
  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

             

1. หลักการและเหตุผล 
 
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส าคัญและเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงจะได้รับในการปกป้อง รับรองหรือ

คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้บทบัญญัติที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืนๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ปัจจุบัน
สถานการณ์การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ ล้วนให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนศึกษาโดยปรากฏ
เจตนารมณ์ตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น แผนงานระดับโลกส าหรับสิทธิมนุษยชน
ศึกษาทั้ง 3 ระยะ (ค.ศ. 2005 – 2019) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม                  
ค.ศ. 2011 ปฏิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งมุ่งให้ทั่วโลกจัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน โดย
ค านึงถึงการให้การศึกษากับทุกคน (Inclusive) ครอบคลุมการฝึกอบรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน การค านึงถึงกลุ่ม
เปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความพยายามในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษากับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ค.ศ. 2030                    
ในเป้าหมายที่ 4 เพ่ือให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลายและมีส่วน
ร่วม เป้าหมายย่อย ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง                  
ความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นักบริหารระดับสูงถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ             
ภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมไปถึงมีความสามารถในการสร้างความตระหนักด้ านสิทธิมนุษยชน
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับนักบริหารระดับสูง เช่น หลักการความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights – 
Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการน าไปประยุกต์ใช้  จึงเป็นเรื่องส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับบริบท                   
ในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารภายในประเทศที่ล้วนมีความ
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เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้ งสิ้นไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายในส่วนของการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) พ.ศ. 2558 – 2573 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และวาระ
แห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการส่งเสริมให้ผู้มีอ านาจ         
นักบริหารตระหนักและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
สร้างเสริมความตระหนักและมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนอันเป็นการมุ่งสร้างเสริมความรู้ที่กลุ่มบุคคลซึ่งเป็น
ต้นทางของกระบวนการและมีศักยภาพในการก าหนดทิศทางขององค์กรในสังคมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่
นโยบายและยุทธศาสตร์ อันมีผลต่อแนวทางการปฏิบัติและการสร้างความตระหนักเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน  
และจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ส าหรับนักบริหารระดับสูง  ดังนั้น ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน
ส าหรับนักบริหารระดับสูง อันจะท าให้นักบริหารระดับสูงเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน เกิดการ
ตระหนักถึงผลดีของการเคารพสิทธิมนุษยชนและผลเสียของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดทักษะและความสามารถ
ในการน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติ               
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 
และเกิดเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน อันจะเป็นผลดีในการสร้างวัฒนธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืน
สืบไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในหลักการและความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
2) มีความตระหนักในบทบาทของตนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
3) สามารถน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้าง

แนวปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จ านวน 70 
คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี และ
ไม่เกิน 55 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร) โดยต้องมีคุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติใดตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ต้องเป็น                      
ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นขึ้นไป 
   (2) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
   (3) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
  3.2 พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นขึ้นไป 
   (2) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
   (3) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
   3.3 ข้าราชการตุลาการ ที่รับเงินเดือนตั้งแต่ ชั้น 3 ขึ้นไป 
   3.4 ข้าราชการอัยการ ที่รับเงินเดือนตั้งแต่ ชั้น 5 ขึ้นไป 
   3.5 นักการเมือง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ ข้าราชการการเมือง 
พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2561 
   3.6 ข้าราชการทหารและต ารวจ  เป็นทหาร หรือนายต ารวจ ที่รับเงินเดือนอัตราตั้งแต่                      
ชั้นพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 
   3.7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรมหาชน หรือพนักงานองค์การของรัฐอ่ืน ๆ  ที่ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน (ข้อ 3.1) 
   3.8 นักธุรกิจ  เป็นนักธุรกิจ หรือพนักงานองค์กรธุรกิจ มีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจ 
ที่ประสบความส าเร็จ และมีสถานภาพมั่นคง มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  
ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
   3.9 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหาก าไร) หรือ 
องค์กรทางสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  3.10 ผู้บริหารส านักงานกฎหมาย หรือส านักงานทนายความ หรือกรรมการบริษัทส านักงาน
กฎหมาย หรือบริษัททนายความ หรือบริ ษัทที่ ปรึ กษากฎหมาย  ซึ่ งมีประสบการณ์การท างาน 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  3.11 สื่อมวลชน ซึ่งมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี  

 3.12 บุคคลที่มีประสบการณ์และผลงานด้านสิทธิมนุษยชน  ที่ส านักงานคณะกรรมการ                    
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม 
        
4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละ ไม่เกิน 70 คน  
โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรมที่จะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับหลักสูตร เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณา
จากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมีการสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณา              
ความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นรายๆ ไป 
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ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผลการคัดเลือกโดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะถือเป็นที่สุด 

 
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

1) การบรรยาย อภิปราย สัมมนา  
2) วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน  
3) การศึกษาด้วยตนเอง และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4) การศึกษาดูงานภายในประเทศ 
5) การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม 
6) การจัดท าเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล (Policy paper) 
7) กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปัจฉิมนิเทศ   
8) กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดเพ่ิมเติม 

     
6. การส าเร็จการศึกษาอบรม 

1) เงื่อนไขการผ่านการศึกษาอบรม 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ 

ต่อไปนี้ 
(1) เกณฑ์เวลาเรียน : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ  
(2) เกณฑ์การมีส่วนร่วม : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบ

การศึกษา อบรมทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตลอดกิจกรรม อาทิ การปฐมนิเทศ  การศึกษา
ดูงาน  การน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม และการปัจฉิมนิเทศ 

(3) เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องร่วมจัดท าเอกสารวิชาการโดย
ได้รับการประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการน าเสนอผล
การศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

(4) เกณฑ์การจัดท าเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล (Policy paper)  : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้อง
จัดท าเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคลและได้รับการประเมินให้ “ผ่าน”  

(5) ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ 
สถาบันพระปกเกล้า 

 
2) ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ  

(1) ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  
(2) เข็มวิทยฐานะ 
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7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า  
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
สถาบันพระปกเกล้า เลขท่ี 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
10210  เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 
นางสาวสายรุ้ง  กันทวี  หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9717 
นางสาวสาริณี  เปรมประวัติ หมายเลขโทรศัพท์  0 -2141-9697         
นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์    หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9698 
                       หมายเลขโทรสาร   0-2143-8178-9 

 
8. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ใช้ เวลาการศึกษาอบรม 
ในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์                
นักบริหารเชิงประจักษ์ และการสังเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

1) การเรียนการสอนในห้องเรียน    รวม  111  ชั่วโมง  
- กลุม่วิชาที่ 1 (จ านวน 6 วิชา)   รวม 21 ชั่วโมง 
- กลุ่มวิชาที่ 2 (จ านวน 5 วิชา)   รวม 24 ชั่วโมง 
- กลุ่มวิชาที่ 3 (จ านวน 5 วิชา)   รวม 18 ชั่วโมง 
- กลุ่มวิชาที่ 4 (จ านวน 5 วิชา)   รวม 27 ชั่วโมง 
- กลุ่มวิชาที่ 5 (จ านวน 4 วิชา)   รวม  21 ชั่วโมง 

2) การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์   จ านวน  27  ชั่วโมง  
- ศึกษาดูงานกรุงเทพ ปริมณฑล    รวม  6  ชั่วโมง 
- ศึกษาดูงานต่างจังหวัด    รวม 18 ชั่วโมง 
- ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน   รวม  3 ชั่วโมง 

3) การสังเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชน   จ านวน 30  ชั่วโมง 
4) กิจกรรมอ่ืนๆ ในหลักสูตร     จ านวน  12  ชั่วโมง   

- การเตรียมความพร้อม    รวม  9 ชั่วโมง 
- ปัจฉิมนิเทศ     รวม  3 ชั่วโมง 

  

รวมจ านวนชั่วโมงท้ังหลักสูตร    รวม 180 ชั่วโมง 

 ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 7 กลุ่มวิชา มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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 กลุ่มวิชาที่ 1 : ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน รวม 6 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้บริบท
ใหม่ของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและฐานคิดของสิทธิมนุษยชน 
3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายมิติความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาได้ 
 

รายวิชา 
1) ฐานคิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (3 ชั่วโมง) 
2) ฐานคิดและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (3 ชั่วโมง) 
3) วิวาทะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง) 
4) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6 ชั่วโมง) 
5) ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : ความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์ (3 ชั่วโมง) 
6) ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 1 : ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง) 

 
กลุ่มวิชาที่ 2 : มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน  รวม 5 วิชา จ านวน 24 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทของตนในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐและกฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากลได้ 

 
รายวิชา 
1) พัฒนาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (3 ชั่วโมง) 
2) มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและพันธกรณีของรัฐ (6 ชั่วโมง) 
3) กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  (3 ชั่วโมง) 
4) ระบบสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค (6 ชั่วโมง) 
5) ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (6 ชั่วโมง) 
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กลุ่มวิชาที่ 3 : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล รวม 5 วิชา จ านวน 18 ชั่วโมง  
 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถอธิบาย เชื่อมโยงและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ  ใน
กระแสสากลปัจจุบันทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงด ารงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการสทิธมินุษยชนท่ียอมรับและปฏบัิติในระดับสากลได ้

 
รายวิชา 
1) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ (6 ชั่วโมง) 
2) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง) 
3) สถานการณ์เศรษฐกิจกับสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง) 
4) สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง) 
5) ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 3 : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล (3 ชั่วโมง) 

 
กลุ่มวิชาที่ 4 :  สิทธิมนุษยชนบนกระแสความท้าทาย  รวม 5 วิชา จ านวน 27 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เข้าใจและตระหนักในความส าคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในบริบทต่างๆ ท่ามกลางกระแสความท้าทายได ้

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ลดปัญหาหรือประเด็นปัญหาอันเป็น
การละเมิดประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ 

 
รายวิชา 
1) การวิเคราะห์สถานการณ์บนมุมมองสิทธิมนุษยชน (6 ชั่วโมง) 
2) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (6 ชั่วโมง) 
3) สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ (6 ชั่วโมง) 
4) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (6 ชั่วโมง) 
5) สิทธิของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง) 

 
กลุ่มวิชาที่ 5 :  บทบาทผู้บริหารกับงานสิทธิมนุษยชน รวม 4 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าใจในบทบาทการเป็น “นักบริหาร” ต่อการพัฒนาองค์กรและ                 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

4) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถก าหนด ขับเคลื่อน หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในองค์กร/ สังคมไทย  
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รายวิชา 
1) ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) : เครื่องมือเพ่ือการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (6 

ชั่วโมง) 
2) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (6 ชั่วโมง) 
3) ถอดรหัสบุคคล / องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (6 ชั่วโมง) 
4) สัมมนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร  (3 ชั่วโมง) 

 
กลุ่มวิชาที่ 6 : การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ จ านวน 27 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถเชื่อมโยงและอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วย                     

สิทธิมนุษยชนกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
การศึกษาดูงานและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
1) ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรชุมชน หรือ พื้นที่จริงเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ปัญหา

ด้านสิทธิมนุษยชนในเขตกรุงเทพ – ปริมณฑล)  (6 ชั่วโมง) 
2) ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรชุมชน หรือ การศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริง                     

ในต่างจังหวัด (18 ชั่วโมง) 
3) ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน (3 ชั่วโมง) 

 
 
กลุ่มวิชาที่ 7 : สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จ านวน 30 ชั่วโมง 

ขอบเขตเนื้อหา :  
ก. เอกสารวิชาการกลุ่ม 

- การบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในหลักสูตรกับการศึกษา วิเคราะห์
ปรากฏการณ์ สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร / สังคม โดยร่วมกัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอแนวทางเพ่ือการแก้ไขปัญหา / การพัฒนาบนฐาน
สิ ท ธิ มนุ ษยชนภาย ใต้ หั ว ข้ อที่ คณะกร รมกา รบริ ห า รหลั ก สู ต ร ฯ  ก า หนด  
(18 ชั่วโมง) 

- การน าเสนอผลการจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม (9 ชั่วโมง) 
ข. เอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล (Policy paper)   

- การบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในหลักสูตรมาจัดท าเอกสารเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายบนหลักการสิทธิมนุษยชนต่อกิจกรรม/โครงการ/กลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์/นโยบายขององค์กรและสังคมต่อไป (3 ชั่วโมง) 
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แผนที่สถาบันพระปกเกลา้ 
 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธมินุษยชนส าหรบันักบริหารระดับสูง 
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ)  
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ   

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210 
โทรศัพท์  0-2141-9717,0-2141-9698 โทรสาร 0-2143-8178-9 

http://www.kpi.ac.th 

 

 
 

สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 4 (โซนทิศเหนือ)  
เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

http://www.kpi.ac.th/

