รับสมัครผู้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปรึกษาในภาวะวิกฤตสาหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
Crisis Counseling for Survivors of Domestic Violence
โดย ดร. แคธรีน นอร์สเวอร์ธี
อาจารย์และนักจิตวิทยาการปรึกษา จาก Rollins College สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม
จัดโดย แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
ร่วมกับ Graduate Studies in Psychology, Rollins College, USA
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การปรึ กษาในภาวะวิ กฤตสาหรั บผู้ป ระปัญหาความรุ น แรงในครอบครั ว คอร์ส การอบรมส าหรับนักวิช าชีพและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรึกษา ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พึ่งได้ประจาโรงพยาบาล
และผู้ให้การปรึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้การปรึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว
การอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความรู้และทักษะการปรึกษาเฉพาะด้าน เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ปฏิบัติงานให้การปรึกษา
ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านการอบรมหลักสู ตร “การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอานาจและศักยภาพ” (Empowering
counseling) ซึ่งจั ดโดยแผนงานสุ ขภาวะผู้ ห ญิงฯ หรื อจั ดโดยส านั กการบริห ารสาธารณสุ ข ในช่ว งปี 2555-2558
มาแล้วเท่านั้น
กระบวนการอบรม ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ
และมีโอกาสฝึกฝนทักษะที่จาเป็นในการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอานาจและศักยภาพกรณีความรุนแรงในครอบครัว

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย
-

วัฒนธรรมเรื่องเพศที่ส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบของความรุนแรงบนฐานเรื่องเพศ (Gender-based violence)
วิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ที่ใช้ความรุนแรง
ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรง
ขั้นตอนและวิธีการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอานาจและศักยภาพกรณีความรุนแรงในครอบครัว
มาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นสาหรับผู้ถูกใช้รุนแรง

กระบวนกร ดร. แคธรีน นอร์สเวอร์ธี (Kathryn Norsworthy, Ph.D) เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา
การปรึกษา โรลลินส์ คอลเลจ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิจัยของ American Psychological Association และ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต
ดร. แคธรีน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้า นการปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม การเยียวยาผู้มีอาการ
trauma การบูรณาการการฝึกสติในบริการด้านสุขภาพและการเยียวยา จิตวิทยาการปรึกษาในบริบทของความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม จิ ตวิทยาการจั ดการความขัดแย้งทางสั งคม เป็นต้ น และมีผ ลงานเขียนหนังสื อ อาทิ International
Handbook of Cross-Cultural Counseling แ ล ะ Global Border Crossings: Feminist Activists and Peace
Workers Collaborating Across Cultures และมีประสบการณ์ทางานกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายประเทศใน
เอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย
วันที่และเวลาจัดอบรม วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 (4 วัน)
กาหนดการอบรม
8 มิถุนายน 2560
09.30 น. - 10.00 น.

กล่าวเปิดการอบรม โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ

10.00 น. - 11.00 น.

กิจกรรมแนะนาตนเองของผู้เข้าร่วมและวิทยากร

11.00 น. – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง
11.15 น. – 12.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับความรุนแรง
12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.45 น. เรียนรู้บริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
15.45 น. -16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

16.00 น. – 17.30 น. เรียนรู้บริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ต่อ)
7 มิถุนายน 2560
9.30 น. – 10.45 น.

การวิเคราะห์การกดขี่และความรุนแรงเรื่องเพศ (Gender-based violence)

10.45 น. – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

11.00 น. – 12.30 น. การวิเคราะห์การกดขี่และความรุนแรงเรื่องเพศ (Gender-based violence) (ต่อ)
12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.45 น. เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาของผู้กระทาความรุนแรง เพื่อทาความเข้าใจสภาพชีวิตของผู้กระทา

15.45 น. -16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

16.00 น. – 17.30 น. เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาของผู้กระทาความรุนแรงเพื่อทาความเข้าใจสภาพชีวิตของผู้กระทา(ต่อ)
26 มิถุนายน 2559
9.30 น. – 10.45 น.

เรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นฐานของความรุนแรง

10.45 น. – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. – 12.30 น. เรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นฐานของความรุนแรง (ต่อ)
12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.45 น. เรียนรูร้ ูปแบบวิธีการและทักษะการปรึกษาสาหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
15.45 น. -16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

16.00 น. – 17.30 น. เรียนรู้รูปแบบวิธีการและทักษะการปรึกษาสาหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว(ต่อ)
27 มิถุนายน 2559
9.30 น. – 10.45 น.

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้การทางานป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

10.45 น. – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. – 12.30 น. แลกเปลี่ยนและเรียนรู้การทางานป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (ต่อ)
12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.45 น. สรุปผลการเรียนรู้ตลอดทั้ง 4 วันที่ผา่ นมา
16.00 น.

เดินทางกลับ

หมายเหตุ:
1) ผู้เข้าอบรมที่เดินทางจากต่างจังหวัดควรเข้าพักที่สถานที่อบรมล่วงหน้า ตัง้ แต่เย็นวันพุทธที่ 7 มิ.ย. 60 โดยผูจ้ ัดจะ
รับผิดชอบค่าที่พักและอาหารเย็นในวันดังกล่าวด้วย
2) การอบรมวันแรก เริ่มเวลา 9.00 น. และอาจมีกิจกรรมภาคค่าในบางวัน
3) การอบรมวันสุดท้าย (11 มิ.ย. 60) สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ผู้ที่จะต้องเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ควรเผื่อเวลา
เดินทางจากสถานที่อบรมไปสนามบิน/สถานีขนส่ง 3-4 ชัว่ โมง และควรจองตั๋วขากลับที่ออกเดินทางตั้งแต่หรือหลัง
20.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดอบรมและที่พัก ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม โดยแผนงานฯ จะจัดห้องพักให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมเป็นห้องพักคู่ในโรงแรม และขอให้ผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัด เดินทางเข้าพักทีโ่ รงแรมล่วงหน้าใน
เย็นวันพุทธ ที่ 7 มิถุนายน 2560

เงื่อนไขการสมัคร และเข้าร่วมการอบรม
1. ผู้สมัครควรเป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล หรือพนักงานสอบสวน
ทั้งจากภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์การทางานช่วยเหลือ คุ้มครอง และ
เยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทารุนแรง หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครต้องเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอานาจและศักยภาพ” ทั้งหลักสูตร 7 วันที่จัดโดย
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ (ปี 55-58) หรือหลักสูตร 5 วันที่จัดโดยสานักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ. จังหวัด
ต่าง ๆ (ปี 56-60) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

3. หลักสูตรทั้งสองไม่ใช่หลักสูตรที่ต่อเนื่องกัน ผู้สนใจจึงอาจสมัครเข้ารับการอบรมเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ ง หรือ
ทั้งสองหลักสูตรก็ได้
4. ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องสามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดหลักสูตรและสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในช่วงกลางคืน (ถ้ามี)
5. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม และค่าวิทยากร สาหรับการอบรมทั้ งสอง
หลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางจากบ้านมายังจุดนัดพบในกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง หรือเบิกจาก
ต้นสังกัด
6. ผู้ได้รับคัดเลือกที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมจะต้องรีบแจ้งยืนยันเข้าร่วมการอบรม และต้องชาระเงินประกันการเข้า
ร่วมการอบรมล่วงหน้า เป็นเงิน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ช่องทางการชาระเงิน จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป)
ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งยืนยันเข้าร่วมการอบรมแล้ว แต่ภายหลังไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมให้
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ทราบ อย่างน้อย 10 วันก่อนเริ่ม การอบรมแต่ละหลักสูตร (ภายใน 28 พ.ค. และ 3 มิ.ย. 60
ตามลาดับ) โดยผู้ที่แจ้งยกเลิกภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะได้รับเงินค่าประกันคืนร้อยละ 80 ของเงินประกัน ส่วนผู้ที่
แจ้งยกเลิกในระยะเวลาไม่ถึง 10 วันก่อนเริ่มการอบรมแต่ละหลักสูตร จะได้รับเงินคืนเพียงร้อยละ 20 ของเงินประกัน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตลอดหลักสูตร จะได้รับเงินค่าประกันการเข้าอบรมคืนในวัน
สุดท้ายของการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเบิกค่าเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง โดยแผนงาน
สุขภาวะผู้หญิงฯ จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการอบรมครั้งนี้
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร (ในไฟล์แนบ) แล้วส่งมาที่ผปู้ ระสานงานการจัดอบรม รายละเอียดที่ติดต่อดังนี้

ผู้ประสานงานการจัดอบรม: คุณปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม
สามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมลที่ womenwellbeingprogram@gmail.com
หรือส่งแฟกซ์: 02-441-9977
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-661-6610

