หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน

๑. วิชา พัฒนาการและความรูพ้ นฐานด้
ื้
านสิทธิมนุ ษยชน
๒. วิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศที่
เกีย่ วข้องกับสิทธิมนุ ษยชน
๓. วิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
๔. วิชา การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน
(Human Rights - based approach)
๕. วิชา ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุ ษยชน

หลักการและเหตุผล
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือก้าเนิดขึ้นพร้อมกับการเน้นย้้าถึงความส้าคัญของการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกันในหลักการสิทธิมนุษยชนจนน้าไปสู่การยอมรับและ
เกิดวัฒ นธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในที่สุด นับแต่นั้นเป็นต้นมาหลักการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนก็ถูก
บรรจุไว้ในกติการะหว่างประเทศและพัน ธกรณีด้านสิ ทธิมนุษยชนทุกฉบับ อีกทั้งสหประชาชาติยังได้ขยาย
หลักการดังกล่าวไปสู่แนวทางปฏิบัติมากขึ้น ดังที่ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่ง
เป็ น ที่ย อมรั บ อย่ างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and
Fundamental Freedoms) และปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม
(United Nations Declaration on Human Rights Education and Training) ตลอดจนการผลั ก ดั น การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาลงในแผนงานระดับ โลกส้าหรับสิทธิมนุษยชนศึกษาของส้านักงานข้าหลวงใหญ่
เพื่ อ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (Word Programme of Human rights Education ) ทั้ ง ๓ ระยะ
(ค.ศ. ๒๐๐๕ – ๒๐๑๙) และปฏิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งมุ่งให้ทั่วโลกโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน จัดการศึกษาด้านสิ ทธิมนุ ษยชนโดยค้านึงถึงการให้ การศึกษากับทุกคน (inclusive) ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับเป้าเหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเป้าหมายที่ ๔ ด้านการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้
และทักษะด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลายและมีส่วนร่วม อันจะน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) เป็นต้น
ในประเทศไทย รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ยังคงให้ ความ
คุ้มครองหลักการสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
และให้ความส้าคัญกับการเผยแพร่ความรู้เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนของสังคม
ผ่านนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังปรากฏความมุ่งหมายในการส่ งเสริมความรู้และเสริมสร้างทักษะ พัฒ นากลไก
ในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การเติบ โตที่ เป็ น มิต รกั บ สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น ยุท ธศาสตร์ที่ ๖ การบริห ารจัด การ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยที่ปรากฏความส้าคัญของการให้การความส้าคัญด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นรูปธรรมในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และวาระแห่งชาติว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการเร่งให้หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรและ
โครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน บริบทของท้องถิ่นและเอื้อต่อสิทธิในการศึกษาของ
คนกลุ่มเฉพาะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างการยอมรับในอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อื่นมากขึ้น
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ส้าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่มีหน้าที่ส้าคัญ
ในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี หน้าที่และอ้านาจส้าคัญประการ
หนึ่งตาม ตามมาตรา ๒๔๗ (๕) ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส้าคัญของสิทธิ
มนุษยชน และมีหน้าที่และอ้านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๓) ในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงาน
ของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒ นาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก้าหนดการส่งเสริมสิทธิ
มนุ ษยชนไว้ในยุ ทธศาสตร์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ยุท ธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส้าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง และกลยุทธ์ ที่ ๔.๑ พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่คลอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสม
จากความส้าคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษาดังที่กล่าวมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ผลักดัน
ให้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ โดยด้าเนินการแต่งตั้งคณะท้างานด้านส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่และอ้านาจส้าคัญในการด้าเนินการพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด้าเนินการส่งเสริมการศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะท้างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ด้าเนินการตามแผน
ส่ งเสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยมี ก ารด้ าเนิ น การอย่า งมี ส่ ว นร่ว มกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนศึ ก ษาใน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้ แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเล็งเห็นความส้าคัญ และความ
จ้าเป็นของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ควรต้องเร่งเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ค้านึงถึงการมีส่วน
ร่วม ตลอดจนบริบ ทและวิธีการที่ห ลากหลายและเหมาะสม ที่จะช่วยส่ งเสริมสิท ธิมนุษยชนให้ ครอบคลุ ม
แก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิด
แก่พลเมืองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน น้ามาซึ่งความผาสุกของสังคม และประเทศชาติ สืบไป
วัตถุประสงค์
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐานประกอบด้วย ๕ รายวิชา ได้แก่
๑. วิชา พัฒนาการและความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
๒. วิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
๓. วิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
๔. วิชา การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based approach)
๕. วิชา ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งผู้ ส อนสามารถน้ าเอาโครงสร้ างเนื้ อหาในแต่ล ะรายวิช าซึ่ งเป็ น พื้ น ฐานที่ เป็ น หลั กการของสิ ท ธิ
มนุษยชนไปประยุกต์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมส้าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสามารถ
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ใช้วิธีการเรียนการสอนที่ห ลากหลาย เพื่อให้ สอดคล้องกับบริบทในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การบรรยาย
การสัมมนากรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นการชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ
คลิ ป วิ ดี โ อที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและให้ ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น โดยมุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท้างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายการแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนความเรียง
สถานการณ์จ้าลอง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่ อมุ่ งหวัง ให้ ผู้ เรีย นเกิ ดการเรีย นรู้ ด้านสิ ทธิม นุษ ยชนศึ กษาอย่างเป็ นระบบและครอบคลุ ม
โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (Knowledge หรือ K) เกิดทักษะด้านสิทธิมนุษยชน (Skill หรือ
S) และทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชน (Attitude หรือ A) ซึ่งผู้สอนควรท้าการประเมินผู้เรียนทั้งก่อนการเข้าเรียน
ในระหว่ างการเรี ย น และภายหลั ง การเรี ย น เช่ น การท้ า แบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) การ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึงการ
ติดตามผลในภายหลัง โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐานแล้ว
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและตระหนักในความแตกต่างเกี่ยวกับภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เพื่อให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
๒) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแนวคิด
ทฤษฎี หลั ก การพื้ น ฐานของสิ ท ธิม นุ ษ ยชน เกิ ด ความตระหนั ก และสามารถน้ าความรู้เรื่ อ งหลั ก การสิ ท ธิ
มนุษยชนไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการเคารพ คุ้มครอง และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
๓) ผู้เรียนเกิดความรู้ กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความเสียหายของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันมีผลกระทบตามแนวทางระหว่างประเทศ
๔) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและกลไกการท้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ในการ
คุ้มครองและการเยียวยาสิทธิมนุษยชน เกิดทักษะในการใช้กลไกต่าง ๆ ในการคุ้มครองและการเยียวยาสิทธิ
มนุษยชน
๕) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน้าการประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human
Rights - based Approach) กับ แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) และ
มาตรการเยี ยวยาตามหลักสิทธิมนุ ษยชน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การออกแบบโครงการ และการ
ด้าเนิ นนโยบายในองค์กร เกิดความตระหนักและสามารถปรับใช้ องค์ความรู้ในการเคารพสิ ทธิมนุษยชนใน
บทบาทหน้าที่ตนเองและองค์กรได้
----------------------------------------------------------
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กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

วิชาที่ ๑
ชื่อรายวิชา พัฒนาการและความรูพ้ นฐานด้
ื้
านสิทธิมนุ ษยชน
เนื้ อหา / รายละเอียด
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสิทธิมนุษยชน (K)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชน (K)
๓) ผู้เรียนเกิดความตระหนักและสามารถนาความรู้เรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนไป
ปรับใช้ เพื่อให้ เกิดการเคารพ คุ้มครอง และป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (A,S)
๔) ผู้เรียนสามารถนาความรู้เรื่องหน้ าที่ของรัฐในด้ านสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ เพื่อให้
เกิดกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม (S)
๕) ผู้เรียนมีความรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสามารถใช้
กลไกการคุ้มครองเยียวยาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ อย่างถูกต้ อง (K,S)
 ศึกษาประวัติความเป็ นมาของสิทธิมนุษยชน
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ที่มาอันเป็ นพื้นฐาน เพื่อสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ เกิดการตระหนักรู้
 ศึกษาหลักการพื้นฐานด้ านสิทธิมนุษยชน ได้ แก่ หลักความเสมอภาค
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และการไม่เลือกปฏิบัติ เป็ นสากล โอนไม่ได้
แบ่งแยกไม่ได้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจนิยามสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึ้ง
 ศึกษาพัฒนาการหลักการเคารพ ปกป้ อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน
 ศึกษาสิทธิมนุษยชนในปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิข้นั
พื้นฐานต่าง ๆ ของบุคคล ภายใต้ รัฐธรรมนูญ
 ศึกษาประโยชน์และความสาคัญของสิทธิมนุษยชนที่จะส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ อย่างสงบสุข เพื่อทาความเข้ าใจความหมายของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และเรียนรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์จริง
ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ศึกษาหน้ าที่ความรับผิดชอบของรัฐในการปกป้ อง เคารพ และเติมเต็มสิทธิ
มนุษยชนที่สามารถบังคับใช้ ได้ จริง
 ศึกษาบทบาทหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกลไกการส่งเสริมคุ้มครอง
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กระบวนการ

๔. วิธกี ารเรียน
การสอน

๕. ผู้บรรยาย/
วิทยากร

๖. เอกสาร
ประกอบการสอน
/ สื่อการสอน

๗) กิจกรรม

๘) การ
ประเมินผล

วิชาที่ ๑
ชื่อรายวิชา พัฒนาการและความรูพ้ นฐานด้
ื้
านสิทธิมนุ ษยชน
เนื้ อหา / รายละเอียด
เยียวยาตามหลักการปารีสและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) การบรรยาย
๒) สัมมนากรณีศึกษาด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สานักงาน กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
(๑) ตารา/บทความวิชาการ
(๒) คลิปวิดีโอ
(๓) ภาพยนตร์
(๔) Power Point Presentation
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ
๑) การทางานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การเขียนความเรียง
๔) สถานการณ์จาลอง
๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้เรียน
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วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
๑. กลุ่มเป้ าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๒. เป้ าหมายการ ๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษาสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่าง
เรียนรู้
ประเทศ รวมถึงกลไกบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ (K)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญา
สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนธิสญ
ั ญาหลักว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (K)
๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานด้ านสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ (Soft Law) และในระดับภูมิภาค (K)
๔) ผู้เรียนสามารถนากฎหมาย พันธกรณี และมาตรฐานด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องมาปรับใช้
กับการปฏิบัติงาน (S)
๕) ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักเกี่ยวกับกลไกการบังคับให้ รัฐต้ องมีหน้ าที่ค้ ุมครองและการ
เยียวยาสิทธิมนุษยชนตามแนวทางระหว่างประเทศ (K,A)
๖) ผู้เรียนตระหนักถึงความเสียหายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันมีผลกระทบตามแนวทาง
ระหว่างประเทศ (A)
๓. เนื้อหา /
 ศึกษาสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยระบุถึงที่มาของกฎหมายระหว่าง
โครงสร้ าง
ประเทศ ความหมายของ Hard Law และ Soft Law ความรับผิดชอบในทางระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกลไกบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 ศึกษาสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
และการเยียวยาสิทธิมนุษยชนตามกลไกของสหประชาชาติ
 ศึกษาสนธิสญ
ั ญาหลักว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐไทยเป็ นภาคี (๗
สนธิสญ
ั ญา) ได้ แก่
- กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และพิธสี าร
เลือกรับที่เกี่ยวข้ อง
- กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR)
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (CRC) และ พิธสี ารที่เกี่ยวข้ อง ๓ ฉบับ คือ
๑)พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้ งกันด้ วยกาลังอาวุธ
๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กเรื่องการค้ าเด็ก การค้ าประเวณีเด็ก
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
๓)พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กเรื่องกระบวนการติดต่อร้ องเรียน
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และพิธสี าร

7

วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
เลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมาน และการกระทาอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (CAT)
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ (CRPD) และพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ
ของคนพิการ
และสนธิสญ
ั ญาด้ านสิทธิมนุษยชนอีก ๒ ฉบับ ที่ประเทศไทยยังไม่เป็ นภาคี ได้ แก่
- อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ (CED)
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว
(ICRMW)
 ศึกษาข้ อตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานด้ านสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (Soft Law) ที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่น
- เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs)
- หลักการชี้แนะว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles for Business and Human Right - UNGP)
- อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization ILO)
- ข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners - the Nelson
Mandela Rules)
- ข้ อกาหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็ นหญิง (United Nations Rules for the
Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders - the
Bangkok Rules)
- ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และ
หน่วยงานในสังคม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ((Declaration on the Right and Responsibility of Individuals,
Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human
Rights and Fundamental Freedoms)
- ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples)

8

วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
- ปฏิญญากรุงริโอว่าด้ วยสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา ((Rio Declaration on
Environment and Development)
 ศึกษาความเป็ นมาและกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน
- คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซียน
(ASEAN Intergovernment Commission Rights: AICHR)
- คณะกรรมาธิการอาเซียนด้ านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children: ACWC)
- ปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration:
AHRD)
๔. วิธกี ารเรียน
๑) การบรรยาย
การสอน
๒) สัมมนากรณีศึกษาด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
๕. ผู้บรรยาย/
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน
วิทยากร
กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการฝึ กอบรม
๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
๖. เอกสาร
(๑) ตารา/บทความวิชาการ
ประกอบการสอน (๒) คลิปวิดีโอ
/ สื่อการสอน
(๓) ภาพยนตร์
(๔) Power Point Presentation
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ
๗) กิจกรรม
๑) การทางานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การเขียนความเรียง
๔) สถานการณ์จาลอง
๘) การ
๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
ประเมินผล
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
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วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
ของผู้เรียน

วิชาที่ ๓
ชื่อรายวิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
๑. กลุ่มเป้ าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๒. เป้ าหมายการ ๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
เรียนรู้
ประเทศไทย (K)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการอนุวัตรการกฎหมายและกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุษยชน เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชน (K)
๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถแยกแยะและเชื่อมโยงการทาหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้ องกับกลไกการการ
คุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชน เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน รวมถึงสามารถใช้ กลการคุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชนได้ อย่างถูกต้ อง (K , S)
๔) ผู้เรียนตระหนักในความสาคัญของการทาหน้ าที่ขององค์กรภาครัฐและการบังคับใช้ หลัก
กฎหมายให้ เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน (A)
๕) ผู้เรียนตระหนักและสามารถปรับใช้ องค์ความรู้ในการเคารพสิทธิมนุษยชนในบทหน้ าที่
ตนเองและองค์กรได้ (A,S)
๓. เนื้อหา /
 ศึกษาเนื้อหาสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่
โครงสร้ าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ , ๒๕๖๐ , ๒๕๖๐
 ศึกษาหลักการอนุวัตรการกฎหมายและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิ
มนุษยชน เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้ านสิทธิมนุษยชน
 ศึกษาบทบาทอานาจหน้ าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้ องกับกลไกการการ
คุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชน เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ศึกษาบทบาทหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐

10

วิชาที่ ๓
ชื่อรายวิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
 ศึกษาความสัมพันธ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกลไกการคุ้มครอง
เยียวยาสิทธิมนุษยชนที่มีความเชื่อมโยงกับฝ่ ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
 ศึกษาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในองค์กรภาครัฐและกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งเน้ น
การวางหลักบังคับใช้ กฎหมายกับการเคารพสิทธิมนุษยชน (Law Enforcement and
Human Rights) และกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนด้ านต่าง ๆ ในประเทศ และสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่สาคัญซึ่งสังคมกาลังให้ ความสนใจ
 ศึกษาแนวทางคาวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้ องกับคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๔. วิธกี ารเรียนการ ๑) การบรรยาย
สอน
๒) สัมมนากรณีศึกษาด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
๕. ผู้บรรยาย/
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน
วิทยากร
กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในที่หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับ
การฝึ กอบรม
๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
๖. เอกสาร
(๑) ตารา/บทความวิชาการ
ประกอบการสอน (๒) คลิปวิดีโอ
/ สื่อการสอน
(๓) ภาพยนตร์
(๔) Power Point Presentation
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ
๗) กิจกรรม
๑) การทางานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การเขียนความเรียง
๔) สถานการณ์จาลอง
๘) การประเมินผล ๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน
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วิชาที่ ๓
ชื่อรายวิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด

กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

วิชาที่ ๔
ชื่อรายวิชา การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุ ษยชน
(Human Rights - based approach)
เนื้ อหา / รายละเอียด
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนใน ๕๘
ประเด็นฐานสิทธิ (Human Rights - based Approach) (K)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน (K)
๓) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจ ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้ แนวทางฐานสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights - based Approach) กับ แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย (Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน (K)
๔) ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน การคานึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ การมีมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน ในการปฏิบัติงาน การออกแบบ
โครงการ และการดาเนินนโยบายในองค์กร (A)
๕) ผู้เรียนสามารถนา การประยุกต์ใช้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based
Approach) กับ แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) และ
มาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน การออกแบบโครงการ
และการดาเนินนโยบายในองค์กร (K,S)
 ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา และหลักการ การประยุกต์ใช้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน ใน
๕๘ ประเด็นฐานสิทธิ (Human Rights - based Approach)
 ศึกษาศึกษาประวัติ ความเป็ นมา และหลักการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ศึกษาการวิเคราะห์และเชื่อมโยงหลักการประยุกต์ใช้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน
(Human Rights - based Approach) กับ แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน ในประเด็น
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กระบวนการ

วิชาที่ ๔
ชื่อรายวิชา การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุ ษยชน
(Human Rights - based approach)
เนื้ อหา / รายละเอียด
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนที่ยกตัวอย่าง
 ศึกษาตัวอย่าง ประโยชน์ขององค์กรที่ใช้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนในการดาเนินงาน
และผลกระทบขององค์กรที่ดาเนินงานโดยไม่ได้ คานึงถึงแนวทางฐานสิทธิมนุษยชน
 ออกแบบและประยุกต์ใช้ หลักการแนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based
Approach) กับ แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)
และมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน ในการปฏิบัติงาน การออกแบบโครงการ
และการดาเนินนโยบายในองค์กร

๔. วิธกี ารเรียนการ ๑) การบรรยาย
สอน
๒) สัมมนากรณีศึกษาด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
๕. ผู้บรรยาย/
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริ หารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน
วิทยากร
กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในที่หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับ
การฝึ กอบรม
๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
๖. เอกสาร
(๑) ตารา/บทความวิชาการ
ประกอบการสอน (๒) คลิปวิดีโอ
/ สื่อการสอน
(๓) ภาพยนตร์
(๔) Power Point Presentation
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ
๑) การทางานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การเขียนความเรียง
๔) สถานการณ์จาลอง
๘) การประเมินผล ๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
๗) กิจกรรม
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กระบวนการ

วิชาที่ ๔
ชื่อรายวิชา การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุ ษยชน
(Human Rights - based approach)
เนื้ อหา / รายละเอียด
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน

วิชาที่ ๕
ชื่อรายวิชา ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

๔. วิธกี ารเรียนการ
สอน

เนื้ อหา / รายละเอียด
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจ เกิดทักษะและตระหนักในความแตกต่างเกี่ยวกับภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เพื่อให้ บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการ
ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน (K,S,A)
๒) ผู้เรียนเกิดความตระหนักในแนวคิดหลักสิทธิมนุษยธรรม และเกิดทักษะ
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน (K,S,A)
๓) ผู้เรียนมีทกั ษะการฝึ กสมาธิและจิตใจที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานด้ านสิทธิ
มนุษยชน (K,S)
๔) ผู้เรียนมีทศั นคติท่เี หมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานด้ านสิทธิมนุษยชน (A)
 ศึกษาทักษะพหุวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาเพื่อเข้ าใจหลักความ
แตกต่างเกี่ยวกับภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เพื่อให้ บุคคล
ในสังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
 ศึกษาหลักสิทธิมนุษยธรรม และการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
 ศึกษาทักษะในการฝึ กฝนตนเองให้ เกิดสมาธิและจิตใจที่เหมาะสมสาหรับการ
ปฏิบัติงานด้ านสิทธิมนุษยชน
 ศึกษาทัศนคติท่เี หมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานด้ านสิทธิมนุษยชนและการ
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
๑) การบรรยาย
๒) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
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วิชาที่ ๕
ชื่อรายวิชา ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการ

๕. ผู้บรรยาย/
วิทยากร

๖. เอกสาร
ประกอบการสอน /
สื่อการสอน

๗) กิจกรรม

๘) การประเมินผล

เนื้ อหา / รายละเอียด
๓) การฝึ กปฏิบัติ
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สานักงาน กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๔) ผู้บรรยาย/วิทยากรที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
(๑) ตารา/บทความวิชาการ
(๒) คลิปวิดีโอ
(๓) ภาพยนตร์
(๔) Power Point Presentation
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ
๑) การทางานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึ กปฏิบัติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน

