กำหนดกำร อบรมเตรียมควำมพร้อมสู่กำรฝึกภำคปฏิบัติ 1
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558
ณ อำคำรบรรยำยรวม 1 (บร.1) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
………………………
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.00 น.

ลงทะเบียน ณ ห้อง 201
การเตรียมความพร้อมสาหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ณ ห้อง 201
รองคณบดีและคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำภำคปฏิบัติ
10.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การเขียนกรณีศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (Case Study)”
ห้อง A (ห้อง 206)
ห้อง B (ห้อง 208)
นำงสำวลลิดำ เกศำ โรงพยาบาลตากสิน
นำงสำวกนกวรรณ ด้วงเขียว โรงพยาบาลศิริราช
ร.อ.หญิง ธวัลพร ชัยวิชำ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นำยพงษ์ศักดิ์ นำคศรีจันทร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. ฝึกปฏิบัติ “กระบวนกลุ่มในงานสังคมสงเคราะห์”
ห้อง A (ห้อง 206)
ห้อง B (ห้อง 208)
นำงสำวจันทร์ทิพย์ ปำนประยูร และคณะ
นำยพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ และคณะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

15.15 - 16.30 น.
ห้อง 202
ห้อง 203
ห้อง 206
ห้อง 208
ห้อง 211
ห้อง 212

-

-

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

เสริมควำมรู้เพื่อกำรฝึกงำนและวิเครำะห์องค์กรทำงสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม
: ข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรไม่แสวงหำกำไร และหน่วยงำนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 1 กระทรวงแรงงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
อาจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข
กลุ่มที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
อาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
กลุ่มที่ 3 กระทรวงยุติธรรม
รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ศรีแสงทอง
กลุ่มที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกสังกัด (มหาวิทยาลัย/กรมตารวจ/กทม.ฯลฯ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย
กลุ่มที่ 5 องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์
อาจารย์ปิ่นหทัย หนูนวล
กลุ่มที่ 6 เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสานักพัฒนาสังคม กทม.
อาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล

ประเด็นกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม
เป้าหมายการฝึกภาคปฏิบัติ 1 และการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของการฝึก เช่น การเริ่มต้น
ในการฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ การศึกษาองค์กร การปฏิบัติงานในองค์กร การเข้าร่วมและรายงาน
ความก้าวหน้าในการสัมมนา/นิเทศงาน ระเบียบ กติกาต่าง ๆ ในการฝึกภาคปฏิบตั ิ (รายละเอียดตามคู่มือฝึก)
รูปแบบการทางานในหน่วยงาน องค์กรแต่ละลักษณะ
กรอบแนวคิด การดาเนินงานที่มีลกั ษณะเฉพาะ
มาตรการ กลไกทางกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการทางาน
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

กำหนดกำร ปฐมนิเทศกำรฝึกภำคปฏิบัติ 1
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
………………………
วันอังคำรที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง 201 อำคำรบรรยำยรวม 1 (บร.1)
09.15-09.30 น. กล่าวรายงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์กระบวนการการฝึกภาคปฏิบัติ1
โดย รองคณบดีฝ่ำยกำรฝึกภำคปฏิบัติ
09.30-10.00 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงนโยบายและแผนการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติในอนาคต
โดย คณบดีคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
10.00-12.00 น. หลักเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติในการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ปีการศึกษา 2558
โดย คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำภำคปฏิบัติ
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
นักศึกษำ
อำจำรย์นิเทศภำคสนำม
ณ ห้อง 201
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4
อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13.00-14.30 น. เสวนาเรื่อง การทางานเพื่อสังคม : จากห้องเรียนสู่สนาม
ชี้แจงและแลกเปลี่ยน: วัตถุประสงค์
โดย คณะศิษย์เก่ำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
และแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 1
นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุตร
บริษัทโลเคิล อไลค์ จากัด* โดย รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำภำคปฏิบัติ
นางสาวจิตจุฑา ปัญจะสุวรรณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ*
นายศรัณย์ภัทร ไชยพิศ
สถานพินิจฯ จ.นนทบุรี
คุณวันวิสาข์ วราชิต
UNHCR
ดำเนินรำยกำรโดย อ.ปรียำนุช โชคธนวณิชย์
14.30-16.00 น. นักศึกษำพบอำจำรย์นิเทศงำนในคณะและอำจำรย์นิเทศงำนภำคสนำม เพื่อทำควำมเข้ำใจข้อตกลง
กำรฝึกภำคปฏิบัติร่วมกัน ตามกลุ่มย่อย ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
ห้อง 206
กลุ่มที่ 1 กระทรวงแรงงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ห้อง 208
กลุ่มที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
ห้อง 211
กลุ่มที่ 3 กระทรวงยุติธรรม
ห้อง 212
กลุ่มที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกสังกัด (มหาวิทยาลัย กรมตารวจ กทม.ฯลฯ)
ห้อง 201
กลุ่มที่ 5 องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์
ห้อง 201
กลุ่มที่ 6 เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสานักพัฒนาสังคม กทม.

