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หลักการและเหตุผล
ทิศทางด้านสิทธิมนุ ษยชนศึกษาของโลกในช่วงที่ผ่านมา ได้ เน้นย้าถึงความส้าคัญของการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกันในหลักการสิทธิมนุษยชนจนน้าไปสู่การยอมรับ
และเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติส่วนใหญ่ล้วนให้
ความส้าคัญกับการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรกระบวนการยุติธรรม ไม่วาจะเป็นแผนงานระดับ
โลกส้ า หรั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาของส้ า นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ
(Word Programme of Human rights Education ) ปฏิญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยสิ ท ธิมนุษ ยชนศึกษา
และการฝึกอบรม ความส้าคัญดังกล่าวถูกเน้นย้าในเชิงประจักษ์ และเป็นที่เกี่ยวข้องมากขึนตามข้อสังเกตต่อ
รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไทยในเวทีระหว่างประเทศของคณะกรรมการประจ้าสนธิสัญญาสิทธิ
มนุ ษยชนขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิพ ลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองและ
คณะกรรมการว่าด้ว ยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะจากนานาประเทศ
ในรายงานทบทวนสถานการณ์ สิ ทธิมนุ ษ ยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal Periodic Review
(UPR) รอบที่ ๒ ส่วนใหญ่ให้ ความส้าคัญกับการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายในกระแสธารกระบวนการยุติธรรม ทัง ต้ารวจ ทหาร อัยการ หน่วยงานศาล ราชทัณฑ์ เป็นต้น อีกทัง
ความส้ าคัญ ของกระบวนการยุ ติธรรมยั งเชื่อมโยงกับ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนแห่ งสหประชาชาติ ค.ศ.
๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่ถือเป็นวาระโลก ในการมุ่งเน้นสันติภาพ ความมั่นคง
สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพืนฐานของหลักนิติธรรม (เป้าหมายการพัฒ นาที่ ๑๖
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก)
ความส้าคัญ ของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในระดับสากล สอดรับกับกฎหมาย
แนวนโยบาย และการปฏิบัติในประเทศ ตังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๔ ซึ่งให้ความคุ้มครองหลักการสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค ของบุ ค คล อี ก ทั งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การบริ ห ารจั ด การในภาครัฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ การพัฒนา ก็ให้ความส้าคัญกับ การปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพื่ อคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพของประชาชนอย่างเสมอภาค โดยพั ฒ นากลไกการก้ ากั บ ดูแ ล
และส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้ ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ได้เน้นย้าการปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาหลักจริยธรรมของบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ต้ารวจ
อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ส่งเสริมการท้างานด้านกระบวนการยุติธรรมที่ยึด
หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law) ส่ ง เสริ ม การใช้ ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานด้ า นกระบวนยุ ติ ธ รรม
ในทุกหน่วยงานและทุกระดับการปฏิบัติงาน การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริม
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ความรู้ด้านกฎหมายและจริย ธรรมที่ค้านึ งถึงศักดิ์ศรีความเป็ น มนุ ษย์มากขึน โดยผลั กดันเรื่องดังกล่ าวให้
ออกเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึนเพื่อให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง
ส้าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ที่มีหน้าที่ส้าคัญในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ้านาจ
ส้ า คั ญ ประการหนึ่ งตาม ตามมาตรา ๒๔๗ (๕) ในการสร้ า งเสริ ม ทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคมให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส้ าคั ญ ของสิ ท ธิม นุ ษ ยชน และมี ห น้ าที่ แ ละอ้านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๓) ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านสิ ทธิมนุษยชนเพื่อให้ เกิดการตระหนักถึงสิทธิ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญ ของสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม และด้าเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่จากการศึกษาสถิติการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ พบว่ามี การร้อ งเรีย นว่าถูก ละเมิ ดสิ ท ธิในกระบวนการยุติ ธ รรมมากกว่ าสิ ท ธิ
มนุษยชนประเภทอื่น ๆ โดยตังแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีจ้านวนเรื่องร้องเรียน ๗๘๗ ค้าร้อง จากเรื่องร้องเรียน
ทังหมด ๒,๔๗๘ ค้าร้อง คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๗๖ โดยประเด็นที่ร้องเรียนได้แก่ สิทธิผู้ต้องหา สิทธิผู้เสียหาย
สิทธิผู้ต้องขัง สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และอื่น ๆ ซึ่งเกิด ขึนทังในกระบวนการยุติธรรมต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า
จากเหตุผลที่กล่าวมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษา การ
ส้ารวจ การวิจัย การประเมินผล และการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมทังการส่งเสริมและเสริมสร้าง
เครือข่ายสิ ทธิมนุ ษ ยชน และการเสริ มสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษ ยชนศึกษา โดยด้าเนินการแต่งตัง
คณะท้างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่และอ้านาจส้าคัญในการด้าเนินการพัฒนางาน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด้าเนินการส่งเสริมการศึกษา และการเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างเสริมทุกภาค
ส่ ว นของสั งคมให้ ต ระหนั ก ถึ งความส้ าคั ญ ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งคณะท้ า งานด้ านส่ งเสริม การเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชน ได้ด้าเนินการตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการด้าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ผู้แทนหน่วยงานรัฐด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาล อัยการ ราชทัณ ฑ์ ส้านักงานตรวจ
แห่งชาติ กรมพระธรรมนูญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โรงเรียนนายร้อยต้ารวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อจัดท้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม โดยเล็งเห็นความส้าคัญและ
ความจ้ าเป็ น ของสิ ทธิม นุ ษ ยชนในกระบวนการยุติธ รรมที่ ควรต้อ งเร่งเผยแพร่ แก่บุ คลากรในกระบวนการ
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ยุ ติ ธ รรมให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เป็ น ระบบ ค้ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ ว ม ตลอดจนบริบ ทและวิ ธีก ารที่
หลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริม ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได้ตระหนักถึงความส้าคัญใน
การปฏิบัติงานโดยค้านึงนึงหลักสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรม หลักนิติธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เพื่อประกันการเคารพและคุ้มครองสิทธิของพลเมือง ท้าให้เกิดธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อ
ประชาชนทุกชนชันในสังคม อันจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดแก่ ใน
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน น้ามาซึ่งความผาสุกของประชาชน สังคม และประเทศชาติ สืบไป
วัตถุประสงค์
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ๕ รายวิชา
ได้แก่
๑. วิชา สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
๒. วิชา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
๓. วิชา ทักษะการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
๔. วิชา วิเคราะห์และสัมมนาปัญหาพิเศษและกรณีศึกษาในเรื่องการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
๕. วิชา เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งผู้สอนสามารถน้าเอาโครงสร้างเนือหาในแต่ละรายวิชาไปประยุกต์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส้าหรับ กลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ น บุ คลากรในกระบวนการยุติธ รรมต่าง ๆ ทัง ผู้พิ พากษา อัยการ ทหาร ต้ารวจ
ราชทัณฑ์ ทนายความ ตลอดจนนักเรียนทหาร นักเรียนต้ารวจ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยโดยสามารถใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น
การบรรยาย การสัมมนากรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นการชมภาพยนตร์
วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ าง ๆ เช่ น การท้ างานกลุ่ ม ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย การแสดงบทบาทสมมุ ติ การเขี ย น
ความเรียง สถานการณ์จ้าลอง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
ทังนี 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) ซึ่งผู้สอนควรท้าการประเมินผู้เรียนทังก่อนการเข้าเรียน
ในระหว่ า งการเรี ย น และภายหลั ง การเรี ย น เช่ น การท้ า แบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึง
การติดตามผลในภายหลัง โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะใน
กระบวนการยุติธรรมแล้วจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม และกลไก
การคุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส้าคัญ ของการปฏิบัติห น้าที่เพื่อให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และสามารถแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนเบืองต้นในการปฏิบัติงานได้
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถ
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วิเคราะห์ กรณี ศึกษาการปฏิบั ติงานเพื่ อคุ้ม ครองสิ ทธิมนุ ษยชน และประยุกต์ใช้ห ลั กสิ ทธิมนุ ษยชนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๓) ผู้เรีย นมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับ หลักการบริห ารงานยุติธ รรม หลั กนิติธรรม
และหลั ก มนุ ษ ยธรรมในกระบวนการยุ ติธ รรมที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนพั น ธกรณี ด้ านสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนที่ เกี่ย วข้องซึ่งถูกน้ ามาบั งคั บ ใช้เป็น กฎหมายและมีการอนุวัตรการเป็ นกฎหมายจากตัวอย่างทั ง
ต่างประเทศและในประเทศ และสามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามหลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๔) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อกรณีศึกษารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในต่างประเทศ รวมทังแนวค้าวินิจฉัย
ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชนของศาลในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ประเด็น สิ ทธิ
มนุษยชนและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๕) ผู้ เรีย นมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เทคนิ คการเป็น วิ ท ยากรกระบวนการด้านสิ ท ธิม นุษ ยชน
เกิดทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และกิจกรรมใน
การสร้างเสริมความรู้ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
จั ดท้ าแนวทางและแผนการปฏิ บั ติงานเพื่ อสร้างเสริมความรู้ด้ านสิ ท ธิมนุ ษ ยชนเฉพาะที่ เกี่ยวข้ อง กับ การ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้

-------------------------------------------------
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วิชาที่ ๑
ชื่อรายวิชา สถานการณ์สิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

๔. วิธกี ารเรียนการ
สอน

๕. ผู้บรรยาย/
วิทยากร

เนื้ อหา / รายละเอียด
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๑) ผู้เรียนรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภาพรวมใน
ปัจจุบันที่สาคัญและสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบัติงาน (K)
๒) ผู้เรียนรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชนที่มี
ภายในประเทศและกลไกลการคุ้มครองเยียวยากลไกลการคุ้มครองเยียวยาสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (K)
๓) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สาเหตุและแนวทางแก้ ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน
เบื้องต้ นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานได้ (S)
๔) ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติหน้ าที่เพื่อให้ เกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนอันส่งผลเชื่อมโยงต่อภาพรวมขององค์กร (A)
 ศึกษาสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภาพรวมในปัจจุบันที่สาคัญทั้งใน
ระดับประเทศและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับสากล
 ศึกษาสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงาน
 ศึกษากลไกการคุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชนที่มีภายในประเทศ
และกลไกลการคุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ ไข สถานการณ์สทิ ธิ
มนุษยชนเบื้องต้ นในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ของ
เจ้ าหน้ าที่ในองค์กรซึ่งส่งผลเชื่อมโยงต่อภาพรวมขององค์กร
๑) การบรรยาย
๒) สัมมนากรณีศึกษาด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสานักงาน กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการ
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วิชาที่ ๑
ชื่อรายวิชา สถานการณ์สิทธิมนุ ษยชน
กระบวนการ

๖. เอกสาร
ประกอบการสอน /
สื่อการสอน

๗) กิจกรรม

๘) การประเมินผล

เนื้ อหา / รายละเอียด
ฝึ กอบรม
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
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน
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วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

เนื้ อหา / รายละเอียด
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักสิทธิมนุ ษยชนและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ องเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงาน (K,A)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนในประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (K,A)
๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักเกี่ยวกับหลักการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับความละเอียดอ่อนในเพศสภาวะในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (K,A)
๔) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักเกี่ยวกับหลักการและกฎหมายที่
คุ้มครองการกระทาความรุนแรงและสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (K,A)
๕) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่
พยาน เหยื่อ และผู้กระทาผิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงาน (K,S)
๖) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรที่เชื่อมโยงเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ย่งั ยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) (K,S)
 ศึกษาการสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ อง เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน ได้ แก่
- การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีท่ หารและเจ้าหน้าทีต่ ารวจตาม
มาตรฐานสากล
๑) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT)
๒) Principles on the Effective Investigation and Documentation of
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
๓) Code of Conduct for Law Enforcement Officials
๔) Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials
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วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
กระบวนการ

เนื้ อหา / รายละเอียด
๕) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and
Abuse of Power
- หลักการปฏิบตั ิงานของอัยการตามมาตรฐานสากล
Guidelines on the Role of Prosecutors
- หลักการปฏิบตั ิงานของศาลตามมาตรฐานสากล
Basic Principles on the Independence of the Judiciary
- หลักการปฏิบตั ิงานของราชทัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
(the Nelson Mandela Rules)
- หลักการปฏิบตั ิงานเพือ่ คุม้ ครองเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานสากล
๑) United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of
their Liberty
๒) Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System
๓) United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency (The Riyadh Guidelines)
๔) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice (The Beijing Rules)
- การปฏิบตั ิงานของทนายความตามมาตรฐานสากล
Basic Principles on the Role of Lawyers
- การคุมประพฤติตามมาตรฐานสากล
๑) United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures (The Tokyo Rules)
๒) United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)
- การบังคับคดีตามมาตรฐานสากล
๑) Civil Enforcement and the Rule of law
๒) Global Code of Enforcement
 ศึกษาหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งเฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน และพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
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วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
กระบวนการ

๔. วิธกี ารเรียนการ
สอน

๕. ผู้บรรยาย/
วิทยากร

เนื้ อหา / รายละเอียด
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละหน่วยงาน
 ศึกษาตัวอย่างหลักกฎหมายและกรณีศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนแก่ พยาน เหยื่อ และผู้กระทาผิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
 ศึกษาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความละเอียดอ่อนในเพศสภาวะใน
กระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน ได้ แก่ ศึกษา
หลักการในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(CEDAW)/ หลักการยอกยาการ์ต้า (Yogyakarta Principles) /
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ /พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
๒๕๕๘/ข้ อกาหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน
เรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็ นหญิง
(ข้ อกาหนดกรุงเทพฯ)
 ศึกษาหลักการและกฎหมายที่ค้ ุมครองการกระทาความรุนแรงและสิทธิเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ได้ แก่ ศึกษาหลักการในอนุสญ
ั ญาส่าด้ วยสิทธิเด็ก (CRC) / ยุทธศาสตร์
ต้ นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้ วยการขจัดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีในสาขาการป้ องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN EVAC /EVAW Model Strategies)
/พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๐ /พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ฯลฯ
 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรที่เชื่อมโยงเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาติ (SDGs)
๑) การบรรยาย
๒) สัมมนากรณีศึกษาด้ านสิทธิมนุษยชน
๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สานักงาน กสม.
๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการ
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วิชาที่ ๒
ชื่อรายวิชา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
กระบวนการ

๖. เอกสาร
ประกอบการสอน /
สื่อการสอน

๗) กิจกรรม

๘) การประเมินผล

เนื้ อหา / รายละเอียด
ฝึ กอบรม
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 ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน
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วิชาที่ ๓
ชื่อรายวิชา ทักษะการปฏิบตั ิงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

เนื้ อหา / รายละเอียด
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๑) ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ของวัฒนธรรมในองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรม (K)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารงานยุติธรรมเฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน (K)
๓) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจและตระหนักเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (K,A)
๔) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธกี ารการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายในต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงาน (K,S)
๕) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกนามาบังคับใช้ เป็ น
กฎหมายและมีการอนุวัตรการเป็ นกฎหมาย จากตัวอย่างทั้งต่างประเทศ และใน
ประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (K,S)
๔) ผู้เรียนเกิดทักษะและการประยุกต์ใช้ หลักการบริหารงานยุติธรรม หลักนิติธรรม
และมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (K,A,S)
๖) ผู้เรียนเกิดทักษะในการประสานงานเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือขององค์กร
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (S)
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของวัฒนธรรมในองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
 ศึกษาหลักนิติธรรมและกรณีตัวอย่างซึ่งเป็ นหลักการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน (เช่น หลักนิติธรรมของ
ทหาร,ตารวจ ,อัยการศาล , ราชทัณฑ์,คุมประพฤติ,บังคับคดี,การคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน,ทนายความ )
 ศึกษาการบริหารงานยุติธรรมให้ สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานคดี การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบ
และประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
 ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักเกณฑ์และวิธกี ารการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายในต่างประเทศ เฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
 ศึกษาและวิเคราะห์ พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกนามาบังคับใช้ เป็ น
กฎหมาย และมีการอนุวัตรการเป็ นกฎหมาย จากตัวอย่างทั้งต่างประเทศ

12

วิชาที่ ๓
ชื่อรายวิชา ทักษะการปฏิบตั ิงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง
กระบวนการ

๔. วิธกี ารเรียนการ
สอน

๕. ผู้บรรยาย/
วิทยากร

๖. เอกสาร
ประกอบการสอน /
สื่อการสอน

๗) กิจกรรม

๘) การประเมินผล

เนื้ อหา / รายละเอียด
และในประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
 วิเคราะห์และจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักนิติธรรม มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และการบริหารงาน
ยุติธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 วิเคราะห์และจัดทาแนวทางประสานงานเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือ
ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ เกิดการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
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/วิทยากรที่เป็ 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 ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน
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วิชาที่ ๔
ชื่อรายวิชา วิเคราะห์และสัมมนาปัญหาพิเศษและกรณีศึกษาในเรือ่ งการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเฉพาะทาง
(ต้องผ่านการเรียนวิชาพื้ นฐานในวิชา Human Rights - base approach)
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
๑. กลุ่มเป้ าหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๒. เป้ าหมายการ ๑) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรียนรู้
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นเฉพาะการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางป้ องกัน (K,S)
๒) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในต่างประเทศและในระดับสากลในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน และแนวทาง
ป้ องกัน แก้ ไข เยียวยา อันเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน (K,S)
๓) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างแนวคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุ ษยชนของ
ศาลไทย และศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และรายงานสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนประจาสนธิสญ
ั ญา (Human Rights Committee) ตลอดจนแนวทางแก้ ไข เยียวยา
อันเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน (K,S)
๔) ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนและความสาคัญที่เชื่อมโยง
จากองค์กรสู่ระดับประเทศและระดับสากล (A)
๕) ผู้เรียนสามารถค้ นหาและวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงานและจัดทากระบวนการที่เชื่อมโยงไปยังแนวทางกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนที่
เกี่ยวข้ อง (S)
๓. เนื้อหา /
 การวิเคราะห์และสัมมนากรณีศึกษาตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
โครงสร้ าง
มนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นเฉพาะการที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบัติงาน และแนวทางป้ องกัน
 การวิเคราะห์และสัมมนากรณีศึกษาตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในระดับสากลในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางป้ องกัน แก้ ไข เยียวยา อันเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
 การวิเคราะห์และสัมมนากรณีศึกษาตัวอย่างแนวคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุษยชน
ของศาลไทย และศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และรายงานสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจาสนธิสญ
ั ญา (Human Rights Committee) ตลอดจน
แนวทางแก้ ไข เยียวยาอันเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
 การวิเคราะห์และสัมมนาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
และความสาคัญที่เชื่อมโยงจากองค์กรสู่ระดับประเทศและระดับสากล
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วิชาที่ ๔
ชื่อรายวิชา วิเคราะห์และสัมมนาปัญหาพิเศษและกรณีศึกษาในเรือ่ งการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเฉพาะทาง
(ต้องผ่านการเรียนวิชาพื้ นฐานในวิชา Human Rights - base approach)
กระบวนการ
เนื้ อหา / รายละเอียด
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
ประกอบการสอน
/ สื่อการสอน

(๑) ตารา/บทความวิชาการ
(๒) คลิปวิดีโอ
(๓) ภาพยนตร์
(๔) Power Point Presentation
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ

๗) กิจกรรม

๑) การทางานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การเขียนความเรียง
๔) สถานการณ์จาลอง
๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้เรียน

๘) การ
ประเมินผล
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วิชาที่ ๕
ชื่อรายวิชา เทคนิคการเป็ นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการ
๑. กลุ่มเป้ าหมาย
๒. เป้ าหมายการ
เรียนรู้

๓. เนื้อหา /
โครงสร้ าง

๔. วิธกี ารเรียนการ
สอน

๕. ผู้บรรยาย/
วิทยากร

๖. เอกสาร
ประกอบการสอน /
สื่อการสอน

เนื้ อหา / รายละเอียด
บุคลากรภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการเป็ นวิทยากรกระบวนการด้ านสิทธิ
มนุษยชน (K)
๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับการใช้ กจิ กรรมและเครื่องมือสาหรับวิทยากร
กระบวนการด้ านสิทธิมนุษยชน (K)
๓) ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็ นวิทยากรกระบวนการด้ านสิทธิมนุษยชนและสามารถ
ประยุกต์ใช้ เครื่องมือในการสร้ างเสริมความรู้ในกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสม (K,A,S)
๔) ผู้เรียนสามารถจัดทาแนวทางและแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้ างเสริมความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ (K,A,S)
 การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และวิธกี ารในการเป็ นวิทยากร
กระบวนการด้ านสิทธิมนุษยชน
 การศึกษาประเภทของกิจกรรมและเครื่องมือสาหรับการเป็ นวิทยากร
กระบวนการด้ านสิทธิมนุษยชน
 การฝึ กปฏิบัติการเป็ นวิทยากรกระบวนการด้ านสิทธิมนุษยชน
 การจัดทาแนวทางและแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้ างเสริมความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร
๑) การบรรยาย
๒) การฝึ กปฏิบัติ
๓) 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
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วิชาที่ ๕
ชื่อรายวิชา เทคนิคการเป็ นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการ

๗) กิจกรรม

๘) การประเมินผล

เนื้ อหา / รายละเอียด
(๕) ภาพนิ่ง
(๖) อื่นๆ
๑) การฝึ กปฏิบัติการเป็ นวิทยากร
๒) การฝึ กจัดทาเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้
๓) การแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การฝึ กสถานการณ์จาลอง
๕) การเขียนโครงการ
๑) การทาแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)
๒) การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน
๓) การฝึ กปฏิบัติการเป็ นวิทยากร
๔) การออกแบบโครงการและเครื่องมือที่เหมาะสม

