ศูนย์ศกึ ษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
.........................................
หน้าที่และอานาจของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และ
อานาจของส่วนราชการ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 กาหนดหน้าที่และ
อานาจของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคไว้ ดังนี้
(ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่ นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(ข) ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมุ่งดาเนินงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค ทั้ง 5 ภาค และ
สถาบันวิชาการในท้องถิ่น เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค เป็นที่พึ่งของประชาชน
รวมถึ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การคุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และสามารถเข้ า ถึ ง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค:นั้น:ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
ความเป็นมาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ศูน ย์ ศึ กษาและประสานงานด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าค เกิ ดขึ้ น จากนโยบายการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์ศกึ ษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค จานวน ๖ ภาค ประกอบด้วย
1) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โดยมีพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน)
2) ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ณ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั งหวั ด ขอนแก่ น
โดยมีพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
3) ภาคตะวั น ออก ณ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา จั ง หวั ด ชลบุ รี
โดยมีพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
๔) ภาคใต้ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพิธี
เปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
๕):ภาคเหนื อ ณ คณ ะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ :โดยมี พิ ธี
เปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
6):ภาคตะวั น ตก ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
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วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าค มี บ ทบาทในการด าเนิ น กิ จ กรรม
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยคณะกรรมการอ านวยการศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน แต่ละภาค ซึ่งศูนย์ฯ ในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ได้โดยสะดวก

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การคุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ

๓. เพื่ อให้ การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ กับภาคส่ ว นต่างๆ
ในพื้นที่เป็นไปโดยรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
บทบาทหน้าที่
๑. ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
๒. รับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
๓. ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในพื้นที่
๔. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
๕. ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
๖. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
๗. ระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
๘.:ปฏิบั ติหน้ าที่ อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย
กลไกการดาเนินการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค
2. ศูน ย์ ศึ กษาและประสานงานด้ านสิ ท ธิมนุ ษ ยชนในภู มิ ภ าค เกิด ขึ้น จากนโยบายการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผ่านการจัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
2. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่และอานาจของ กสม.
และสานักงานกสม. สานักงาน กสม. จึงได้มีการประกาศ กสม. ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่ งส่ ว นงานราชการภายในของส านั ก งาน กสม. ให้ ส านั กส่ งเสริ มการเคารพสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
โดยกลุ่ มงานศูนย์ ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภ าค รับผิดชอบงานศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เป็นการเฉพาะ เพื่อให้งานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓ ประกอบกั บ มติ คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ในคราวประชุ ม
ด้านบริห าร กาหนดให้ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
(แต่ละภาค) ในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ในภูมิภาค ให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ ฯ ในภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคณะกรรมการอ านวยการศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าค
(แต่ละภาค) ประกอบด้วย ภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
3.1 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.2 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.3 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ในภูมิภาค
3.4 ผู้แทนภาครัฐในพื้นที่
3.5 ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่
3.6 ผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่
3.7 เจ้าน้าที่ศูนย์ฯ แต่ละภาค
4. ขั้นตอนการการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
4.1 กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคดาเนินการกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค ในปีงบประมาณนั้น และปีถัดไป ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ แต่ละภาค และมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ
4.2 จัดการประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภู มิ ภ าค แต่ ล ะภาค เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานของศู น ย์ ฯ แต่ ล ะภาค และกาหนดรายละเอี ย ดจั ด โครงการ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยจัดกิจกรรม
สัมมนาวิช าการในประเด็น สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และการทางานของศูนย์ฯ ในภูมิภ าค เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
4.3 จัดทาโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
พื้น ที่ โดยจั ดกิจ กรรมการสั มมนาวิช าการด้านสิ ทธิมนุษยชนในพื้ นที่ ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค แต่ละภาค
4.4 สรุ ป ผลการจั ด จั ด ท าโครงการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมภายใต้ ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
รวบรวมประเด็ น ด้านสิ ทธิม นุ ษ ยชนที่เกี่ย วข้อ งเพื่ อ เสนอหน่ ว ยงานภายในส านั กงาน กสม. ดาเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
5. ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ร่ ว มจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงาน
ด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าค ในมหาวิ ทยาลั ยต่ างๆ ในภู มิ ภ าค โดยร่ วมขั บเคลื่ อนศู นย์ ฯ ร่ วมกั บ มหาวิ ทยาลั ย
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย สานักงาน กสม. ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจาแต่ละศูนย์ฯ และดาเนินการจัดฝึกอบรม
เตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ ฯ ในภู มิ ภ าค ทั้ งนี้ การอบรมมี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
การแนะนาหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงสร้าง บทบาท และภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ระบบงานส่ งเสริม และคุ้ มครองสิ ท ธิม นุษ ยชน การรับ เรื่องร้อ งเรีย นและ
การประสานส่ ง ต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น รวมถึ งคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานส าหรั บ เจ้ าหน้ า ที่ ศู น ย์ ศึ กษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค นอกจากนี้สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิ ท ธิมนุ ษ ยชนในภูมิ ภ าค ได้ดาเนิ น การจัด ประชุม เจ้าหน้ าที่ศู นย์ ศึกษาและประสานงานด้านสิ ท ธิมนุ ษ ยชน
ในภูมิภาค ทุกเดือนผ่าน Application Zoom Meeting
.........................................................................................
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ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุ ษยชน
ในภูมิภาค
โดย สํานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุ ษยชน
กลุม่ งานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในภูมิภาค

การดําเนิ นงาน
ณะกรรมการอํานวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในภูมิภาค จํานวน 5 ภาค ได้แก่
1

ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุ ษยชน
ภาคใต้

2

ภาคตะวันออก

3

ภาคเหนื อ

4

ภาคตะวันตก

5

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ลําดับ

กสม.
คณะนิ ตศิ าสตร์
ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะรัฐศาสตร์และ
นิ ตศิ าสตร์ ม.บูรพา
คณะนิ ตศิ าสตร์
ม.เชียงใหม่
คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ม. ราชภัฏเพชรบุรี
คณะนิ ตศิ าสตร์
ม.ขอนแก่น

5/2562
22 ก.พ. 2562
6/2562
22 ก.พ. 2562
7/2562
22 ก.พ. 2562
8/2562
22 ก.พ. 2562
9/2562
22 ก.พ. 2562

กสม.
นายชาติชาย สุทธิกลม
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
นางเตือนใจ ดีเทศน์
ง
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

2

1
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ผลการประชุม คอก.

1/2561

15 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก้วเก็จรัตน์มณี 2 ตึก 23
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โครงการ
รายละเอียด
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริมการให้ความรู ้ รูปแบบกิจกรรมคือนํ าคู่มือการเรียน
ด้านสิทธิมนุ ษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน การสอนด้านสิทธิมนุ ษยชนในระดับ
ด้านสิทธิมนุ ษยชนภาคตะวันตก: บทบาทครูใน
สนง. กสม.จัดทํา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากับการเรียนการสอน
มาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ

กลุ่มเป้ าหมาย
ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จากจังหวัดภาคตะวันตก

วันจัดกิจกรรม
10 พฤษภาคม 2562

2. กิจกรรม : การส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนร่วมกับ
รูปแบบกิจกรรมอบรมสัมมนาเน้นให้
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู แ้ ก่นักศึกษาและประชาชน
 การสัมมนาให้ความรู แ้ ละคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
เด็กและ
ประเด็นสิทธิเด็กและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์
ภายใต้ พ.ร.บ. การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการ
.ศ. 2559

นิ สติ / นักศึกษา/ อาจารย์/คณะกรรมการ
อํานวยการศูนย์ ฯ/ หน่ วยงานภาครัฐ/
หน่ วยงานภาคประชาสังคม/ หน่ วยงานภาค
ธุรกิจ/
/

จํานวน 100 คน
(175,600 บาท)
26 กรกฎาคม 2562

จํานวน 100 คน
(175,600 บาท)
3

ผลการประชุม คอก. ศูนย์ฯ
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18 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมพุดตาน
คณะนิ ตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการ
รายละเอียด
กลุ่มเป้ าหมาย
1. โครงการให้ความรู ท้ างกฎหมาย โครงการ
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช นิ สติ / นักศึกษา/
ภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี
เผยแพร่และ
อย่างน้อย 50 คน/
ให้ความรู ด้ า้ นสิทธิมนุ ษยชนให้แก่ประชาชน
ได้
งตนเอง และ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
2. โครงการสัมมนาวิชาการ
ด้านสิทธิมนุ ษยชน ในประเด็น

1.

าม

และสิทธิชุมชน
2.
นด้าน
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน

นวน

นิ สติ / นักศึกษา/ อาจารย์/คณะกรรมการ
อํานวยการศูนย์ ฯ/ หน่ วยงานภาครัฐ/
หน่ วยงานภาคประชาสังคม/
/

วันจัดกิจกรรม
อยูร่ ะหว่างพิจารณา

14 มิถนุ ายน 2562

จํานวน 200 คน
(145,500 บาท)
4
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ผลการประชุม คอก.
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22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 812 8
คณะรัฐศาสตร์และนิ ตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
โครงการ
1. สัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชน
ตาม
นงาน
ฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor::EEC):ภายใต้ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุ ษยชน ภาคตะวันออก

2 ค่ายเยาวชนเรียนรู ส้ ทิ ธิมนุ ษยชน

รายละเอียด
รูปแบบกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
สิทธิจากโครงการ EEC
(ประชาชนในกลุ่ม EEC Watch)

และนํ าข้อมูลมาหารือ
ในเวทีการสัมมนา
(

ขยายผล และ
งานต่อจากเวที EEC
)

วันจัดกิจกรรม
20 - 21 มิถนุ ายน 2562

จํานวน 100 คน
(376,000 บาท)

องสิทธิ นิ สติ / นักเรียน/ เยาวชน
ความคิดเห็นต่อประเด็นด้านสิทธิ จํานวน 50 คน
นเอง (223,100 บาท)

ผลการประชุม คอก.

22 – 23 กรกฎาคม
2562
5
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28 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมคณะนิ ตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โครงการ
รายละเอียด
1. ค่ายเยาวชนเรียนรู ส้ ทิ ธิมนุ ษยชน
นักศึกษา
(
กับการพัฒนา :
เข้าใจระบบนิ เวศ ผ่านกิจกรรมการสํารวจ
นิ เวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขงใน
และการพัฒนา โดยใช้วธิ ีการล่องรถสู่
อําเภอปากชม และอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย) หนองคายและอําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย มีการพบปะพูดคุย การสัมภาษณ์
การรณรงค์
2. การสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุ ษยชนใน
มความ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (การระดมความเห็น คิดเห็นการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม และ
เสนอความเห็นต่อ
ในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนใน กระทรวงยุติธรรม
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ)

กลุ่มเป้ าหมาย
นักศึกษา/ คณะกรรมการอํานวยการ
ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จํานวน 45 คน

ภาคประชาสังคม/ องค์กรพัฒนาเอกชน/
ผูแ้ ทนเครือข่ายต่างๆ / นักศึกษา
จํานวน 70 คน

วันจัดกิจกรรม
1–3
มิถนุ ายน 2562

22 กรกฎาคม 2562
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การประชุม คอก. ศูนย์ฯ

1/2561

๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
คณะนิ ตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการหารือ
** ยังไม่มีการกําหนดแผนงาน
1. มี
2. ขอ

การดําเนิ นการต่อ
1. ดําเนิ นการให้แล้วเสร็จและสามารถปฏิบตั งิ านได้ใน
ศูนย์ฯ ภาคเหนื อ เดือนมิถนุ ายน 2562 โดยให้ สํานักงาน กสม.
เป็ นผูป้ ระกาศรับสมัคร
วยการ 2. ให้
ด้

3. การดําเนิ นงานควรเป็ นลักษณะการส่งเสริมความรู ้

3. จะกําหนดแผนงานหลังจากมีการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
7

การดําเนิ นงาน ศูนย์ฯ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ศูนย์ฯ
สามจังหวัดชายแดนใต้

แผนการดําเนิ นงาน
24 มิถนุ ายน
2557

ระยะเวลา

คณะรัฐศาสตร์
1. ประสานสํานักคุม้ ครองฯ
ดําเนิ นการภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เดือนกันยายน
วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี อํานวยการศูนย์ฯ สามจังหวัด
2562
ชายแดน (
คณะอนุ กรรมการเดิม/ ท่านใหม่)
2.
คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ฯ
3. ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการศูนย์ฯ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิมนุ ษยชน

8
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กิจกรรมการสัมมนา
ประสานงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในภูมิภาค
กิจกรรม
กิจกรรมการสัมมนา

รายละเอียดกิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ
กสม.
วมมือ ทํางานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สํานักงาน กสม.
ระหว่างศูนย์ศึกษาและ
อนความ ศูนย์ฯ ในภูมิภาค ร่วมกับ
ประสานงาน
ร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ แต่ละภาค
คณะนิ ตศิ าสตร์
ด้านสิทธิมนุ ษยชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเวลา
23-24
พฤษภาคม
2562
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