
 

โครงการสร้างการรับรู้สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาส าหรับนักศึกษา 

“Rule of Law and Human Rights for SDGs 2022” 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(แผนงานการสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2565) 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างศักยภาพและ

พัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ด้านนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างพ้ืนที่และโอกาส

การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการประกวดสร้างการตระหนักรู้ กับการพัฒนาส าหรับนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) เพ่ือจัดประกวดการสร้างความตระหนักรู้ด้านนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) เพ่ือสร้างโอกาสและพ้ืนที่เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานและฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับศึกษา  

 

1.3  กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 โครงการแบ่งออกเป็น 3 Sessions 

                Session 1: การประกวดแผนงานและจัดท าโครงการเกี่ยวกับการสร้างการตระหนักรู้ด้าน        

นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

(1) การรับสมัครเข้าประกวดแผนงาน/โครงการ     

(2) จัดท าข้อเสนอโครงการโดยนักศึกษา 

(3) การปฐมนิเทศโครงการและอบรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

(4) นักศึกษาด าเนินโครงการตามข้อเสนอ  

      ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 

                Session 2: การน าเสนอ Project  

(1) การน าเสนอ Project Rule of Law and Human Rights for SDGs. 2022  

(2) การคัดเลือกผลงานดีเด่น/นิทรรศการ Rule of law and Human Rights for SDGs 

2022@law kku.  

      ระยะเวลา เดือนมีนาคม - เมษายน 2565   

                Session 3: โครงการอบรมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน (ค่ายผู้น าเยาวชนเพื่อนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน)  

(1) การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   

(2) การอบรมและการศึกษาดูงาน (2วัน 1คืน)  

เนื้อหาการอบรม  

วันที่ 1 ภาคเช้า Rule of Law 21st  Century  

 ภาคบ่าย  Human Rights 21st Century  

วันที่ 2 การศึกษาดูงาน 

       ระยะเวลา เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565  

 หมายเหตุ:  ได้รับประกาศนียบัตรส าหรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

 

 



 

 

    

1.5 รายละเอียดการประกวด 

 1.5.1 คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

1) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 

2) จัดตั้งทีมเข้าร่วมประกวด 3 – 5 คน หรือ 5-10 คน 

1.5.2 การรับสมัคร  

(1) การประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผ่านเพจคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพจแผนงานสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคสังคม: LAW KKU 

(2) นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าร่วมประกวดได้ที ่Link ผ่าน Google form Rule of Law 

and Human Rights for SDGs 2022 (ส าหรับนักศึกษา) (google.com)  และดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดโครงการและแบบข้อเสนอโครงการได้ทีเ่พจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพจ

แผนงานสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคสังคม: LAW KKU  

(3) นักศึกษาส่งแบบข้อเสนอโครงการทางอีเมล์ patrwo@kku.ac.th  ในวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยข้อเสนอโครงการประกอบด้วย ชื่อแผน/โครงการ 

1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน 

2) แผนการด าเนินงานและกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVV75xFst0HD9Rf7f28ydBl8PK0Yt-n7u-2OrePwqG9qiRTA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVV75xFst0HD9Rf7f28ydBl8PK0Yt-n7u-2OrePwqG9qiRTA/formResponse
mailto:patrwo@kku.ac.th


 

 

 1.5.3 การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล  

  รอบคัดเลือก (พิจารณาจากแผน/ข้อเสนอโครงการ) 

  พิจารณาคัดเลือกจากแผนงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวด  โดยพิจารณาตัดสินใช้วิธีการให้

คะแนนจากเนื้อหาสาระและข้อมูลที่น าเสนอในเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1 แนวคิดสร้างสรรค์ 35 

2 หลักการบูรณาการ (หลักนิติธรรม, หลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

ยั่งยืน) 

35 

3 โอกาสในการผลิต/ต่อยอด/น าไปใช้ได้จริง 30 

 รวม 100 

    

 

 

 รอบชิงชนะเลิศ 

1. ทีมน าเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ ผ่านระบบออนไลน์  

2. การคัดเลือกผลงานดีเด่น/นิทรรศการ Rule of law and Human Rights for SDGs 2022@law 

kku.  

 

 

 

 

 



 

 

1.5.4 รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 10,000 บาท  และประกาศนียบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000   บาท และประกาศนียบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชยที่ 1   เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร  

 รางวัลชมเชยที่ 2   เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชยที่ 3   เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชยที่ 4   เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร 

 

1.5.5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  

1) นางสาวภัทรา วรลักษณ์ Line ID kataiworalak เบอร์ติดต่อ 088-5136681 

2) นายกฤษฎ์ ศรีสวัสดิ์     Line ID 0857817959  เบอร์ติดต่อ 0857817959 

 

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


