
 

 
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วม 

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 
(Youth Standing Up for Human Rights) 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 

-------------------------------------- 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1 เยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
  1.2 แต่ละสถานศึกษาจะประกอบด้วย เยาวชนแกนน า 5 คน ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน  
  1.3 แต่ละสถานศึกษาจะต้องมีผู้บริหารรับรองในใบสมัคร 
 

2.  การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ ฯ 
  2.1 ดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ เว็บไซด์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที ่                  
15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  2.2 เยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานศึกษาส่งใบสมัคร (ตามแบบฟอร์ม)                
พร้อมแนวคิดและแผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยประกอบด้วย 

 ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

 วิธีการ/ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษา 

 วิธีการ/ขั้นตอนการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนภายในสถานศึกษา 

 วิธีการ/ขั้นตอนการขยายเครือข่ายแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 รูปแบบหรือลักษณะของนวัตกรรม/ผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ในหวัข้อ “สิทธิมนุษยชน
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” 
 - หนังสั้น  - ภาพวาด  
 - บทเพลง   - สื่อโฆษณา/Clip Video 
 - การแสดง  - อ่ืน ๆ  

    โดยใบสมัครพร้อมแนวคิดและแผนงานที่ส่งเข้ามานั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ  
ส่งมายัง E-mail:  lakseu@gmail.com และ inkrojana@gmail.com ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2563 
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3. การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
  3.1 คณะกรรมการกลั่นกรองในระดับภูมิภาค ด าเนินการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานของเยาวชน
แกนน าและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานศึกษาที่ดีที่สุด ภูมิภาคละ 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 แห่ง (ระดับ
มัธยมศึกษา 35 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 35 แห่ง) โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ ดังนี้  
    1) พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ 
ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
    2) พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
    3) พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก 8 จังหวัด                       
ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
    4) พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก 8 จังหวัด                      
ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
    5) พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ 
ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
    6) พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้                            
7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
    7) เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 
    (พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง) 
หมายเหตุ: กรณีที่ภูมิภาคใดไม่สามารถคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ครบ 10 แห่ง ให้สามารถน า
เป้าหมายที่เหลือไปเพิ่มในภูมิภาคอ่ืนได้ เพ่ือให้ครบจ านวน 70 แห่ง ทั่วประเทศ 
  3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองระดับภูมิภาคน าเสนอแนวคิดและแผนงานของเยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้กับสถานศึกษาได้รับทราบ 
  3.3 เยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานศึกษาที่ส่งประกวดแนวคิดและแผนงาน             
ที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จ านวน 70 แห่ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับ 
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เงินรางวัล แห่งละ 20,000 บาท และจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ผ่านทาง 
Video Conference / ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถดูย้อนหลังได้ที่ เว็บไซด์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx 
  3.4 หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน” แล้ว เยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 70 แห่ง (ระดับมัธยมศึกษา 35 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 35 แห่ง) จะต้องกลับไป
ด าเนินงานตามแนวคิดและแผนงานที่ได้เสนอไว้  
 

หมายเหตุ: กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับเงินรางวัล แต่ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ตามแผนงาน 
ที่ได้เสนอไว้ ต้องน าเงินรางวัลคืนให้แกส่ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงาน กสม.)  
 

4. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและหลักเกณฑ์การตัดสิน 

  4.1 การคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาค  
       หลังจากที่เยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานศึกษาได้ส่งแนวคิดและ
แผนงานให้แก่ทางโครงการแล้ว คณะกรรมการกลั่นกรองในระดับภูมิภาค จะพิจารณาและคัดเลือกแนวคิดและ
แผนงานที่เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑด์ังนี้ 
    4.1.1 มีเนื้อหาครบถ้วน และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  
    4.1.2 แนวคิดและแผนงานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 
ของโครงการ 
    4.1.3 นวัตกรรม/ผลงาน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

  4.2 การคัดเลือกผลการด าเนินงาน และนวัตกรรม/ผลงานของสถานศึกษา 
    หลังจากท่ีเยาวชนแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการคัดเลือก และได้รับการอบรม 
หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน” รวมทั้งมีการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งนวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้แก่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสม.) ในรูปแบบรายงาน จ านวน 1 ไฟล์ Power Point Presentation จ านวน 1 ไฟล์ และ
นวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จ านวน 1 ไฟล์ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาผลการด าเนินงาน
และนวัตกรรม/ผลงานโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
     4.2.1 มีเนื้อหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีถู่กต้อง 
     4.2.2 มีเอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา 
     4.2.3 มีเอกสาร/หลักฐานการท ากิจกรรมขยายเครือข่ายแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก 
สถานศึกษา รวมทั้งรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ (ถ้ามี) 
     4.2.4 นวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น่าสนใจ และก่อให้เกิด 
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)  
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     4.2.5 สิ่งที่ต้องน าเสนอให้แก่คณะกรรมการทั้งหมดรวมกัน จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที  
(น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน 20 นาที และนวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 10 นาท)ี 
  4.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)                  
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5. ลิขสิทธิ์ 
  นวัตกรรม/ผลงาน ทุกชิ้นที่เยาวชนส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) ห้ามน าไปท าซ้ า ดัดแปลง 
หรือเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนหรือมอบให้ผู้อ่ืนเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนใดโดยมิได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรจาก
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) หากฝ่าฝืนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) มีสิทธิด าเนินการตามกฎหมายได ้
 

6. รางวัลการประกวด 
 หลังจากที่สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนงาน มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินแล้ว จะมอบ
รางวัลให้แกส่ถานศึกษา ดังนี้  
 

 ระดับมัธยมศึกษา 
 รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท 
 รางวัลชมเชย จ านวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท 
   

 ระดับอุดมศึกษา 
 รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท 
 รางวัลชมเชย จ านวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท 
 

7. ระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการและพิจารณาผลงาน 
 7.1 รับสมัคร ระหว่างวันที ่ 15  พฤษภาคม  –  30  มิถุนายน  2563 
 7.2  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา วันที่  1 - 7  กรกฎาคม  2563 
 7.3  อบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน” ให้แกส่ถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  
  ระหว่างวันที ่ 10 – 13  กรกฎาคม  2563 
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 7.4  สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวคิดและแผนงานที่ได้เสนอไว้ ระหว่างวันที ่ 14 –  31  กรกฎาคม  2563  
 7.5 น าเสนอผลการด าเนินงาน นวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันที ่ 1 - 15  สิงหาคม  2563  
 7.6 คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยความเห็นชอบของ กสม. และประกาศผล วันที ่ 1  กันยายน  2563  
 7.7 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ เยาวชนแกนน า                
และครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน  2563  
 
 
 

---------------------- 
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