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หลักการและเหตุผล 
 

  ทิศทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาของโลกในช่วงที่ผ่านมา ได้เน้นย ้าถึงความส้าคัญของการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกันในหลักการสิทธิมนุษยชนจนน้าไปสู่การยอมรับ
และเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติส่วนใหญ่ล้วนให้
ความส้าคัญกับการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรกระบวนการยุติธรรม ไม่วาจะเป็นแผนงานระดับ
โลกส้าหรับสิทธิมนุษยชนศึกษาของส้านักงานข้าหลวงใหญ่ เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ                       
(Word Programme of Human rights Education )  ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษา
และการฝึกอบรม ความส้าคัญดังกล่าวถูกเน้นย ้าในเชิงประจักษ์และเป็นที่เกี่ยวข้องมากขึ นตามข้อสังเกตต่อ
รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไทยในเวทีระหว่างประเทศของคณะกรรมการประจ้าสนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและ
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ตลอดจนข้อเสนอแนะจากนานาประเทศ             
ในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal Periodic Review 
(UPR) รอบที่ ๒ ส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายในกระแสธารกระบวนการยุติธรรม ทั ง ต้ารวจ ทหาร อัยการ หน่วยงานศาล ราชทัณฑ์ เป็นต้น อีกทั ง
ความส้าคัญของกระบวนการยุติธรรมยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 
๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่ถือเป็นวาระโลก ในการมุ่งเน้นสันติภาพ ความมั่นคง 
สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื นฐานของหลักนิติธรรม  (เป้าหมายการพัฒนาที่ ๑๖  
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก)       

  ความส้าคัญของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในระดับสากล สอดรับกับกฎหมาย
แนวนโยบาย และการปฏิบัติในประเทศ ตั งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๔ ซึ่งให้ความคุ้มครองหลักการสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค   ของบุคคล  อีกทั งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ก็ให้ความส้าคัญกับการปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค โดยพัฒนากลไกการก้ากับดูแล             
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ได้เน้นย ้าการปฏิบัติเพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาหลักจริยธรรมของบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่  ต้ารวจ 
อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ส่งเสริมการท้างานด้านกระบวนการยุติธรรมที่ยึด
หลักนิติธรรม (Rule of Law) ส่งเสริมการใช้ ธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านกระบวนยุติ ธรรม                      
ในทุกหน่วยงานและทุกระดับการปฏิบัติงาน การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  และส่งเสริม
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ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมที่ค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ น โดยผลักดันเรื่องดังกล่าวให้
ออกเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ นเพ่ือให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง  

  ส้าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ              
ที่มีหน้าที่ส้าคัญในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ้านาจ
ส้าคัญประการหนึ่งตาม ตามมาตรา ๒๔๗ (๕) ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของสิทธิมนุษยชน และมีหน้าที่และอ้านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๓) ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม    และด้าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่จากการศึกษาสถิติการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยปี  ๒๕๕๙ พบว่ามีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าสิทธิ
มนุษยชนประเภทอ่ืน ๆ โดยตั งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีจ้านวนเรื่องร้องเรียน ๗๘๗ ค้าร้อง จากเรื่องร้องเรียน
ทั งหมด ๒,๔๗๘ ค้าร้อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖  โดยประเด็นที่ร้องเรียนได้แก่ สิทธิผู้ต้องหา สิทธิผู้เสียหาย 
สิทธิผู้ต้องขัง สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดขึ นทั งในกระบวนการยุติธรรมต้นน ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า  

  จากเหตุผลที่กล่าวมา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษา การ
ส้ารวจ การวิจัย การประเมินผล และการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมทั งการส่งเสริมและเสริมสร้าง
เครือข่ายสิทธิมนุษยชน  และการเสริมสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา  โดยด้าเนินการแต่งตั ง
คณะท้างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่และอ้านาจส้าคัญในการด้าเนินการพัฒนางาน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด้าเนินการส่งเสริมการศึกษา และการเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้  ความเข้าใจและสร้างเสริมทุกภาค
ส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส้าคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะท้างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ได้ด้าเนินการตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการด้าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ผู้แทนหน่วยงานรัฐด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาล อัยการ ราชทัณฑ์ ส้านักงานตรวจ
แห่งชาติ กรมพระธรรมนูญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โรงเรียนนายร้อยต้ารวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เพ่ือจัดท้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม โดยเล็งเห็นความส้าคัญและ
ความจ้าเป็นของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมที่ควรต้องเร่งเผยแพร่แก่บุคลากรในกระบวนการ
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ยุติธรรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ ค้านึงถึงการมีส่วนร่วม ตลอดจนบริบทและวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได้ตระหนักถึงความส้าคัญใน
การปฏิบัติงานโดยค้านึงนึงหลักสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรม  หลักนิติธรรม  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือประกันการเคารพและคุ้มครองสิทธิของพลเมือง ท้าให้เกิดธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อ
ประชาชนทุกชนชั นในสังคม 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 
 
ซึ่งผู้สอนสามารถน้าเอาโครงสร้างเนื อหาในแต่ละรายวิชาไปประยุกต์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ทั ง ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ต้ารวจ 
ราชทัณฑ์ ทนายความ ตลอดจนนักเรียนทหาร นักเรียนต้ารวจ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยโดยสามารถใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น                    
การบรรยาย  การสัมมนากรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นการชมภาพยนตร์ 
วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การท้างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย  การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียน                
ความเรียง  สถานการณ์จ้าลอง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

ทั งนี  เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุม               
โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  (Knowledge หรือ K) เกิดทักษะด้านสิทธิมนุษยชน (Skill หรือ 
S) และทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชน (Attitude หรือ A)   ซึ่งผู้สอนควรท้าการประเมินผู้เรียนทั งก่อนการเข้าเรียน            
ในระหว่างการเรียน และภายหลั งการเรียน เช่น การท้ าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test)              
การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึง
การติดตามผลในภายหลัง โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะใน
กระบวนการยุติธรรมแล้วจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม และกลไก
การคุ้มครองเยียวยาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส้าคัญของการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และสามารถแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนเบื องต้นในการปฏิบัติงานได้  

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมตามหลัก     
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถ
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วิเคราะห์กรณีศึกษาการปฏิบัติงานเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และประยุกต์ใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับหลักการบริหารงานยุติธรรม หลักนิติธรรม             
และหลักมนุษยธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกน้ามาบังคับใช้เป็นกฎหมายและมีการอนุวัตรการเป็นกฎหมายจากตัวอย่างทั ง
ต่างประเทศและในประเทศ และสามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามหลักการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๔) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อกรณีศึกษารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในต่างประเทศ  รวมทั งแนวค้าวินิจฉัย             
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของศาลในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๕) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน            
เกิดทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและกิจกรรมใน
การสร้างเสริมความรู้ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม   ตลอดจนสามารถ
จัดท้าแนวทางและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้  

 

 
------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

วิชาที ่๑ 

ชื่อรายวิชา  สถานการณสิ์ทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

 ๑) ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัสถานการณ์สทิธิมนุษยชนภาพรวมใน

ปัจจุบันที่ส าคัญและสถานการณ์สทิธิมนุษยชนในประเดน็เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบั

การปฏบัิติงาน (K) 

๒) ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกบักลไกการคุ้มครองเยียวยาสทิธมินุษยชนที่มี

ภายในประเทศและกลไกลการคุ้มครองเยียวยากลไกลการคุ้มครองเยียวยาสิทธิ

มนุษยชนในประเดน็เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน (K) 

๓) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาสทิธมินุษยชน

เบ้ืองต้นในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานได้ (S) 

๔) ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏบัิติหน้าที่เพ่ือให้เกดิการเคารพ

สทิธิมนุษยชนอนัส่งผลเช่ือมโยงต่อภาพรวมขององค์กร (A) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาสถานการณ์สทิธมินุษยชนภาพรวมในปัจจุบันที่ส าคัญทั้งใน

ระดับประเทศและความเช่ือมโยงในระดับภมูิภาคและระดับสากล 

 ศึกษาสถานการณ์สทิธมินุษยชนในประเดน็เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบัิติงาน 

 ศึกษากลไกการคุ้มครองเยียวยาสทิธมินุษยชนที่มีภายในประเทศ      

และกลไกลการคุ้มครองเยียวยาสทิธมินุษยชนในประเดน็เฉพาะที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน  

 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข สถานการณ์สทิธิ

มนุษยชนเบ้ืองต้นในประเดน็เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน  

 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสิทธมินุษยชนที่เกดิจากการปฏบัิติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ในองค์กรซ่ึงส่งผลเช่ือมโยงต่อภาพรวมขององค์กร 

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) สมัมนากรณีศึกษาด้านสทิธมินุษยชน 

๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้

ร่วมกนัแสดงความคิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ

จากส านักงาน กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ
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วิชาที ่๑ 

ชื่อรายวิชา  สถานการณสิ์ทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

ฝึกอบรม 

๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

๖. เอกสาร

ประกอบการสอน / 

สื่อการสอน  

(๑) ต ารา/บทความวิชาการ 

(๒) คลิปวิดีโอ 

(๓) ภาพยนตร์ 

(๔) Power Point Presentation  

(๕) ภาพนิ่ง  

(๖) อื่นๆ  

๗) กจิกรรม ๑) การท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) การแสดงบทบาทสมมุติ   

๓) การเขียนความเรียง  

๔) สถานการณ์จ าลอง  

๘) การประเมินผล ๑) การท าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) 

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ 

ทศันคติและพฤติกรรมของผู้เรียน 
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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกบัสิทธใินกระบวนการยุติธรรม

ตามหลักสิทธมินุษยชนและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบัิติงาน (K,A) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกบัหลักการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

ของประชาชนในประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานของ

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน (K,A) 

๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกบัหลักการและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัความละเอียดอ่อนในเพศสภาวะในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน (K,A) 

๔)  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกบัหลักการและกฎหมายที่

คุ้มครองการกระท าความรุนแรงและสิทธเิดก็และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน (K,A) 

 ๕) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครองสิทธมินุษยชนแก่ 

พยาน เหย่ือ และผู้กระท าผิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบัิติงาน (K,S) 

๖) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏบัิติงานขององค์กรที่เช่ือมโยงเป้าหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)  (K,S) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาการสทิธใินกระบวนการยุติธรรมตามหลักสทิธมินุษยชนและ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน ได้แก่ 

- การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีท่หารและเจา้หนา้ทีต่ 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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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๕) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 

Abuse of Power 

- หลกัการปฏิบติังานของอยัการตามมาตรฐานสากล  

Guidelines on the Role of Prosecutors 

- หลกัการปฏิบติังานของศาลตามมาตรฐานสากล  

Basic Principles on the Independence of the Judiciary 

- หลกัการปฏิบติังานของราชทณัฑต์ามมาตรฐานสากล  

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Nelson Mandela Rules) 

- หลกัการปฏิบติังานเพือ่คุม้ครองเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานสากล 

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) 

- การปฏิบติังานของทนายความตามมาตรฐานสากล 

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) 

- การบงัคบัคดีตามมาตรฐานสากล 

๑) Civil Enforcement and the Rule of law 

๒) Global Code of Enforcement 

 

 ศึกษาหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน และพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

การปฏบัิติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละหน่วยงาน 

 ศึกษาตัวอย่างหลักกฎหมายและกรณีศึกษาการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนแก่ พยาน เหยื่อ และผู้กระท าผิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัความละเอียดอ่อนในเพศสภาวะใน

กระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน  ได้แก่ ศึกษา

หลักการในอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบัิติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW)/ หลักการยอกยาการ์ต้า (Yogyakarta Principles) /

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ /พ.ร.บ.ส่งเสริมความเทา่เทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 

๒๕๕๘/ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิงใน

เรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิง 

(ข้อก าหนดกรุงเทพฯ)  

 ศึกษาหลักการและกฎหมายที่คุ้มครองการกระท าความรุนแรงและสทิธเิดก็

และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน 

ได้แก่ ศึกษาหลักการในอนุสญัญาส่าด้วยสิทธเิดก็ (CRC)  / ยุทธศาสตร์

ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏบัิติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความ

รุนแรงต่อเดก็และสตรีในสาขาการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา (UN EVAC /EVAW Model Strategies) 

/พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.

๒๕๕๐ /พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ฯลฯ 

 ศึกษาแนวทางการปฏบัิติงานขององค์กรที่เช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืนขององค์การสหประชาติ (SDGs)   

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) สมัมนากรณีศึกษาด้านสทิธมินุษยชน 

๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้ร่วมกนั

แสดงความคิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ส านักงาน กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ
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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

ฝึกอบรม 

๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

๖. เอกสาร

ประกอบการสอน / 

สื่อการสอน  

(๑) ต ารา/บทความวิชาการ 

(๒) คลิปวิดีโอ 

(๓) ภาพยนตร์ 

(๔) Power Point Presentation  

(๕) ภาพนิ่ง  

(๖) อื่นๆ  

๗) กจิกรรม ๑) การท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) การแสดงบทบาทสมมุติ   

๓) การเขียนความเรียง  

๔) สถานการณ์จ าลอง  

๘) การประเมินผล ๑) การท าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) 

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมของผู้เรียน 
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วิชาที ่๓ 

ชื่อรายวิชา  ทกัษะการปฏิบติังานดา้นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบั แนวคิด  ทฤษฎี ของวัฒนธรรมในองค์กรในกระบวนการ

ยุติธรรม  (K) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดหลักการบริหารงานยุติธรรมเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกบัหลักสิทธิมนุษยชน (K) 

๓) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกบัหลักนิติธรรมในกระบวนการ

ยุติธรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงาน (K,A) 

๔) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักเกณฑแ์ละวิธกีารการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบัิติงาน   (K,S) 

๕) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พันธกรณีด้านสทิธมินุษยชนที่ถูกน ามาบังคับใช้เป็น

กฎหมายและมีการอนุวัตรการเป็นกฎหมาย จากตัวอย่างทั้งต่างประเทศ และใน

ประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงาน (K,S) 

๔) ผู้เรียนเกดิทกัษะและการประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานยุติธรรม หลักนิติธรรม  

และมาตรฐานสากลในการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครองสทิธมินุษยชน (K,A,S) 

๖) ผู้เรียนเกดิทกัษะในการประสานงานเพ่ือแสวงหาแนวทางความร่วมมือขององค์กร

ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองสิทธมินุษยชน (S) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของวัฒนธรรมในองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  

 ศึกษาหลักนิติธรรมและกรณีตัวอย่างซ่ึงเป็นหลักการปฏบัิติของเจ้าหน้าที่ใน

กระบวนการยุติธรรมเพ่ือประกนัสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน (เช่น หลักนิติธรรมของ 

ทหาร,ต ารวจ ,อยัการศาล , ราชทณัฑ,์คุมประพฤติ,บังคับคดี,การคุ้มครอง

เดก็และเยาวชน,ทนายความ )       

 ศึกษาการบริหารงานยุติธรรมให้สอดคล้องกบัหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานคดี การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบ

และประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักเกณฑแ์ละวิธกีารการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครอง

สทิธิมนุษยชนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ เฉพาะที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน   

 ศึกษาและวิเคราะห์ พันธกรณีด้านสทิธิมนุษยชนที่ถูกน ามาบังคับใช้เป็น

กฎหมาย และมีการอนุวัตรการเป็นกฎหมาย จากตัวอย่างทั้งต่างประเทศ 
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วิชาที ่๓ 

ชื่อรายวิชา  ทกัษะการปฏิบติังานดา้นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

และในประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน 

 วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการปฏบัิติงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน

โดยยึดหลักนิติธรรม มาตรฐานสทิธมินุษยชนสากล และการบริหารงาน

ยุติธรรมในการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครองสิทธมินุษยชน 

  วิเคราะห์และจัดท าแนวทางประสานงานเพ่ือแสวงหาแนวทางความร่วมมือ

ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้เกิดการปฏบัิติงานเพ่ือคุ้มครอง

สทิธิมนุษยชน   

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) สมัมนากรณีศึกษาด้านสทิธมินุษยชน 

๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้ร่วมกนั

แสดงความคิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ส านักงาน กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ

ฝึกอบรมด้านสทิธมินุษยชน 

๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

๔) ผู้บรรยาย/วิทยากรที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

๖. เอกสาร

ประกอบการสอน / 

สื่อการสอน  

(๑) ต ารา/บทความวิชาการ 

(๒) คลิปวิดีโอ 

(๓) ภาพยนตร์ 

(๔) Power Point Presentation  

(๕) ภาพนิ่ง  

(๖) อื่นๆ  

๗) กจิกรรม ๑) การท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) การแสดงบทบาทสมมุติ   

๓) การเขียนความเรียง  

๔) สถานการณ์จ าลอง  

๘) การประเมินผล ๑) การท าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) 

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมของผู้เรียน 
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วิชาที ่๔ 

ชื่อรายวิชา  วิเคราะหแ์ละสมัมนาปัญหาพเิศษและกรณีศึกษาในเรือ่งการละเมิด 

          สิทธิมนุษยชนเฉพาะทาง          

(ตอ้งผ่านการเรียนวิชาพื้ นฐานในวิชา Human Rights - base approach) 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชน

ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติในประเดน็เฉพาะการที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน 

และแนวทางป้องกนั (K,S) 

๒) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษารายงานการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชนที่

เกดิขึ้นในต่างประเทศและในระดับสากลในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน และแนวทาง

ป้องกนั แก้ไข เยียวยา อนัเป็นไปตามหลักสิทธมินุษยชน (K,S) 

๓)  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างแนวค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกบัสิทธมินุษยชนของ

ศาลไทย และศาลสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และรายงานสทิธมินุษยชนของคณะกรรมการ

สทิธิมนุษยชนประจ าสนธสิญัญา (Human Rights Committee) ตลอดจนแนวทางแก้ไข เยียวยา

อนัเป็นไปตามหลักสทิธมินุษยชน (K,S) 

๔) ผู้เรียนเกดิความตระหนักในการปฏบัิติงานที่เคารพสิทธมินุษยชนและความส าคัญที่เช่ือมโยง

จากองค์กรสู่ระดับประเทศและระดับสากล (A) 

๕) ผู้เรียนสามารถค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบัิติงานและจัดท ากระบวนการที่เช่ือมโยงไปยังแนวทางกลไกการคุ้มครองสทิธมินุษยชนที่

เกี่ยวข้อง (S)  

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 การวิเคราะห์และสมัมนากรณีศึกษาตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติในประเดน็เฉพาะการที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏบัิติงาน และแนวทางป้องกนั  

 การวิเคราะห์และสมัมนากรณีศึกษาตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่เกดิข้ึนในต่างประเทศและในระดับสากลในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏบัิติงาน และแนวทางป้องกนั แก้ไข เยียวยา อนัเป็นไปตามหลักสิทธมินุษยชน 

  การวิเคราะห์และสมัมนากรณีศึกษาตัวอย่างแนวค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิมนุษยชน

ของศาลไทย และศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และรายงานสทิธิมนุษยชนของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนประจ าสนธสิญัญา (Human Rights Committee) ตลอดจน

แนวทางแก้ไข เยียวยาอนัเป็นไปตามหลักสิทธมินุษยชน 

 การวิเคราะห์และสมัมนาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน

และความส าคัญที่เช่ือมโยงจากองค์กรสู่ระดับประเทศและระดับสากล 
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วิชาที ่๔ 

ชื่อรายวิชา  วิเคราะหแ์ละสมัมนาปัญหาพเิศษและกรณีศึกษาในเรือ่งการละเมิด 

          สิทธิมนุษยชนเฉพาะทาง          

(ตอ้งผ่านการเรียนวิชาพื้ นฐานในวิชา Human Rights - base approach) 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๔. วิธกีารเรียน

การสอน  

๑) การบรรยาย  

๒) สมัมนากรณีศึกษาด้านสทิธมินุษยชน 

๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้ร่วมกนัแสดงความ

คิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน 

กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการฝึกอบรม 

๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

๔) ผู้บรรยาย/ผู้อภิปราย/วิทยากร/ ที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 

๖. เอกสาร

ประกอบการสอน 

/ สื่อการสอน  

(๑) ต ารา/บทความวิชาการ 

(๒) คลิปวิดีโอ 

(๓) ภาพยนตร์ 

(๔) Power Point Presentation  

(๕) ภาพน่ิง  

(๖) อื่นๆ  

 

๗) กจิกรรม ๑) การท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) การแสดงบทบาทสมมุติ   

๓) การเขียนความเรียง  

๔) สถานการณ์จ าลอง  

๘) การ

ประเมินผล 

๑) การท าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) 

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม

ของผู้เรียน 
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วิชาที ่๕ 

ชื่อรายวิชา  เทคนคิการเป็นวิทยากรกระบวนการดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสทิธิ

มนุษยชน (K) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการใช้กจิกรรมและเคร่ืองมือส าหรับวิทยากร

กระบวนการด้านสทิธมินุษยชน (K) 

๓) ผู้เรียนเกดิทกัษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสทิธิมนุษยชนและสามารถ

ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการสร้างเสริมความรู้ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบั

การปฏบัิติงานได้อย่างเหมาะสม (K,A,S) 

๔) ผู้เรียนสามารถจัดท าแนวทางและแผนการปฏบัิติงานเพ่ือสร้างเสริมความรู้ด้าน

สทิธิมนุษยชนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานภายในองค์กรได้ (K,A,S) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และวิธกีารในการเป็นวิทยากร

กระบวนการด้านสทิธมินุษยชน  

 การศึกษาประเภทของกจิกรรมและเคร่ืองมือส าหรับการเป็นวิทยากร

กระบวนการด้านสทิธมินุษยชน 

 การฝึกปฏบัิติการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสทิธมินุษยชน  

 การจัดท าแนวทางและแผนการปฏบัิติงานเพ่ือสร้างเสริมความรู้ด้านสทิธิ

มนุษยชนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงานภายในองค์กร 

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) การฝึกปฏบัิติ 

๓) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้ร่วมกนั

แสดงความคิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ส านักงาน กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ

ฝึกอบรมด้านสทิธมินุษยชน 

๓) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

๔) ผู้บรรยาย/วิทยากรที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

๖. เอกสาร

ประกอบการสอน / 

สื่อการสอน  

(๑) ต ารา/บทความวิชาการ 

(๒) คลิปวิดีโอ 

(๓) ภาพยนตร์ 

(๔) Power Point Presentation  
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วิชาที ่๕ 

ชื่อรายวิชา  เทคนคิการเป็นวิทยากรกระบวนการดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

(๕) ภาพนิ่ง  

(๖) อื่นๆ  

๗) กจิกรรม ๑) การฝึกปฏบัิติการเป็นวิทยากร 

๒) การฝึกจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้  

๓) การแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ   

๔) การฝึกสถานการณ์จ าลอง  

๕)  การเขียนโครงการ 

๘) การประเมินผล ๑) การท าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) 

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมของผู้เรียน 

๓) การฝึกปฏบัิติการเป็นวิทยากร 

๔) การออกแบบโครงการและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


