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สรุปประเด็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยซน ระคับปฐมวัย
ระดับ

1

อนุบาลขั้นปีที่ 1

อนุบาลขั้นปีที่ 2

การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข .

1. รู้จักดูแลตัวเอง ไม่ให้ใครมาแตะต้องเนื้อตัว
2. รู้ว่าเด็กที่ดีเป็นอย่างไร

1. ปฏิบัติตนเนื้องต้นในการเป็นสมาขิกที่ดีฃอง
สังคม
2.
มีนํ้าใจ แบ'งปินเพื่อน

1. เก็บของให้เป็นที่
2. อยู่ร่วมกับเพื่อนได้

1. รู้จักปฏิเสธคนแปลกหน้า
2. รู้จักการเอาตัวรอด

1. ปฏิบัติตนได้ตามกฎของโรงเรียน'
2. กล้าแสดงออก
3. มีนํ้าใจ ข่วยเหลือผู้อื่น

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ : เธอคือใคร
2. หน้าที่ของใคร
3. กิจกรรมกลางแจ้ง : วิ่งพลัดงานบ้าน

1. กิจกรรมการจดจำคนคุ้นเคย
2. กิจกรรมกลางแจ้ง : ดูให้ดีมีท่าทาง

1. กิจกรรมเสรีม ประสบการณ์ : สถานที่แ ละ
สิทธิหน้าที่ในขุมขน
2. การสร้า งขุม ขนจากการวาดภาพต่อ เติม
สถานที่
3. กิจกรรมกลางแจ้ง : วิ่งไล่จับไม้หนีบ
4. กิจกรรมเสรี / เล่นตามมุม
5. กิจกรรมเกมการศึกษา : เกมจับคู่สถานที่ กับ
กิจกรรมในขุมขน

เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร

ได้อะไร

กิจกรรมการเรียนรู้

อนุบาลขั้นปีที่ 3

2

I

ระดับ

การประเมิบผล

อนุบาลชั้นปีที่ 1

อนุบาลชั้นปีที่ 2

___ 1____________ ____________________________
การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การ*สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การสนทนาโต้ตอบระหว่างครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น
การลนทนาโต้ตอบระหว่างครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น

อนุบาลชั้นปีที่ 3
การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การสนทนาโต้ตอบระหว่างครูผู้สอน เพื่อนร่วม
ชั้น

สรุปประเด็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยซน .ระดับประถมสืกษาตอนต้น
ระดับ

ป.!

1. รู้จักเตบเอง คนใบครอบครัวและโรงเรียน
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาซิกที่ดีของตนเอง
เรียนเกี่ยวกับอะไร
ต่อครอบครัวและโรงเรียน

ได้อะไร

1. รู้จัfjiตนเอง คนในครอบครัวและโรงเรียน
2. รู้จักเอื้อเพื่อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพื่อน
3. การเปันเจ้าของสิ่งของ
1. ใครเปีนใครในครอบครัว
2. เด้กดีมีหน้าที่

กิจกรรมการ
เรียนรู้

การประเมินผล

สังเกตการมีส่านร่วมในกิจกรรม

ป.2
1. รับฟ้งความคิดเห็นของเพื่อนและครู
2. รับผิดขอบหน้าที่ของตนเองในครอบครัวและ
โรงเรียน
3. รู้จักหน้าที่ของการเป็นลูก/นักเรียนที่ดี
1. การเชื่อฟ้งครู พ่อแม่
2. การไม่ลักขโมย ไม่แกล้งเพื่อน
3. รู้จักทำเวรความละอาด
4. ตรงต่อเวลา
1.
ใครเป็นใครใบโรงเรียน
2. ลมาซิกที่ดีฃองโรงเรียบ
3. กฎ ระเปียบของห้องเรียน
4. การเคารพสิทธิ
4.1 คุณครูของฉัน
4.2 สิทธิฉันสิทธิเธอ
4.3 ยืนให้ปลอดภัย

สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ป.3
1. รู้จักหน้าทิของตนเองในขุมขน เข่น
ทิ้งขยะลงถัง
2. การปฏิบัติตามกฎ กติกาในขุมขบ
3. การทำจิตอาสาเพื่อพัฒนาขุมซน
1. รู้จักเสียสละ
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของขุมขน
3. กล้าแสดงออก
1. ขุมชนน่าอยู่
2. คนสำคัญใบขุมซน
3. กฎ ระเบียบในขุมชน
3.1 เรียบรู้กฎ ระเบียบ
3.2 ปรับใช้ในชีวิต
4. ร่วมด้วยช่วยกัน
4.1 แบบอย่างที่ดีมคี ่ากว่าคำสอน
4.2 ร่วมกับทำงานสำเร็จ
5. จิตอาสาพัฒนาขุมซน
สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

•

4
สรุปประเด็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้สิทธิมบุษยชน ระดับประถมปลาย
ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก เซ่น การศึกษา การมีชีวิตอยู่รอด
'การเลี้ยงดู การกิน การพักผ่อน การรักษาพยาบาล การ
ปกปัองคุ้มครองตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

เรียนอะไร

เรียนแล้วได้อะไร

1. รู้เ,เละเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง
2. การรักษาความสะอาด สุขอนามัยของตนเอง
3. การไม่รังแกเพื่อน

1. กิจกรรม : สิทธิที่จะมีชีวิต
1.1 อยู่รอด ปลอดภัย
1.2 แบ่งฝืน ปีนรัก
กิจกรรมกระบวนการ
1.3 กินอิ่ม นอนอุ่น
เรียนรู้
1.4 กายแกร่งใจแข็งแรง
2. กิจกรรม : สิทธิที่จะไต้รับการปกปีอง

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

1. การละเมิดสิทธิเด็กในความเปีบอยู่ การ
พัฒนาและการรับการศึกษา
2. วิธีการปกฟ้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจาก
การละเมิดสิทธิเด็ก
3. การละเมิดสิทธิเด็กโดยใข้เด็กเป็นเครื่องมือใน
การกระทำความผิด

1. การรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารและใช้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสม และสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2. ความสำคัญของแหล่งข้อมูลข่าวสาร
3. การรู้จักประโยชน์และโทษของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยขนบนสื่อออบไลน์

1. รู้จักปีองกันตนเอง ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้า.
2. รู้เท่าทันภัยสังคม

1. รู้จักแบ่งเวลาเรียนและเล่นไต้อย่าง
เหมาะสม
2. รู้เท่าทับสื่อออนไลน์ เกมออนไลน์
3. ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทางสื่อออนไลน์
1. กิจกรรม : ขอบข่ายของข้อมูลข่าวสารที่
เด็กควรรู้
1.1 ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
1.2 สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
1

1. กิจกรรม : การละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย
1.1 หนูอยากเรียนหนังสือ
1.2 การใช้แรงงานเด็ก : ช่วยหนูด้วย
1.3ใครช่วยหนูไต้
1.4ใครผิด

5
ประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 5 .

2.1 ครอบครัวอบอุ่นด้วยรวฃองรัก
2.2 มองต่างมุม ทุ่มสุดใจ

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินผล
1

1. สังเกตพฤติกรรมใบการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

ประถมศึกษาปีที่ 6
2. กํจกรรม': โพลต์สนุก คอมเมนต์มับ
ความผิดที่ไม่รู้ตัว
3. กิจกรรม : สิทธิมบุษยซนกับโลกออบไลน์
4. กิจกรรม : เพศศึกษาใบวัยเรียน
1. สังเกตพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. สังเกตการประเมินพฤติกรรมการเรียน
ร่วมกิจกรรมในชั้น

สรุปประเด็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยขน ระดับมัธยมด็กษาตอนต้น ะหรือเทียบเห่า (กศน.)
ระคับ

ม. 1

เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร

1. ให้ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิ
เสรีภาพ สิทธิบนุษยซน และทักษะ
ชีวิต

1

1

1

ม. 2
1. ยกระดับความรู้พื้นฐานด้านสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมนุษยซน
1.1 ทักษะชีวิต (เพศศึกษา 1 การ
ตั้งครรภ์)
1.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน
2. ตระหนักในศักดิ, ศรีของตนเองและผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและเคารพ
สิทธิซองตนเอง

ม. 3
1. ยกระดับความรูพ้ ื้นฐานด้านสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมบุษยซน
1.1 ทักษะชีวิต (เพศศึกษา 1 การ
ตั้งครรภ์)
1.2 ความรับผิดซอบต่อตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สังคม
2. ตระหนักในศักดิ, ศรีของตนเองและผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและเคารพ
สิทธิของตนเอง
4. จิตสาธารณะ/เห็นแก่ประโยซน์ส่วนรวม
5. สิทธิทางสังคม

ระดับ
ได้อะไร

ตัวอย่างกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้

1

1

■

ม. 1

มํ. 2

ม. 3

1.เข้าใจความหมายและหลักการ
ความสำคัญองสิทธิมนุษยซน เซ่น
สิทธิในร่างกาย ผม หน้าตา ฯลฯ
2. ความมีวินัย (เซ่น การแต่งกาย
การตรงต่อเวลา การไม่หยิบซอง
เพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้า
แถว ฯลฯ) เคารพตนเองและเคารพ
ผู้อื่น 1สามารถและเปลี่ยนความ
คิดเห็นซองตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบ

1. ความมีวินัย (เซ่น การแต่งกาย การตรง
ต่อเวลา การไม่หยิบของเพื่อนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การเข้าแถว ฯลฯ) เคารพตนเอง
และเคารพผู้อื่น 1สามารถและเปลี่ยนความ
คิดเห็นซองตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบ 1
2. การคบเพื่อน 1การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย 3. การควบคุมอารมณ์

1. ความมีวินัย (เซ่น การแต่งกาย การตรง

- เธอผ่านอะไรบ้าง
- แผ่นดินเดึยวกัน/เรือมนุษย์
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ HR
- สิ่งจำเป็น/ลี่งที่ต้องการ

- เธอผ่านอะไรบ้าง
- แผ่นดินเดียวกัน/เรือมนุษย์
-ใครได้ใครเสีย
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ HR
- Right card
- แน่งแตงโม
- Power walk

ต่อเวลา การไม่หยิบของเพื่อนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การเข้าแถว ฯลฯ) เคารพตนเอง
และเคารพผู้อื่น 1สามารถและเปลี่ยนความ
คิดเห็นซองตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบ
2. การคบเพื่อน 1 การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย 3. การควบคุมอารมณ์
4. การซ่วยเหลือบุคคลอื่น , การมีส่วนร่วม
5. การบ้องกันตนเองจากยาเสพติด
6. อนามัยเจริญพันธ์

- เธอผ่านอะไรบ้าง
- แผ่นดินเดียวกัน/เรือมนุษย์
- ใครได้ใครเสีย
- ของของใคร ใครก็หวง
- โรงเรียนในฝืน
- แต่งงานกันไหม
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ HR
- 100 Idea
- Right card
- คลินิกยุติธรรม
- Power walk

ระดับ
การประเมินผล

ม. 1
1. ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออก (+ /-)
-

ม. 2

ม. 3
1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก ( +/ - 1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก ( +/ )
)
2. การมีส่วนร่วม/การทำงานฟ้นทีม
2. ประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
สถานกิกษาและซุมซน

สรุปประเด็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยซน ระดับมัธยมสืกษาตอนปลาย ะหรือเทียบเท่า (กศบ.)
ไ เร ฬ บ

กิจกรรมการ
เรียนร ู้

ได้อะไร

ม. 4
1.ให้ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมนุษยซน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัยใส)
1.2 รู้เท่าทันสื่อ (ออนไลน ์)
2. ตระหนักในทักด ี้ศ ร ขี องตนเองและ
ผ ู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและ
เคารพสิทธิของตนเอง
4. จิตสาธารณะ / เห็นแก่ประโยขนั
ส่วนรวม

1.เข้าใจความหมายและหลักการ
ความสำคัญของสิทธิมนุษยซน
2. การคบเพื่อน เคารพตนเองและ
เคารพผ อู้ ื่น 1 สามารถแลกเปลี่ยน

ม.ปลาย
ม. 5
1. ยกระดับความร ู้พื้นฐานด้านสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมบุษยซน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัยใส)
- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ 1.2 ความรับผิดซอบต่อตนเอง/สังคม
1.3 รู้เท่าทันสื่อ (ออนไลน์)
2; ตระหนักในทักดิ้ศรีของตนเองและผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและเคารพสิทธิ
ของตนเอง
4. จิตสาธารณะ/เห็นแก่ประโยขน,ส่วนรวม

1. ความม วิ ินัย ความรับผิดขอบ การเคารพ,
ตนเองและเคารพผ อู้ ื่น 1 สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองให้ผ อู้ ื่นได้ทราบ

ม. 6
1. ยกระดับความรู้พื้นฐานด้านสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมบุษย'ขน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัยใส)
- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
1.2 ความรับผิดขอบต่อตนเอง/สังคม
1.3 ร เู้ ท่าทันสื่อ (ออนไลบ ์)
1.4 ครอบครัวและการสมรส
1.5 กฎหมายท เี่ กี่ยวข้อง (แรงงาน/การ
เลือกตั้ง/การสมรส)
•สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
2. ตระหนักในทักดี้ศรีของตนเองและผ อู้ ื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและเคารพสิทธิ
ของตนเอง
4. จิตสาธารณะ/เห็นแก่ประโยขน์ส่วนรวม
1. ความม ีวินัย เคารพตนเองและเคารพผ อู้ ื่น 1
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้
ผอ
ู้ ื่นได้ทราบ
2. การวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์

ม.ปลาย

3พ็ rl บ

ม. 4
ความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นได้
ทราบ

ตัวอย่างกิจกรรม - Time line
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ HR
กระบวนการ
- Power walk
เรียนรู้
- สิ่งจำเปีบ/สิงที่ด้องการ
- การ์ดคำสื่อออนไลน์/ออฟไลน้ และ
สถานการณ์เพื่อใช้สร้างสื่อ

การประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก (
+/-)

ม. 5
2. การวิเคราะห์ แยกแยะ การประพฤติปฏิบัติ
ตบ
3. ทักษะการป้องกันตนเองการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
4. การควบคุมอารมณ์
5. การป้องกันตนเองจากการเล่นพนันออนไลน้
- Time line
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ HR
- เรือมนุษย์
- Right card
- แบ่งแตงโม
- Power walk
- การ์ดคำสื่อออนไลน์/ออฟไลน้ และ
สถานการณ์เพื่อใช้สร้างสื่อ
1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก ( + /- ')
2. การมีส่วนร่วม/การทำงานเป็นทีม

ม. 6
3. การควบคุมอารมณ์
4. การข่วยเหลือบุคคลอื่น 1 การมีส่วนร่วมใน
สังคม
5. การป้องกันตนเองจากภัยอบายมุข (การ
พนันออนไลน์และยาเสพติด)
6. ทักษะการป้องกันตนเองการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
- Time line
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ HR (บัตรคำ)
- 100 Idea
- Right card
- คลินิกยุติธรรม
- Power walk
- การ์ดคำสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ และ
สถานการณ์เพื่อใช้สร้างสื่อ
- กิจกรรมหาคู่
1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก ( +/ -)
2. ประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
สถานศึกษาและขุมชน
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หลกก ไร
เรียนรู้
เกี่ยวกับ
อะไร

ปี!

สรุปประเด็นสำคัญการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยซน ระดับอาซีวสิกษา (ปวข.และปวส.)
ปวซ.
ป ี2
ปี 3
ปี 1

1.ให้ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยซน
1.1 ทักษะชีวิต (คุพแม่,วัย'ใส)
1.2 รู้เท่าทันสื่อ (ออนไส'น)
2. ตระหนักในศักดศรีของตนเอง
และผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
และเคารพสิทธิของตนเอง
4. จิตสาธารณะ / เห็นแก่
ประโยซนัส่วนรวม

1. ยกระดับความรู้พื้นฐานด้าน
สิทธิเสรีภาพ สิทธิมบุษย1ซน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัยใส)
- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
1.2 ความรับผิดขอบต่อตนเอง/
สังคม
1.3 รู้เท่าทันสื่อ (ออนไลน์)
2. ตระหนักในศักดิ, ศรีของตนเอง
และผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
และเคารพสิทธิของตนเอง
4. จิตสาธารณะ/เห็นแก่
ประโยซน์ส่วนรวม

1. ยกระดับความรู้พื้นฐาน
ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิ
มบุษย1ซน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัย
ใส)
- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
1.2 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/สังคม
1.3 รูเ้ ท่าทันสื่อ (ออนไลน์)
1.4 ครอบครัวและการ
สมรส
1.5 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(แรงงาน/การเลือกตั้ง/การ
สมรส)
-สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
2. ตระหนักในศักดิ, ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคล
อื่นและเคารพสิ',/]ธิของตนเอง

1
ปวส.

1. ยกระดับความรู้พื้บฐานด้าน
สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยขน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัยใส)
- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
1.2 ความรับผิดขอบต่อ
ตนเอง
1.3 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(แรงงาน/การเมือง)
1.4 การใข้สื่อสังคมออนไลน์
1.5 การเคารพความคิดเห็น
ที่แตกต่าง
1.6 ซ่องทางการเข้าถึงความ
ยุติธรรม
2. ตระหนักในศักดิ, ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
และเคารพสิทธิของตนเอง
4. จิตสาธารณะ/เห็นแก่
ประโยซน่ส่วนรวม

*

ป ี2’
1. ยกระดับความรู้พื้นฐานด้าน
สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยซน
1.1 ทักษะชีวิต (คุณแม่วัยใส)
- สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
1.2 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(แรงงาน/การเมือง)
1.4 การใช้สื่อสังคมออนไลน์
1.5 การเคารพความคิดเห็น
ที่แตกต่าง
1.6 ซ่องทางการเข้าถึงความ
ยุติธรรม
1.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(สิทธิสาธารณะ สิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางเศษฐกิจ)
1.8 การตัดสินใจ/แก้ไข
ปิญหา
2. ตระหนักในศักดิ, ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น

12
4. จิตสาธารผะ/เห็นแก่
ประโยซนัส่วนรวม

'

เรียนแล้วได้ 1. เข้าใจความหมายและหลักการ
ความสำคัญของสิทธิมบุษยซน
อะไร
2. การคบเพื่อน เคารพตนเอง
และเคารพผู้อื่น 1 สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซอง
ตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบ
3. ตระหนักในคักตี้ศรีและเคารพ
สถาบันการศึกษา

1

-------------- เ--------------------------

1. ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
1 สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นได้
ทราบ
2. การวิเคราะห์ แยกแยะ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
3. ทักษะการฟ้องกันตนเองการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. การควบคุมอารมณ์
5. การฟ้องกันตนเองจากการ
เล่นพนันออบ"เลน์

1. ความมีวินัย เคารพตนเอง
และเคารพผู้อื่น 1 สามารถ
แล่กเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบ
2. การวิเคราะห์เชื่อมโยง
สถานการณ์
3. การควบคุมอารมณ์
4. การช่วยเหลือบุคคลอื่น ,
การมีส่วนร่วมในสังค.ม
5. การฟ้องกันตนเองจากภัย
อบายมุข (การพนันอ่อนไลน์
และยาเสพติด)
6. ทักษะการฟ้องกันตนเอง
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1. มีความเฟ้นผู้นำ
2. มีจิตสาธารผะ
3. การเคารพความคิดเห็นที่
แตกต่าง

3. ไม,ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
และเคารพสิทธิของตนเอง
4. จิตสาธารณะ/เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
5. รูปแบบงานและโอกาสการ
พัฒนาอาชีพ
1. การจัดการความขัดแย้ง
2. การตัดสินใจและแกไข
ฟ้ญหา
3. ตระหนักถึงการปกฟ้อง
ตนเองและการเคารพสิทธิผู้อื่น
และแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ถ่ายทอดต่อได้
5. ทักษะในการเข้าสู่สังคมวัย
ทำงาน
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- Time line
กิจกรรม
กระบวนการ - ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร
- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่
เรียนรู ้
HR

การ
ประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออก( + / - )

- สิทธิมนุษยขนคนรุ่นใหม่

- เรือมนษย์
r : ,
- รายบรีสุ'ทธิ
- เกมการ์ดพลังสิทธิ (Right
card)

1. ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออก (+/-)

- ไปไหนดี/กรณีศึกษาถูก
ลูกหลง,ถูกอุ้มหาย,หนูถูก
ข่มขืน,หนูถูกปล้น
- Power walk
- เกมการ์ดพลังสิทธิ (Right
card)
- อะไรคือความสำเร็จ

- Time line

- คลินิกยุติธรรม

- คลินิกยุติธรรม

- กิจกรรมแลกนํ้า

- เกมการ์ดพลังสิทธิ (Right

- บัตรคำ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่

card)
- Power walk
- 100 Idea

HR (บัตรคำ)
- โลกของงาน(คลิ 'ป “เรียน
อาชีวะ ดี จริงหรือ)

1. ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออก

1. ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออก

1. ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออก

(+ / -)

(+/-)

(+/-)

2. ประเมินการมี ส่วนกิจกรรม

ในสถานศึกษาและชุมชน

I

2. การมี ส่วนร่วม/การทำงาน
เน้นทีม

14

สรุปประเด็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยซน ระดับอุดมสืกษ'า
ระดับขั้นปี
1

สิ่งที่ควรเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ความรู้พื้นฐานทางด้านสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยขบ ศักดิ้ศรี กิจกรรมต้อนรับบ้องใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ
(ผูร้ ับผิดขอบสภานิสิต นักศึกษา/สโมสรนิสิต นักศึกบา
ความเป็เนมนุษย์
และอาจารย์ที่ปรึกษา)
2. ความสำคัญของสิทธิมบุษยซนทั้งในระดับสากล ระดับขาติ •ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ระดับ มหาวิท ยาลัย/ระดับ
คณะ
และระดับมหาวิทยาลัย
- สอดแทรกผ่านรายวิซ าบัง คับ ในขั้น ปีท ี่ 1 ของแต่ล ะ
หลักสูตร/สาขาวิซา

กิจกรรมโต้วาที (ตัวแทบแต่ละคณะโต้วาที)
- กิจกรรมต้อนรับบ้องใหม่
- ลอดแทรกในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิซา เปีด
โอกาสให ้ผ ู้ท ี่ม ีค วามห ลากห ลายทางเพศไต้แ สดง
ความลามารถและบทฺบาทของตนเอง
- เรียนรู้ผ่านรายวิขา สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการถอดบทเรียบประเด็นป็ญหา
1. ตระหนักถึงหลักการทางต้านสิทธิมนุษยซน
และนำเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปีญ หาการละเมิด สิท ธิม บุษ ยซน
- เรียนรู้ผ่านรายวิฃา สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
2. ใส่ใจสิทธิตนเอง/เคารพสิทธิผู้อื่น
พร้อ มทั้ง จัด กิจ กรรมรณรงค์ใ น
3. สิท ธิมบุษ ยซนกับ การดำเนิน ขีวิต 'ประจำวัน (ครอบครัว / - เรียนรู้ผ่านรายวิซา สังคมยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหรือขุมซนใกล้เคียง
(วิซาศึกษาทั่วไป)
มหาวิทยาลัย/ขุมขน)

3. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
4. การยอมรับความหลากหลายทางเพศในสถานศึกษา

2

ผลผลิต/ผลลัพธ์
- นิส ิต /นัก ศึก ษา มีค วามรู้ค วาม
เข้าใจในหลักการพื้น ฐานทางต้าน
สิท ธิม บุษ ยซบ และตระหนัก ถึง
ความสำคัญของสิทธิมบุษยขน
- มีกิจกรรมรณรงค์การเคารพสิทธิ
มบุษย1ซน ศัก ดี้ศรีค วามเป็น มนุษ ย์
และเคารพต่อกฎหมาย

I

ระดับชั้นปี

สื่งที่ควรเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียบรู้

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- ด้น ประเด็น การละเมิด สิท ธิม บุษ ยซบที่เ กิด ขึ้น ใน
สถานศึก ษาหรือ ซุม ซนใกล้เ คีย ง และจัด ให้ม ีก าร
แลกเปลี่ย นความคีด เห็น ใบรายวิช าที่เกี่ย วข้อ ง และ
นำเสนอแนวทางในการแก้ปิญหา
3

อาจารย์แ ละนิส ิต นัก ศึก ษา ร่ว มกับ คิด กิจ กรรมผ่า น
รายวิซาในหลักสูตรหรือสาขาวิซา/กิจกรรมหรือโครงการ
ในหลักสูตรหรือสาขาวิซา
2. ผลิต สื่อ ?เร้า งสรรค์/โครงการทางด้า นสิท ธิม นุษ ยซนเพื่อ จัด ประกวดลี่อ สร้า งสรรค์/โครงการเพื่อ เผยแพรองค์
ความรู้ด้านสิทธิมบุษขน เข่น
เผยแพรในมหาวิทยาลัย
คณะศึก ษาศาสตร์ม ีก ารจัด ทำสื่อ ในเรื่อ งสิท ธิท าง
การศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดทำสื่อในด้านสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพ
]
คณ ะนิต ิศ าสตร์ม ีก ารจัด ทำสื่อ ในเรื่อ งสิท ธิใ น
กระบวนการยุติธรรม
สาขานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีการจัดทำสื่อในเรื่องการนำเสนอข่าวซองสื่อมวลซน
อบรมอาสาสมัคร Young Justice Human Right (YJHR)
3. ซ่องทางในการอำนวยความเปีนธรรม
เพื่อ เผยแพร่ค วาม•รู้แ ละเป็น สื่อ กลางในการให้ค วาม
ข่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่ออำนวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประซาซน

1. การบูรผาการความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยซนกับสาขาที่เรียน

- สื่อ สร้างสรรค์ เซ่น คลิป วิด ีโ อ
อิบ โฟกราฟทิ!ค ที่เกี่ย วกับ สิท ธิ
มนุษยซบ
- นิส ิต /นัก ศึก ษา สามรถเสนอ
โ ค ร งก าร เพ ื่อ เผ ย แ พ ร ่ค ว าม ร ู้
ทางด้า นสิท ธิม บุษ ยซนและซ่อ ง
ทางการอำนวยความเป็นธรรมได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้
สิงที่ควรเรียนรู้
ระดับ'ชั้นปี
1. ขยายผลความรู้ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยซนไปยังขุมซนใกล้เคียง - กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยซนประจำปีการศึกษา โดยให้
4
ทุกคณะ/สาขาวิซา นำเสนอนิทรรศการหรือเวทีเสวนาที่
มหาวิทยาลัย/ภูมิลำเนา
เกี่ยวกับสิทธิมบุษยฃนในสาฃาวิซาของตนเองหรือบูรณา
การร่วมกับสาขาวิซาอื่น
- จัดกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมบุษยซน
ไปยังบริเวณขุมซนใกล้เคียงรอบรั้วมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่
ภูมิลำเนา หรือ พื้นที่ผี!กงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
- การแสดงออกในเซิงลัญลัก,ษภู!ที่
แสดงให้เห็บ ถึง ความสำคัญ และ
ความตระหนักต่อสิทธิมนุษยํซบ
- ประขาซนสามารถเข้าใจหลักสิทธิ
ม บ ุษ ยซ น แ ล ะส าม ารถ เข ้า ถ ึง
ซ่อ งทางในการอำนวยความเป็น
ธรรมได้

ฒ ฒ ! i l ® t § |p

แผนปฏิบัติการด้านสิทริมบุพชน ของ.....กระ'พรวพี- ทพาริ-กุ.รุ.ร-.- พ-ศ- 2564-2565
ภาย'ใต้แผนสิท'ริมบุพย'ชนแท่*,ชร’ตินบันพี่ 4 (พ.ศ.2562-2565)

1. ด้านการศึกษา
> i l t e K ทน Smn หริอ™าพั!ท™ทษา■ หริท อ) ท่กรทีจา™รรรทข™mร ิ™ ™ ™ ^ ™ «น ^ ๓ สำหรับ^บฺค™หัเมํค'วามอ้อ)ทารจำเรอรนท»<"ฬ ก า’
2)

L-โลุโ,ทารร่เท่ษำพททารส™'าทลุ่มทารร™'110*™*™<1™

ทอุ่หทีทีทวาพ้อ)ทา-ร*ฟ้น™ข'1นทุท*™ทารรทขา ทาทาร™ขาบ™ข พ " ™
สนผ., ศพโ!.
สมอ.

59,922,000

ศูนย์อาชีว
ศึกษาทวิ
ภาสื

26/11/2020 13:10

1

65,050,000

RECEIVED

อัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
P
jj- •
3) ดัชนีความเหลอมลํ้าทางการติก'พา'ของอัตราการเ'ชู้,าเ'รัยนระ1ดัง-‘การ'ศี'กพาขั้น’พื้นฐานตามฐานะ'ทางเศรษฐกิจแลุรีj นทีj l ^
1. ๘
J ่ดv ้อย'โอกาล
.>r
t/c :.,<-1.)crenel■าeif ราการ)กา'โสีกกพาา8?ทซ'พ1พค
สถานศก'พาโนสงก?! สอศ.
ไ)สไสิรมโหเดกและเยา'วฃนที
มสิทริ'ทาง„ I1โ1 .โครงการขยายโอกาสกาพี
พาริช ''พี1พิ่®
การค๊ก ษาทดีข นทัด เทีย มกับ คนดั^ปโดยพิจ ารณา เตรียมความพร้อมเช้าสู่ตลาดแรงงาน
โทรให้เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ครูในสถานศึกพาโนที
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.
พื้นที่ห่างไกลในระดับที่พอเพียงที่สามารถกระจาย 2. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทรัพ ยากรทางการศ๊ก ษาใด้อ ย่า งทัว ถึง และเพิม
แรงจงใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนจากครอบครัว
ที่รฐานะยากจน,ในการส่ง,บ ุตรหลานเข้าเรียน อาที
ทารจัต'ให้มี'โครงการสนับสบุนอาหารกลางวัน'พี'รีทีมื
คุณภาพตามหลักโภฃนาการ และการจัดให้รการ^ก
อาขิพควบคู่ไปกับการศึก'พาวิขาสามัญด่าง ๆ เพอ
แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เรียนเป็นประโยชน์ สามารถใช้
ประกอบอาชีพได้จริง

1. โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาสถานะทางทะเปัยนราษฎรของเด็กนักเรียน
ที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้นด้วยอักษรตัว G

ลทาบศึกษา'โน'จังหวัด'ที่ติต
กับชายแคน

2. โครงการพัฒนาการอาขีวศึกษาในจังหวัด
ชายแตนใต้ตามภารกิจพื้นฐาน

สถานศึกษาในขายแดน
ภาคใต้ ลังกัด สอค.

18,265,600

ศพต.

3. โครงการส่งเสรีมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

สถานศึกษาโนสังกัด สอศ.

386,741,300

สมอ.

4. โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ
ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมารฐานให้มีสมรรถนะแลร
ความพร้อมเพื่อเขาส่ตลาดแรงงาน

สถานศึกษาในสังกัด สอค.

77,978,500

สมอ. สนผ.
สม. สตอ.

5. โครงการส่งเสรีมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด สอค.

72,839,900

สมอ.

2

60,000

ลบค.สป

26/11/2020 13:10

6. โครงการการ่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานลำหรับ
บุค คลที่ไ ม่ม ีห ลัก ฐานทะเบีย นราษฎรหรือ ไม่ม ี

60,000

RECEIVED

รัฐ'บาลมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการลอน
ในเชิง คุณ ภาพที่ค รอบคลุม ทุก มีต ิอ ย่า งรอบด้า น
โดยเฉพาะอย'างยิ่•ไการลงทุบในโดรงการที่มุ่งพัฒนา
ค้ทยภาพของผู้เรียนโดยตรงและการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา การส่งเลรีมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การส่งเลรีมการเรียนรู้ภายในครอบครัว นละ
ทารให้ก ารช่วยเหลือ กลุ่ม นัก เรียบนักศึก ษาในเขต
ชนบทที่ห่างไกล ดลอดจนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มี
ศวามเปราะบางเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เด็กไร้รัฐ ไร้ลัญ ชาติเดกที่ม ีป ัญ หาลถานะ และคน
พิการ เป็นต้น

. ' ’เฒนร่วัยัครีน ร่ๆยิกุ!!{ม;-;
สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ดำเนินกิจกรรมส่งเสรีมลนับสนุนสถานคึกษา ที่รับเด็กไม่มืหลักฐาน
ที่มีเด็กต่างด้าวและการบูรณาการพัฒนา'หลักสูตร ทะเบุยนราษฎรหรือไม่มี
พณมืองโลกศึกษามาใข้ในการเรียนการสอนภายใน สัพ'ขาติ'ไทย
ห้องเรียนและในโรงเรียน เพื่อสร้างลมรรถนะความ
เป็นพลเมืองโลกให้กับผู้เรียน

นักเรียน/นักศึกษา/ครู/
บุคลากรทางการศึกษา/
ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. โครงการพัฒนาบุคลากรต้านการฟ้องกันและ
แก้!ขฟ้ญหาการตั้งครรภ์ไนวัยรุ่น'

ครู บุคลากร ใน
สถานศึกษาสังกัด สอศ.
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1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานต้านสุขภาพ
อนามัย1ของงร้กเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2554

สพธ.

RECEIVED

3) เร่งปลูกฝิง และสร้างความเข้าใจ ดวามคระหนักรู้
ในเรื่องสิทธิมนุษยฃน สิทธิและหน้าที่ตั้งแต่วัยเรียน
เพื่อนํวัไปลู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิของ
ตน ไม่ละเมดสิท ธิผู้อื่น ลดฟ้ญ หาการกลั่น แกล้ง
(Bully) การทลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber Bully)
ก ารเล ือ ก ป ฏ ิน ัต ิ น อก จาก น ี้ ควรป รับ ป รุง
สภาพแวดล้อมสถานคึกบาให้เอื้ออำนวยต่อการเข้า
คึก ษาฃองคนพิก าร และบุค คลที่ม ืค วามต้อ งการ
พิเศษทางร่า งกายหรือ ทางการเรีย นรู้ ที่ม ีด วาม
จำเป็น ต้อ งโต้ร ับ ความช่ว ยเหลือ พิเศษ รวมทั้ง
ขับ เคลื่อ นพระราขบญญ้ต ภารฟ้อ งกัน แล;น่เก้ไ ข
ฟ้ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศรีถศึกษาในสถานศึกษา และจัดให้
มีบรีการให้คำปรีกษาและบริการอนามัยเจรีญพันธุ้ที่
ไต้มาตรฐานลำหรับผู้รับบรีการซ็่งเป็นวัยรุ่น

ยังไม่ไต้รับแจ้ง
งปม. ปี 2564

4) พัฒ นาแนวทางการด'แลนุตรหลานของแรงงาน
ต่างด้าวในด้านการศึก ษาอย่างเป็น ระบบ คำนึงถึง
ความ ส บ ดุล ของการจัด ส รรท !'พ ยากร ทั้งนี๋
กระทรวงศึก ษาธิก ารอาจพิจารณาปรับ ฟลี่ยนแนว
ทางการจัด สรรงบประมาณ ด้า นการศึก ษาให้
สอดคล้องกับจำนวนเด็กในพื้นที่ทั้งหมด ทั้งบุตร,ของ
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว รวมถึงพิจ ารณา
สนับ สบุน การจัดระบบการศึก ษาหางเลือกสำหรับ
เด็ก ประขากรกลุ่ม เฉพาะหรือ เด็ก ที่ต กหล่น จาก
ระบบการศึกษาของรัฐในรูปแบบต่างๆ

1. ดำเนินกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
เพื่อการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญขาติไทย ทั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายโนอัต ราเดียวกับ
ค่าใข้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย

1. สถานศึก ษา สัง กัด
สพฐ. ที ่ รั บเด็ กไม่ มี
หลักฐานทะเบียน i าษฎร
หรือ'ไม่มีสัญ1ขาติ'ไทย

2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลรายบุคคลใน
ศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวที่จัดโดยองค์กรเอกขน
เพื่อการบริหารค้านการศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิน และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลไปยัง
หน่วยงานกาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2. ศูน ย์ก ารเรีย นเด็ก ต่า ง
ด้าวที่จัดโดยองค์กรเอกชน

2. กลุ่มคนพิการ_____ ___________________________________________________
ตัวชีวัด
1) สัดส่วนของคนพิการที่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดีการ และใช้ประโยชน่จากสิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี และบริการสาธารณะสำหรับ คนพิการตามที่ก ฎหมายกำทนต
และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนพิการ
2) สัดส่วนของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้คนพิการที่สามารถเช้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับเพิ่มขึ้นอุย่างต่อเนื่องใบทุกระดับการศึกษา
3) สัดส่วนของคนพิการโนวัยแรงงานสามารถประกอบอาชีพได้ มีงานทำและมีรายไค้มีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1) รัฐควรให้ความสำคัญ กับการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดบริการในระบบขนส่งสาธารผะที่คน
พิการเช้าถึงและใช้ประโยซนัไค้

4

V 1พ ่
- 4 M น 'แ พ \
ไครงทาร/ลิ-จกรร!นั
mmmmmmwmm$mmmเ ^ พ mmmwmm ฒ ฒ ฒ ฒ เฒ mmmmmm i i l i S I l B
2) ควรจัด สรรงบประมาณให้ก ับ สถานศึก ษาที่จ ัด 1. โครงการสนับสบุบสถานศึกษาเฉพาะทาง
สถานศึกษาในสังกัด
7 ^
การศึก ษาสำหรับ คนพิก ารเพื่อ สนับ สนุบ การจัด ความพิการ
สอศ.? แห่ง
อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุค ลากรที่ม ี
ความรู้ ทัก ษะในการสอนคนพิก ารแต่ล ะประเภท
อย่างเพียงพอเพื่อให้คบพิการเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และโอกาสในการมีการทำ สามารถพื่ง พา
ตนเองไต้

-.'วั-^'

"พั^ นร?®เกนรฯยทลุม
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หมายเหตุ '
— สบศ.สป หมายถึง' สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
— สพฐ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน
— สอศ. หมายถึง สำนักงาบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
— สนผ. หมายถึง สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
— สมอ. หมายถึง สำนักมาดรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
— สม. หมายถึง สำนักความรวมมือ
— สสอ.หมายถึง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
— สตอ.หมายถึง สำนักคิดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
— ศพก.หมายถึง ศูนย์พัฒนา ส่งเสรม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
— ศพต. หมายถึง ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดชายแดนภาคใต้
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การขับเคลื่อน ะ สิทธิมนุษยซนสิกษา
สำหรับสถานสิกษา

1

หลักสูศร*๒รนบุบยชบรกบาสำหรับกลุม่ เป้าหมายทหลากหลาย

1. หลักสูศรสิทรมบุบยชนรกบาพนฐาน

2. หลักสูศร?๒รมบุบยชนรกบาในกระบวนการยุสิธรรม

3. หลักสูศรสิทรมบุบยชนรกบาสำหรับธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ

4. หลักสูศรสิทรมบุบยชนรกบาสำหรับนักบรหารระลับสูง

คูร่ อการวัคการเรียนเสิทรมบุบยซบสิกบาสำหรับการสิกบาขัน้ ขัน้ ฐาน

ร
0

1. คู่รอการวัคการเรียนเสิทรมบุบยชนสิกบาสำหรับการสิกบาขั้นขั้นฐาน
ระสันปฐมวัย

2. คู่รอการวัคการเรียนเสิทรมบุบยซนสิกบาสำหรับการสืกบาขั้นขั้นฐาน
ระสับประถมสิกบาตอนสัน

3. คู่รฮการวัคการเรียนเสิทรมบุบยชนสิกบาสำหรับการสืกบาขั้นขั้นฐาน
ระสับประถมสิกบาตอนปลาย
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4. คู่รอการวัดการเรียนเสิทรมบุบยชนสิกบาสำหรับการสิกบาขั้นขั้นฐาน
ระสับมัซยมสืกบาตอนสัน

5. คู่รอการวัคการเรียนเสิทรมบุบยชนสืกบาสำหรับการสืกบาขั้นขั้นฐาน
ระสับฟ้ธยมสิกบาตอนปลาย

iiiie

ตัวอย่าพิด[อการออกแบบกิจกรรมตามคู่มิอการจัดการเรัยนเสิทสิมนุษยฃนสกใ!ท
สำหรับการศีกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับขั้นปฐมวัย

ราะตับขั้นประถมศิกษาตอนต้น

ระตับขั้นประถมสืกษาตอนปลาย

QR Cade รสีโอและเอกลารประกอบการบรรยาย
การจัดอบรมเสํงปฐปัสีการรหยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ^านสิหสิมนุษยฃนสิกษา
เฟ้อการป้าคู่ปีอการจัดการเรัยนเสิหรมนุ'ษยขนสิกษา สำหรับการสิกษาฃํ้นฟ้นฐานไปประ ยุกดํใขั
1.การบรรยาย เ1อง "ความเฟ้นฐานสิหรมนุ'พยขนและการขบเค^อนสิหรมนุ'ษยขนสีก'ษาในลล านสีกษา"
โดย ผู้ข่วยศาลตราจารย ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร
อาจารย์ลถาปันสิทธิมนุ'ษยขนและสันติศิกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุซาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้สำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุ'ษยขนแห่งขาติ

2. การบรรยาย ส์อง '‘ความเฟ้นฐานเ?เยวกบหลักลูดรฐานลมรรลนะ Competency Based Curriculum"
โดย นายเอลิมขัย พันธ์เสิศ ผู้อำนวยการลถาปันสังคมศกษา ลพฐ.
นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศก'ษานิเทศ ลพม. เขต 1

3 .การเลวนาฟ้วขัอ '‘หลักการ แบวสีดการจัดสิจกรรมล่งเลรัมสิหรมบุ'ษยขนสำหรับการสีก'ษาขนฟ้บฐาน''
โดย นางสุคนธ์ สินธุ,พานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุ'ษยซนศก'ษา (ปฐมวัย - ประถมคิก'ษา}
นายณัฏฐฌซร์ ดุลคนิต ศก'ษา'นิเทศก์ ลพม.เขต L (มัธยมศก'ษา}
และผู้แทนคณะผู้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุ'ษยขนศก'ษาสำหรับการศก'ษาขนพนฐาน
ดำเน็นรายการโดย ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้สำ'นาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุ'ษยขนศก'ษา
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การขับเคลื่อนแผน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒<£๖๕)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ขอความร่วมมือผู้บริหารและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึก ษาธิก าร มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ดำเนิน การขับ เคลื่อ นแผนสิท ธิม นุษ ยซนศึก ษา
ในจังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ เขียงใหม่ พะเยา สุโขทัย พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
ขอนแก่น ขัยภูมิ สงขลาและปัตตานี โดยดำเนินการดังนี้
๑. ขอความร่วมมือ ปฏิบ ัต ิต ามแผนปฏิบ ัต ิก ารของกระทรวงศึก ษาการ ตามแผนสิทธิมนุษยขน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานผลตามรอบระยะเวลา
๒. ขอความร่วมมือ ปฏิบ ัติต ามแผนปฏิบ ัติก ารของกระทรวงศึก ษาธิก าร ตามแผนปฏิบ ัติการ
ระดับขาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยซน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) (NAP) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลตาม
รอบระยะเวลา
๓. แจ้งผู้บ ริห ารสถานศึกษาในพื้น ที่ของแต่ละสังกัด ทราบ ถึงนโยบายการขับ เคลื่อ นงานสิท ธิ
มนุษยฃนของประเทศไทยและการขับเคลื่อนงานในจังหวัดนำร่อง
๔. ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่แต่ละสังกัดเสือกโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมนำร่อง
ในพื้นที่แต่ละสังกัดและเข้าร่วมนำร่องในการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยฃนศึกษาทุกช่วงขั้น ดังนี้
๔.๑ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑.๑ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา จำนวน ๓ แห่ง ต่อ เขตพื้น ที่
การศึกษา (โดยเป็นโรงเรียนที่มืการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงประถมศึกษาตอนปลาย)
๔.๑.๒ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา จำนวน ๓ แห่ง ต่อ เขตพื้น ที่
การศึกษา (โดยเป็นโรงเรียนที่มืการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๔.๑.๓ สังกัดสำนักงาบคณะกรรมการส่งเสรีมการศึกษาเอกซน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนที่มืการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย (จำนวน ๑ แห่ง) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน ๑ แห่ง)
๔.๒ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑ แห่ง
(ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวซ.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.))
๔.๓ สถานศึก ษาสัง กัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๑ ศูนย์อำเภอ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๕. โรงเรีย นหรือ สถานศึก ษาที่ไ ด้ร ับ มอบหมายให้เข้า ร่ว มสถานศึก ษานำร่อ ง โดยจัด ส่ง
ครูผู้สอน จำนวน ๓ - ๔ คน เข้าร่วมอบรมครูผู้จัดการเรียนรู้สิทธิมบุษยซน ระยะเวลา ๒ วัน โดยกรมคุ้มครอง
สิท ธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จะแจ้ง กำหนดการให้ท ราบอีก ครั้ง )และนำกระบวนการจัด การเรีย นรู้
สิทธิมบุษยซน ไปสอดแทรกในรายวิชาที่สอน ในภาคเรียบที่ ๒ นี้
๖. ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่แต่ละสังกัด มอบหมายศึก ษานิเทศกํห รีอ ผู้ท ี่เกี่ย วข้อ ง
จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมอบรม ตามข้อ ๕. และร่วมเป็นทีมงานในการติดตามผลและถอดแบบการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

