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          ก่อนวนังาน (พุธ ที ่7 ม.ค. 57)  

เวลา ก าหนดการ *(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

  13:00 – 21:00 น. 
 พบปะผูเ้ขา้ร่วม อาสาสมคัร 
 มอบหมายงาน  

 

          วนัที ่1 การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร (พฤหัสบด ีที ่8 ม.ค. 57)  

 ก าหนดการ *(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
  

การอบรมคู่ขนาน (อบรมเชิงปฏิบติัการสองหวัขอ้พร้อมกนั) *เลือกเขา้ร่วมตามความสนใจ 
 

เวลา หัวข้อ Pro Bono และการเข้าถงึความยุตธิรรม 
 

เวลา 
การวดัผลและรายงานผลของหลกัสูตร CLE ต่อการ

สร้างความเข้มแข็งในการเข้าถงึความยุตธิรรม 

9:00 - 9:20 น. ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการอบรม 

 

9:00 - 9:10 น. ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการอบรม 

9:20 - 9:35 น. กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

 

 

9:10 - 9:35 น. 

คุณเช่ืออะไร 
- เก็บขอ้มูล 
- ขอ้มูลท่ีไดบ้อกอะไรกบัคุณ 
- ขั้นตอนหลงัการเก็บขอ้มูล 

9:35 – 10:35 น. 

การเขา้ถึงความยตุริธรรมหมายถึงอะไร มี
ความส าคญัอยา่งไร และอุปสรรคในการเขา้ถึง
ความยติุธรรมมีอะไรบา้ง 

- กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม 

- กิจกรรมระดมความคิด 

- กิจกรรมตั้งสมมติฐานและอภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 

9:35 - 10:35 น. 
ส่ิงท่ีควรวดัผลและวธีิการวดัผล 

- ค าอธิบายของ Linkert Scale  

- วธีิการและเทคนิคของ Linkert Scale  

- ตวัอยา่ง 

 

10:35 – 10:45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
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10:45 – 12:30 น. 

การเขา้ถึงความยตุริธรรมหมายถึงอะไร มี
ความส าคญัอยา่งไร และอุปสรรคในการเขา้ถึง
ความยติุธรรมมีอะไรบา้ง (ต่อ) 

- กรณีศึกษา 

- กิจกรรมการส่ือสารโดยความเงียบ 

- กรณีศึกษา 

 
 
 

10:45 -12:30 น. 

ออกแบบแบบส ารวจร่วมกนัเพ่ือวดัผลท่ีเกิดจาก
หลกัสูตร CLE ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- ระบุความสนใจของตนเอง 
- สร้างหวัขอ้ 
- เรียงล าดบัหวัขอ้ 
- เลือกส าหรับการส ารวจหลกัสูตร CLE ใน

ภูมิภาค 
- เทคนิคการจดัการเคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

12:30  – 13:30 น. 
 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:30 – 13:45 น. 
 

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

13:45 – 14:45 น. 

ท าไมถึงตอ้งท า Pro Bono และวธีิการท า Pro Bono 

- ขอ้สรุปเหตุผลท่ีควรท า Pro Bono 
- สาธิตเหตุผลในการท า Pro Bono 
- อภิปรายผลเหตุในการท า Pro Bono จากการแสดง 

14:45 –15:00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15:00 – 16:30 น. 

 

ท าไมถึงตอ้งท า Pro Bono และวธีิการท า Pro Bono 

- ประสบการณ์จากวทิยากร 

- อ่านบทความเก่ียวกบัการท า Pro Bono ของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย (ลอวเ์ฟิร์ม) 
- จะสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองคก์รไม่แสวงผลก าไรไดอ้ยา่งไร 

- อภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัประโยชนข์องการท า Pro Bono 

16:30 – 17:00 น. สรุปและท าแบบประเมิน (นกัวิง่รับแพคเกจงานวิง่: หมายเลข เส้ือ แผนท่ี ขอ้มูล) 
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วนัที ่2 การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร (ศุกร์ ที ่9 ม.ค. 57)   

เวลา ก าหนดการ *(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

8:30 - 9:00 น. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมลงทะเบียน (นกัวิง่รับแพคเกจงานวิง่) 

9:00 – 9:15 น. กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

9:15 – 10:50 น. 

จริยธรรมคืออะไรและมีความส าคญัต่อทนายความอยา่งไร 

- กิจกรรม Yes-No 

- จริยธรรมในตวัคุณมาจากไหน 

- เขม็ทิศนกักฎหมาย 

10:50 – 11:05 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

11:05 –12:00 น. 

จริยธรรมคืออะไรและมีความส าคญัต่อทนายความอยา่งไร 

- คุณจะช่วยเหลือลูกความคนใด 

- มุมมองของสงัคมต่อนกักฎหมาย 

- ประสบการณ์จากวทิยากร 

12:00 – 13:00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13:00 – 13:15 น. กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

13.15 – 15.15 น. 

หนา้ท่ีของทนายความต่อลูกความ 

- อภิปรายกลุ่ม/ระดมความคิด 

- กิจกรรมวาดภาพ 

- กิจกรรมการฟัง 

15:15 – 15:30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15:30 – 16:15 น. 
ความลบัของลูกความ 

- แสดงละคร 
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16:15 – 16:30 น. สรุปและท าแบบประเมิน 

16:30 – 18.00 น. นกัศึกษา อาสาสมคัรและทีมงานเตรียมงานสปัดาห์แห่งความยติุธรรม (Access to Justice Weekend)  

 

          

วนัที ่3 งาน Access to Justice Public Interest Fair และ Trio For Justice (เสาร์ ที ่10 ม.ค. 57)  

เวลา ก าหนดการ *(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

5:00 – 6:30 น. 
นกัวิง่ลงทะเบียน 

องคก์รท่ีเขา้ร่วมงาน Access to Justice Public Interest Fair ลงทะเบียนและจดัโตะ๊ 

6:30 – 7:00 น.  
นกัวิง่อบอุ่นรางกาย 

กล่าวเปิดงานโดยผูพิ้พากษาศาล 

7:00 น. ปล่อยตวันกัวิง่ประเภทฮาลฟ์มาราธอน 

7:30 น. 
 

ปล่อยตวันกัวิง่ประเภท 10 กิโลเมตร 

8.00 น. ปล่อยตวันกัวิง่ประเภท 5 กิโลเมตรและ การเดิน/วิง่ 3 กิโลเมตรส าหรับเด็ก 

9:30 – 10:45 น. 
การแนะน าองคก์รขององคก์รท่ีร่วมงาน (องคก์รละ 5 นาที) 

การจบัฉลากรางวลั 

10:45 – 11:00 น. ท าแบบประเมินและกล่าวขอบคุณ 

11:00 – 11:15 น. ผูร่้วมงานถ่ายภาพร่วมกนัและประชาสมัพนัธ์งานคร้ังต่อไป 

11:15 – 12:00 น. ท าความสะอาดและเก็บสถานท่ี 
 

วนัที ่3 งานเลีย้งอาหารค า่ (เสาร์ ที ่10 ม.ค. 57)  

เวลา ก าหนดการ *(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

17:30 – 18:30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารวา่ง 
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18:30 – 18:45 น. กล่าวตอ้นรับและเปิดงาน 

19.00 – 19:15 น. สุนทรพจนจ์ากแขกรับเชิญ 

19:15 – 19.30 น. 
 

สุนทรพจนจ์ากแขกรับเชิญ 

 

19:30 – 21:00 น. ร่วมรับประทานอาหารค ่า 

 

21:00 – 21.30 น. สุนทรพจนจ์ากแขกรับเชิญ 

 

9:30 – 9:45 น. 
ร่วมประทานของวา่ง 

 

9:45 – 10:45 น. 
การแสดงทางศิลปวฒันธรรม  

 

10:45 – 11:00 น. กล่าวขอบคุณและปิดงาน 

11:00 – 11:30 น. ท าความสะอาดและเก็บสถานท่ี  

 

 

     วนัที ่4 ภาพยนตร์เกีย่วกบัการเข้าถึงความยุตธิรรม (อาทติย์ ที ่11 ม.ค. 57) 

เวลา ก าหนดการ *(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

17:30 – 18.45 น. ลงทะเบียน  

18:45 – 19.00 น. รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

19:00 – 19.15 น. 
 

กล่าวตอ้นรับ 
 

19:15 – 20:15 น. 
 

ฉายภาพยนตร์ 

20:15 – 20:40 น. อภิปรายเก่ียวกบัภาพยนตร์ 
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20:40 – 21:00 น. 
กล่าวขอบคุณและปิดงาน 

 

21:00 – 21:30 น. 
ท าความสะอาดและเก็บสถานท่ี 

 


