กำหนดกำร
งำนวันสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบ ๖๔ ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๑
ณ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
-----------------------------------------------------ภำคเช้ำ พิธีการทางศาสนา
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.

บวงสรวงพระภูมิ และสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
ถวายสังฆทานพระสงฆ์ ๙ รูป ณ ห้อง สค.๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เปิดนิทรรศการ ผลงานวิชาการคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภาคีความร่วมมือ
ณ หน้าอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และข้างหอประชุมใหญ่ (ด้านทิศตะวันตก)

ภำคบ่ำย การเสวนาทางวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ห้อง : ห้องที่ ๑ ณ ห้องประชุม สค.๓๐๒ ชัน้ ๓
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนาทบทวนองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เรื่อง “ก้าวต่อไปคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑”
วิทยากรโดย
- คุณไมตรี อินทสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ นายกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย
- ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
- คุณสมสุข บุญญะบัญชา อดีตผู้อานวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ดาเนินรายการโดย
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
ห้องที่ ๒ ณ ห้องบรรยาย สค.๑๐๒ ชัน้ ๑
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนาเครือข่ายท้องถิ่นเรื่อง “นวัตกรรมท้องถิ่นในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม :
การเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นสู่การเป็น Social Lab คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์”
วิทยากรโดย
- นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี / หรือผู้แทน
- นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / หรือผู้แทน
- นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ / หรือผู้แทน
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / หรือผู้แทน
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม ตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี/ หรือผู้แทน
ดาเนินรายการโดย
- ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- ดร.ปรีดี โชติช่วง กรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

กำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบ ๖๔ ปี
เรื่อง “นวัตกรรมสังคมในงำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง”
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑
ณ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
------------------------------------------------------

ภำคเช้ำ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (ภาคเช้า)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา และมอบทุนการศึกษา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน
- การมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. SWTalks “นวัตกรรมสังคมในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเพื่อการเปลีย่ นแปลง” โดย :- คุณโจน จันใด ผู้บุกเบิกและก่อตั้งศูนย์พันพรรณ ชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง
- คุณทิชา ณ นคร ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อานวยการศูนย์วิจยั เพื่อพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม
- คุณพงศธร จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์อิสระ ผู้ก่อตั้ง Way’s Up
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภำคบ่ำย ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (ภาคบ่าย)
สัมมนาวิชาการห้องย่อย / การนาเสนอผลงานวิชาการ ภายใต้หัวข้อหลัก
“นวัตกรรมสังคมในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเพื่อการเปลีย่ นแปลง”
พิธีมอบประกาศนียบัตรสาหรับผูน้ าเสนอผลงานวิชาการ

*** พิธีกรภาคเช้า: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ และ อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน***

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

