
IHRP has a commitment to human rights principles, and to applying and defending those  
          principles in creating a safe and supportive learning/working environment creating 
          a safe and supportive learning/working environment
IHRP commits to raise awareness, expected to treat everyone with respect and recognize 
          the diversity of IHRP faculty, staff, and students and to be mindful of differing 
          cultures, religions, values around relationships and create an environment free of 
          sexual harassment providing information on any support services available.
IHPR commits to offer support for victim of abuse and remediation at IHRP level
IHRP is committed to promoting these principles and practices across MU
IHRP practices confidential remediation along with follow-up support and redress for 
          grievances in the following ways:
                     • Sets the standard for a rights-based, victim-centred grievance mechanism
                     • Ensures that the Institute abides by rights-based principles and approaches
                     • Aims to prevent and/or mitigate any harm to staff, students and any person affiliated with 
                       affected parties to create a safe working and study environment
                    • Institutionalizes ways to decide on and provide fair and empowering remedies

Grievance
Mechanism

THE MECHANISM COVER

1. Academic disputes including marking,
access to resources and academic freedom
2. Disputes related to behavior including
harassment, bullying, discrimination in the
classroom or online.
3. Any person working or studying at IHRP
regardless of their status (full time, part
time, guest speaker, visitor, etc)
4. Incidents occurring on Mahidol Campus
5. For off campus incidents the IHRP can
accept complaints involving Staff and
Students only if this has a direct impact on
work/study at IHRP.

THE MECHANISM NOT ADDRESS

INSTITUTE OF
HUMAN RIGHTS 
AND PEACE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY

1. Disputes related to labour issues
(wages, conditions or scope of work).
These will be governed by contracts,
performance agreements, and
management staff relations. 
2. Contractual relations between MU
and IHRP staff



            สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัติศึกษามคีวามตั�งใจที�นาํหลักการด้านสทิธมินษุยชนมาใช ้เพื�อสรา้งสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที�ปลอดภัยและเอื�อต่อการทํางาน สรา้งความตระหนกัรูแ้ละคาดหวงัใหท้กุคนปฏิบติัต่อกันดว้ยความเคารพและเขา้ใจใน
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ศาสนา ของอาจารย ์เจา้หนา้ที� และนักศึกษาใหม้สีมัพนัธอั์นดีต่อกัน รวมถึงสรา้งสภาพแวดล้อมที�
ปราศจากการล่วงละเมดิทางเพศ ใหค้วามรูแ้ละการสนับสนุนสาํหรบัการบรกิารในด้านต่างๆ โดยมุง่มั�นจะสนบัสนนุผูเ้สยีหายและ
เยยีวยาในระดับสถาบนั และตั�งใจจะผลักดนัหลักการเหล่านี�เขา้สูร่ะดบัมหาวทิยาลัยต่อไป
      สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัติศึกษาดาํเนินการการแก้ไขโดยไมเ่ป�ดเผยสูส่าธารณะไปพรอ้มกับการติดตามและแก้ไขปรบัปรงุ
กลไกหรอืกระบวนการในดา้นต่างๆ ดงันี�
              • ตั�งหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งกับหลักสทิธมินุษยชนและการรอ้งทกุขโ์ดยมผีูไ้ดร้บัความเสยีหายเป�นศูนยก์ลาง
              •  ทําใหเ้กิดความมั�นใจวา่สถาบนัฯ ยดึถือหลักการดา้นสทิธมินษุยชน
              •  มุง่หวงัจะป�องกันและบรรเทาความเสยีหายที�จะเกิดขึ�นกับเจา้หนา้ที� นักศึกษา หรอืเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสรา้ง
                   สภาพแวดล้อมในการเรยีนและการทํางานที�ปลอดภัย
              •  วางแนวทางต่างๆ ในการตัดสนิที�ยุติธรรมและเสรมิสรา้งแนวทางการแก้ไข
          บุคคลที�สามารถเขา้ถึงกลไกการรอ้งทกุขไ์ด ้โดยไมม่กีารกีดกันทางด้านเชื�อชาติ ศาสนา เพศ หรอืความหลากหลาย
 ทางเพศมดัีงนี�
              •  นักศึกษาของสถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัติศึกษา
              •  เจา้หนา้ที�ฝ�ายการศึกษาและเจา้หน้าที�ฝ�ายสนบัสนุน
              •  เจา้หนา้ที�ทกุคนทํางานในสว่นของงานบรกิารการศึกษาหรอืงานวจิยั

กลไกการจดัการเรื�อง
รอ้งเรยีนและรอ้งทกุข์

กลไกหรือกระบวนการการร้องทุกข์ครอบคลุม กลไกหรือกระบวนการการร้องทุกข์ไม่ครอบคลุม

สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

1.   ขอ้พพิาทเกี�ยวกับการใหค้ะแนน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
และเสรภีาพทางวชิาการ
2.   ขอ้พพิาทที�เกี�ยวขอ้งกับพฤติกรรมต่างๆ ประกอบ
ด้วยการล่วงละเมดิทางเพศ การกลั�นแกล้ง และการเหยยีด
เชื�อชาติในหอ้งเรยีน หรอืออนไลน์
3.   บุคลากรที�ทํางานในสถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัติ
ศึกษาทั�งเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา อาจารยส์อนพเิศษ ผูม้า
ติดต่อ ฯลฯ
4.   เหตกุารณ์ที�เกิดขึ�นในพื�นที�มหาวทิยาลัยมหดิล
5.   สาํหรบัเหตกุารณ์ที�เกิดขึ�นนอกมหาวทิยาลัยมหดิล
สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัติศึกษาสามารถรบัเรื�องรอ้ง
เรยีนที�เกี�ยวขอ้งกับเจา้หนา้ที�หรอืนกัศึกษาได้ในกรณี
กระทบต่อการทํางานหรอืศึกษาที�สถาบนัสทิธมินษุยชนและ
สนัติศึกษาเท่านั�น

1.  ขอ้พพิาทเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับป�ญหาแรงงาน เชน่ ค่า
ตอบแทน หรอืขอบเขตของการทํางาน ป�ญหาเหล่านี�อยูใ่น
ขอบเขตของสญัญาจา้ง ขอ้ตกลงในการปฏิบติังาน และ
การบรหิารความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากร
2.  การบรหิารความสมัพนัธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยมหดิล
และบุคคลากรของสถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัติศึกษา


