กสม. เตรียมเปิ ดตัวคู่มือการจัดการเรียนรู้ ด้านสิ ทธิมนุษยชนสาหรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และหลักสู ตรสิ ทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับทุกภาคส่ วนในสั งคม
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) เร่ งขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
ให้เป็ นระบบและบัง เกิ ด ผลอย่างเป็ นรู ป ธรรม เพื่ อให้ สั งคมไทยรั บรู้ เข้าใจ เท่ าทันเรื่ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยเริ่ มจัดท าคู่มือจัดการเรี ยนรู ้ สิท ธิ มนุ ษ ยชนศึ กษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่ วงชั้น ส าหรับนักเรี ยนระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งนักเรี ยน
ทัว่ ประเทศจะได้เรี ยนรู ้ สิทธิ มนุ ษยชนผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ เช่ น ฉันรู ้ จกั หน้าที่ ตวั เอง ฮี โร่ น้อย
หนูนอ้ ยนักอาสา หนูนอ้ ยพัฒนาชุมชน วิถีประชาธิ ปไตยในครอบครัว การยอมรับความคิดที่แตกต่าง สิ ทธิ ที่
จะได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่ วม สิ ทธิ มนุ ษยชนกับโลกออนไลน์ เพศศึกษาในวัยเรี ยน แนวทางการช่วยเหลื อ
ผูอ้ ื่ นจากการละเมิ ดสิ ทธิ แผ่นดิ น เดี ย วกัน โรงเรี ยนในฝั น เสี ยงที่ ไม่ ไ ด้ยิน การยอมรั บ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม แนวทางการสร้างสันติภาพและสิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นต้น นอกจากนี้ กสม. จะเปิ ดตัวหลักสู ตร
สิ ทธิ มนุษยชนศึกษาสาหรับ กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายรวม 4 หลักสู ตร ได้แก่
1) หลักสู ตรสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษาพื้นฐาน สาหรับฝึ กอบรมบุคลากรภาครัฐ นิ สิต นักศึกษา รวมถึ ง
ประชาชนทัว่ ไป
2) หลัก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาในกระบวนการยุติ ธ รรม ส าหรั บ ผูพ้ ิ พ ากษา พนัก งานอัย การ
เจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายทั้ง ทหาร ตารวจ และฝ่ ายปกครอง
3) หลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนสาหรับนักบริ หารระดับสู ง (Human Rights Executive Program) เพื่อให้
นักบริ หารระดับสู งนาความรู ้ ไปขับเคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้ างแนวปฏิ บตั ิให้เกิ ดการ
เคารพสิ ทธิ มนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยในสังคม
4) หลักสู ตรธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนสาหรับรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นประโยชน์
ตระหนักถึงความสาคัญ และเป็ นต้นแบบในการดาเนินธุ รกิจที่เคารพสิ ทธิ มนุษยชน
ทั้งนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ในฐานะประธานคณะทางาน
ด้านส่ งเสริ ม การเคารพสิ ทธิ มนุ ษ ยชน เปิ ดเผยว่า การจัดท าคู่ มือการสอนสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนส าหรั บ เด็ก และ
เยาวชนและหลั ก สู ต รสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา เกิ ด จากการร่ ว มมื อ กั บ ที ม ผู้ช านาญการ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อาจารย์จากสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล และ

บุ ค ลากรจาก มู ล นิ ธิ ฟ รี ดริ ช เนามัน ประเทศไทย ซึ่ งได้ร่วมกัน ดาเนิ น งานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 คู่ มื อและ
หลัก สู ตรดังกล่ าวนี้ ได้รับ การเห็ นชอบจากที่ ประชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เมื่ อวัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2562โดยเห็ นควรเสนอแนะคู่มือและหลักสู ตรไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิ จารณาส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ น ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องนาไปจัดการเรี ย นรู ้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อไป อย่างไรก็ ดี คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ จะได้จดั สัมมนาวิชาการเผยแพร่ และการขับเคลื่อนสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาในสังคมไทย
ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เพื่อเปิ ดตัวคู่มือและหลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมา โดยจะมีการ
เชิ ญ ผู ้ แ ทนที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ ภาคการศึ ก ษา ตลอดจนสื่ อมวลชนและ
ภาคประชาสังคม มาร่ วมงานและสนับสนุ นให้มีการนาไปขับเคลื่อนเพื่อเป็ นการผนึ กกาลังอย่างมีส่วนร่ วม
ในทุกภาคส่ วน อันจะนาไปสู่ การสร้างสรรค์วฒั นธรรมการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนในสังคมไทยได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
14 ธันวาคม 2562
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