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๒ 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วม
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ภายใต้โครงการสร้างเสริม 
ความตระหนักส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) การด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ด าเนินการแล้ว ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ ด าเนินการระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 
และรุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และปรับระยะเวลาศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 และ 29 พฤศจิกายน 2564  
โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี ๓ ประการ คือ ประการแรก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ประการที่สอง 
เสริมสร้างควมรู้ความเข้าใจ แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ประการสุดท้าย เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารงานสมัยใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้ในองค์กรได้ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน จ านวน 70 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดผ่านการ
ฝึกอบรมตามเงื่อนไขที่หลักสูตรฯ ก าหนด  
 องค์ประกอบของหลักสูตรฯ จ าแนกเป็น ๑๐ หมวด คือ การปฐมนิเทศ การบรรยายพิเศษ ฐานคิด
และหลักการสิทธิมนุษยชน มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์
สากล สิทธิมนุษยชนและความท้าทาย บทบาทผู้บริหารกับงานสิทธิมนุษยชน การสร้างเสริมประสบการณ์
เชิงประจักษ์ สังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปัจฉิมนิเทศ ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมดังกล่าว 
หลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และให้มีการประเมินผลหลักสูตรฯ  
แบบ ๓๖๐ องศา จากคณาจารย์ ผู้ประเมินผลหลักสูตร โดยมีวิธีการประเมินผลหลักสูตรฯ ๔ รูปแบบ คือ 
แบบประเมิน การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม (วันปัจฉิมนิเทศ) เพ่ือให้ ได้ข้อมูล 
ที่มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือ โดยผลที่ได้จากการประเมินผลหลักสูตรฯ ซึ่งด าเนินการโดยสถาบัน 
พระปกเกล้า สามารถแบ่งการประเมินเป็นด้านต่างๆ สรุป ดังนี้  

๑. ด้านเนื้อหาของรายวิชามีความครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในการศึกษาเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์หลังจากส าเร็จการฝึกอบรม การท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ควรมีการทบทวนทักษะในเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัย และการเลือกกรณีตัวอย่างเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมในส่วนนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. ด้านวิทยากรของหลักสูตรฯ ประกอบด้วยบุคลากร ๓ กลุ่ม คือ บุคลากรจากคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผลการประเมิน
พบว่าคุณภาพของวิทยากรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

๓. ด้านการบริหารจัดการ สามารถด าเนินกิจกรรมตามที่หลักสูตรฯ ก าหนด ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งท าให้ต้องปรับรูปแบบการอบรม 



๓ 

 
ในบางกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๔. ด้านการจัดการหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ สามารถ
กระตุ้นความสนใจแก่ผู้ เข้ารับการอบรม ท าให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ  
สิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล และการวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัติย์ทรงเป็นพระประมุข กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูง  
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สิทธิมนุษยชนในองค์กร  

๕. ด้านการบริหารหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ เนื้อหาสาระของวิชา กิจกรรม การบริหาร
จัดการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่ พบว่า การบริหารหลักสูตรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีตั้งเป้าหมาย และน าไปสู่การต่อยอดความรู้แก่หลักสูตรชั้นสูงอ่ืน ๆ ต่อไป 

 อย่างไรก็ดีภาพรวมของการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้  พบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร  
สิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
ถึงระดับดีมาก และได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากทุกฝ่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับใช้ส าหรับ
พัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไปดังนี้ 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพควร
ได้รับการขยายผลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ มากข้ึน 

๒. วิทยากรที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชื่นชอบ คือ วิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ 
ประสบการณ์ ยกตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มีจิตวิทยาการใช้เทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้  ดังนั้น การคัดเลือกวิทยากร จึงมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ 
ให้เหมาะสมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ควรเพ่ิมวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  

๓. การจัดอบรมในระบบออนไลน์ควรมีไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรม และ 
สื่อประกอบการอบรมที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคจากระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔. การศึกษาดูงานควรปรับกิจกรรมและระยะเวลา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัส COVID - 19 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการท างานได้  

๕. การท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ควรค านึงถึงคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม การทบทวนทักษะ การท า
วิจัย การจัดท ารายงาน และการน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฯ และการน าเอกสารหรือข้อเสนอที่ได้จากเ อกสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 



๔ 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

และสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร HREP 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการจัดโครงการ 

 หลักสูตร HREP เป็นหลักสูตรที่เริ่มด าเนินการ จ านวน ๒ รุ่น จึงอาจยังไม่เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จึงควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เชิงรุก ทั้งนี้ หากส านักงานฯ 
ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเอง จะช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งส านักงานฯ 
จะต้องเตรียมบุคลากรเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรฯ การด าเนินการจัดหลักสูตรฯ และ
การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถรองรับการจัดการฝึกอบรมได้ในอนาคต 

๒. การพัฒนาหลักสูตร 
 (๑) ควรทบทวนและปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน และเพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วน 

การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับหลักแนวคิดสิทธิมนุษยชนให้มีความหลากหลาย  
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเชี่อมโยงระหว่างแนวคิดกับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
การมีวิทยากรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสังคมให้การยอมรับในวงกว้างมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
จะช่วยดึงดูดความสนใจให้มีผู้มาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  

(๒) ควรจะประเมินผลเพ่ือทบทวนและพัฒนาหลักสูตรภายหลังการฝึกอบรม การประเมินผล
ความรู้และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังการฝึกอบรม อาทิ การจัดกิจกรรมการถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการ Reunion ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดแนวทาง 
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนในอนาคต และเพ่ือให้การจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ควรถอดบทเรียน ควรเน้นหลักส าคัญของการถอดบทเรียน คือ  
การตั้งค าถาม เพ่ือวิเคราะห์บทเรียน การตั้งค าถามเพ่ือถอดบทเรียนที่เป็นความรู้จากการปฏิบัติ ( tacit 
knowledge)  

(๓) ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลหลักสูตรฯ กับผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
ในหลายระดับ เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับต้น - ระดับกลาง เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างกว้างขวาง 

(๔) ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับหลักสูตรฯ ให้ได้รับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอ่ืน และการจัดท าเข็มวิทยฐานะของ กสม. หรือส านักงาน กสม. เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 



๖ 

 
๓. การขยายผลการท างานสิทธิมนุษยชน 
 เนื่องจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานที่หลากหลาย อันเป็น
ประโยชน์ต่อการเชื่อมประสานและขยายผลการปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมฯ 
จะด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลหรือท าเนียบรุ่นผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ดิจิทัล  
เพ่ือสร้างเครือข่ายนักบริหารสิทธิมนุษยชน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการต่อไป  
 

.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุน่ที่ ๒  
ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลปราณี ศรีใย รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 

๒. นางสาวกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคม 
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง 

๓. นายเกรียงศักดิ์ สินทวีเพิ่มพูน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๒  
ส านักงานอัยการสูงสุด 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม ชูรัตน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

๕. นางสาวจิดาภา ยศวิลัย ผู้บริหารร่วม ฝ่ายส านักงาน  
บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด.โปรดักชั่น จ ากัด 

๖. นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพ้ืนที่ สกลนคร  
กรมสรรพสามิต 

๗. นางสาวจิราภรณ์ ทองค าวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  
ส านักบริหารกลาง  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๘. นางสาวชลิดา สุรธนิตกุล กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เจนนิไซส์ จ ากัด 

๙. นายชัชวาลย ์ธีระวิทยาภรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



๘ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๑๐. นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๑. นายชาญ วชิรเดช อ านวยการ ระดับสูง กรมราชทัณฑ์  
กระทรวงยุติธรรม 

๑๒. นายชูเกษ อุ่นจิตติ ประธานบริหาร  
บริษัท อี เอส โกลบอล จ ากัด 

๑๓. นางสาวณัฐวรินทร์ จงมนรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายต่างประเทศ  
บริษัท นาลินนา จ ากัด 

๑๔. นางสาวดรุณี สุวรรณชาตรี ผู้อ านวยการกอง กองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๑๕. นางสาวดารณี ราชภูเขียว อาจารย์ คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๖. นางตรีนภา คธาวุธ ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์
ทุจริต  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

๑๗. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม 

๑๘. นายยุทธนา ส าราญกิจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๙. นายธานินทร์ คงศิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 



๙ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๒๐. นางนันทพร คงกิจภากรณ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ  
สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๒๑. นางสาวนีรนันท์ สังข์โต นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ  
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๒๒. ศาสตราจารย์ ดร. พระมหาบุญเลิศ  
ช่วยธาน ี

รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓. นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดพังงา  
ส านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๔. พ.ต.อ.หญิงปทิดา รุ่งรักสกุล รองผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง   
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒๕. นางปนัดดา รักษาแก้ว ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

๒๖. ร้อยตร ีประทิน ปานอุทัย นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  
จังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย 

๒๗. นายเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา อุปนายกสมาคม  
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

๒๘. นายพรเทพ โชตินุชิต ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

๒๙. นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



๑๐ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พระวิเทศพรหมคุณ 
บุญแช่ม 

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
ครุศาสตร์  
มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓๑. นายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๑  
ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่ง  
ศาลยุติธรรม 

๓๒. นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อ านวยการ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๓๓. นางสาวฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๓๔. นางภรณี ดวงฉ่ า ผู้พิพากษาสมทบ  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม  
ศาลยุติธรรม  

๓๕. นายกองโทภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๓๖. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กรมเจ้าท่า  
กระทรวงคมนาคม 

๓๗. นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ศาลยุติธรรม 

๓๘. นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี ราชการบริหารส่วนกลาง  
กรมทรัพยากรธรณี 

๓๙. นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



๑๑ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๔๐. พันเอก (พิเศษ) ยรรยงค์ อ่ิมสุวรรณ ผู้อ านวยการ กองแพทย์  
ส านักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๔๑. นายฤทธา สังขศิลา ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
กระทรวงยุติธรรม 

๔๒. นางลาวัลย์ ดวงวิชัย ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

๔๓. ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี 

๔๔. นางวันทนีย์ ชุมภู ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง  
การประปานครหลวง 

๔๕. ดร. วิชิต สรุดินทร์กูร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ  
บริษัท วีเอส การสอบบัญชี จ ากัด 

๔๖. นายวิศรุต มาเจริญ ผู้อ านวยการส านักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  
ส านักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  
ส านักงานศาลยุติธรรม 

๔๗. นายวีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

๔๘. นางสาวศศกร วิชัย นักจิตวิทยาคลินิกเชียวชาญ  
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

๔๙. นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์ นิติกรเชี่ยวชาญ  
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

๕๐. นายสกุลยุช หอพิบูลสุข อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานต่างประเทศ  
ส านักงานอัยการสูงสุด 



๑๒ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๕๑. ว่าที่ร้อยตรี สมาน ทาโคตร กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ทริปเปิลเอท ลอว์ แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

๕๒. นางสิตางศุ์ ตั้งศิริ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๒ 
ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด 

๕๓. นางสุกัญญา จรรยา ผู้จัดการ มูลนิธิสหชาติ 

๕๔. นางสุกัญญา ปาลิวนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง 

๕๕. นายสุทธิพล เอ่ียมประเสริฐกุล ผู้อ านวยการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๖. นายสุธี ชุติไพจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี  
ส านักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๕๗. นางสาวสุปราณี พลวารี ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
องค์การสะพานปลา 

๕๘. นางสาวสุพนิดา คุณกิตติ กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ฟลายอ้ิง คัลเลอร์ส จ ากัด 

๕๙. นายสุเรนทร์ ปะดุกา ผู้อ านวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน 
และประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๖๐. นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช ข้าราชการการเมือง  
ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 



๑๓ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส านักงาน/ฝ่าย 

๖๑. นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ รองผู้อ านวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข  
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

๖๒. นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ รองผู้อ านวยการกองคดีความมั่นคง 
กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กระทรวงยุติธรรม 

๖๓.. นางสาวอัตถิยา เดวีเลาะ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย  
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๖๔. นายอาธิศักดิ์ กังสวร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน 

๖๕. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๖๖. นายอุดม งามเมืองสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖๗. นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖๘. พ.ต.อ.หญิงเอกอาภา ตันศิริ รองผู้บังคับการ  
กองอ านวยการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๖๙. นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๗๐. รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



๑๔ 

 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

 
พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ  

“หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2”  
 

 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า  

ให้เกียรตกิล่าวเปิดการศึกษาอบรม 
 

 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ 
ศรีประเสริฐ และ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและ

ปฐมนิเทศ “หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2”  



๑๕ 

 
การศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ ๒  

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดเชียงราย 
 
 

  
 
 

  
 



๑๖ 

 
การศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม) รุ่นที่ ๒  

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดสมุทรสาคร  

 
นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ 

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสทิธิมนุษยชนส าหรบันักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ ๒ 
ในการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  

อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 

    
 

    



๑๗ 

 
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 

 

 
 

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์  
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับ

นักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 ร่วมพิธีปิดการอบรมฯ 
 

      
 
 

…………………………………………….. 



 


