กสม. ประกาศผลการแข่งขันโต้ วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2563
หวังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใช้ ความสามารถในการสื่ อสารสร้ างพื้นที่แห่ งการเรียนรู้ เรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางฉั ตรสุ ดา จันทร์ ดียิ่ง กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า
ตามที่คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้ร่วมกับกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ กระทรวง
ยุติธรรม จัดโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2563 ขึ้น ระหว่าง
วัน ที่ 6 – 8 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ โรงแรมเอเวอร์ ก รี น เพลส สยาม บาย ยู เ อชจี ราชเทวี กรุ ง เทพฯ
โดยมีตวั แทนนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศเข้าร่ วมการแข่งทั้งสิ้ น 20 ราย
จาก 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิท ยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี นั้น
นางฉัตรสุดา กล่าวต่อไปว่า นิสิต นักศึกษา ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันได้ผา่ นการอบรมให้ความรู ้ประเด็น
สิ ทธิมนุษยชน การใช้เสรี ภาพในการแสดงออก และทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
อาทิ นายสมพงค์ สระแก้ว ผูอ้ านวยการมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นางสาวนรี ลกั ษณ์
แพไชยภูมิ ผูอ้ านวยการกองสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม
ดร.เสรี นนทสู ติ สมาชิ ก คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on
Economic, Social and Cultural Rights – CESCR) นายฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์ นักขับเคลื่อนสิ ทธิมนุษยชน
ด้า นความเสมอภาคทางเพศ และนายปฐพร ทรั พ ย์ไ พฑู ร ย์ สื่ อ มวลชนอิ ส ระ ซึ่ งนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาผู ้ร่ ว ม
การแข่งขันได้นาความรู ้ที่ได้รับจากวิทยากรมาใช้ในการโต้วาทีภาษาอังกฤษที่จดั ขึ้น 4 รอบตามญัตติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชนตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
บัดนี้ โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2563 ดาเนินการ
แล้วเสร็ จ โดยปรากฏผลการแข่งขันของนิสิต นักศึกษาผูไ้ ด้รับรางวัลแต่ละประเภทอย่างเป็ นทางการ จานวน 5 คน
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

นายชนกันต วิทยศักดิ์พนั ธุ์
นายปริ นทร กอดารง
นางสาวมนัสยา พุ่มแก้ว
นายกรัน ปาเทลา
นางสาวณัฐญา จารุ เวคิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การแข่ ง ขั น โต้ ว าที สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนภาษาอั ง กฤษระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เป็ นกิ จ กรรมที่ กสม.
ให้ความสาคัญมาอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากการแข่งขันในลักษณะนี้ มิใช่เพียงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
ภาษาอัง กฤษของเยาวชนเท่ า นั้น แต่ ย งั ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ค นรุ่ นใหม่ ส นใจเรี ย นรู ้ เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและ
ใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถต่ อ ยอดเพื่ อ เผยแพร่ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ฯ สู่ สั ง คม ทั้ง นี้ กสม. ขอแสดงความยิน ดี แ ละ
เป็ นกาลังใจให้แก่ นิสิต นักศึกษาผูไ้ ด้รับ รางวัลตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างพื้ นที่
แห่งการเรี ยนรู ้เรื่ องสิ ทธิมนุษยชนมา ณ โอกาสนี้” นางฉัตรสุดา กล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12 พฤศจิกายน 2563
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