


 

 

 

 
 

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
 

๑. วิชา พฒันาการและความรูพ้ื้ นฐานดา้นสิทธิมนุษยชน 

๒. วิชา กฎหมาย พนัธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศท่ี 

          เกีย่วขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน 

๓. วิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 

          กบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

๔. วิชา การประยกุตใ์ชแ้นวทางฐานสิทธิมนุษยชน  

          (Human Rights - based approach) 

๕. วิชา  ทศันคติและค่านิยมดา้นสิทธิมนุษยชน 

 
 

 
หลักการและเหตุผล 
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 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือก้าเนิดขึ้นพร้อมกับการเน้นย้้าถึงความส้าคัญของการส่งเสริม            
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกันในหลักการสิทธิมนุษยชนจนน้าไปสู่การยอมรับและ
เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในที่สุด  นับแต่นั้นเป็นต้นมาหลักการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนก็ถูก
บรรจุไว้ในกติการะหว่างประเทศและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ อีกทั้งสหประชาชาติยังได้ขยาย
หลักการดังกล่าวไปสู่แนวทางปฏิบัติมากขึ้น ดังที่ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม 
(United Nations Declaration on Human Rights Education and Training) ตลอดจนการผลักดันการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาลงในแผนงานระดับโลกส้าหรับสิทธิมนุษยชนศึกษาของส้านักงานข้าหลวงใหญ่              
เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  (Word Programme of Human rights Education ) ทั้ง ๓ ระยะ 
(ค.ศ. ๒๐๐๕ – ๒๐๑๙) และปฏิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งมุ่งให้ทั่วโลกโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน จัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนโดยค้านึงถึงการให้การศึกษากับทุกคน (inclusive) ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และการศึกษาตลอดชีวิต  สอดคล้องกับเป้าเหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเป้าหมายที่ ๔ ด้านการศึกษาเพ่ือให้ทุกคนได้รับความรู้
และทักษะด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลายและมีส่วนร่วม อันจะน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา              
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) เป็นต้น   

ในประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ยังคงให้ความ
คุ้มครองหลักการสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
และให้ความส้าคัญกับการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนของสังคม
ผ่านนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังปรากฏความมุ่งหมายในการส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างทักษะ พัฒนากลไก               
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือมุ่งให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ                
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  โดยที่ปรากฏความส้าคัญของการให้การความส้าคัญด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นรูปธรรมในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และวาระแห่งชาติว่าด้วย   
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในการเร่งให้หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรและ
โครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน บริบทของท้องถิ่นและเอ้ือต่อสิทธิในการศึกษาของ
คนกลุ่มเฉพาะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างการยอมรับในอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อื่นมากข้ึน  
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ส้าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่มีหน้าที่ส้าคัญ           
ในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ้านาจส้าคัญประการ
หนึ่งตาม ตามมาตรา ๒๔๗ (๕) ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส้าคัญของสิทธิ
มนุษยชน และมีหน้าที่และอ้านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๓) ในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงาน
ของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก้าหนดการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนไว้ในยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส้าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง และกลยุทธ์  ที่ ๔.๑ พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่คลอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสม 

จากความส้าคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษาดังที่กล่าวมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ผลักดัน
ให้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ โดยด้าเนินการแต่งตั้งคณะท้างานด้านส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่และอ้านาจส้าคัญในการด้าเนินการพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด้าเนินการส่งเสริมการศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะท้างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ด้าเนินการตามแผน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการด้าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  โดยเล็งเห็นความส้าคัญและความ
จ้าเป็นของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ควรต้องเร่งเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ค้านึงถึงการมีส่วน
ร่วม ตลอดจนบริบทและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ที่จะช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุม               
แก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิด
แก่พลเมืองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน น้ามาซึ่งความผาสุกของสังคม และประเทศชาติ สืบไป 

วัตถุประสงค์         
 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพ้ืนฐานประกอบด้วย ๕ รายวิชา  ได้แก่ 

๑. วิชา พัฒนาการและความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน    
๒. วิชา กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
๓. วิชา กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ 

           มนุษยชน 
๔. วิชา การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน  (Human Rights - based approach) 
๕. วิชา ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน  

ซึ่งผู้สอนสามารถน้าเอาโครงสร้างเนื้อหาในแต่ละรายวิชาซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่เป็นหลักการของสิทธิ
มนุษยชนไปประยุกต์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมส้าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสามารถ
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ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การบรรยาย               
การสัมมนากรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นการชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ 
คลิปวิดีโอที่ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม                    
ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การท้างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายการแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนความเรียง  
สถานการณ์จ้าลอง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุม               
โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  (Knowledge หรือ K) เกิดทักษะด้านสิทธิมนุษยชน (Skill หรือ 
S) และทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชน (Attitude หรือ A)   ซึ่งผู้สอนควรท้าการประเมินผู้เรียนทั้งก่อนการเข้าเรียน            
ในระหว่างการเรียน และภายหลังการเรียน เช่น การท้าแบบทดสอบ (Pre-test, Quiz, Post-test) การ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึงการ
ติดตามผลในภายหลัง โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพ้ืนฐานแล้ว              
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและตระหนักในความแตกต่างเกี่ยวกับภาษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เพื่อให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

๒) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน เกิดความตระหนักและสามารถน้าความรู้เรื่องหลักการสิทธิ
มนุษยชนไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดการเคารพ คุ้มครอง และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

๓) ผู้เรียนเกิดความรู้ กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความเสียหายของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันมีผลกระทบตามแนวทางระหว่างประเทศ 

๔) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและกลไกการท้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐในการ
คุ้มครองและการเยียวยาสิทธิมนุษยชน เกิดทักษะในการใช้กลไกต่าง ๆ ในการคุ้มครองและการเยียวยาสิทธิ
มนุษยชน 

๕) ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน้าการประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights - based Approach)  กับ แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) และ
มาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การออกแบบโครงการ และการ
ด้าเนินนโยบายในองค์กร เกิดความตระหนักและสามารถปรับใช้องค์ความรู้ในการเคารพสิทธิมนุษยชนใน
บทบาทหน้าที่ตนเองและองค์กรได ้

 
---------------------------------------------------------- 
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วิชาที ่๑ 

ชื่อรายวิชา  พฒันาการและความรูพ้ื้ นฐานดา้นสิทธิมนุษยชน  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาของสทิธิมนุษยชน (K) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐานของสิทธิ

มนุษยชน (K) 

๓) ผู้เรียนเกดิความตระหนักและสามารถน าความรู้เร่ืองหลักการสิทธมินุษยชนไป

ปรับใช้เพ่ือให้เกดิการเคารพ คุ้มครอง และป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนกบั

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคม (A,S) 

๔) ผู้เรียนสามารถน าความรู้เร่ืองหน้าที่ของรัฐในด้านสิทธมินุษยชนไปปรับใช้เพ่ือให้

เกดิกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สงัคม (S) 

๕) ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

สทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธมินุษยชน และสามารถใช้

กลไกการคุ้มครองเยียวยาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง (K,S) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของสิทธมินุษยชน   

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัสทิธแิละเสรีภาพ ที่มาอนัเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธมินุษยชนให้เกดิการตระหนักรู้ 

 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานด้านสทิธมินุษยชน ได้แก่  หลักความเสมอภาค 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และการไม่เลือกปฏบัิติ เป็นสากล โอนไม่ได้ 

แบ่งแยกไม่ได้ เพ่ือสร้างความเข้าใจนิยามสิทธมินุษยชนอย่างลึกซ้ึง 

 ศึกษาพัฒนาการหลักการเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธมินุษยชนใน

ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยยุคสุโขทยั อยุธยา รัตนโกสนิทร์ จนถึงปัจจุบัน  

 ศึกษาสทิธิมนุษยชนในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน และสิทธขิั้น

พ้ืนฐานต่าง ๆ ของบุคคล ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 ศึกษาประโยชน์และความส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่จะส่งผลต่อการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างสงบสขุ เพ่ือท าความเข้าใจความหมายของการละเมิด

สทิธิมนุษยชน และเรียนรู้ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์จริง

ที่เกดิข้ึนตลอดจนแนวทางการป้องกนัการละเมิดสทิธมินุษยชน 

 ศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐในการปกป้อง เคารพ และเติมเตม็สทิธิ

มนุษยชนที่สามารถบังคับใช้ได้จริง 

 ศึกษาบทบาทหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติใน

การส่งเสริมและคุ้มครองสทิธมินุษยชน และกลไกการส่งเสริมคุ้มครอง
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วิชาที ่๑ 

ชื่อรายวิชา  พฒันาการและความรูพ้ื้ นฐานดา้นสิทธิมนุษยชน  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

เยียวยาตามหลักการปารีสและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. วิธกีารเรียน

การสอน  

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/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) การ

ประเมินผล 

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

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติ

และพฤติกรรมของผู้เรียน 
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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  กฎหมาย พนัธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัขอบเขตการศึกษาสทิธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ รวมถึงกลไกบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ (K) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน ตลอดจนสนธิสญัญาหลักว่าด้วยสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ (K) 

๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านสทิธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ (Soft Law) และในระดับภมูิภาค (K) 

๔) ผู้เรียนสามารถน ากฎหมาย พันธกรณี และมาตรฐานด้านสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้

กบัการปฏบัิติงาน (S) 

๕) ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักเกี่ยวกบักลไกการบังคับให้รัฐต้องมีหน้าที่คุ้มครองและการ

เยียวยาสิทธิมนุษยชนตามแนวทางระหว่างประเทศ   (K,A) 

๖) ผู้เรียนตระหนักถึงความเสยีหายของการละเมิดสิทธมินุษยชนอนัมีผลกระทบตามแนวทาง

ระหว่างประเทศ  (A) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาสทิธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยระบุถึงที่มาของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ความหมายของ Hard Law และ Soft Law ความรับผิดชอบในทางระหว่าง

ประเทศ รวมถึงกลไกบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

 ศึกษาสทิธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน 

และการเยียวยาสทิธมินุษยชนตามกลไกของสหประชาชาติ 

 ศึกษาสนธสิญัญาหลักว่าด้วยสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐไทยเป็นภาคี (๗ 

สนธสิญัญา) ได้แก่ 

         - กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (ICCPR) และพิธสีาร

เลือกรับที่เกี่ยวข้อง 

        - กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม (ICESCR) 

        - อนุสญัญาว่าด้วยสิทธเิดก็ (CRC) และ พิธสีารที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ คือ  

            ๑)พิธสีารเลือกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็เร่ืองความเกี่ยวพันของเดก็ในความ

ขัดแย้งกนัด้วยก าลังอาวุธ  

            ๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธเิดก็เร่ืองการค้าเดก็ การค้าประเวณีเดก็ 

และสื่อลามกที่เกี่ยวกบัเดก็  

            ๓)พิธสีารเลือกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็เร่ืองกระบวนการติดต่อร้องเรียน 

        - อนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบัิติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และพิธสีาร
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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  กฎหมาย พนัธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

เลือกรับของอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบัิติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

        - อนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบัิติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD) 

        - อนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (CAT) 

        - อนุสญัญาว่าด้วยสิทธคินพิการ (CRPD) และพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิ

ของคนพิการ 

         และสนธิสญัญาด้านสทิธิมนุษยชนอกี ๒ ฉบับ ที่ประเทศไทยยังไม่เป็นภาคี ได้แก่ 

        -  อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสญูโดยถูก

บังคับ (CED) 

        - อนุสญัญาว่าด้วยการคุ้มครองสทิธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

(ICRMW)  

 ศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านสทิธมินุษยชนของ

สหประชาชาติ (Soft Law) ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น  

- เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs)  

             - หลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding 

Principles for Business and Human Right - UNGP)  

- อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization - 

ILO)  

 - ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง 

(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners - the Nelson 

Mandela Rules)  

- ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the 

Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders - the 

Bangkok Rules) 

- ปฏญิญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธแิละความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และ

หน่วยงานในสงัคม เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานอนัเป็นที่

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) 

- ปฏญิญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธขิองชนเผ่าพ้ืนเมือง (Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples) 
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วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  กฎหมาย พนัธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

- ปฏญิญากรุงริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ((Rio Declaration on 

Environment and Development) 

 ศึกษาความเป็นมาและกลไกเพ่ือส่งเสริมสทิธิมนุษยชนในภมูิภาคอาเซียน 

                  - คณะกรรมาธกิารระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมสทิธมินุษยชนอาเซียน 

(ASEAN Intergovernment Commission Rights: AICHR) 

- คณะกรรมาธกิารอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธเิดก็ 

(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and 

Children: ACWC) 

                   - ปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยสทิธมินุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration: 

AHRD) 

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) ภาพนิ่ง  

(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



9 
 

 

วิชาที ่๒ 

ชื่อรายวิชา  กฎหมาย พนัธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

ของผู้เรียน 

 
วิชาที ่๓ 

ชื่อรายวิชา  กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัเน้ือหาสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏกฎหมายรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทย (K) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการอนุวัตรการกฎหมายและกฎหมาย

ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสทิธิมนุษยชน เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกบั

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชน  (K) 

๓) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแยกแยะและเช่ือมโยงการท าหน้าที่ของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกบักลไกการการ

คุ้มครองเยียวยาสทิธิมนุษยชน เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน รวมถึงสามารถใช้กลการคุ้มครองเยียวยาสทิธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง  (K , S) 

๔) ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญของการท าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและการบังคับใช้หลัก

กฎหมายให้เกดิการเคารพสิทธมินุษยชน (A) 

๕) ผู้เรียนตระหนักและสามารถปรับใช้องค์ความรู้ในการเคารพสทิธมินุษยชนในบทหน้าที่

ตนเองและองค์กรได้ (A,S)  

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาเน้ือหาสทิธิมนุษยชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ , ๒๕๖๐ , ๒๕๖๐ 

 ศึกษาหลักการอนุวัตรการกฎหมายและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิ

มนุษยชน เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกบัพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสทิธิมนุษยชน  

 ศึกษาบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกบักลไกการการ

คุ้มครองเยียวยาสทิธิมนุษยชน เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 ศึกษาบทบาทหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
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วิชาที ่๓ 

ชื่อรายวิชา  กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

 ศึกษาความสัมพันธข์องคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติในกลไกการคุ้มครอง

เยียวยาสิทธิมนุษยชนที่มีความเช่ือมโยงกบัฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

 ศึกษาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในองค์กรภาครัฐและกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งเน้น

การวางหลักบังคับใช้กฎหมายกบัการเคารพสทิธมินุษยชน (Law Enforcement and 

Human Rights) และกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์สทิธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ในประเทศ และสถานการณ์

สทิธิมนุษยชนที่ส าคัญซ่ึงสังคมก าลังให้ความสนใจ 

 ศึกษาแนวทางค าวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้องกบัคุ้มครองสิทธมินุษยชน 

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) สมัมนากรณีศึกษาด้านสทิธมินุษยชน 

๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้ร่วมกนัแสดงความ

คิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน 

กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในที่หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ

การฝึกอบรม 

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  กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

 

 
 

วิชาที ่๔ 

ชื่อรายวิชา  การประยุกตใ์ชแ้นวทางฐานสิทธิมนุษยชน                                       

(Human Rights - based approach)  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสทิธมินุษยชนใน ๕๘  

ประเดน็ฐานสทิธ ิ(Human Rights - based Approach)  (K) 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
(Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสทิธิมนุษยชน  (K) 

๓) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์และเช่ือมโยงการประยุกต์ใช้แนวทางฐานสทิธิ

มนุษยชน (Human Rights - based Approach)  กบั แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยี (Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสทิธิมนุษยชน (K) 

๔) ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการใช้แนวทางฐานสทิธิมนุษยชน การค านึงถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และ การมีมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชน ในการปฏบัิติงาน การออกแบบ

โครงการ และการด าเนินนโยบายในองค์กร (A) 

๕) ผู้เรียนสามารถน า การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสทิธิมนุษยชน (Human Rights - based 

Approach)  กบั แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders Analysis) และ

มาตรการเยียวยาตามหลักสิทธมินุษยชน มาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน การออกแบบโครงการ 

และการด าเนินนโยบายในองค์กร (K,S) 

 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และหลักการ  การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสทิธมินุษยชน ใน 

๕๘  ประเดน็ฐานสทิธิ (Human Rights - based Approach)   

 ศึกษาศึกษาประวัติ ความเป็นมา และหลักการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสทิธิมนุษยชน  

  ศึกษาการวิเคราะห์และเช่ือมโยงหลักการประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights - based Approach)  กบั แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders Analysis) และมาตรการเยียวยาตามหลักสทิธิมนุษยชน ในประเดน็
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วิชาที ่๔ 

ชื่อรายวิชา  การประยุกตใ์ชแ้นวทางฐานสิทธิมนุษยชน                                       

(Human Rights - based approach)  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

สถานการณ์สทิธมินุษยชนที่ยกตัวอย่าง 

 ศึกษาตัวอย่าง ประโยชน์ขององค์กรที่ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงาน

และผลกระทบขององค์กรที่ด าเนินงานโดยไม่ได้ค านึงถึงแนวทางฐานสทิธมินุษยชน 

  ออกแบบและประยุกต์ใช้หลักการแนวทางฐานสทิธมินุษยชน (Human Rights - based 

Approach)  กบั แนวทางการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders Analysis) 

และมาตรการเยียวยาตามหลักสิทธมินุษยชน ในการปฏบัิติงาน การออกแบบโครงการ 

และการด าเนินนโยบายในองค์กร 

 

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) สมัมนากรณีศึกษาด้านสทิธมินุษยชน 

๓) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔) การชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและให้ร่วมกนัแสดงความ

คิดเหน็ 

๕. ผู้บรรยาย/

วิทยากร 

๑) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) /ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน 

กสม. 

๒) ผู้บรรยาย/วิทยากรจากหน่วยงานภายในที่หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ

การฝึกอบรม 

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) 
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วิชาที ่๔ 

ชื่อรายวิชา  การประยุกตใ์ชแ้นวทางฐานสิทธิมนุษยชน                                       

(Human Rights - based approach)  

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมของผู้เรียน 

 
 
 

วิชาที ่๕ 

ชื่อรายวิชา  ทศันคติและค่านยิมดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๑. กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. เป้าหมายการ

เรียนรู้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกดิทกัษะและตระหนักในความแตกต่างเกี่ยวกบัภาษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ เพ่ือให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกนัโดยไม่มีการ

ละเมิดต่อหลักสิทธมินุษยชน (K,S,A) 

๒)  ผู้เรียนเกดิความตระหนักในแนวคิดหลักสิทธมินุษยธรรม และเกดิทกัษะ

ประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน (K,S,A) 

๓)  ผู้เรียนมีทกัษะการฝึกสมาธแิละจิตใจที่เหมาะสมส าหรับการปฏบัิติงานด้านสทิธิ

มนุษยชน (K,S) 

๔) ผู้เรียนมีทศันคติที่เหมาะสมส าหรับการปฏบัิติงานด้านสทิธิมนุษยชน (A) 

๓. เน้ือหา / 

โครงสร้าง 

 ศึกษาทกัษะพหุวัฒนธรรมกับสทิธิมนุษยชน โดยศึกษาเพ่ือเข้าใจหลักความ

แตกต่างเกี่ยวกบัภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ เพ่ือให้บุคคล

ในสงัคมอยู่ร่วมกนัโดยไม่มีการละเมิดต่อหลักสทิธิมนุษยชน  

 ศึกษาหลักสิทธิมนุษยธรรม และการประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาทกัษะในการฝึกฝนตนเองให้เกดิสมาธแิละจิตใจที่เหมาะสมส าหรับการ

ปฏบัิติงานด้านสทิธมินุษยชน  

  ศึกษาทศันคติที่เหมาะสมส าหรับการปฏบัิติงานด้านสทิธมินุษยชนและการ

ประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน  

๔. วิธกีารเรียนการ

สอน  

๑) การบรรยาย  

๒) การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 
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วิชาที ่๕ 

ชื่อรายวิชา  ทศันคติและค่านยิมดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการ เนื้ อหา / รายละเอียด 

๓) การฝึกปฏบัิติ 

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) ภาพน่ิง  

(๖) อื่นๆ  

๗) กจิกรรม ๑) การท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) การแสดงบทบาทสมมุติ   

๓) การฝึกปฏบัิติ 

๔) สถานการณ์จ าลอง  

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

๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม โดยการวิเคราะห์ สังเกต ความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมของผู้เรียน 
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