
 

 
ศูนย์ศกึษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  

 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เกิดขึ้นจากนโยบายการประสาน

ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค จ านวน ๑๒ ศูนย ์ประกอบด้วย 

๑) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี   

๒) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี

3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
๔) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๕) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี 
๖) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๗) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๘) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี  
๙) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
1๐) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
๑๑) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
12) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคไว้ 

ดังนี้   

 (ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

(ข) ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน  

ด้านสิทธิมนุษยชน  

(ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
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การด าเนินการของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมเตรียมการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 
2564 
ณ โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค  
ส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน 

 

   
 
 
ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๒ การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ

ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ศูนย์ศึกษาฯ ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
๘๑๒ ชั้น ๘  
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๓ การลงพื้นที่รับฟังปัญหาการสร้างท่าเรือ

แหลมฉบัง ระยะที่ ๓ 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ณ บ้านบางละมุง–แหลมฉบัง  
จังหวัดชลบุร ี

ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 

      
 

 
ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๔ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร

กระบวนการ (Training of Trainers) 
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ ในเขต
พ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมเซน็ทรา  
บายเซ็นทารา ศูนยร์าชการ
และคอนเวนชันเซน็เตอร์  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มงานศูนย์ศึกษา 
และประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 
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ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๕ การลงพ้ืนที่รับข้อร้องเรียน เรื่อง สิทธิ

บุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า  
แนวเขตปรับปรุงใหม่ของอุทยานแห่งชาติ
ทับซ้อนที่ท ากินของราษฎร และ 
ประชุมรับฟังข้อชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา กรณีเรื่อง 
สิทธิบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า 
แนวเขตปรับปรุงใหม่ของอุทยานแห่งชาติ
ทับซ้อนที่ท ากินของราษฎร กรณีของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

วันที่ 1๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ จังหวัดระยอง  
 

ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี และ
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๖ การลงพ้ืนที่รับฟังข้อเท็จจริง กรณีขอให้มี

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนซ่อง และการประชุม
หารือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับ 
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนส านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ผู้แทน
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๗ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์

ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมชั้น 8 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 36) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 

ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี 

 

      
 

 
ที ่ รายการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๘ การสัมมนาวิชาการด้านส่งเสริมสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “สิทธิของ
สตรีในกระบวนการยุติธรรม” 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2565 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู โฮเต็ล 
แอนด์ คอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

กลุ่มงานศูนย์ศึกษา 
และประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน 

 

    
 

.........................................................................................  


