หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. หลักการและเหตุผล
สิ ทธิมนุ ษยชนเป็ น หลั กการส าคั ญและเป็นสิ ทธิขั้ นพื้ นฐานที่ พึงจะได้รั บในการปกป้ อง รับรองหรื อ
คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ปัจจุบัน
สถานการณ์การส่งเสริมสิ ทธิมนุ ษยชนในต่างประเทศ ล้วนให้ความสาคัญกับสิ ทธิมนุษยชนศึกษาโดยปรากฏ
เจตนารมณ์ตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น แผนงานระดับโลกสาหรับสิทธิมนุษ ยชน
ศึกษาทั้ง 3 ระยะ (ค.ศ. 2005 – 2019) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม ค.ศ.
2011 ปฏิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งมุ่งให้ทั่วโลกจัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน โดยคานึงถึง
การให้การศึกษากับทุกคน (Inclusive) ครอบคลุมการฝึกอบรมส่ง เสริมและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน การคานึงถึงกลุ่ม
เปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความพยายามในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษากับ
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยื น แห่ งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ค.ศ. 2030 ใน
เป้าหมายที่ 4 เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อย่ างหลากหลายและมีส่วนร่วม
เป้าหมายย่อย ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข
และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ถื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมไปถึงมีความสามารถในการสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับนักบริหารระดับสูง เช่น หลักการความรู้พื้นฐานด้านสิ ทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ
มนุษยชนและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights –
Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการนาไปประยุกต์ใช้ จึงเป็นเรื่องสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับบริบทใน
ปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารภายในประเทศที่ล้วนมีความ
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง สิ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เป้ า หมายในส่ ว นของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) พ.ศ. 2558 – 2573 กรอบยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และวาระ
แห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการส่งเสริมให้ผู้มีอานาจ นัก
บริหารตระหนักและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
สร้างเสริมความตระหนักและมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนอันเป็นการมุ่งสร้างเสริมความรู้ที่กลุ่มบุคคลซึ่งเป็น
ต้นทางของกระบวนการและมีศักยภาพในการกาหนดทิศทางขององค์กรในสังคมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่
นโยบายและยุทธศาสตร์ อันมีผลต่อแนวทางการปฏิบัติและการสร้างความตระหนักเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
และจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
สาหรับนักบริหารระดับสูง ดังนั้น ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมกันจัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน
สาหรับนักบริหารระดับสูง อันจะทาให้นักบริหารระดับสูงเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน เกิดการ
ตระหนักถึงผลดีของการเคารพสิทธิมนุษยชนและผลเสียของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดทักษะและความสามารถ
ในการนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้า งแนวปฏิบัติเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม และ
เกิดเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน อันจะเป็นผลดีในการสร้างวัฒนธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่ างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืน
สืบไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในหลักการและความสาคัญของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
2) มีความตระหนักในบทบาทของตนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3) สามารถนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้าง
แนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร) โดยต้องมี
คุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติใดตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
1) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (หรือ สมาชิกรัฐสภา)
2) ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)
3) ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ ประเภทอานวยการระดับต้น
หรือ ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษหรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
4) ข้าราชการพลเรือน ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง หรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือ
ข้าราชการประเภทอื่น ๆ ซึ่งดารง ตาแหน่งเทียบเท่า ข้าราชการพลเรือนดังกล่าว ข้าราชการพลเรือน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
5) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการระดับต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6) นายทหาร หรือนายตารวจที่มีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันตารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป
7) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดารงตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือ ดารง
ตาแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี)
(2) นายก หรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่น
8) ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
9) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน
10) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหากาไร) หรือ องค์กรทาง
สังคม (Social Enterprise)
11) เจ้าของสานักกฎหมาย หรือสานักงานทนายความ หรือกรรมการบริษัทสานักกฎหมาย หรือบริษัท
ทนายความ หรือบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
12) บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการหลั ก สู ต รให้ เ ข้ า ศึ ก ษา เพราะมี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย หรือสิทธิมนุษยชน หรือ เป็นผู้ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ
สนับสนุนงานของสถาบันต่อไป
4. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละ ไม่เกิน 70 คน
โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่จะกาหนดขึ้นเป็นการ
เฉพาะสาหรับหลักสูตร เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมี
การสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับการศึกษาอบรม
เป็นรายๆ ไป
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ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ
และผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือเป็นที่สุด
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม
1) การบรรยาย อภิปราย สัมมนา
2) วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน
3) การศึกษาด้วยตนเอง และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4) การศึกษาดูงานภายในประเทศ
5) การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม
6) การจัดทาเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล (Policy paper)
7) กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปัจฉิมนิเทศ
8) กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรฯ กาหนดเพิ่มเติม
6. การสาเร็จการศึกษาอบรม
1) เงื่อนไขการผ่านการศึกษาอบรม
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและสาเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ
ต่อไปนี้
(1) เกณฑ์เวลาเรียน : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ
(2) เกณฑ์การมีส่วนร่วม : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบ
การศึกษา อบรมทั้งหมดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรตลอดกิจกรรม อาทิ การปฐมนิเทศ การศึกษา
ดูงาน การนาเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม และการปัจฉิมนิเทศ
(3) เกณฑ์การจัดทาเอกสารวิชาการ : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องร่วมจัดทาเอกสารวิชาการโดย
ได้รับการประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการนาเสนอผล
การศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
(4) เกณฑ์การจัดทาเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล (Policy paper) : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้อง
จัดทาเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคลและได้รับการประเมินให้ “ผ่าน”
(5) ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ดาเนินการใด ๆ อันนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
สถาบันพระปกเกล้า
2) ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ
(1) ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
(2) เข็มวิทยฐานะ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
7. โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ใช้ เ วลาการศึ ก ษาอบรม
ในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้ องเรียน กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์นัก
บริหารเชิงประจักษ์ และการสังเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนี้
1) การเรียนการสอนในห้องเรียน
- กลุม่ วิชาที่ 1 (จานวน 6 วิชา)
- กลุ่มวิชาที่ 2 (จานวน 5 วิชา)
- กลุ่มวิชาที่ 3 (จานวน 5 วิชา)
- กลุ่มวิชาที่ 4 (จานวน 5 วิชา)
- กลุ่มวิชาที่ 5 (จานวน 4 วิชา)
2) การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์
- ศึกษาดูงานกรุงเทพ ปริมณฑล
- ศึกษาดูงานต่างจังหวัด
- ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน
3) การสังเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชน
4) กิจกรรมอื่นๆ ในหลักสูตร
- การเตรียมความพร้อม
- ปัจฉิมนิเทศ

รวม 111
รวม 21
รวม 24
รวม 18
รวม 27
รวม 21
จานวน 27
รวม 6
รวม 18
รวม 3
จานวน 30
จานวน 12
รวม 9
รวม 3

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมงทั้งหลักสูตร

รวม

ชั่วโมง

180

ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 7 กลุ่มวิชา มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาดังรายละเอียดต่อไปนี้
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กลุ่มวิชาที่ 1 : ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน รวม 6 วิชา จานวน 21 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้บริบท
ใหม่ของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและฐานคิดของสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายมิติความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาได้
รายวิชา
1) ฐานคิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (3 ชั่วโมง)
2) ฐานคิดและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (3 ชั่วโมง)
3) วิวาทะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
4) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6 ชั่วโมง)
5) ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : ความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์ (3 ชั่วโมง)
6) ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 1 : ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 2 : มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน รวม 5 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทของตนในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐและกฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากลได้
รายวิชา
1) พัฒนาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (3 ชั่วโมง)
2) มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและพันธกรณีของรัฐ (6 ชั่วโมง)
3) กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (3 ชั่วโมง)
4) ระบบสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค (6 ชั่วโมง)
5) ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (6 ชั่วโมง)
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กลุ่มวิชาที่ 3 : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล รวม 5 วิชา จานวน 18 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถอธิบาย เชื่อมโยงและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
กระแสสากลปัจจุบันทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ ดารงอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนทีย่ อมรับและปฏิบตั ิในระดับสากลได้
รายวิชา
1) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ (6 ชั่วโมง)
2) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
3) สถานการณ์เศรษฐกิจกับสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
4) สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
5) ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 3 : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 4 : สิทธิมนุษยชนบนกระแสความท้าท้าย รวม 5 วิชา จานวน 27 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เข้าใจและตระหนักในความสาคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในบริบทต่างๆ ท่ามกลางกระแสความท้าทายได้
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ลดปัญหาหรือประเด็นปัญหาอันเป็น
การละเมิดประเด็นสิทธิมนุษยชนได้
รายวิชา
1) การวิเคราะห์สถานการณ์บนมุมมองสิทธิมนุษยชน (6 ชั่วโมง)
2) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (6 ชั่วโมง)
3) สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ (6 ชั่วโมง)
4) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (6 ชั่วโมง)
5) สิทธิของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 5 : บทบาทผู้บริหารกับงานสิทธิมนุษยชน รวม 4 วิชา จานวน 21 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าใจในบทบาทการเป็น “นักบริหาร” ต่อการพัฒนาองค์กรและการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน
4) เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมสามารถก าหนด ขั บ เคลื่ อ น หรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในองค์กร/ สังคมไทย
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รายวิชา
1) ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) : เครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (6
ชั่วโมง)
2) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (6 ชั่วโมง)
3) ถอดรหัสบุคคล / องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (6 ชั่วโมง)
4) สัมมนาบทบาทผู้นาในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 6 : การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ จานวน 27 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถเชื่อมโยงและอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
การศึกษาดูงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1) ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรชุมชน หรือ พื้นที่จริงเพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนในเขตกรุงเทพ – ปริมณฑล) (6 ชั่วโมง)
2) ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรชุมชน หรือ การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงใน
ต่างจังหวัด (18 ชั่วโมง)
3) ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 7 : สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จานวน 30 ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา :
ก. เอกสารวิชาการกลุ่ม
- การบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในหลักสูตรกับการศึกษา วิเคราะห์
ปรากฏการณ์ สถานการณ์ และปัญหาที่เกิด ขึ้น จริง ในองค์ก ร / สั งคม โดยร่ ว มกั น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหา / การพัฒนาบนฐาน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ฯ ก า ห น ด
(18 ชั่วโมง)
- การนาเสนอผลการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม (9 ชั่วโมง)
ข. เอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล (Policy paper)
- การบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในหลักสูตรมาจัดทาเอกสารเพื่อให้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายบนหลักการสิทธิมนุษยชนต่อกิจกรรม/โครงการ/กลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์/นโยบายขององค์กรและสังคมต่อไป (3 ชั่วโมง)

