กำหนดกำร มัชฌิมนิเทศกำรฝึกภำคปฏิบัติ 1
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
………………………
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
เวลำ/สถำนที่
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 11.00 น.
(ห้องย่อย 6 ห้อง)
SC 2041
SC 2042
SC 2043
SC 2044
SC 2049
SC 2050
11.00 - 12.00 น.
(ห้องย่อย
6 ห้องเดิม)

กิจกรรม
ลงทะเบียนในห้องย่อย 6 ห้อง
นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์องค์กรในแต่ละหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ อย่างกระชับและตรงประเด็น ผ่าน
1) สื่อมัลติมีเดีย* (ไม่เกิน 5 นำที) 2) แผ่นพับแนะนำองค์กร โดย แบ่งตามกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 1 กระทรวงแรงงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
โดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล และอาจารย์นิเทศงานในคณะ
กลุ่มที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย อ.รณรงค์ จันใด และอาจารย์นิเทศงานในคณะ
กลุ่มที่ 3 กระทรวงยุติธรรม
โดย รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ และอาจารย์นิเทศงานในคณะ
กลุ่มที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
โดย ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และอาจารย์นิเทศงานในคณะ
กลุ่มที่ 5 องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
โดย อ.ปิ่นหทัย หนูนวล และอาจารย์นิเทศงานในคณะ
กลุ่มที่ 6 เทศบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข/สานักพัฒนาสังคม กทม./กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
โดย อ.ณัฏฐพัชร สโรบล และอาจารย์นิเทศงานในคณะ
ทุกหน่วยงานแต่ละกลุ่มย่อย ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้
1. ข้อมูลองค์กรและการวิเคราะห์ความเหมือน/ ความแตกต่าง
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในองค์กร
4. ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ การแก้ไขปัญหาและผลที่ได้รับ
5. แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งรูปแบบ แนวทางในการดาเนินการในระยะต่อไป
และเตรียมนาเสนอในห้องใหญ่โดยใช้ Power Point Presentation (6 กลุ่มย่อย/ 15 นาที)

12.00 - 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ชั้น 3 บริเวณหน้ำห้อง SC 3004

13.00 - 16.00 น.
SC 3004

กำรนำเสนอผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมประเด็นกำรประชุมกลุ่มย่อย
(Power Point Presentation กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที)
อาจารย์นิเทศงานในคณะร่วมแลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะ
โดย อ.รณรงค์ จันใด/ อ.ปิ่นหทัย หนูนวล

หมายเหตุ
1. เฉพาะหน่วยงานในเขต กทม. ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง (หน่วยฝึกที่จัดมัชฌิมนิเทศในหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออก จ.ระยอง/ สานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี/ สานักงานแรงงานจังหวัดระยอง/
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จ.ระยอง/ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน จ.นครปฐม/ เทศบาลเมืองหนองปรือ
จ.ชลบุรี/ สานักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา)
2. *สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด
เช่น ข้อความ ข้อมูล กราฟิก (Graphic) แผนที่ความคิด (Mind Map) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)
และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น

รายชื่อหน่วยงานแบ่งกลุ่มย่อยมัชฌิมนิเทศ ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน/2558
กลุ่มที่ 1 กระทรวงแรงงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน (34 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
สานักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พืน้ ที่ 10
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
บริษัท สยามกลการ จากัด

กลุ่มที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (47 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ทพี่ ึ่ง
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ หญิงธัญบุรี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สงู อายุจังหวัดปทุมธานี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

กลุ่มที่ 3 กระทรวงยุติธรรม (38 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรนิ ธร
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ทัณฑสถานหญิงกลาง

8.
9.
10.
11.
12.

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาล (39 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชานุกูล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
สถาบันบาบัดรักษาและฟืน้ ฟูผู้ตดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลสระบุรี งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กองจิตเวชและประสาทวิทยา)

กลุ่มที่ 5 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) /องค์กรสาธารณประโยชน์ และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น (23 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สหทัยมูลนิธิ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง)
มูลนิธิดวงประทีป
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

กลุ่มที่ 6 เทศบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข/สานักพัฒนาสังคม กทม./กระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาล (40 คน)
1.
2.
3.
4.
5.

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุดินแดง/บ้านบางแค 2 กทม./บ้านอิ่มใจ)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

