
ก ำหนดกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม/ควำมรู้ ฝึกภำคปฏิบัติ 1    
ภำคฤดูร้อน / 2557 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
……………………… 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม 2558 
ณ ห้อง SC 1001  อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
 

เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  หน้ำห้อง SC 1001 

09.00-10.00 น. การฝึกภาคปฏิบตัิ 1 : เส้นทางสู่นกัสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 

โดย รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย    นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์

10.00-12.30 น. 

การเตรียมตัวฝึกภาคปฏิบตัิ 1 :  การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง  

โดย    ศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

         คุณสมพงค์  สระแก้ว  ผู้อ านวยการมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน 

         ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

ด าเนินรายการโดย  อาจารย์ ดร. จิรพรรณ  นฤภัทร 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-15.00 น. บทเรียนจากอดตีและความท้าทายในอนาคตของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ์
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 
        อาจารย์ปิ่นหทัย หนูนวล 
        อาจารย์ปรียานุช  โชคธนวณิชย ์
ด าเนินรายการโดย  อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์   

15.00-16.30 น. แนวทางในการเขียน case study 
โดย  ร.ต.อ.หญิง ฉัตรทิพย์  ชูช่ืนกลิ่น  นักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม/ควำมรู้ ฝึกภำคปฏิบัติ 1    
ภำคฤดูร้อน / 2557 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
……………………… 

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภำคม 2558 
ณ ห้อง SC 3048  อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
 

เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  หน้ำห้อง SC 3048 

9.00 – 10.00 น. นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย3 ห้องเพื่อเรียนรู้ประเด็นตามกลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มสังคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสังคม                                       ห้อง SC 3048 

2) กลุ่มบริหารแรงงานและสวัสดิการ                                               ห้อง SC 3032 

 

 

 3) กลุ่มสังคมสงเคราะห์สุขภาพ                                                     ห้อง SC 3033 

10.00-12.00 น. องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรบัการฝึกภาคปฏิบตัิ 1  

นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรูป้ระเด็นเฉพาะ ตามกลุม่ดังนี ้

1)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                                 ห้อง SC 3034 

2)  กลุ่มบริหารแรงงานและสวัสดกิาร                                              ห้อง SC 3032 

3)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์สุขภาพ                                                    ห้อง SC 3038 

4)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์สุขภาพจติ                                                 ห้อง SC 3030 

5)  กลุ่มพัฒนาชุมชนและพัฒนาสงัคม                                              ห้อง SC 3031 

6)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการผูสู้งอายุ                           ห้อง SC 3033 

7)  กลุ่มการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว                                    ห้อง SC 3037 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรูป้ระเด็นเฉพาะ ตามกลุม่เดมิ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศฝึกภำคปฏบิัติ 1    
ภำคฤดูร้อน / 2557 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
……………………… 

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนำยน 2558 
ณ ห้อง SC 1001 อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
 
 

เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  หน้ำห้อง SC 1001 
09.00-09.30 น. พิธีกำรลงนำม MOU ระหว่ำงคณะสังคมสงเครำะห์กับหน่วยงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดกิำรสังคม 
09.30-10.00 น. กล่าวรายงานการฝึกภาคปฏิบตัิ 1   ช้ีแจงวัตถุประสงค์ กระบวนการการฝึกภาคปฏิบัต1ิ 

โดย อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ รองคณบดฝี่ายการศึกษาภาคปฏบิัติ 
 

กล่าวเปิดการฝึกภาคปฏิบัติ 1 กลา่วต้อนรับอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม อาจารย์นเิทศงานในคณะ และนักศึกษา 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สงัขวรรณ  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.เอกจิตรา ค ามีศรสีุข 

10.00-11.00 ช้ีแจงแนวทางการฝึกภาคปฏิบตัิ 1 และการประเมินผล 
โดย อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ รองคณบดฝี่ายการศึกษาภาคปฏบิัติ 

 
11.00-12.30 น. 

ส ำหรับนักศึกษำ ห้อง SC 1001 ส ำหรับอำจำรย์นิเทศ ห้อง SC 3032 
บทเรียนจากห้องเรียนสูส่นามปฏบิัติ : มองมุมศิษย ์
โดย  
1. นายภูเบศ จิตรจริง  
2. นายพงษ์ศักดิ์  นาคศรีจันทร ์
3. นางสาวกนกวรรณ ด้วงเขียว 
ด าเนินรายการโดย  อาจารย์รณรงค์ จันใด  

ช้ีแจงแนวทางการนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 1  
โดย ฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัต ิ

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-16.30 น. นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศงานในคณะและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม ตามกลุ่มย่อย 
 

1)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                                          ห้อง SC 3032 

2)  กลุ่มบริหารแรงงานและสวัสดกิาร                                                       ห้อง SC 3033 

3)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์สุขภาพ                                                             ห้อง SC 3034 

4)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์สุขภาพจติ                                                          ห้อง SC 3030 

5)  กลุ่มพัฒนาชุมชนและพัฒนาสงัคม                                                       ห้อง SC 3031 

6)  กลุ่มสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการผูสู้งอายุ                                    ห้อง SC 3037 

7)  กลุ่มการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว                                             ห้อง SC 3038 
 


