สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน
(Youth Standing Up for Human Rights)
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
-------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) มีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ การละเมิด สิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน1 ตลอดจนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 (2) มีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปตระหนั กถึงสิ ทธิ มนุ ษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิ ทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา2
ที่ผ่านมา กสม. ได้พยายามขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสิทธิ มนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การกาหนด
ยุทธศาสตร์ ด้านส่ งเสริ ม การปกป้ อง และคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน การศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ ความรู้
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชน การจัดตั้งศูน ย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภ าคต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ
ตลอดจนการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อเป็ น การสร้ างแนวทางการเรียนรู้ และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้กับเยาวชน
ตลอดจนนาคู่มือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ3
เนื่องในโอกาสปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on
the Rights of the Child : CRC) องค์การสหประชาชาติได้ถือโอกาสพิเศษนี้รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสาคัญ
ของเยาวชนคนรุ่ น ใหม่ที่จ ะต้องมีส่ วนร่ ว มสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ สั งคมเกิดการเคารพสิ ทธิและเสรีภ าพ
ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)”
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
จึงควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม
ต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอันที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อให้เยาวชนได้มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง
ให้สังคมได้เคารพสิทธิมนุษยชนมากกว่าที่เป็นอยู่
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ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่ อนงานด้านการส่ งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างชัดเจนและให้เกิด
กิจกรรมรูปธรรมทีเ่ ป็นต้นแบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สานักงาน กสม.) จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing
Up for Human Rights) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทัน
เรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายไปยังเพื่อน ๆ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้นาชุมชนที่ใกล้เคียงได้
รวมทั้งสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างมีความสุข โดยคานึงถึงบริบท
ของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จัก
เคารพสิทธิ หน้าที่ ด ารงชีวิตอยู่ ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ส่งผลต่อสั งคมที่มี
ความปลอดภัย และสงบสุข ตลอดจนสอดรับกับปีแห่งการรณรงค์ขององค์ก ารสหประชาชาติ ในเรื่องของ
การส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถขยายผล
การสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้
2.2 เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
ได้อ ย่ างมีความสุ ข มีผ ลงาน/นวั ตกรรมการส่ งเสริ มสิ ท ธิมนุ ษยชน โดยคานึ งถึง บริบ ทของสั งคมไทยและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
2.3 เพื่อให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ ดารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท และ
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ทาให้สังคมมีความปลอดภัย และสงบสุข
2.4 เพื่อให้สอดรับกับปีแห่งการรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชน
มีส่วนร่วมสร้างในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)
3. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแลระดับอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ได้แก่
3.1 ตัวแทนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 7 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 แห่ง รวม 35 แห่ง
แต่ละแห่ง ประกอบด้วย
- เยาวชนแกนนา 5 คน
- ครูพี่เลี้ยง 1 คน
รวมเยาวชนแกนนา 175 คน และครูพี่เลี้ยง 35 คน
3.2 ตัวแทนจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน 7 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 แห่ง รวม 35 แห่ง แต่ละแห่ง
ประกอบด้วย
- เยาวชนแกนนา 5 คน
- อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
รวมเยาวชนแกนนา 175 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 35 คน
3.3 รวมพื้นที่ดาเนินโครงการ ทั้งสิ้น 77 จังหวัด ประกอบด้วย สถานศึกษา 70 แห่ง เยาวชนแกนนา
350 คน และครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 70 คน
หมายเหตุ: กรณีที่ภูมิภาคใดไม่สามารถคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ครบ 10 แห่ง ให้สามารถนา
เป้าหมายที่เหลือไปเพิม่ ในภูมิภาคอื่นได้ เพื่อให้ครบจานวน 70 แห่ง ทั่วประเทศ
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4. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม หรือกรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ยังมีผลกระทบต่อการดาเนิน
กิจกรรมในสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่
5.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์
โครงการให้รับทราบโดยทั่วกัน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) จะดาเนินการ ดังนี้
1) จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่ออานวยการด้านต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
2) ประสานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคและเขตพื้นที่ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางในการรับสมัครสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในพื้นที่ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ให้กับสถานศึกษาได้รับทราบ
4) ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายละเอี ย ดโครงการฯ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (ส านั ก งาน กสม.) โดยหากมี ข้ อ สงสั ย ใด ๆ สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โทรศั พ ท์ 0 2141 3924, 0 2141 1992, 0 2141 3926
มือถือ 08 1375 6294, 08 1428 1356, 06 5619 5915 หรือ Facebook : ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5.2 รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจและมี ศั ก ยภาพในการด าเนิ น งาน
เข้าร่วมโครงการ
1) ประกาศวันและเวลาในการรับสมัคร/คัดเลือกสถานศึกษา โดยเยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในแต่ ล ะสถานศึ ก ษาต้ อ งส่ ง แนวคิ ด และแผนงาน มายั ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) ตามช่องทางและเวลาที่กาหนด
2) คณะกรรมการกลั่น กรองในระดับภูมิภ าคจัดประชุม หรือดาเนิน การอื่นใด เพื่อคัดเลือก
แนวคิดและแผนงานของสถานศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์ จานวน 70 แห่ง (ระดับมัธยมศึกษา 35 แห่ง และ
ระดับอุดมศึกษา 35 แห่ง) และส่งไปยังคณะกรรมการตัดสิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประกาศผล
ให้สถาบันการศึกษาได้รับทราบ
3) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) จัดทาหนังสือแจ้งผล
การพิ จ ารณาผลการคั ด เลื อ ก และมอบเงิ น รางวั ล ให้ แ ก่ เ ยาวชนแกนน าและครูพี่ เ ลี้ ย ง/อาจารย์ที่ ป รึก ษา
เพื่อดาเนินงานตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ แห่งละ 20,000 บาท
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5.3 จัดอบรมเยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน และสถานศึกษาดาเนินกิจกรรมโครงการ
1) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) จัดอบรมให้ความรู้
หลักสูต ร “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน” แก่เยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ ผ่านทาง Video Conference/ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง
2) เยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
ดาเนินงานตามแนวคิดและแผนงานที่ สถานศึกษาได้เสนอไว้
5.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
1) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผล และให้คาแนะนาในการดาเนินงานของเยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
สถานศึกษาผ่านทาง Video Conference/ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ หรือ
2) จัดทีมลงพื้นที่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อติดตาม ประเมินผล และให้คาแนะนา
ในการดาเนินงานของเยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานศึกษา
5.5 นาเสนอผลการดาเนินงาน นวัตกรรม/ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด
1) เยาวชนแกนน าและครู พี่ เ ลี้ ย ง/อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในแต่ ล ะสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก
ต้องนาเสนอสรุปผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งนวัตกรรม/ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวดให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) ในรูปแบบรายงาน จานวน 1 ไฟล์ Power Point Presentation
จานวน 1 ไฟล์ และนวัตกรรม/ผลงาน/แผนงานที่ส่งเข้าประกวด จานวน 1 ไฟล์ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินต่อไป โดยนวัตกรรม/ผลงานทุกชิ้นที่เยาวชนส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.)
2) คณะกรรมการตั ด สิ น จะพิ จ ารณาผลงานที่ น าเสนอเข้ า มา โดยจะแจ้ ง ผลการตั ด สิ น
ให้แต่ละสถานศึกษาทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.)
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
หมายเหตุ: กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับ เงินรางวัล แต่ไม่มีการดาเนินงานใดๆ ตามแผนงาน
ที่ได้เสนอไว้ ต้องนาเงินรางวัลคืนให้แก่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.)
5.6 ประกาศผล มอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่เยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจากที่สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนงาน มีการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งาน
ตลอดจนมี การนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสิน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว จะมอบรางวัลให้แก่สถานศึกษา ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

5
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
6. แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. สานักงาน กสม. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครสถานศึกษา
ที่มีความสนใจและมีศักยภาพในการดาเนินงาน
เข้าร่วมโครงการ
2. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความสนใจและ
มีศักยภาพในการดาเนินงานเข้าร่วมโครงการ
3. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบสถานศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และแจ้งผลการคัดเลือกให้
สถานศึกษาทราบ
4. สานักงาน กสม. จัดอบรมเยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน
และแนวทางการดาเนินกิจกรรม
5. สานักงาน กสม. ประสานติดตามและประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
6. สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นาเสนอผลการดาเนินงาน
นวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาผลงานของสถานศึกษาต่าง ๆ
ที่ผ่านการคัดเลือก และนาเสนอผลการตัดสินให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบ
8. สานักงาน กสม. ประกาศผลการประกวดผลงานของสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัล
9. พิธมี อบรางวัล และเกียรติบตั รแก่เยาวชนแกนนาและครูพี่เลี้ยง/
อาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
15 พ.ค. – 31 ก.ค.

1–3
ส.ค.
4
ส.ค.
6-8
ส.ค.
9 – 31
ส.ค.
1 ก.ย.
7-8
ก.ย.
9 ก.ย.
10 ก.ย.

*หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

7. งบประมาณ
งบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น 3,791,100 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) โดยทุกกิจกรรมของโครงการฯ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8.1 สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.)
8.2 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคและเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
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9. การประเมินโครงการ
9.1 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ
9.2 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถขยายผล
สร้างเครือข่ายไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้นาชุมชนที่ใกล้เคียงได้
10.2 เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ส ามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
ได้อย่ างมีความสุ ข เกิดนวัตกรรมการส่งเสริมสิ ทธิมนุษยชน โดยคานึงถึงบริบทของสั งคมและวัฒนธรรมของ
สังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
10.3 สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ ดารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท และข้อขัดแย้ง
ต่าง ๆ ทาให้สังคมมีความปลอดภัย และสงบสุข
10.4 ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกที่จัดท าโครงการตอบรั บปีแห่งการรณรงค์ ขององค์ การสหประชาชาติ
ในเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ภายใต้หัวข้อ Youth Standing Up for Human Rights อย่างเป็นรูปธรรม
---------------------------

