โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสู่ปฏิบัติ

กําหนดการเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงการดําเนินงาน
โครงการเยาวชนพลยุตธิ รรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสูป่ ฏิบตั ิ

ภาคกลาง
ภาคกลาง
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.
09.0000-15.
15.30 น.
ณ ห้องบางกอกน้อย 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00 – 09.30 น. ชมเทปบันทึกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงตอน “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม”,VTR
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม และเทปบันทึกการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนสําคัญกับโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม
09.30 – 09.45 น. ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน
09.45 – 10.00 น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผ.ศ. ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10.00 – 10.15 น. มอบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมงวดที่ 1 โดย
ผ.ศ. ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. ชี้แจงความเป็นมาและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดย ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร
11.30 – 12.00 น. ชีแ้ จงการจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดยอ.ธเนศ เกษศิลป์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.00 น. จัดทําเอกสารข้อตกลง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่วมกัน
14.00 – 15.00 น. คณะผู้ดําเนินงานและคณะครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการ และอธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชนเบื้องต้น
15.00 – 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันและปิดการประชุม
หมายเหตุ - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม

โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสู่ปฏิบัติ

กําหนดการเข้าร่วมประชุมชีแจงการดํ
้แจงการดําเนินงาน
โครงการเยาวชนพลยุตธิ รรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสูป่ ฏิบตั ิ

ภาคใต้
ภาคใต้
จันทร์ที่ 4 มิถนุ ายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.
09.0000-15.
15.00 น.
ณ ห้องสกายเลาจน์ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00 – 09.30 น. ชมเทปบันทึกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงตอน “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม”,VTR
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม และเทปบันทึกการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนสําคัญกับโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม
09.30 – 09.45 น. รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน
09.45 – 10.00 น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายบุญเลิศ ฮายุกต์ อัยการจังหวัดสงขลา
10.00 – 10.15 น. มอบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมงวดที่ 1 โดย
นายฉัตรชัย เสรีนนท์ชัย ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. ชีแ้ จงความเป็นมาและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดย ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร และรศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
11.30 – 12.00 น. ชีแ้ จงการจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดยอ.ธเนศ เกษศิลป์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.00 น. จัดทําเอกสารข้อตกลง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่วมกัน
14.00 – 15.00 น. คณะผู้ดําเนินงานและคณะครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการ และอธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชนเบื้องต้น
15.00 – 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันและปิดการประชุม
หมายเหตุ - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม

โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสู่ปฏิบัติ

กําหนดการเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงการดําเนินงาน
โครงการเยาวชนพลยุตธิ รรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสูป่ ฏิบตั ิ

ภาคเหนื
ภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา 09.
09.0000- 15.
15.30 น.
ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ ห้อง Ballroom 1 (ชัน้ M) จังหวัดเชียงใหม่
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00 – 09.30 น. ชมเทปบันทึกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงตอน “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม”,VTR
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม และเทปบันทึกการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนสําคัญกับโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม
09.30 – 09.45 น. รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน
09.45 – 10.00 น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายนิรันดร์ บุปผาพันธ์ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
10.00 – 10.15 น. มอบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมงวดที่ 1
โดย นายสิทธิชัย มูลเขียว
และผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. ชี้แจงความเป็นมาและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดย ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร และรศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
11.30 – 12.00 น. ชีแ้ จงการจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดยอ.ธเนศ เกษศิลป์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.00 น. จัดทําเอกสารข้อตกลง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่วมกัน
14.00 – 15.00 น. คณะผู้ดําเนินงานและคณะครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการ และอธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชนเบื้องต้น
15.00 – 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันและปิดการประชุม
หมายเหตุ - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม

โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสู่ปฏิบัติ

กําหนดการเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงการดําเนินงาน
โครงการเยาวชนพลยุตธิ รรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสูป่ ฏิบตั ิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุถนุ ายน 2554 ตัง้ แต่เวลา 09.
09.0000- 15.
15.30 น.
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน และรับเอกสาร
ชมเทปบันทึกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงตอน “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม”,VTR โครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม และเทปบันทึกการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนสําคัญกับโครงการเยาวชนพล
ยุติธรรม
ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน
กล่าวเปิดการประชุม
โดย นางวาณี ผิวหอม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
มอบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมงวดที่ 1 โดย
นายเกษมสันติ์ อัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีและผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
พักรับประทานอาหารว่าง
ชี้แจงความเป็นมาและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดย ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร และรศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
ชีแ้ จงการจัดทําบัญชีและการบริหารเงินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โดยอ.ธเนศ เกษศิลป์

09.30 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.

หมายเหตุ - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม

