration ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2554
โดยมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการการศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน และการฝึกภาคปฏิบัติใน
องค์กรด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ คณะทำางานประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร รองศาสตราจารย์
กิตติยา นรามาศ อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ และอาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล
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4.3 การจัด Workshop เรื่อง Technical Support for the new Social Work Curriculum for the Department of Social Work
and Development, National University of LAOS ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2554 โดย รองศาสตราจารย์ กิตติยา นรามาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร และอาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล
4.4 การเข้าร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดำาเนินการประสานงานการฝึกภาคปฏิบัติให้แก่ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจำานวน 11 คน จาก San Diego State University เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์คลินิกและการ
บริหารงานสวัสดิการสังคมในองค์กรต่างๆ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2554 พร้อมกันนี้ได้ประสานความร่วมมือ
คณาจารย์ทั้งในระดับคณะและภาคสนามรับผิดชอบนิเทศงาน โดยอาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์
4.5 การเข้าร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ รับผิดชอบหลักการศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคมและ
สาธารณสุขให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 18 คน จาก San Diego State University เข้าศึกษาดูงานในองค์กรด้านสวัสดิการ
สังคมและการศึกษาชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2554 โดย
อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์
4.6 การจัดการศึกษาดูงานและเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนในการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน UCEC 2012 (University-Community
Engagement Conference) ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2555 ภายใต้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับชุมชน: (จาก)ความรู้(สู่)พันธะทาง
สังคม เพื่อความเป็นธรรม” ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Division of Industry
and Community Network, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย และสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศไทย
4.7 การต้อนรับและจัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร Japan College of Social Work และสมาคมสังคมสงเคราะห์และ
วัฒนธรรมบูนาโนกิ จำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย Professor Etsuya Washio นายกสภามหาวิทยาลัย Japan College of Social
Work Mr.Nobuo Tomosoe นายกสมาคมสังคมสงเคราะห์และวัฒนธรรมบูนาโนกิ Mr.Kobayashi Mr.Uemura Mr.Ozato และ Mrs.Rei
Yano กรรมการสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2554 ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมเยียน ศึกษาดูงานด้านสังคมสงเคราะห์
ในประเทศไทยและการสานต่อโครงการการฝึกอบรมนักศึกษาไทยที่จังหวัดคุมาโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติจัดการ
ศึกษาดูงาน ได้แก่ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมวาสนะเวศม์ ด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
ธรรมศาสตร์ฯ และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตารางแสดงเครือข่ายความร่วมมือกับฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติ

1. การศึกษาดูงาน วิชา สค.201 การศึกษาดูงานและสัมมนา
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน จ.ราชบุรี
โรงงานอุษาตุ๊กตา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
อบต. คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

11
2
13
14
15
16
17
18
19

กลุ่มอาสาอิสระและกลุ่ม ซ.โซ่อาสา กทม.
โรงพยาบาลตำารวจ เขตปทุมวัน กทม.
บ้านสวนลุงไสว ศรียา อ.เมือง จ.นครนายก
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กทม.
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กทม.
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
มูลนิธิสันติสุข เขตคลองเตย กทม.
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มธ.ศูนย์รังสิต

20
21
22
23
24
25

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กทม.
ชุมชนมัสยิดกมาลุล เขตคลองสามวา กทม.
ชุมชนตลาดเก่าศรีประจันต์ อ.ตลาดศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รายงานประจำาปี 2554

ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

หน่วยงาน
บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง กทม.
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กทม.
ชุมชนบางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บ้านมิตรไมตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง เขตจตุจักร กทม.
สถาบันธัญญารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตคลองเตย กทม.
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กทม.
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ กรุงเทพฯ
องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา (teen path)
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท กทม.
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โครงการบ้านพระคุณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สำานักสงฆ์ถำ้ากระบอก จังหวัดสระบุรี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

69

กิจกรรมนักศึกษา
การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
การดำาเนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดำาเนินการโดยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
เสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ยึดมั่นจรรณยาบรรณวิชาชีพ สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน ส่งเสริมการมีนำ้าใจนักกีฬา การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสังคม
ตลอดจนความเป็นประชาธิปไตยและความมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ผ่านรูปแบบของโครงการ กิจกรรม และระบบการดำาเนิน
งานเพื่อบริการการศึกษาและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา ดังนี้

1. สวัสดิการด้านการศึกษาและระบบสนับสนุนการศึกษา

• มีระบบทุนการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม โดยปีที่ผ่านมามีนักศึกษาได้รับทุน
การศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น จำานวน 90 ทุน มีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักศึกษา ได้แก่ สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, นักศึกษาเก่าคณะฯ ปีการศึกษา 2543, คุณธนัส และคุณกนิษฐ
เมืองกระจ่าง, คุณธนา ธรรมวิหาร, คุณทองมา วิจติ รพงศ์พนั ธุ,์ คุณวไลพร เก่งธัญการ, ทุนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,
กองทุนบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทยจำากัด, บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำากัด, บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำากัด,
บริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำากัด, มัสกาตีมูลนิธิ, มูลนิธิ บริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำากัด, มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช, มูลนิธิ
สยามกลการ, มูลนิธิ ศ.ดร.อดุลย์ วิเชียรเจริญและศิษย์, มูลนิธิอิออนประเทศไทย, วัดสังข์กระจายวรวิหาร POSCO TJ Park
Foundation, และ THAI OKAYA COMMITTEE
• มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน พัฒนานักศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. ระบบการดูแลนักศึกษา

• มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประสบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการมีทักษะชีวิต
• มีระบบการให้การปรึกษาและห้องให้การปรึกษา (counseling room) ณ ห้อง สค.311 เพื่อให้บริการนักศึกษาและ
ส่งเสริมความรู้ ทักษะการให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ มีตารางการให้บริการโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
• มุ่งเสริมสร้างระบบการดูแลกันระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่-รุ่นน้อง

3. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในและนอกหลักสูตรสำาหรับนักศึกษา

• มีกิจกรรม โครงการ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ การบริการสังคม การสร้างเครือข่าย
ทางสังคมเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
• สร้างและนำาเสนอผลงานอันเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา

4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา

(การสื่อสาร/ประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
• มุ่งเน้นการติดต่อประสานงาน การสื่อสารกับองค์กรภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับบริการด้านการศึกษา
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง ในระบบการดูแลนักศึกษาที่มีความสำาคัญ และมีส่วนช่วยสนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน ดังนั้นจึงเป็นระบบที่คณาจารย์มีส่วนร่วมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตต่อไป

ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดูแลและให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน หรือส่วนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการศึกษา และการประกอบอาชีพ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบ โดยจัดทำาเป็นตารางวัน-เวลาสำาหรับการให้คำาปรึกษา
3. ใน 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาควรพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเปิดภาคเรียน ช่วงหลังสอบ
กลางภาคเรียน และช่วงปลายภาคเรียน เพื่อการติดตามและประเมิน ตลอดจนช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบปัญหา
4. อื่นๆ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
นอกจากนี้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาทำาโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง
ด้านทักษะ ประสบการณ์ จิตอาสาและบริการสังคม เปิดโอกาสให้นักศึกษานำาความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โครงการและกิจกรรมของฝ่ายการนักศึกษา

ตารางโครงการและกิจกรรมนักศึกษาประจำาปี 2554 แบ่งเป็นด้านต่างๆ มีดังนี้
ที่

รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วันที่จัด

จำานวน น.ศ.

1.

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการทำางานสังคมสงเคราะห์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน : สู่ความเป็นสังคมสวัสดิการ

25-26 ม.ค.2554

50

2.

โครงการค่ายนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24-27 มี.ค. 2554

2

3.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2554

3 มิ.ย.2554

270

4.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำาปีการศึกษา 2554

23 ส.ค.2554

250

5.

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์นานาชาติ
และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบันร่วมกับศิษย์เก่า

28-29 ส.ค.2554

15

6.

โครงการการส่งเสริมการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์เนื่องในวันธรรมศาสตร์วิชาการ

3-4 ก.ย.2554

30

7.

โครงการสัมมนา “เรื่องเล่าจากประสบการณ์ ส่งผ่านศรัทธาจากพี่สู่น้อง”

23 ก.ย. 2554

100

8.

โครงการแนะแนวการศึกษาสังคมสงเคราะห์ (เปิดบ้านสังคมสงเคราะห์)

24 ก.ย. 2554

30

9.

โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพและกิจกรรมจิตอาสา

28 ก.ย. 2554

60

รวมจำานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 9 โครงการ และจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 807 คน
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ที่

รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

วันที่จัด

จำานวน น.ศ.

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
10

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และคณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา

23 ก.พ.2554

100

11

โครงการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกริก

3-4 ก.ย. 2554

50

รวมจำานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 2 โครงการ และจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
12

งานวันเด็ก ณ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

7 ม.ค. 2554

19

13

โครงการค่ายสังคมสงเคราะห์สัญจร

21-23 ม.ค.2554

82

14

โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม

28 ก.ย.-1 ต.ค. 2554

10

รวมจำานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 3 โครงการ และจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
15

โครงการห้องเรียนประชาธิปไตย และการส่งเสริมจรรณยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(ผ่านการคัดเลือกประธานกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

14 ก.ค.2554

200

รวมจำานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 1 โครงการ และจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
16

โครงการนักศึกษา มธ. เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ
ณ กรุงตรีรุวนันทปุรัม รัฐเกร่าล่า สาธารณรัฐอินเดีย

6-8 ก.พ. 2554

3

17

โครงการจิตวิญญาณและวัฒนธรรมธรรมศาสตร์เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์

11 พ.ค.2554

256

18

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันไหว้ครู

14 ก.ค.2554

200

19

โครงการวันเรียนรู้วัฒนธรรมงิ้วสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (แรกพบงิ้ว)

24 ก.ค. 2554

172

20

โครงการคำ่าคืนวัฒนธรรมสังคมสงเคราะห์สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

16 ส.ค. 2554

129

21

โครงการค่ายสัมมนาวิชาการ สืบสานอุดมการณ์ งิ้วล้อการเมือง

11 ก.ย. 2554

120

22

โครงการค่ายสังคมสงเคราะห์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

25 ก.ย. 2554

20

รวมจำานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 7 โครงการ และจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 900 คน
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ตาราง โครงการและกิจกรรมนักศึกษาประจำาปี 2554 แบ่งเป็นด้านต่างๆ มีดังนี้
ที่

รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

วันที่จัด

จำานวน น.ศ.

1

ต้อนรับนักเรียนจาก ศูนย์วิชาการรัชดาวิทยา สาขารังสิต
ในโครงการ Summer Camp in TU 2011 เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ

29 มี.ค. 2554

100

2

โครงการบริการสังคมด้านสื่อสารมวลชน (รายการเกมเนรมิต)

27 ก.ค. 2554

15

3

ต้อนรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าศึกษาดูงานที่คณะฯ มีอ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และนายสมชาย ไมตรี เป็นผู้ต้อนรับ

2 ก.ย. 2554

41

4

โครงการแนะแนวการทำางานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมโดยศิษย์เก่า

10 ก.ย. 2554

104

5

โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างเวทีชาวบ้าน”

16-18 ก.ย. 2554

100

6

ส่งนักศึกษาร่วมงานเวทีวิชาการ
“เปิดเสรีอาเซียน 2558 : สังคมไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

26 ก.ย. 2554

111

7

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนรอบ มธ.ศูนย์รังสิต

26 ก.ย. 2554

30

รวมจำานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 7 โครงการ และจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 501 คน
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การบริการวิชาการ
การวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษา
วิเทศสัมพันธ์

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

75

การวิจัย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อผลิตผลงาน
ทางวิชาการและวิจยั บทความวิชาการและวิจยั นำาเสนอในทีป่ ระชุมเวทีวชิ าการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมรวมบทความ
วิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีผลการดำาเนินงานสรุปในรอบปีงบประมาณ 2554 ดังนี้

ผลงานวิจัย

1. ผลงานวิจัยที่คณาจารย์และนักวิจัยภายในคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554 มีจำานวน 10 โครงการ ดังนี้
ตารางแสดงแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554
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รายนามผู้วิจัย
รองศาสตราจารย์
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

ชื่อโครงการวิจัย
หน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ แนวทางในการนำากระบวนการ
สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พ้นโทษ ไปสู่การปฏิบัติ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้สูงอายุ(สท.)

รองศาสตราจารย์
ปาริชาติ วลัยเสถียร

งานวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการรักษ์ป่า
สร้างคน 84 ตำาบลฯ

ปตท จำากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์
ดร.เดชา สังขวรรณ

โครงการเวทีประชาคมระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบ
จากภาวะวิกฤติการณ์ สู่ความปรองดองแห่งชาติ

สำานักงานกิจการยุติธรรม

รองศาสตราจารย์
ระพีพรรณ คำาหอม
รองศาสตราจารย์
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์

โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ
กับการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รองศาสตราจารย์
ดร.โกวิทย์ พวงงาม

โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์
วันทนีย์ วาสิกะสิน และ
รองศาสตราจารย์
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รองศาสตราจารย์
ระพีพรรณ คำาหอม
รองศาสตราจารย์
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์

โครงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานด้านสตรี
และครอบครัว

สำานักงานกิจการสตรีและครอบครัว

รองศาสตราจารย์
ดร.เดชา สังขวรรณ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ส่งเสริมเคารพสิทธิแก่ผู้อื่น

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ศาสตราจารย์
โครงการ “การวิจัยลักษณะการดำาเนินงาน
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
อาจารย์ ณัฐพัชร สโรบล

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

อาจารย์ ปิ่นหทัย หนูนวล เสียงของผู้หญิงเหยื่อการค้ามนุษย์

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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2. ผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯที่นำาไปใช้ประโยชน์และมีหลักฐานการรับรองผลงานประจำาปี 2554
จำานวน 10 ผลงาน
ตารางแสดงผลงานวิจยั ทีน่ าำ ไปใช้ประโยชน์ในปี พ.ศ. 2554 (มีหนังสือรับรองการนำาไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)
รายนามผู้วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

หน่วยงานที่รับรองการนำาไปใช้ประโยชน์

รองศาสตราจารย์
ปาริชาติ วลัยเสถียร

โครงการงานวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการรักษ์ป่า
สร้างคน 84 ตำาบลฯ

ปตท จำากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิตติ
มงคลชัยอรัญญา

โครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคใต้
(ระยะที่ 2) ปีที่ 2 (พ.ศ.2553) แผนที่ 1-4 ภายใต้กรอบ
“การศึกษาเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกและโรงไฟฟ้า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์
เล็ก สมบัติ

โครงการภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์กับ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

รองศาสตราจารย์
ระพีพรรณ คำาหอม

โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ
กับการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทความวิชาการและวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำาปี 2554
รายชื่อเจ้าของผลงาน

รายชื่อบทความวิชาการ หนังสือ/ตำารา

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

รองศาสตราจารย์
ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

นวัตกรรมสังคม: ความเข้าใจเบื้องต้น

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
มกราคม 2554 - มิถุนายน 2554

รองศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร,
พ.ต.อ.ดร.พรชัย ขันตี
และพ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

ความเป็นไปได้ในการจัดทำาแผนที่
อาชญากรรม (Crime Mapping)
ในประเทศไทย

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
มกราคม 2554 - มิถุนายน 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร

แนวคิดการคุ้มครองทางสังคมสำาหรับ
แรงงานนอกระบบ : ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม
กรกฏาคม 2554 - ธันวาคม 2554

อาจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์

พื้นที่สร้างสรรค์ : การพัฒนา
สุขภาวะเด็กเยาวชนอย่างบูรณาการ

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม 2554 - ธันวาคม 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน,
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร,
นางสาวพิรุณพร แสนรังค์

การให้ความหมายต่อประสบการณ์ชีวิตโดย
ใช้กิจกรรมศิลปะ ในการวิจัยเรื่องเล่า : กรณี
ศึกษาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี จังหวัดขอนแก่น

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม 2554 - ธันวาคม 2554

รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำาหอม,
อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลม
นางสาว เกศิณี มันตเสรีวงศ์

ความต้องการการสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การรับรอง วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
สังคมของนักสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2551
กรกฏาคม 2554-ธันวาคม 2554
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การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ การศึกษามาโดยตลอด โดยมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้นมารับผิดชอบ
ดำาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ องค์ประกอบของคณะกรรมการ จะมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ และผู้แทนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้ กระบวนการดำาเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำาตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ประเมิน ตลอดถึงการจัดทำารายงาน
การประเมินตนเอง ยังได้อาศัย “หลักการมีส่วนร่วม” จากบุคลากรทุกสายงาน โดยมีการเวียนแจ้งข้อมูลเป็นระยะๆ และประชุม
สัมมนาอย่างสมำ่าเสมอในเวทีการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมคณาจารย์
และการประชุมกรรมการประจำาคณะ เป็นต้น เพื่อพิจารณาข้อมูล ผล-แนวทางดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554 ณ เขาใหญ่ อำาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้น ทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ยังได้ระดมสรรพกำาลังในการจัดทำารายงานอีกกว่า 2 สัปดาห์
ทำาให้รายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 มีจำานวน 9 องค์ประกอบ รวม 47
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย : 1) ตัวบ่งชี้ร่วม เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียน
การสอน จำานวน 44 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชีจ้ ากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำานวน 24 ตัวบ่งชี,้ ตัวบ่งชี้
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำานวน 14 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จำานวน 6 ตัวบ่งชี้ และ 2) ตัวบ่งชี้เฉพาะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำานวน 3 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย ระดับค่านิยมทีจ่ าำ เป็นต่อการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี, ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรี ที่ทำางานจัดบริการเเก่มนุษย์ (human services) ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำาและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่กระทำากับประชากรกลุ่มเป้าหมาย หรือที่ส่งผลต่อกลุ่มประชากร
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงต่อผลงานวิจัยทั้งหมด
ค่าเป้าหมายผลการดำาเนินงานนั้น คณะฯ ได้กำาหนดขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูล 2 ด้านหลัก คือ ผลการดำาเนินงานของ
คณะฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ ปีการศึกษา 2552 และค่าเฉลี่ยผลการดำาเนินงานในรอบ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2550-2552 และ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ข้อมูลเชิงปริมาณจากสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเทียบจากเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 : คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มา
ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554 โดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ซึ่งการประเมินครั้งนี้ นอกจากจะมีการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการเยี่ยม
ชมคณะฯ และสังเกตการณ์การเรียนการสอนอีกด้วย จากผลการประเมิน พบว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคุณภาพการศึกษา
ในระดับ “ดี” โดยมีผลการประเมิน 3.69 คะแนน จากระบบ 5 คะแนน โดยมีผลการประเมินแต่ละด้าน เมื่อเทียบกับการประเมิน
ตนเองของคณะ ดังนี้
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ตารางแสดงผลการประเมิน
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ทั้งหมด
คณะประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5.00
4.44
5.00
5.00
5.00
4.67
4.40
5.00
5.00
4.60

4.00
3.41
3.67
4.10
4.00
3.00
3.70
5.00
3.20
3.69

นอกจากนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในระดับภาควิชา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลการประเมินขั้นต้น
ด้วยวาจา ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผลการประเมิน 3.80 คะแนน มีคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” ส่วนภาควิชาการ
พัฒนาชุมชน มีผลการประเมิน 4.08 คะแนน มีคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” เช่นกัน
แม้ว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งระดับคณะ และภาควิชา ปีการศึกษา 2553
จะมีคะแนนได้มาตรฐานในระดับดี แต่คณะฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ในทุกๆ ด้าน ทัง้ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการสังคม การทำานุบาำ รุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยจะให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานในทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานตาม
ภารกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในรอบปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีการดำาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ดังนี้

ด้านข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU)
ระดับมหาวิทยาลัย (ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ)

1. จัดทำาบันทึกความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ San Diego State University,
School of Social Work, USA
2. Graduate School of Social Welfare, Ewha Womans University, Republic of Korea
3. Faculty of Social and Political Sciences , University of Padjadjaran , Bandung , Indonesia

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนานาชาติ

1. เป็นสมาชิก Asian & Pacific Association for Social Work Education (APASWE)
2. เป็นสมาชิก International Consortium for social Development [ICSD]
3. เป็นสมาชิก International Association of Schools of Social Work – Association Internationals des Ecoles de Travail
Social [IASSW - AIETS]
4. ร่วมเป็นสมาชิก Regional APUCEN Council Meeting (Asia-Pacific University-Community Engagement Network)
5. ร่วมเป็นสมาชิก The Korea Association of Social Workers (KASW)

ด้านอาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

1. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ David W. Engstrom [Ph.D.] จาก School of Social Work San Diego State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีภารกิจในการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ วิจัย และการจัดทำาหลักสูตรนานาชาติ
วิชาโทสองภาษา (ไทย- อังกฤษ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลา 2 เดือน
2. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ Assoc.Prof. Dixon Sookraj [Ph.D.] จาก The University of British Columbia
ประเทศแคนาดา โดยมีภารกิจในการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ วิจัย และการจัดทำาหลักสูตรนานาชาติวิชาโทสอง
ภาษา (ไทย- อังกฤษ) ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2554 รวมระยะเวลา 2 เดือน

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. นางสาวไกรสอน อ้วนคำาปันยา
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. นายลำาเวียง พงสะหวัด
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. นางสาวเวียงไกรลาส สุขสวัสดิ์
สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประเทศญี่ปุ่น
1. นายชิมโบ อิโซกิมิ
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ตารางแสดงรายการคณาจารย์ นักศึกษา /ประชุม / สัมมนา / แลกเปลี่ยน / ทัศนศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ
ลำาดับที่ วัน/เดือน/ปี
1
11 ม.ค. 54

รายการ/กิจกรรม
ประชุมหารือการเตรียมเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะฯ
Dr.Thom Reilly Director,School of Social Work,
San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องประชุม 208 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ

2

18 ก.พ. 54

ทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม จ.ลพบุรี
- โรงเรียนราชานุกูล
- โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
- วัดพระบาทนำ้าพุ
- พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

นักศึกษาต่างประเทศ, คณาจารย์,
เจ้าหน้าที่ของคณะฯ

3

30 พ.ค. 54

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Japan College of Social Work
ณ ห้องรับรอง ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ผู้บริหารคณะฯ

4

30 พ.ค.–
8 ก.ค. 54

ฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์คลินิกและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ในประเทศไทย
- โรงพยาบาลศิริราช
- สถาบันราชานุกูล
- สภากาชาดไทย
- สหทัยมูลนิธิ
- มุลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กท.มหาดไทย

นักศึกษาระดับปริญญาโท
จำานวน 11 คน จาก
San Diego State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

5

6–15 มิ.ย. 54

ทัศนศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาค
- สภากาชาดไทย กทม.
- คลองบางหลวง กทม.
- โบราณสถาน จ.พระนครศรีอยุธยา
- วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบบ้านจำารุง จ.ระยอง
- หมู่บ้านอนุรักษ์ช้างไทย จ.ชลบุรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จำานวน 18 คน จาก
San Diego State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

6

6 ก.ค. 54

เสวนาวิชาการ “Group Work Method” โดย Professor Rorald Toseland
จาก University of New York at Albany,
School of Social Work ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้อง 210 คณะฯ มธ. ท่าพระจันทร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษาคณะฯ
และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย

7

9 ก.ย. 54

เสวนาวิชาการ “Special Communicator for a World without
Nuclear Weapons” โดย Mr. Michio Hakariya
จาก กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องบรรยาย SC 3032 มธ. ศูนย์รังสิต

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8

17-18 ก.ย. 54

ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบ
ณ บ้านจำารุง จ.ระยอง

นักศึกษาต่างประเทศ,
คณาจารย์, เจ้าหน้าที่, ของคณะฯ

9

30 ก.ย. 54

เสวนานำาร่อง “โครงการส่งเสริม MOU คณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์” คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 406 คณะฯ มธ. ศูนย์รังสิต
และนักศึกษาของคณะฯ
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การบริการ
วิชาการแก่สังคม
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คลองจั่น
โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการมหาบัณฑิต
โครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม
โครงการปริญญาโท
สาขาการบริหารงานยุติธรรม
โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ
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การบริการวิชาการแก่สังคม
คณะได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของโครงการบริการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็นโครงการ
อบรมสัมมนา โครงการสามัญ และโครงการพิเศษ สามารถสรุปผลการดำาเนินงานของแต่ละโครงการ ได้ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คลองจั่น
โครงการสามัญ ลักษณะของโครงการเป็นการจัดบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยเก็บค่าบริการในอัตราค่อนข้างตำ่า
ได้แก่ โครงการศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นหน่วยงานที่สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งอยู่ที่ หลังหอนาฬิกา สำานักงานการเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ.2512 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองเคหะสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ (การเคหะแห่งชาติในปัจจุบัน)
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และชุมชนคลองจั่นที่เห็นความสำาคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริม
และชี้นำาให้มีการตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน จัดบริการสวัสดิการและเป็นหน่วยงานสาธิตงาน
สวัสดิการแก่ชุมชน เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประสานงานระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กับหน่วยงาน
และองค์กรบริการสวัสดิการชุมชนอื่นๆ และได้จัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือพ่อ
แม่ที่ต้องออกนอกบ้านไปประกอบอาชีพ บริการฝึกอบรมเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในขณะ
เดียวกันก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการของนักศึกษา ข้าราชการ และคณาจารย์ ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ดังนี้

1. มุ่งเสริมสร้างพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทางกาย อารมณ์ สติปัญญา โดยฝึกทักษะต่างๆ เช่น การใช้มือขีดเขียน
ทักษะในการฟัง การทำาตามความสั่ง การหัดอ่าน และการนับตัวเลขเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์การศึกษา และ
การละเล่นต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาขั้นต่อไป
2. มุ่งส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีโภชนาการที่ถูกต้อง
3. มุ่งส่งเสริมให้รู้จักการใช้เหตุผล มีความเชื่อมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม และมีระเบียบวินัยที่ดี
4. มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
การบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 ฝ่าย คือคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ สนับสนุนด้านวิชาการอัตรากำาลัง ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคบางส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ คลองจั่น ซึ่งมาจากคณาจารย์ ผู้ปกครองเด็กและผู้นำาชุมชน ร่วมในการกำาหนดนโยบายในการบริหาร
ศูนย์คลองจั่น คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงานกับ
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
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กิจกรรมที่สำาคัญประกอบด้วย

1. การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแบบสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
2. การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. การจัดบริการเพื่อชุมชนในวันเด็กประจำาปี
4. การจัดอบรม/ประชุมวิชาการแก่ชุมชน
5. การศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาสังคม
6. การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเทศกาลต่างๆ
7. การประชุมคณะกรรมการฯ
8. โครงการห้องสมุดของเล่นและห้องสมุดหนังสือ
9. โครงการให้คำาปรึกษาแก่ครอบครัว
สำาหรับโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์โดยมีโภชนาการ
ที่ถูกต้องของเด็กก่อนวัยเรียน เสริมสร้างพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ การประสานระหว่างมือและสายตา
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา การพูด การแสดงออกอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้
เหตุผล มีความเชื่อมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมทาง
การศึกษา โดยใช้อุปกรณ์การศึกษา สื่อการสอนเกม การเล่น ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมแบบสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแบบกลางวัน รับเด็ก
แบบเช้าไปเย็นกลับและให้คำาปรึกษาแก่บิดา มารดา ตลอดปีการศึกษา โดยรับเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี แบ่งเด็กออกเป็น 3 ระดับ
(4 กลุ่ม) กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเด็กกลาง และกลุ่มเด็กโต โดยจำาแนกตามอายุและพัฒนาการของเด็ก มีการประเมินผลพัฒนาการ
ของเด็กก่อนหลังการให้บริการในแต่ละภาคมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมดูแลเด็ก การให้ความรู้แก่บิดา มารดา
แบบตั ว ต่ อ ตั ว และกลุ่ ม และประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ป กครองเพื่ อ รายงานผลการพั ฒ นาการของเด็ ก เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาตลอดจน
การประเมินผลโครงการเพื่อศึกษาแบบแผนการดำาเนินงาน และพัฒนารูปแบบการให้บริการในสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างเหมาะสมต่อไป

ตารางแสดงผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2554

การดำาเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ คลองจั่น ประกอบด้วยโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีการ
เก็บรายได้จากการเก็บค่าอาหารและค่าแรกเข้าจากเด็กที่เข้าร่วมโครงการ และในส่วนของการดำาเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์ฯ ตลอดปีการศึกษามีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ จำานวนเด็กตลอดปีการศึกษาทีส่ ามารถให้บริการ
ภาคการศึกษา ละ 54 - 60 คน โดยแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเด็กเล็ก
เด็กอายุ 2 ปี ถึง 3 ปี มีครูประจำากลุ่ม 1 คน มีพี่เลี้ยง 1 คน เด็กประมาณ 16 คน
2. กลุ่มเด็กกลาง
เด็กอายุ 3 ปี ถึง 4 ปี มีครูประจำากลุ่ม 1 คน มีพี่เลี้ยง 1 คน เด็กประมาณ 18 คน
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3. กลุ่มเด็กโต
- เด็กอายุ 4 ปี ถึง 5 ปี มีครูประจำากลุ่ม 1 คน มีพี่เลี้ยง 1 คน เด็กประมาณ 20 คน
- จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนคือเดือน ต.ค., มี.ค., เม.ย., พ.ค. เป็นการจัดให้บริการทั้งเด็กเก่าและเด็กปัจจุบัน
- เปิดรับเด็กใหม่เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษาถัดไปในเดือนมีนาคม ของปีการศึกษานั้นๆ
- ประกาศรายชื่อเด็กที่สามารถเข้าเรียนในเดือนเมษายน
- ในเดือนพฤษภาคม ให้เด็กใหม่เข้ามาเรียนปรับพื้นฐาน
- จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองปลายเดือนพฤษภาคม เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบของศูนย์ฯ ระหว่างผู้ปกครอง
กับการให้บริการและศูนย์ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กุมารแพทย์, นักจิตวิทยาเด็ก มาบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน และวิธีป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็ก
- มีการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ ปีละ 8 ครั้ง
- ให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้ปกครองเด็กเรื่องพัฒนาการของเด็ก และการปรับตัวของเด็ก
- การอบรมดูแลพัฒนาการเด็กทุกรายที่มารับคำาแนะนำาในแต่ละกลุ่มตลอดปีการศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมเด็กแต่ละกลุ่มเพื่อดูพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
- การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานเพื่อให้เด็กกับผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมด้วยกัน
โดยให้เด็กได้ ไหว้แม่โดยนำาดอกมะลิ พวงมาลัย มากราบคุณแม่
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ โดยเชิญผู้ปกครองและชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้าบริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯ
เพื่อร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมด้วยการร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญ
พระบารมี และให้เด็กได้กราบคุณพ่อ
- จัดเตรียมมัชณิมนิเทศผู้ปกครองปลายภาคการศึกษาของการศึกษาภาค 1 และจัดปัจฉิมนิเทศปลายภาค
การศึกษาที่ 2 ประจำาปี การศึกษานั้นๆ เพื่อแจ้งผลการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ เมื่อเข้า
รับการศึกษาจนสิน้ ภาคการศึกษา มีผลการพัฒนาทีด่ ขี น้ึ หรือผลการพัฒนาทีต่ า่ำ ลง โดยศูนย์ฯ จะแจกสมุดรายงานผล
ทางด้านสุขภาพอนามัย
- มี ก ารติ ด ตามผลการศึ ก ษาของเด็ ก ที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ นจากโรงเรี ย นต่ า งๆ เพื่ อ นำ า ผลประเมิ น
การดำาเนินงานต่อไป
- ศูนย์ฯ ได้จัดให้สำานักงานเขตบางกะปิ มาฉีดยาฆ่าเชื่อป้องกันโรคหวัด 2009 และมีการฉีดยาฆ่ายุง เป็นจำานวน
4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
- จัดงานปีใหม่และวันเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ ชุมชน ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้มีความกล้าแสดงออกถึงความสนุกสนานร่วมกัน
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ด้านงานประเมินผล

- จัดทำาโครงการฯ เสนอขออนุมัติงบประมาณประจำาปีเพื่อจัดทำาโครงการฯ โดยเสนอผ่านคณะให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติโครงการฯ
- ดำาเนินการควบคุมการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
การขอตั้งงบประมาณตามความเป็นจริง ดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายก่อนนำาส่งทางคณะฯ ลงนาม
อนุมัติเบิกจ่าย
- ดำาเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
- มีการปรับปรุงค่าอาหารจากเดิมรับชำาระเป็นเทอมให้เปลี่ยนแปลงเป็นการเก็บค่าอาหารเป็นรายเดือนเพราะลดปัญหา
ทางด้านการไม่ชำาระค่าอาหาร,เด็กออกกลางเทอมแล้วยังไม่ชำาระค่าอาหาร

ด้านสถานที่

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำานวน 3 เครื่อง ในห้องเรียน 3 ห้อง เนื่องจากแอร์เครื่องเก่า ใช้การไม่ได้แล้ว และอีกส่วนหนึ่ง
คือเสื่อมสภาพการใช้งานเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน
- มีการติดต่อเครื่องทำานำ้าเย็นสำาหรับเด็กรับประทาน 1 เครื่อง แทนเครื่องเก่าที่ชำารุด
- การทดสอบควบคุมการทำางานของบุคลากรให้ดูแลความสะอาดสถานที่ อาคาร เช่น ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าที่สนาม,
ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามเป็นระเบียบ
- มีการฉีดปลวกตลอดทั้งปี ตามห้องเรียนทุกห้อง เพราะเนื่องมาจากอาคารบางส่วนมีวัสดุที่เป็นไม้และสร้างมา
เป็นเวลานาน

ด้านการบริหารและธุรการ

- เลือกตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ ในวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น
- จัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองประจำาปีการศึกษา ตอบแบบสอบถามและประเมินผลความพึ่งพอใจและ
ความต้องการของผู้ปกครองที่นำาเด็กมาเข้าร่วมโครงการโดยนำาผลของการประเมินมาเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ
การให้บริการดำาเนินการงานของศูนย์ฯ คลองจั่น ต่อไป
- จัดประชุมคณะกรรมการประมาณ 5-6 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
- จัดทำาระเบียบการ รายระเอียดต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้สนใจได้ทราบ
- กำาหนดแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา
- จัดระบบงานสารบรรณ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
- การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์แก่ชุมชนคลองจั่นและบริเวณใกล้เคียง
- ติดต่อประสารงานธุรการการรับ - ส่งหนังสือ เกี่ยวกับงานราชการของคณะฯ, ศูนย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ
- มีการจัดเตรียมการดำาเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
โครงการพิเศษมีลักษณะของโครงการเป็นโครงการที่ให้บริการในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
ภาคคำ่า (เรียนตอนเย็นในวันราชการ และวันเสาร์อาทิตย์) ในปัจจุบันคณะมีจำานวนโครงการพิเศษที่จัดการเรียนการสอน
4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
2. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
3. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม
4. โครงการปริญญาโทพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ปีงบประมาณ 2554 แต่ละโครงการมีผลการดำาเนินงานดังนี้

โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
ประวัติความเป็นมา

โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต จัดตั้งเป็นโครงการพิเศษ เพื่อการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2541
หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต พัฒนาจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สวัสดิการแรงงาน ซึ่งเป็นผลจากการปรับทิศทางของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นความลุ่มลึกในการศึกษา
ความรู้ทั่วไปและวิธีการสังคมสงเคราะห์ (Generic Social Work) มาสู่หลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขาของงานหลักที่
เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานสวัสดิการสังคมควบคู่กับวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน
การบริหารจัดการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มอาจารย์สาขาสวัสดิการ
แรงงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา ได้พบข้อจำากัดทั้งในแง่วิชาการและโอกาสการทำางานของมหาบัณฑิต ประกอบ
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทางวิชาการในระดับประเทศ และระดับสากล กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางวิชาการจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรมาสู่
หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต โดยได้จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาคคำ่า ในปีการศึกษา 2536
ด้วยเหตุผลสำาคัญ คือ การปรับปรุงหลักสูตรทำาให้โครงสร้างหลักสูตรเป็นสหวิชาการมากยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นต้องมีองค์ประกอบ
ของผูส้ อนจากผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ ยังเป็นการขยาย
โอกาสและพัฒนาบุคลากรผู้ที่ทำางานในภาคราชการและเอกชนอีกด้วย
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ได้จัดให้มีการประเมินผลจาก
หลักสูตรและการบริหารจัดการทั้งจากคณาจารย์ในสาขาฯ และภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ให้คณะต่างๆ บริหารจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาโทในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง หลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิตจึงปรับระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตมหาบัณฑิตและพัฒนาวิชาการด้านพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการในลักษณะของโครงการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยยังคงยึดหลักการในการจัดให้มีระบบการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุก 3-4 ปี
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ปรัชญา

หลักสูตรมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงาน เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและบริหารงานด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
2. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่สามารถวิเคราะห์ วิจัย ริเริ่ม และพัฒนางานด้านพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการ

หลักสูตรและนักศึกษา

หลั ก สู ต รพั ฒ นาแรงงานและสวั ส ดิ ก ารมหาบั ณฑิ ต (รส.ม.) จั ด การเรี ย นการสอนภาคปกติ ในปี ก ารศึ ก ษา 2536
และเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของโครงการพิเศษ เมื่อปีการศึกษา 2541 และปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ
ปีการศึกษา 2544 และปีการศึกษา 2550 โดยจัดการเรียนการสอนภาคค่ำาที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ในปีการศึกษา 2554 สำาหรับหลักสูตรและการจัดการศึกษา มีดังนี้

ระบบการศึกษา

เป็นหลักสูตรภาคค่ำาในระดับทวิภาค ระยะเวลา 2 ปี หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผน
ใดแผนหนึ่งตามความสนใจ คือ
- แผน ก. แผนทำาวิทยานิพนธ์ และ
- แผน ข. แผนศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์
1. ผลการดำาเนินงานของโครงการทั้งด้านวิชาการและการบริการสังคม ในปีการศึกษา 2554
ลำาดับที่

ชื่อโครงการ

วันเดือนปีและเวลา

สถานที่

จำานวน

1

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง
“ถอดรหัสการบริหารคนต่าง Gen”

7 มิถุนายน 2553

ณ ห้องเพ็ชร ชั้น 11
โรงแรมวินเซอร์ สวีท (สุขุมวิท 20)

100 คน

2

“ศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการ
ณ เมืองไทเป และเมืองเกาสง ไต้หวัน”

3-6 กันยายน 2553

- ศึกษาดูงานสำานักงาน
แรงงานไทย เมืองไทเป
- ศึกษาดูงานย่านนิคม
อุตสาหกรรม
หนานจื่อ เมืองไทเป
- ศึกษาดูงานสำานักงาน
แรงงานไทย เมืองเกาสง
- ศึกษาดูงาน บริษัท
Yung Chi Paint & Varnish
เมืองเกาสง

28 คน
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ลำาดับที่
ชื่อโครงการ
3
“ศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการ
ณ อำาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร”

90

วันเดือนปีและเวลา
10-11 กันยายน 2554

สถานที่
จำานวน
- ศึกษาดูงาน ณ บริษัท
43 คน
อาหารเบทเทอร์ จำากัด
(เครือเบทาโกร) ตำาบลอ้อมน้อย
อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเบญจรงค์
ดอนไก่ดี ตำาบลดอนไก่ดี อำาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- ศึกษาดูงาน ณ ร้านนุชบุษบา
ตำาบลอ้อมน้อย อำาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

4

การฝึกอบรม เรื่อง “โครงการปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำางาน
ของเกษตรกรของสถานีอนามัย
บ้านช่องพิกุลตำาบลไร่รถ อำาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี”

11, 12 และ 20, 21
กันยายน 2553

ณ สถานีอนามัย บ้านช่องพิกุล
ตำาบลไร่รถ อำาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

60 คน

5

โครงการฝึกอาชีพให้ชาวชุมชนบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต “โครงการพัฒนาอาชีพ
ตามวิถีพอเพียง”

25 กันยายน 2554

โรงเรียนจารุศร

60 คน

6

โครงการ “แรงงานย้ายถิ่นในตลาดไท”

1 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2554

ตลาดไท

4 กรณีศึกษา

7

โครงการ “ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพของแรงงาน
ข้ามชาติในพื้นที่ตลาดไท”

1 ธันวาคม 2553 28 กุมภาพันธ์ 2554

ตลาดไท

4 กรณีศึกษา

8

โครงการ “ศึกษาปัญหาลักษณะ
การทำางานและอาชีวอนามัย
ของจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ตลาดไท”

1 ธันวาคม 2553 28 กุมภาพันธ์ 2554

ตลาดไท

3 กรณีศึกษา

9

โครงการ “เพศสภาพกับการ
ประกอบอาชีพในตลาดไท”

21 ธันวาคม 2553 15 มีนาคม 2554

ตลาดไท

15 กรณีศึกษา

10

โครงการ “การเข้าถึงสวัสดิการ
ทางการแพทย์ของแรงงานต่างด้าว
กรณีศึกษาตลาดไท ตำาบลคลองหนึ่ง
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”

3 มกราคม 15 มีนาคม 2554

ตลาดไท

4 กรณีศึกษา

11

การฝึกอบรม เรื่อง
“ธรรมมะกับการทำางาน”

27 กันยายน 2554

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1
บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)
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50 คน

2. จำานวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ และผู้สำาเร็จการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2541-2554 โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ได้ผลิตมหาบัณฑิต
จำานวนทั้งสิ้น 531 คน จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 588 คน โดยผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาจำานวน 57 คน (เป็นผู้ที่เลือกแผนการศึกษา
แผน ก จำานวน 14 คน แผน ข จำานวน 6 คน และผู้ที่ยังไม่ได้เลือกแผนการศึกษาจำานวน 37 คน)
ตารางแสดงจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา
ตามปีที่เข้าศึกษา

แผน ก.

แผน ข.

รวม

2541
2542
2543
2545
2546
2547
2548
2550
2551
2552
อฟอรวม

19
12
22
8
14
6
5
3
3
1
93

42
46
35
51
48
55
45
47
31
38
438

61
58
57
59
62
61
50
50
34
39
531
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โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) เป็นหลักสูตรที่ใช้ระบบ
การศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนเฉพาะ
วันเสาร์ –อาทิตย์ นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน
14 ภาคการศึกษาปกติ จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์
นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม

ผลการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี 2554
1. ด้านวิชาการ

1.1 ประชุมวิชาการประจำาปี
โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน จัดประชุมวิชาการประจำาปี หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม : การบริหารจัดการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง” วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิชาการ นักวิชาชีพ และนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยใหม่ที่จะ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะซึ่งกันและกันเพื่อที่จะนำาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คณาจารย์
และมหาบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลงานวิชาการ มาเสนอ
ต่อสาธารณะ ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 128,446 บาท จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 152 คน
1.2 จัดสัมมนาทางวิชาการ
นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการขึ้น
ในปี 2554 รวม 4 ครั้ง เพื่อประกอบการเรียนในวิชาสัมมนาสวัสดิการสังคม โดยได้รับงบสนับสนุนบางส่วนจากโครงการ
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ตามหัวข้อ ดังนี้
• ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2554
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการถูกกระทำาซำ้าของเด็กในครอบครัว” วิทยากรบรรยาย นางพรสม เปาปราโมทย์
(ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านสตรี) และนายอนุกลู ปีดแก้ว (ผูอ้ าำ นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันและการกระทำา
ความรุนแรงในครอบครัว) จำานวนผู้เข้าร่วมสัมนา 110 คน
• ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2554
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long – Term Care) ในอนาคต” วิทยากรบรรยาย
ดร.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำานวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 65 คน
• ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2554
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “Social Enterprise เทรนด์ใหม่เพื่อพัฒนาสังคม” วิทยากรบรรยาย นางสาวเอกจิตรา
คำามีศรีสุข จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 75 คน
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• ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2554
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “การเสริมพลังอำานาจในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว” วิทยากรบรรยาย
นางอัจฉรา พุ่มมณีกร (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว) จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 70 คน
1.3 จัดเสวนาเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ รวม 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” ณ ห้อง สค. 103 ชั้น 1
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2554
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานวิจยั ” ณ ห้อง สค.103 ชัน้ 1 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
1.4 กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2554 โครงการฯ จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
รวม 9 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากสถานการณ์จริง มีรายละเอียด ดังนี้
ศึกษาดูงานในประเทศ รวม 8 ครั้ง
1. วันที่ 10 ธันวาคม 2553
นำานักศึกษา บส.13 จำานวน 55 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.735 (การบริหารงานสวัสดิการสังคม
เชิงกลยุทธ์) ณ ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
2. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
นำานักศึกษา บส.13 จำานวน 55 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.724 (กลยุทธ์การกำาหนดนโยบายและ
การวางแผนสวัสดิการสังคม) ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
3. วันที่ 4 มีนาคม 2554
นำานักศึกษา บส.12 จำานวน 43 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.734 (กลวิธีการสร้างและการพัฒนา
นวัตกรรมในงานสวัสดิการสังคม) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
4. วันที่ 29 เมษายน 2554
นำานักศึกษา บส.12 จำานวน 41 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.736 (การพิทักษ์สิทธิ์) ณ สถานแรกรับ
เด็กชายบ้านปากเกร็ด (บ้านภูมิเวช) และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
5. วันที่ 9 กรกฎาคม 2554
นำานักศึกษา บส.13 จำานวน 54 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.721 (การวิจยั เชิงประเมินเพือ่ พัฒนา
องค์การสวัสดิการสังคม) ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลบางระกำา อ.บางเลน จ.นครปฐม
6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
นำานักศึกษา บส.14 จำานวน 44 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.710 (การใช้ทฤษฎีองค์กรในงาน
สวัสดิการสังคม) ณ บริษัทอาร์ ซี ซัพพลาย เคมีภัณฑ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
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7. วันที่ 8 สิงหาคม 2554
นำานักศึกษา บส.14 จำานวน 46 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.701 (แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้
ในงานสวัสดิการสังคม) ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
8. วันที่ 23 กันยายน 2554
นำานักศึกษา บส.14 จำานวน 44 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชา บส.711 (การวิเคราะห์นโยบายและ
การวางแผนสวัสดิการสังคม) ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ศึกษาดูงานต่างประเทศ รวม 1 ครั้ง
• วันที่ 14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2554
นำานักศึกษา บส.13 จำานวน 37 คน ไปศึกษาดูงานประกอบวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ที่ประเทศเกาหลี สถานที่
ดูงาน ได้แก่
1. บ้านผู้สูงอายุ Seoul Noin (Old People) Bokji (Social Welfare Center)
2. มหาวิทยาลัย EWHA WOMANS University
3. EWHA CommunityWelfare Center
4. ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเมืองกูโร

2. จำานวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ และผู้สำาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2554 มีจำานวนนักศึกษาที่ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา รวม 170 คน แบ่งเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 1 (รุ่น 14)
จำานวน 44 คน, นักศึกษาปี 2 (รุ่น 13) จำานวน 55 คน และนักศึกษาเก่าที่คงอยู่ อีกจำานวน 71 คน
ผู้สำาเร็จการศึกษา โครงการฯ ขอรายงานจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาเป็น 2 ปีการศึกษา คือ
1. ปีการศึกษา 2553 มีผู้สำาเร็จการศึกษารวม 45 คน
2. ปีการศึกษา 2554 ยังไม่สามารถระบุจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
แต่ทั้งนี้ โครงการฯ คาดว่าจะมีผู้สำาเร็จการศึกษาตามกำาหนดภายใน 2 ปี ประมาณร้อยละ 80 (40 คน) และกลุ่มนักศึกษาที่ตกค้าง
อีกจำานวน 28 คน รวมนักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในปี 2554 รวม 68 คน สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
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สถานภาพนักศึกษา
ปี 2
รักษาสภาพ
(ตกค้าง)

นักศึกษา
คงอยู่

ปีการศึกษา

ปี 1

2553

55
(รุ่น 13)

49
(รุ่น 12)

67

171

20

25

45

126

2554

44
(รุ่น 14)

55
(รุ่น 13)

71

170

28

40

68
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รวม

ผู้สำาเร็จการศึกษา
กลุ่มตกค้าง ตามกำาหนด
รวม
(เกิน 2 ปี) (2 ปี)

3. การพัฒนาอาจารย์

ปีการศึกษา 2554 โครงการฯ มีผลการดำาเนินงานด้านพัฒนาอาจารย์ที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้
3.1 นำาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
คณาจารย์ประจำาโครงการฯ รวม 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2. รศ.ระพีพรรณ คำาหอม 3. รศ.เล็ก สมบัติ
ได้รบั เชิญจาก Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology and Geriatrics 2011 ให้ไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการ ทีเ่ มืองเมลเบริน์
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2554 โดยใช้งบสนับสนุนจากงบกำาไรของโครงการ บส. จำานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ นำาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Motivation on Integrated Services Systems for
the Rights and Well-being of Older Persons in Community : A case study Wat-chaithit community, Bangkok
Noi District, Bangkok
2. รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำาหอม นำาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Monitoring the work operation to protect and
develop the target groups in accordance with the duty of the Ministry of Social Development and Human
Security
3.2 เผยแพร่บทความทางวิชาการของคณาจารย์
(ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารประชุมวิชาการประจำาปี 2554 ของโครงการ บส. วันที่ 29 พฤษภาคม 2554)
1. รศ.เล็ก สมบัติ บทความหัวข้อ “การเพิ่มผลผลิตในการบริหารองค์การสวัสดิการสังคม”
2. รศ.ระพีพรรณ คำาหอม บทความหัวข้อ “ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ด้านสวัสดิการสังคม
ของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
3. รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ บทความหัวข้อ “แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม : การเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการองค์การสวัสดิการสังคม”

4. การพัฒนาบุคลากร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร โครงการฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรให้เข้า
ร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น
• วันที่ 9 มีนาคม 2554 ส่งเจ้าหน้าที่ 1 คน (นางสุนันทา สาระบุตร) เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนหนังสือ
ราชการ จัดโดยงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
• วันที่ 14 -18 มีนาคม 2554 ส่งเจ้าหน้าที่ 2 คน ร่วมดูงานกับนักศึกษา บส. 13 ที่ บ้านผู้สูงอายุ Seoul Noin (Old
People) Bokji(Social Welfare Center) 2. มหาวิทยาลัย EWHA WOMANS University 3. EWHA Community
Welfare Center 4. ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเมืองกูโร ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
• วันที่ 21 มิถนุ ายน 2554 ส่งเจ้าหน้าที่ 1 คน (นางสุนนั ทา สาระบุตร) เข้าร่วมฝึกอบรม ในหัวข้อ “การสือ่ สารเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน” กับงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
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5. ผลงานของนักศึกษา/มหาบัณฑิตปี 2554

5.1 บทความและนิพนธ์ต้นฉบับของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวม 16 บทความ
5.2 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา ปี 2 ของโครงการฯ จำานวน 1 ราย ชื่อ พระครูสังฆรักษ์สุริยนต์ ประภาภรณ์ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ทองคำาพระราชทาน ประเภท ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จัดโดย กระทรวง
วัฒนธรรม วันที่ได้รับรางวัล 11 พฤษภาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมอบถวาย
5.3 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตร รวม 4 ทุน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 ดังนี้
1. ทุนต้นแบบนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รวม 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
2. ทุนขาดแคลน รวม 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

6. ผลการดำาเนินงานอื่นๆ

6.1 การจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีไทย
1) งานพิธีไหว้ครูประจำาปี 2554 วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง สค.311 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ท่าพระ
จันทร์) จำานวนผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน
2) งานทำาบุญวันเข้าพรรษา โครงการฯ ร่วมกับนักศึกษา บส. 13 จัดเครื่องสังฆทาน (ผ้าไตรครบชุด) ถวายพระ
สงฆ์ 3 รูป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6.2 กิจกรรมสายสัมพันธ์ บส.
นักศึกษา บส. รุ่น 13 มีความคิดริเริ่มว่าควรมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้รู้จักกันมากขึ้น
รวมไปถึง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันและเป็นการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์แก่กันและกันผ่านทางกิจกรรม ดังนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 กลุ่มนักศึกษา รวม 2 รุ่น (บส. 13 และ บส. 14)
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสายสัมพันธ์ บส. ขึ้น ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
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โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม
ปรัชญาของหลักสูตร

การบริหารงานยุติธรรมเป็นวิชาการที่สำาคัญในอันที่จะสร้างระบบที่เอื้ออำานวยความยุติธรรมสู่ประชาชน ท่ามกลาง
กระแสเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา จำาเลย ผู้ต้องขัง เหยื่ออาชญากรรม รวมถึงกระแสความต้องการของ
ประชาชนที่ประสงค์จะให้องค์กรทั้งหลายเข้าดำาเนินงานระดับยับยั้งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผล
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงจำาเป็นต้องมีความรู้เท่าทันกระแสดังกล่าว ทั้งยังต้องมีความสามารถที่จะกำาหนด
นโยบายและแผนการบริหารจัดการงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นตำารวจ อัยการ ศาล ทนายความ คุมประพฤติ
และราชทัณฑ์
สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม จึงได้ริเริ่มหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้น สำาหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และผู้สนใจแต่มีข้อจำากัดด้านเวลาไม่สามารถมาเรียนในภาคปกติได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านปฏิบัติในสาขาการ
บริหารงานยุติธรรมออกไปรับใช้ประเทศ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลนออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในงานยุติธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งทางวิชาการในระดับ
สูงและเป็นผู้มีจริยธรรม
4. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการบริหารงานยุติธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการ
ศึกษาแบบสหวิทยา (Interdisciplinary approach)
5. เพื่อผลิตนักวิชาการ ที่สามารถทำาการค้นคว้าวิจัยงาน ด้านงานยุติธรรมในระดับสูงให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินงานของโครงการด้านวิชาการ และบริการสังคม ปีการศึกษา 2554

งานด้านวิชาการ
1.1 แลกเปลี่ยนและดูงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ (ต่างประเทศ) ณ องค์การสหประชาชาติ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2554
1.2 แลกเปลี่ยนและดูงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ (ในประเทศ)
1.2.1 เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
1.2.2 กองกำากับการสุนขั ตำารวจ กองบังคับการตำารวจสายตรวจปฏิบตั กิ ารพิเศษ (K9) เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2554
1.2.3 ศาลปกครอง (ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554
1.2.4 เรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ (ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
1.3 สัมมนาด้านวิชาการ ทางด้านปัญหาในกระบวนการยุตธิ รรม เรือ่ ง ทิศทางกระบวนการยุตธิ รรมไทยในอนาคต”
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
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งานบริการสังคม
นักศึกษาปริญญาโท MCJA รุ่น 13 ร่วมปลูกป่า จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 4- 6 ธันวาคม 2553
โครงการปริญญาโท MCJA นำานักศึกษา จัด Bowling การกุศลเพื่อเป็นทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554
ณ เมเจอร์ฯ ปิ่นเปล้า
จำานวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ ผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2555
(ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ปีไหน เท่าไหร่)
รายละเอียด

จำานวนนักศึกษา

1. จำานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
2. จำานวนนักศึกษาคงอยู่ (ปีการศึกษา 2554)

60 คน
รุ่น 11
2 คน
รุ่น 12 6 คน
รุ่น 13 49 คน
รุ่น 14 49 คน

3. จำานวนนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา 2553

43 คน

3. ผลการดำาเนินงานด้านอื่นๆ
3.1 การผลิตตำารา
“ระเบียบวิธีวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม” โดยรองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
3.2 การสร้างสรรขนบธรรมเนียมประเพณี
- จัดงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนคณะสังคมสงเคราห์ศาสตร์ ชั้น 3
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ประเพณีรับน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ ห้องอาหารโดมพระจันทร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- จัดงานรดนำา้ ดำาหัว ขอพรจากคณาจารย์โครงการฯ (วันสงกรานต์) เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2554 ณ อาคารเรียน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสนอให้ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปิดดำาเนินการเรียนการสอนโครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ณ อุทยานการเรียนรู้
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี ในรุ่ น แรกปี 2549 มี นั ก ศึ ก ษา 37 คน และได้ เปิ ด ทำ า การสอน
ในรุ่นที่ 2 – รุ่น 4 มีนักศึกษา 70 คน ซึ่งเป็นที่สังเกตว่ามีจำานวนนักศึกษาเริ่มจะลดลงตามลำาดับ ประกอบกับคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ไปเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ สาขาการเมืองการปกครองสำาหรับนักบริหาร นอกจากนี้
เห็นว่าสถานการณ์ของจุดคุ้มทุน เริ่มจะมีปัญหาในการบริหารจัดการโครงการฯ จึงมีเหตุผลในการย้ายมาสอนที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการเลี้ยงตนเองของโครงการ
2. การแข่งขันในการให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. ความเป็นไปได้และเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
4. ความแตกต่างของการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษในหลักสูตรเดียวกัน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มติประชุม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552
ให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2553 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการส่งเสริมพลังความสามารถของคน ชุมชนและสังคมโดยภาพรวม
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการทำางานกับเงื่อนไขในบริบทต่างๆ ของชุมชนและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบการทำางานที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาข่ายงาน

ระบบการศึกษา

การเรียนการสอนและการศึกษาภาคทฤษฎีในระบบทวิภาคศึกษา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
หลักสูตร 2 ปี มีจำานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต โดยแยกเป็น 2 แผน
แผน ก ลงทะเบียนรายวิชาจำานวน 27 หน่วยกิต สอบประมวลวิชา และวิทยานิพนธ์ 1 วิชา 12 หน่วยกิต
แผน ข ลงทะเบียนรายวิชาจำานวน 36 หน่วยกิต สอบประมวลวิชา และวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาชุมชน
1 วิชา 3 หน่วยกิต

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99

ผลการดำาเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนฯ ในปีการศึกษา 2553

1. การผลิตมหาบัณฑิต
จากที่โครงการพัฒนาชุมชนฯ ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 นักศึกษา รหัส 53 กำาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ปีที่ 2 ภาค 2/2554 ซึ่งถ้าเป็นไปตามระบบการบริหารจัดการของหลักสูตรนักศึกษาจะสามารถจบการศึกษาได้ในปีการศึกษา 2554
นี้ ส่วนนักศึกษา รหัส 54 กำาลังศึกษาในชั้นปี 1 ภาค 2/2554
ตารางแสดงจำานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา

รับเข้า

กำาลังศึกษา

ลาพัก

ลาออก

2553
2554

20
35

19
32

1

1
2

2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน/กิจกรรมต่างๆ
ตารางแสดงการศึกษาดูงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ลำาดับที่
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รายละเอียดกิจกรรม

1

การศึกษาดูงานประกอบการเรียนวิชา
พช.477 สวัสดิการชุมชน
(ผู้รับผิดชอบ) รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

2

การศึกษาดูงานด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน กรณีบ้านนาอีสาน อ.สนามชัยเขต
(ผู้รับผิดชอบ) รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

3

การศึกษาดูงานชุมชนบ้านไม้เรียง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
(ผู้รับผิดชอบ) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

4

การศึกษาดูงานและเข้าร่วมเวทีปฏิรูปประเทศไทย
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายปฏิรูป
เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร : คปชก.)
(ผู้รับผิดชอบ) รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร/
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รายงานประจำาปี 2554

วัน/เดือน/ปี
22 มกราคม 2554

สถานที่

ผู้เข้าร่วม

ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

50 คน

12-13 กุมภาพันธ์ 2554

จ.ฉะเชิงเทรา
อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

50 คน

24-26 กุมภาพันธ์ 2554

อ.ฉวาง
อ.ฉวาง

15 คน

ณ อิมเพค
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

35 คน

24-26 มีนาคม 2554

ลำาดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ผู้เข้าร่วม

5

การศึกษาดูงาน “วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม”
(ผู้รับผิดชอบ) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

8-11 กรกฎาคม 2554

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดชุมพร

22 คน

6

การศึกษาดูงาน “แหล่งเรียนรู้ชุมชนบางขุนไทร
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี”
(ผู้รับผิดชอบ) รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

31 กรกฎาคม 2554

อำาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

58 คน

7

การศึกษาดูงาน พัฒนาการของชุมชน
สวัสดิการชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยชุมชนบำาบัด ณ ชุมชนหนองแขม

8 สิงหาคม 2554

ชุมชนหนองแขม
กรุงเทพฯ

10 คน

8

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนักศึกษา
ณ ประเทศสาธาณรัฐเกาหลี

11-15 สิงหาคม 2554

ณ ประเทศสาธาณรัฐ
เกาหลี

21 คน

9

การประชุมสัมมนาโครงการ “พัฒนาชุมชน
กับการนำาเสนอบทความวิทยานิพนธ์”

18 กันยายน2554

สค.208,210,401,402

67 คน

10

การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูหลักสูตรพัฒนาชุมชน
ภาคปกติและภาคพิเศษ ท่าพระจันทร์
ร่วมกับนักศึกษาศูนย์พัทยา

19 กันยายน2554

สค.401-402

90 คน

11

การศึกษาดูงานการปกครองตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่นไทย

16 กันยายน2554

ณ เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

20 คน

12

การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง 3 ทศวรรษ
มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม

จังหวัดสุรินทร์

22 คน

16-18 ธันวาคม2554

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประมวลภาพกิจกรรม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย/การเรียนการสอน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนานักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมด้านการบริการสังคม
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตย
และการประกันคุณภาพ
รวมภาพกิจกรรมนันทนาการของ
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย/การเรียนการสอน

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำาหนดการประชุมทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
เรื่อง บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : ข้อท้าทายและทางออก
เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กทม.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำานักศึกษาต่างประเทศไปทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

คณาจารย์ นำานักศึกษาระดับปริญญาโท จาก San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไปฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์คลินิก และการบริหารงานสวัสดิการสังคม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2554

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 มิถุนายน 2554
ณ อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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การจัดทำาแผนการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร การทำา มคอ./TQF จ.นครราชสีมา
6 - 8 มิถุนายน 2554

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่นำานักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก San Diego State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทัศนะศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 6-15 มิถุนายน 2554

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมถึงสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “Group Work Method”
โดย Professor Torald Toseland จาก University of New Youk at Albany School of Social Work
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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งานธรรมศาสตร์วิชาการ/TU open house สิงหาคม 2554

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ มธ.
ร่วมฟังเสวนาวิชาการ “Special Communicator for a World without Nuclear Weapons”
โดย Mr.Michio Hakariya จาก กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้อง บรรยาย SC 3032 มธ.ศูนย์รังสิต

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำานักศึกษาต่างประเทศไปทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชน
ต้นแบบ เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2554 ณ บ้านจำารุง จังหวัดระยอง

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริม MOU ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Graduate School of Social Welfare, Ewha Womans University,
Republic of Korea
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แนะแนวความรู้สังคมสงเคราะห์ 18 ธันวาคม 2554

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำาปี 2554

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม นำานักศึกษาจัดงานพิธีรดนำ้าดำาหัว
ขอพรคณาจารย์ประจำาโครงการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ อาคารเรียน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดพานไหว้ครู
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ พิธีไหว้ครู 6 กรกฎาคม 2554

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม จัดงานทำาบุญวันเข้าพรรษา
โดยจัดของสังฆทาน (ผ้าไตรครบชุม) ถวายพระสงฆ์ 3 รูป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554
ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
จัดงานพิธีไหว้ครูประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
ณ ห้อง สค.311 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม นักศึกษาจัดงานพิธีไหว้ครู
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งิ้วล้อการเมืองคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัมมนาและไหว้ครูงิ้ว กันยายน 2554

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

109

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาและบุคลากร

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประกอบการเรียนการสอนวิชา พช.
477 สวัสดิการชุมชน วันที่ 22 มกราคม 2554 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม นำานักศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2554

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม จัดประชุมวิชาการประจำาปี
หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม : การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้า

โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กิจกรรม “สังคมไทยกับความรุนแรงที่ต้องแก้ไข”
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ห้องประชุม สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
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โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม นำานักศึกษาดูงาน ณ เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา
ณ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนักศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2554

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรมจัดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ
“ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมไหว้ครูหลักสูตรพัฒนาชุมชนภาคปกติและภาคพิเศษ ท่าพระจันทร์
ร่วมกับนักศึกษาศูนย์พัทยา วันที่ 19 กันยายน 2554 ห้อง สค.401 – 402

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กิจกรรมด้านการบริการสังคม

งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น และภาคใต้ของไทย We will come back stronger
24 เมษายน 2554

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมเรื่อง “Social Network :
Application in Social Welfare Administration” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจาก Department of Social
Welfare ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คณะสังคมสงเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมบริการสังคม
และมอบเงินบริจาคแก่ผู้ประสบภัยนำ้าท่วมภาคใต้ ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พฤษภาคม 2554

คณะสังคมสงเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมบริการสังคม
และมอบเงินบริจาคแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ผ่านสมาคมบูนาโนกิ
แห่งเมืองคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น พฤษภาคม 2554
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สัมมนาวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กรกฎคม 2554

ค่ายแนะแนวการศึกษาสังคมสงเคราะห์ จ.ราชบุรี 26-28 สิงหาคม 2554

การช่วยผู้ประสบภัยนำ้าท่วม สนามราชมังคลากีฬาสถาน พฤศจิกายน 2554

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก จ.พระนครศรีอยุธยา พฤศจิกายน 2554

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

113

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม นำานักศึกษาร่วมปลูกป่าในโครงการ
“การปลูกป่า” ณ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันทำาความสะอาดอาคารคณะ
และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มธ.ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
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งานเลี้ยงปีใหม่ 2554

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม จัดกิจกรรมกีฬา Bowling การกุศล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 เพื่อเป็นทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา กุมภาพันธ์ 2554

นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 13
จัดกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554
ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม จัดงานบอลประเพณี ประจำาปี 2554
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ สิงหาคม 2554

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 16 กันยายน 2554
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กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร

นายพิชัย ด้วงนิล พนักงานสถานที่ บ.1 สำานักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่นกลุ่มคณะ และได้รับการยกย่องว่า
เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง ประจำาปี 2553 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยจะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

117

กิจกรรมด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพ

โครงการห้องเรียนประชาธิปไตย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กรกฎาคม 2554

โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำาเพื่อการประกันคุณภาพ กันยายน 2554

การเกี่ยวข้าวและทอดผ้าป่าขยะเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง

ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์
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กิจกรรมวันปีใหม่ มกราคม 2554

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2554

รวมภาพกิจกรรมนันทนาการของ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2554

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บัญทึก
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