
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร HREP 

 
๑. ความเป็นมาของโครงการ 

   นักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงมีศักยภาพในการ 
สร้างแรงจูงใจและความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กร 
เห็นความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับนักบริหารระดับสูง เช่น หลักการความรู้ พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights – Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนและการน าไปประยุกต์ใช้จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้  เพ่ือให้มีองค์ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศในปัจจุบันที่ล้วนมีความ
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และวาระแห่งชาติ:  
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๔๗ (๕) ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักบริหารของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อันเป็นการมุ่งสร้างเสริมความรู้ที่กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นต้นทางของ
กระบวนการและมีศักยภาพในการก าหนดทิศทางขององค์กรในสังคมที่ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง 
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ อันมีผลต่อแนวทางการปฏิบัติและการสร้างความตระหนักเพ่ือการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน   

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึ งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องสร้างเสริมความตระหนัก 
ด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือรวมพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสิทธิมนุษยชน  ให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน เกิดความตระหนักถึงผลดีของการเคารพสิทธิมนุษยชนและผลเสีย 
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดทักษะและความสามารถในการน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิด 
การเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม และเกิดเครือข่าย 
ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
ในอนาคต จึงเห็นควรด าเนินการจัดฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights 
Executive Program) เ พ่ือขยายผลการสร้างความรู้สิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุม ไปยั ง เครื อข่ าย 
สิทธิมนุษยชนของผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วนของสังคมมากขึ้น 



๒ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

การด าเนินการโครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ 
(Human Rights Executive Program) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  
๒.๒ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายนักบริหารสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สิทธิมนุษยชน

ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
แก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  

นักบริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
จ านวน ๗๐ คน  
 
๔. การด าเนินงานโครงการ  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดจ้างหน่วยงานที่มีความเหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมและประเมินผลและการสรุปผลในภาพรวมการฝึกอบรม โดยสรุปขั้นตอนได้ ดังนี้ 
        ๔.๑ การด าเนินการจัดท าโครงการ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ด าเนินการ
โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ (Human Rights 
Executive Program) สัญญาเลขที่ 9๕/2563 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๔,๘๘๐,๐00 บาท    
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร ฯ  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตร ฯ  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับ
การฝึกบอรมหลักสูตร ๆ ไปยังสถาบันพระปกเกล้า 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการตรวจรับการส่งมอบงานจาก
สถาบันพระปกเกล้า โดยการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก าหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  
        ๔.๒ การด าเนินการฝึกอบรม  
              สถาบันพระปกเกล้า ผู้รับจ้างจัดการฝึกอบรมได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) การจัดพิธีเปิดการอบรมและพิธีปฐมนิเทศ 



๓ 

 
(๒) การบรรยาย อภิปราย สัมมนา โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และ

ประสบการณ์เหมาะสมกับหัวข้อวิชา 
(๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 
(๔) การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ : การศึกษาดูงาน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  

๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย 
(๕) การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ : การศึกษาดูงาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ จังหวัดสมุทรสาคร  
(๖) การทดสอบประมวลผลความรู้หลังการฝึกอบรม 
(๗) การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ 

         ๔.๓ ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งหลักสูตร ๑๘๐ ชั่วโมง จ านวน ๓๗ คาบ แต่เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับก าหนดการศึกษาดูงานต่างจังหวัด และขยายสัญญาจากเดิมสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๔.๔ สถานที่จัดการฝึกอบรม 
 ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า และศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 

 ๔.๕ จ านวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน  
แบ่งเป็นชาย จ านวน ๔๑ คน และหญิง จ านวน ๒๙ คน ประกอบด้วย เครือข่ายจากทุกภาค

ส่วน ดังนี้ 
- ข้าราชการ     จ านวน  55 คน 
- พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน    3 คน 
- สื่อมวลชน     จ านวน   1 คน 
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน   1 คน 
- ผู้บริหารภาคเอกชน   จ านวน 10 คน 

 
๕. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  โครงการ ฯ ใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 
๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รหัสกิจกรรม 63M1 – 11103 
 
๖. ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

๖.๑ มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
๖.๒ สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนให้กับนักบริหารระดับสูง     



๔ 

 
๖.๓ เกิดเครือข่ายนักบริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สิทธิมนุษยชนในองค์กร

ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมสิทธิให้เกิดในสังคมไทยได้ 
๖.๔ ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูงและ  

เข็มวิทยฐานะ 
 
๗. ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดที่ได้จากโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ :    
- จ านวนเครือข่ายที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 152 องค์กร 
- จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับ 

การฝึกอบรม และรายชื่อล าดับส ารอง 
 ๘๗ คน 

- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ 70 คน 
เชิงคุณภาพ :  
- การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ มากที่สุด 
- ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม วิธีการ  

และความเหมาะสมของเนื้อหา 
มากที่สุด 

 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
9. สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับ 
นักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)  

สถาบันพระปกเกล้าผู้รับจ้าง ได้ด าเนินการจัดท าประเมินผลโครงการสร้างเสริมความตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร แบบ ๓๖๐ องศา (360 – Degree Feedback) 
เพ่ือวัดผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน และใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ฯ ต่อไป 

9.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
การประเมินผลครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในหลักสูตร 
(๒) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาและรายวิชา 
(๓) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิทยากร การศึกษาดูงาน กิจกรรม และการ

ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 



๕ 

 
๙.๒ เป้าหมายของการประเมิน 
 ผลการประเมินที่ได้ครั้งนี้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

หลักสูตรในโอกาสต่อไป ทั้งในด้านการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ การจัด
วิทยากรและการก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนน ามาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเหมาะสมกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

๙.๓ ขอบเขตของการประเมิน 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน สิ่งท่ีประเมิน 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้ เข้ ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตร 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด และหลักการ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการใช้เครื่องมือทาการบริหาร 
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้ 

๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน
สมัยใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้ในองค์กรได้  

๒. การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชา 
(ก่อน - หลัง) 

1. การเพ่ิมพูนความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชา 
๒. ความรู้ ความเข้าใจรายวิชา 
๓. ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาและการน าไปใช้ 

๓. การวัดความรู้ (ทดสอบความรู้
นักศึกษาก่อนและหลังเข้ารับการ
อบรมโดยใช้ข้อสอบซึ่งออกโดย
คณะกรรมการหลักสูตรที่มีเนื้อหา
ครอบคลุม ๕ กลุ่มวิชา)  
 

ข้อสอบการประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการศึกษาอบรม 

๔. ประเมินความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการหลักสูตร 

๑. โครงสร้างของหลักสูตร 
๒. เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชา 
๓. วิทยากรและวิธีการน าเสนอ 
๔. การศึกษาดูงานภายในประเทศ 
๕. การบรรยายพิเศษ 
๖. การจัดท าเอกสารวิชาการ 
๗. การบริหารจัดการ 
๘. การวัดและประเมินผลของหลักสูตร 

 

 



๖ 

 
๙.๔ วิธีการประเมิน 

การประเมินผลแบบ ๓๖๐ องศา (360 – Degree Feedback) โดยมีการประเมินข้อมูลจาก
หลายส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ผู้บริหารสถาบัน วิทยากร เจ้าหน้าที่หลักสูตร ตัวนักศึกษา และ
นักศึกษาภายในรุ่น โดยมีการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Quatitative and Quantitative 
approach) ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การส ารวจความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์และการประชุมกลุ่มย่อยในวันปัจฉิมนิเทศ 

๙.๕ แนวทางการจัดเก็บข้อมูล 
 คณาจารย์ประเมินเป็นผู้ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ๓๖๐ องศา ประกอบด้วย 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ ส าหรับใช้ประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตร 
สิทธิมนุษยชน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปสม. 2) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่านั้น ส่วนการวัดความรู้ 
สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้จัดท าแบบประเมินความรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด และส่งให้ฝ่ายประเมินผล  
เพ่ือรวบรวม และน ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการประมวลภาพรวมในส่วนของเนื้อหาวิชาการ  

๙.๖ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ 

(ปสม. ๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๗๐ คน การคัดเลือกตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์ก าหนดไว้
ร้อยละ ๒๐ คิดได้เป็นจ านวนทั้งหมด ๑๔ คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

๑. คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสัมภาษณ์ จ านวน ๑๔ คน โดยคิดจ านวนคนที่ท าการ
สัมภาษณ์จากร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม. ๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๗๐ คน 

๒. คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยแบ่งจากเพศของผู้อบรม คือ เพศชาย ร้อยละ ๒๐ ของ
จ านวนผู้อบรมเพศชายในหลักสูตร ฯ จ านวน ๘ คน และเพศหญิง ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้อบรมเพศหญิง
ในหลักสูตร ฯ จ านวน ๖ คน  

3. คัดเลือกจากต าแหน่งหน่วยงานของผู้อบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ฯ โดยคิดจ านวน
ผู้สัมภาษณ์ ร้อยละ 20 ของจ านวนสายงานของผู้อบรมในหลักสูตร ฯ ซึ่งมีจ านวน 4 สายงาน ได้แก่ สาย
งานราชการ จ านวน 9 คน สายงานเอกชน จ านวน ๒ คน สายงานด้านการศึกษา จ านวน ๓ คน และสาย
งานสมาคม / มูลนิธิ จ านวน ๓ คน  

๔. แบ่งกลุ่มผู้ เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยดูจากฐานข้อมูลการเข้าอบรม 
ในหลักสูตร ฯ ของผู้อบรมซึ่งได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของผู้เข้า
อบรมกลุ่มนั้น เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 ผู้อบรมที่เข้าร่วมอบรม ฯ ร้อยละ 100 ของจ านวนวันและเวลาของหลักสูตร 
จ านวน ๔ คน 

 กลุ่มท่ี 2 ผู้อบรมที่เข้าร่วมอบรม ฯ ร้อยละ 90 ของจ านวนวันและเวลาของหลักสูตร จ านวน 
๘ คน 



๗ 

 
 กลุ่มท่ี 3 ผู้อบรมที่เข้าร่วมอบรม ฯ ร้อยละ 80 ของจ านวนวันและเวลาของหลักสูตร จ านวน 

๒ คน  
๕. การสุ่มเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเพ่ือสัมภาษณ์ ผู้ประเมินได้สุ่มจากตัวเลขล าดับ

ที่ 1 – 70 โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ ล าดับที่ 1 – 10, ล าดับที่ 11 – 20, ล าดับที่ 21 – 30, ล าดับที่ 31 
–  40 ,  ล าดับที่  41 –  50 ,  ล าดับที่  51 –  60 และล าดับที่  61 –  70 โดยเฉลี่ ย กลุ่ มละ  
2 หมายเลข รวมเป็น จ านวน 14 คน  

6. วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประเมินเลือกวิธีการโทรศัพท์สัมภาษณ์ เนื่องจากผู้อบรมจะได้ไม่รู้สึกถึง
ความกดดันกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่รู้สึกกังวล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์นั้นออกมาตามความเป็นจริง  

๗. ให้ผู้ประเมินที่ไม่มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ระหว่างเรียน จ านวน 1 คน เป็นผู้โทรศัพท์
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

๙.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลหลักสูตร คณะผู้ประเมินแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
๙.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  

โดยแต่ละประเภทใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเชิงปริมาณ 
- การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้มาตรวัดตามแบบ Likert ซึ่งแบ่งระดับคะแนนออกเป็น ๕ 

ระดับ คือ 1 – 5 (จากน้อยไป) การวิเคระห์ข้อมูลจึงก าหนดช่วงคะแนนการประเมินผลความพึงพอใจ ดังนี้ 
   ค่าคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
   ค่าคะแนน ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   ค่าคะแนน ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าคะแนน ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ค่าคะแนน ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

- การแปรผลคะแนนจากค่าเฉลี่ย ก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยเพ่ือให้ความหมายความพึงพอใจ 
ดังนี้ 

   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

- การค านวณค่าความพึงพอใจจากผลการประเมินในรายวิชา ค านวณโดยก าหนดน้ าหนัก
ในประเด็นต่าง ๆ เป็นหมวด หมวดละร้อยละ 100 



๘ 

 
- การค านวณค่าความพึงพอใจการบริหารจัดการภาพรวมของหลักสูตร ค านวณจากค่า

คะแนนความพึงพอใจของรายวิชา หารด้วยจ านวนวิชาที่มีในหลักสูตร 
- ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)  
(๒) ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการสอบทานผลการประเมิน 
เชิงปริมาณ เพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงในการประมวลข้อมูล นอกจากนี้ยังท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
เชิงปริมาณมีความชัดเจนมากข้ึน 

๙.๙ ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน 
 (1) ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการด าเนินการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม  

ต่าง ๆ ตลอดเวลา ๕ เดือน (15 กุมภาพันธ์ – 26 มิถุนายน 2564) ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
หรือที่มีการนัดเพ่ิมเติม ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. รวมทั้งวันที่มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
การศึกษาดูงาน และปัจฉิมนิเทศ 

 (2) ท าการวิเคราะห์และประมวลผล สรุป และจัดท าร่างรายงาน โดยส่งในรูปแบบไฟล์ pdf  
ให้สถาบันพระปกเกล้า  

๙.๑๐ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการประเมินที่ได้ครั้งนี้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

หลักสูตรในโอกาสต่อไป ทั้งในด้านการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ การจัด
วิทยากรและการก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนน ามาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นผู้น าทางการเมือง การบริหาร ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๙.๑๑ สถานที่ท าการประเมิน 
 สถาบันพระปกเกล้า และสถานที่ศึกษาดูงาน (ตามที่หลักสูตรก าหนด) 

๙.๑๒ ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๒ (Human Rights Executive Program : HREP)  

 การด าเนินการประเมินผลในครั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการประเมิน  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณิศา วศินารมณ์ และคณะ โดยมีการรายงานผลการประเมินการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 



๙ 

 
 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจ (พัฒนาการทางความรู้) 
   

ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย 
ในรายหัวข้อวิชา ก่อน หลัง ร้อยละ 

หมวดที่ 1 การปฐมนิเทศ    
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปานกลาง มาก 80.64 
2. การชี้แจงเอกสารวิชาการกลุ่มและเอกสารเชิงนโยบายส่วน
บุคคล 

ปานกลาง มาก 87.15 

หมวดที่ ๒ การบรรยายพิเศษ    
3. พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 ปานกลาง มากที่สุด 91.89 
    
หมวดที่ ๓ ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน    
๔. ฐานคิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก ปานกลาง มาก 82.29 
๕. ฐานคิดและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ปานกลาง มาก 84.74 
6. วิวาทะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน น้อย มาก 83.21 
7. สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 น้อย มาก 85.18 
๘. สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒ ปานกลาง มาก 88.70 
๙. สิทธิมนุษยชน : ความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์ ปานกลาง มาก 86.13 
๑๐. ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 1 : ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน ปานกลาง มาก 88.15 
หมวดที่ ๔ มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน    
11. มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและพันธกรณีของรัฐ ๑ ปานกลาง มาก  86.96 
1๒. มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและพันธกรณีของรัฐ 2 ปานกลาง มาก 86.07 
๑๓. พัฒนาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปานกลาง มาก 85.54 
14. กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปานกลาง มาก 88.16 
15. ระบบสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ปานกลาง มาก 87.98 
1๖. ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 1 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
ปานกลาง 

มาก 

 
มาก 
มาก 

 
84.94 
92.12 

1๗. ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 2 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

 
81.89 
86.62 

 
 
 

   



๑๐ 

 
ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย 

ในรายหัวข้อวิชา ก่อน หลัง ร้อยละ 
หมวดที่ 5 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล    
18. สถานการณ์เศรษฐกิจกับสิทธิมนุษยชน ปานกลาง มากที่สุด 91.11 
19. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสิทธิมนุษยชน 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

 
85.86 
81.95 

2๐. สถานการณส์ิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ 1 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

 
83.93 
82.15 

21. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ ๒ ปานกลาง มากที่สุด 88.47 
22. ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 3 : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
สถานการณ์สากล 

ปานกลาง มากที่สุด 88.76 

23. สถานการณ์ความม่ันคงกับสิทธิมนุษยชน ปานกลาง มากที่สุด 88.41 
หมวดที่ 6 สิทธิมนุษยชนบนกระแสความท้าทาย    
2๔. การวิเคราะห์สถานการณ์บนมุมมองสิทธิมนุษยชน 1 ปานกลาง มากที่สุด 87.76 
2๕. การวิเคราะห์สถานการณ์บนมุมมองสิทธิมนุษยชน 2 ปานกลาง มาก 85.45 
2๖. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 1 ปานกลาง มากที่สุด 94.55 
2๗. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 2 ปานกลาง มากที่สุด 90.43 
2๘. สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 1 ปานกลาง มากที่สุด 92.07 
2๙. สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 2 : จากหลักการสู่การปฏิบัติจริง ปานกลาง มากที่สุด 89.96 
๓๐. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน 1 : 
กรณีศึกษา  

ปานกลาง มากที่สุด 88.90 

3๑. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๒ : 
จากประสบการณ์แอฟริกาใต้สู่ประเทศไทย 

ปานกลาง มาก 85.98 

3๒. สิทธิของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน ปานกลาง มากที่สุด 89.29 
หมวดที่ 7 บทบาทผู้บริหารกับงานสิทธิมนุษยชน    
33. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 ปานกลาง มากที่สุด 87.59 
34. ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) : 
เครื่องมือเพ่ือการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน 1 

ปานกลาง มากที่สุด 92.26 

35. ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) :
เครื่องมือเพ่ือการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 2 

ปานกลาง มากที่สุด 91.72 

36. ถอดรหัสบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 

ปานกลาง มากที่สุด 91.27 



๑๑ 

 
ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย 

ในรายหัวข้อวิชา ก่อน หลัง ร้อยละ 
37. ถอดรหัสบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒ 

ปานกลาง มากที่สุด 90.91 

38. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2 : 
ประเด็นร่วมสมัย 

ปานกลาง มากที่สุด 91.14 

๓9. สัมมนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนและ
องค์กร 

ปานกลาง มากที่สุด 88.59 

40. ถอดบทเรียนตลอดหลักสูตร มาก มากที่สุด 93.38 
หมวดที่ 8 การสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์    
41. บทบาทของชุมชน ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ณ บ้านป่าข่า ปานกลาง มาก 83.35 
42. สถานการณ์ชายแดน : ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม (คนไร้รัฐ 
และกลุ่มชาติพันธุ์) การศึกษา และสถานการณ์แม่น้ าโขงตอนล่าง 

ปานกลาง มากที่สุด 84.89 

43. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานในประเด็นต่างๆ ปานกลาง มากที่สุด 87.88 
44. สังคมไทยได้อะไรจาก Covid - 19  ปานกลาง มากที่สุด 91.69 
45. ศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม จังหวัดเชียงราย  
ณ วัดพระธาตุดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, อาคารพระต าหนักดอยตุง 

ปานกลาง มากที่สุด 83.64 

46. ศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม จังหวัดเชียงราย  
ณ วัดห้วยปลากั้ง 

ปานกลาง มาก 81.09 

47. การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้ 
ณ มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ปานกลาง มากที่สุด 86.90 

หมวดที่ 9 สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน    
48. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการ ปานกลาง มาก 85.67 
49. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 มาก มากที่สุด 92.61 
หมวดที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ    
50. การน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม มาก มากที่สุด 92.61 
51. การน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม มาก มากที่สุด 93.17 

ค่าเฉลี่ยรวม   ๘๗.๗๐ 
 

จากตารางส่วนที่ ๑ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อความรู้ความ
เข้าใจ หรือมีพัฒนาการทางความรู้ในรายหัวข้อวิชา โดยภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๐  

 
 

 



๑๒ 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน ระดับความ 

ในรายหัวข้อวิชา เฉลี่ย พึงพอใจ 
หมวดที่ 1 การปฐมนิเทศ   
๑. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4.03 มาก 
2. การชี้แจงเอกสารวิชาการกลุ่มและเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคล 4.36 มากที่สุด 
หมวดที่ ๒ การบรรยายพิเศษ   
๓. พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 4.59 มากที่สุด 
หมวดที่ ๓ ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน   
๔. ฐานคิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 4.11 มาก 
5. ฐานคิดและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 4.24 มากที่สุด 
๖. วิวาทะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 4.16 มาก 
๗. สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 4.26 มากที่สุด 
๘. สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒ 4.43 มากที่สุด 
๙. ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : ความม่ันคงของรัฐและความม่ันคงของมนุษย์ 4.31 มากที่สุด 
๑๐. ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 1 : ฐานคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 4.41 มากที่สุด 
หมวดที่ ๔ มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน   
๑๑. มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและพันธกรณีของรัฐ ๑ 4.35 มากที่สุด 
๑๒. มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและพันธกรณีของรัฐ 2 4.30 มากที่สุด 
๑๓. พัฒนาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 4.28 มากที่สุด 
๑๔. กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 4.41 มากที่สุด 
๑๕. ระบบสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค 4.40 มากที่สุด 
๑๖. ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 1 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
4.25 
4.61 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

๑๗. ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 2 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
4.09 
4.33 

 
มาก 

มากที่สุด 
หมวดที่ 5 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล   
๑๘. สถานการณ์เศรษฐกิจกับสิทธิมนุษยชน 4.56 มากที่สุด 
๑๙. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสิทธิมนุษยชน 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
4.29 
4.10 

 
มากที่สุด 

มาก 



๑๓ 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน ระดับความ 

ในรายหัวข้อวิชา เฉลี่ย พึงพอใจ 
2๐. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ 1 
        - แบบในห้องเรียน 
        - แบบออนไลน์ 

 
4.20 
4.11 

 
มาก 
มาก 

2๑. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์ ๒ 4.42 มากที่สุด 
2๒. ถกแถลงกลุ่มวิชาที่ 3 : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล 4.44 มากที่สุด 
2๓. สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน 4.42 มากที่สุด 
หมวดที่ 6 สิทธิมนุษยชนบนกระแสความท้าทาย   
2๔. การวิเคราะห์สถานการณ์บนมุมมองสิทธิมนุษยชน 1 4.39 มากที่สุด 
2๕. การวิเคราะห์สถานการณ์บนมุมมองสิทธิมนุษยชน 2 4.27 มากที่สุด 
๒๖. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 1 4.73 มากที่สุด 
2๗. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 2 4.52 มากที่สุด 
2๘. สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 1 4.60 มากที่สุด 
2๙. สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 2 : จากหลักการสู่การปฏิบัติจริง 4.50 มากที่สุด 
๓๐. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน 1 : กรณีศึกษา  4.44 มากที่สุด 
๓๑. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๒ : จากประสบการณ์
แอฟริกาใต้สู่ประเทศไทย 

4.30 มากที่สุด 

๓๒. สิทธิของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน 4.46 มากที่สุด 
หมวดที่ 7 บทบาทผู้บริหารกับงานสิทธิมนุษยชน   
๓๓. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 4.38 มากที่สุด 
๓๔. ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) : เครื่องมือเพ่ือการ
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน 1 

4.61 มากที่สุด 

๓๕. ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) เครื่องมือเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 2 

4.59 มากที่สุด 

๓๖. ถอดรหัสบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 1 

4.56 มากที่สุด 

๓๗. ถอดรหัสบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ๒ 

4.55 มากที่สุด 

๓๘. การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2 : ประเด็นร่วมสมัย 4.56 มากที่สุด 
๓๙. การสัมมนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนและองค์กร 4.43 มากที่สุด 
๔๐. ถอดบทเรียนตลอดหลักสูตร 4.67 มากที่สุด 
หมวดที่ 8 การสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์   
๔๑. บทบาทของชุมชน ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ณ บ้านป่าข่า 4.17 มาก 



๑๔ 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าคะแนน ระดับความ 

ในรายหัวข้อวิชา เฉลี่ย พึงพอใจ 
๔2. สถานการณ์ชายแดน : ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม (คนไร้รัฐ และกลุ่มชาติพันธุ์) 
การศึกษา และสถานการณ์แม่น้ าโขงตอนล่าง 

4.24 มากที่สุด 

๔๓. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานในประเด็นต่างๆ 4.39 มากที่สุด 
๔๔. สังคมไทยได้อะไรจาก Covid - 19  4.58 มากที่สุด 
๔๕. การศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม จังหวัดเชียงราย ณ วัดพระธาตุ
ดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, อาคารพระต าหนักดอยตุง 

4.18 มาก 

๔๖. การศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม จังหวัดเชียงราย ณ วัดห้วยปลากั้ง 4.05 มาก 
๔๗. การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้ ณ มูลนิธิ
เครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน 

4.34 มากที่สุด 

หมวดที่ 9 สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน   
๔๘. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการ 4.28 มากที่สุด 
๔๙. การพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 4.63 มากที่สุด 
หมวดที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ   
๕๐. การน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม 4.63 มากที่สุด 
๕๑. การน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม 4.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 มากที่สุด 
 
จากตารางส่วนที่ ๒ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในราย

หัวข้อวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ส่วนที่ ๓  ความพึงพอใจของวิทยากร 

         
ความพึงพอใจของวิทยากร ค่าคะแนน ระดับความ 

 เฉลี่ย พึงพอใจ 
๑. การจัดการศึกษาอบรมแบบเรียนในห้องเรียน  4.๔๔ มากที่สุด 
2. การจัดการศึกษาอบรมแบบเรียนออนไลน์ 4.๒6 มากที่สุด 
๓. การจัดการปัจฉิมนิเทศ 4.42 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 มากที่สุด 
  

จากตารางส่วนที่ ๓ พบว่า วิทยากรมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอบรมแบบเรียนใน
ห้องเรียนและแบบเรียนออนไลน์ ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  



๑๕ 

 
ส่วนที่ ๔ การประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยสรุป  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 
 การสังเกตการณ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

การสังเกตการณ์เข้าร่วมชั้นเรียน และกิจกรรมศึกษาดงูาน   
๑. การสังเกตการณ์เข้าร่วมในชั้นเรียน 

๑.๑ การสแกนนิ้วเพ่ือเข้ารับการอบรม พบว่า การสแกนนิ้วของผู้เข้า
อบรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (9.00 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) มีการ
ก าหนดการสแกนก่อนเข้าห้องอบรม โดยไม่ต้องสแกนหลังจบการอบรมในแต่ละช่วง พบว่า เจ้าหน้าที่แจ้ง
และย้ าเตือนผู้เข้าอบรมทุกครั้ง แต่ผู้เข้าอบรมบางท่านมิได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่เท่าท่ีควร 

๑.๒ วิทยากรผู้บรรยาย พบว่า แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ วิทยากรที่มาจาก
การสรรหาของสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นวิทยากรที่มีทักษะด้านการบรรยายสูง การถ่ายทอดเนื้อหาเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ และง่ายต่อการเรียนรู้หรือท าความเข้าใจ อีกส่วนเป็นการบรรยายในลักษณะเล่าประสบการณ์ตรง 
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เนื้อหาล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม มีกลวิธีที่ส าคัญโดยการกระตุ้นความคิด
ด้วยการตั้ งค าถาม ตั้ งประเด็น เพ่ือให้ เกิดความคิดใหม่แก่ผู้ เข้าอบรม การยกตัวอย่างที่ ใกล้ตัว  
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสอดคล้อง ประทับใจ สามารถน าความรู้ 
และเทคนิคการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การท างานมากข้ึน   

๑.๓ ความสนใจของผู้เข้าอบรม  พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ 
ผู้บริหารสายงานราชการ ผู้บริหารสายงานเอกชน ผู้บริหารสายงานด้านการศึกษา และผู้บริหารสมาคม/
มูลนิธิ ซึ่งมีพ้ืนฐานด้านความรู้ที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเข้าอบรอม เช่น ความสนใจ
และใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ และการท าความเข้าใจกับเนื้อหา และบางครั้งอาจท าให้ไม่สามารถรับรู้และท า
ความเข้าใจเนื้อหาบางส่วนไดอ้ย่างลึกซึ้ง    

๑.๔ สวัสดิการ และการบริการ สามารถแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 
 (๑) ด้านสถานที ่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมดี เช่น 

ขนาดของห้องอบรม ความสว่าง สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ภายในห้อง และห้องน้ ามีเพียงพอต่อ 
ผู้อบรม แต่อุณหภูมิห้องค่อนข้างเย็นจัดและไม่สามารถลดได้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นการควบคุม
ของฝ่ายอาคาร  

 (๒) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพของอาหารดี มีปริมาณ
เพียงพอต่อผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่  

 (๓) ด้านพาหนะ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ พาหนะรับส่งในการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ มีความสะดวก และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และพาหนะในการเดินทางมาอบรม 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การเดินทางด้วยพาหนะสาธารณะ พบว่า สภาพการจราจรติดขัด และส าหรับ  
การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว พบว่า พ้ืนที่จอดรถมีเพียงพอ แต่หลังเลิกอบรมสภาพการจราจรติดขัด 



๑๖ 

 
ท าให้ผู้เข้าอบรมเขาออกจากพ้ืนที่ล าบาก ทั้งนี้ส าหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัดควรมีที่พักบริเวณ 
ใกล้สถานที่ฝึกอบรมเพ่ือสะดวกต่อการเดินทาง 

 (๔) ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และระบบแอพพลิเคชั่น Application  
มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี แต่ไม่ครอบคุลม
เนื่องจากปริมาณของผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 

๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน  
 การศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม. ๒) จัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงาน จ านวน ๒ ครั้ง คือ  
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย 

(๑)  การเดินทาง เดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียทั้งเที่ยวไป
และเที่ยวกลับ การเดินทางไปด้วยความเรียบร้อย ถึงสนามบินตามก าหนดที่ได้นัดหมาย อีกทั้ง บริษัท  
น าเที่ยวได้อ านวยความสะดวกในการ check in และโหลดสัมภาระ การเดินทางระหว่างกิจกรรมเดินทาง
โดยรถตู้ เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรมและบรรยากาศภายในเหมาะสมต่อการเดินทาง สะดวกสบาย  
อัตราความเร็วของรถในระหว่างการเดินทางอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

(๒)  ที่พัก เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ในการศึกษาดูงานในแต่ละวัน  
จึงจัดเตรียมที่พักไว้ ๒ แห่ง คือ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เข้าพัก ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว  
เชียงของ และในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เข้าพัก ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
โดยก าหนดให้พักห้องละ ๒ คน สภาพและบรรยากาศที่พักทั้ง ๒ แห่ง มีความเหมาะสม  

(๓)  อาหาร ภาพรวมการจัดเตรียมอาหารมีความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ดี
ถึงดีมาก  

(๔)  กิจกรรมในการศึกษาดูงาน เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  
    ส่วนที่ ๑ การบรรยาย การเสวนา และการน าเสนอ  ในภาพรวม 
ของการจัดกิจกรรมด้านสถานที่ วิทยากร และอาหารว่าง กิจกรรมในลักษณะการเข้าฟังการบรรยาย  
การเสวนา และการร่วมน าเสนอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กิจกรรมศึกษาดูงานพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ในหัวข้อ “บทบาทของ
ชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า” ณ บ้านป่าข่า ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยากรมีความรอบรู้ในประเด็นที่บรรยาย รูปแบบและเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ถึงดีมาก สามารถสร้างความเข้าใจและตอบข้อซักถามได้อย่างชัด เจน สถานที่ห้องบรรยายเหมาะสม 
ห้องน้ าเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรม อาหารว่างคุณภาพและปริมาณเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ  
ผู้เข้าอบรม 

2) กิจกรรมการร่วมฟังเวทีเสวนา เรื่อง “สถานการณ์ชายแดน : 
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม (คนไร้รัฐ และกลุ่มชาติพันธุ์) การศึกษา และสถานการณ์แม่น้ าโขงตอนล่าง”  
ณ ห้องประชุมอาคารสุขภาวะ เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยากรมีความรอบรู้ในประเด็นที่บรรยาย สามารถสร้างความเข้าใจและตอบข้อ



๑๗ 

 
ซักถามจากผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน สถานที่ห้องบรรยายเหมาะสม ห้องน้ าเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรม 
อาหารว่างคุณภาพและปริมาณเหมาะสมและเพียงพอส าหรับผู้เข้าอบรม 

3) กิจกรรมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “สังคมไทยได้อะไรจาก Covid 
– 19” และพิธีปิดการอบรม โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรม 
เฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยากรมีความรอบรู้ในประเด็น
ที่บรรยาย สามารถสร้างความเข้าใจและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน สถานที่ห้องบรรยาย
เหมาะสม ห้องน้ าเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรม อาหารว่างคุณภาพดีและปริมาณเหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับผู้เข้าอบรม 

4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานในประเด็นต่าง ๆ  
ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นการส่งตัวแทน
ขึ้นมาน าเสนอ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้น าเสนอเตรียมตัวดีทั้งการน าเสนอและสื่อ
ที่ใช้ประกอบการน าเสนอ สถานที่ห้องบรรยายค่อนข้างเล็ก ไม่เหมาะสม ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวน 
ผู้เข้าอบรม  
    ส่วนที่  ๒ การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยงในเชิงวัฒนธรรม มีการ
ก าหนดเวลาให้ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะเพ่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

(๕)  ผู้เข้าอบรม ให้ความสนใจและร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี 
เนื่องจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  Covid – 19 ผู้อบรมบางส่วน 
จึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ได้เข้าร่วมบางกิจกรรมผ่านแอพลิเคชั่น Zoom ได้แก่ กิจกรรมรับฟัง 
การบรรยาย หัวข้อ “สังคมไทยได้อะไรจาก Covid – 19” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน 
ในประเด็นต่าง ๆ 

(๖)  เจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่ประสานงานเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบจ านวน
ของผู้เข้าร่วมอบรม และมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อ Covid – 19 อยู่เป็นระยะ 
 ในภาพรวมของกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่มีข้อสังเกตที่ควร
ได้รับการแก้ไข ๒ ประเด็น ได้แก่ 1) ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมช่วงบ่าย
ของวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๒) ควรปรับเพ่ิมกิจกรรมในลักษณะที่เป็นการรับฟังการบรรยาย  
หรือเพ่ิมระยะเวลาในกิจกรรมที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น ส่วนการควบคุมผู้ร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ในสถานการณ์การแพร่ของโควิด – ๑๙ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเคร่งครัดเพราะอนุญาตให้ผู้ร่วมกิจกรรม 
ถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อรับประทานอาหารเท่านั้น  

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑)  ผู้เข้าอบรม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมี จ านวน ๒๖ คน และฟังผ่านโปรแกรม 

Zoom จ านวน ๓๐ คน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี 
(๒)  เจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรมและ

คณาจารย์ตลอดกิจกรรม อีกท้ังมีการตรวจสอบจ านวนผู้เข้าอบรมทุกกิจกรรม 
(๓) กิจกรรมในการศึกษาดูงาน 



๑๘ 

 
ช่วงที่  ๑ การบรรยาย “การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกับ 

สิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้” ณ มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน มีการบรรยายเกี่ยวกับการก่อตั้งมูลนิธิ
และการท างานของมูลนิธิ กลไกการท างานร่วมกับพ่ีน้องแรงงานชาวเมียนมาร์รวมถึงรางวัลที่องค์กรได้รับ
และจ านวนของผู้ที่เข้าร่วมเป็นกรณีศึกษาของมูลนิธิ และช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือ 
ในรูปแบบใดบ้าง กฎหมายแรงงานกับบริษัทจัดหาแรงงานและกระบวนการกลไกการน าเข้าแรงงาน  
เมียนมาร์แบบถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานและการจัดการเอกสารตามกฎหมาย การติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนและความเป็นมาของการมาอยู่ในประเทศไทยของแรงงานเมียนมาร์ 
ส่วนใหญ่ซึ่งพูดถึงในประเด็นของการถูกเอาเปรียบ การถูกจ้างงานโดยผิดกฎหมาย  ความจ าเป็น 
ในการต้องหลบเข้าเมืองเพ่ือท างาน การถูกล่วงละเมิด การถูกกลั่นแกล้งและการเข้าถึงกฎหมาย รวมถึง
สวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันทั้งกับคนที่อยู่แบบถูกกฎหมาย และเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย จ านวนประชากร
พ่ีน้องแรงงานเมียนมาร์และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อจ ากัดของการใช้ชีวิตแรงงานเมียนมาร์ 
ในประเทศไทยและการเข้าถึงเรื่องวัคซีนโควิดส าหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมาย 

ช่วงที่ ๒ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถามวิทยากรในรายประเด็น
หัวข้อบรรยาย ซึ่งมีการถาม ๒ ข้อ ได้แก่ 

๑)  เรื่องการถูกล่วงละเมิดของผู้หญิงรวมถึงวิธีการจัดการช่วยเหลือ
และการดูแลการท างานของมูลนิธิ  

๒)  เรื่องแรงจูงใจในการตั้งครรภ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ 
หรือเรื่องการเข้าถึงสุขอนามัยของแรงงานกับกฎหมายในประเทศไทยที่เอ้ือต่อการย้ายเข้ามาท างานและ  
มีลูกในประเทศไทย 

ช่วงที่  ๓  การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์  การขับเคลื่ อนงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนกับแรงงานต่างชาติเมียนมาร์ เวียดนาม ลาว ซึ่งมีเพ่ิมเติมในประเด็นของการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ถูกกระท าและวิธีการช่วยเหลืออย่างเช่น เรื่องของการพาไปคลอดบุตร การพาไปแจ้งความ 
เมื่อถูกท าร้ายจากนายจ้างหรือเพ่ือนร่วมงานและยกตัวอย่างการท างานขององค์กรที่ช่วยเหลือแรงงานไทย
บนเรือประมงอินโดนีเซีย การพัฒนาระบบเพ่ือลดการสร้างแรงงานทาสบนฉลากอาหารซึ่ งอยู่  
ในกระบวนการการจัดท าการรณรงค์เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย 

ช่วงท่ี ๔ เป็นการถาม – ตอบ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร
ในประเด็นของการรณรงค์กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้เลือกซื้ออาหารที่ไม่ใช้แรงงานทาสทั้งจากเด็ก
และผู้ใหญ่ในโรงงานอาหารที่มีขนาดใหญ่ว่ามีกระบวนการจัดการอย่างไร ซึ่งแผนในอนาคตที่อยากผลักดัน
เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักถึงแหล่งที่มาของอาหารกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานอย่าง
ถูกต้องและถูกกฎหมาย 

 
 
 
 



๑๙ 

 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

1. การจัดหลักสูตร (เรียนปกติ/เรียนออนไลน์) 
เนื้อหา 
- มีความซ้ าซ้อนในช่วงแรก ๓๐ นาทีแรกของการสอน เนื่องจากเนื้อหา 

ในส่วนนี้เป็นการทวนซ้ าของวิทยากรหลายท่าน แม้ว่าจะเป็นการปูพ้ืน ซึ่งท าให้ลดความน่าสนใจของเนื้อหา 
ในกรณีนี้อาจมีการประชุมวิทยากรของทุกหมวดร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนลง 

- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายน้อย 
- ต้องการเห็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของแต่ละตัวอย่าง 
วิทยากร 
- ภาพรวมดีมาก 
- อยากให้เพ่ิมวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไข

ปัญหาสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- ให้ค าแนะน าได้อย่างดี 
- มีความละเอียดในการตรวจสอบผลงานเอกสารวิชาการกลุ่ม รวมถึง 

มีการนัดหมาย ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกับนักศึกษา 
เอกสาร 
- เอกสารประกอบการเรียนอาจท าเป็นไฟล์และลงในแอพลิ เคชั่น 

ที่สามารถรวมไฟล์และดาวน์โหลดเพ่ือการทบทวน เพ่ิมเติมความรู้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม  
หรือประสบปัญหาระหว่างอบรมออนไลน์ได้ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านลดกระดาษ 

 
เวลา 
- การท าเอกสารวิชาการกลุ่มมีระยะเวลาน้อย ประกอบกับทักษะการท า

วิจัย และพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าอบรมแตกต่างกัน ท าให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ 
2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

- การดูงานไม่ควรอยู่ในช่วงท้าย และควรสลับการดูงานเรื่องแรงงาน 
ต่างด้าว (จังหวัดสมุทรสาคร) ก่อนการลงชุมชน (จังหวัดเชียงราย) และมีระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 
น้อยเกินไป 

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่หากเป็นเดินทางในระยะไกล ควรพิจารณา
กิจกรรม เพ่ือมิให้เกิดความเหนื่อยล้ามากจนเกินไป เพราะจะท าให้ไม่สามารถเก็บประสบการณ์ได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าอบรม เพ่ือลดความตึงเครียด และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการท างาน 
 



๒๐ 

 
ส่วนที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

   การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม. ๒) สามารถประมวลภาพรวมและอธิบายรายละเอียด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ดังนี้ 

   ส่วนที่ ๑ ภาพรวมพัฒนาการทางความรู้ 
 ผลการประเมินภาพรวมพัฒนาการทางความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า 

พัฒนาการทางความรู้เพ่ิมมากข้ึน สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ 
(๑) จากระดับน้อย สู่ ระดับมาก    คิดเป็นร้อยละ    ๓.๖ 
(๒) จากระดับปานกลาง สู่ ระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๕ 
(๓) จากระดับปานกลาง สู่ ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๘ 
(๔) จากระดับมาก สู่ ระดับมาก    คิดเป็นร้อยละ    ๑.๘ 
(๕) จากระดับมาก สู่ ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ    ๗.๓ 
โดยภาพรวมผลการประเมินพัฒนาความรู้จากการเข้าอบรม สรุปได้ว่า  

การอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผู้จัดท าหลักสูตรก าหนดรายวิชาส าหรับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการทางด้านความรู้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น 
ให้เกิดการต่อยอดความคิด และการน าไปประยุกต์ใช้ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

    ส่วนที่ ๒ ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

สามารถประมวลภาพออกเป็นหมวด โดยในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) หมวดการเรียนการสอน  

๑) ด้านการปฐมนิเทศ เนื้อหาในการปฐมนิเทศมีความชัดเจน ครอบคลุม
รายละเอียดการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร  

๒) ด้านการศึกษาอบรม เนื้อหารายวิชามีความน่าสนใจ ทันต่อกระแส
สังคมไทย และสังคมโลก สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้  

๓) ด้านการศึกษาดูงาน สถานที่ในการศึกษาดูงานและทัศนศึกษามีความ
น่าสนใจส าหรับการเป็นกรณีตัวอย่างการศึกษา และการประยุกต์ในการต่อยอดความรู้เพ่ือการพัฒนา  
ทั้ง ๒ ครั้ง 

๔) ด้านการจัดท าและน าเสนอวิชาการกลุ่ม ผู้เข้าอบรมสามารถเลือก
หัวข้อในการจัดท ารายงานเอกสารวิชาการกลุ่มสอดคล้องกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ของโลกในปัจจุบัน  

๕) ด้านปัจฉิมนิเทศ การจัดกิจกรรมสามารถสร้างเสริมความเป็นผู้น า  
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม อีกทั้งมีกิจกรรมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และสัมพันธไมตรี ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร   



๒๑ 

 
(๒)  หมวดวิทยากร วิทยากรของหลักสูตรทั้งจากสถาบันพระปกเกล้า และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจัดหาโดยสถาบัน
พระปกเกล้า เป็นกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างดียิ่ง  
จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ และตอบค าถามของผู้เข้าอบรมได้อย่างกระจ่าง ชัดเจน ครอบคลุม พร้อมทั้ง
กระตุ้นความรู้ ความสนใจ ท าให้เกิดการต่อยอดความรู้ และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

(๓) หมวดเจ้าหน้าที่ สามารถอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม และวิทยากร 
ได้อย่างด ี

(๔)  หมวดการบริหารจัดการ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม มีคุณภาพ เพียงพอต่อ
จ านวนผู้เข้าอบรม และวิทยากร ด้านโสตทัศนูปกรณ์ มีความพร้อม และเพียงพอต่อการใช้งาน  

   ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร สามารถแบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ 
   ส่วนที่ ๑ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่

การเข้าอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นอกจากนี้ควรขยายผลให้มากขึ้น โดยให้โอกาสแก่ผู้บริหาร
ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมทั้งเพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นให้มีจ านวนมากขึ้น  

   ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะจากวิทยากร และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ด้านการศึกษา
ดูงานสอดคล้องกับผู้เข้าอบรม  ควรปลูกฝังจิตส านักด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   ส่วนที่  ๓ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหลักสูตร  จ าเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้ข้อมูลความต้องการเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น เหมาะสมแก่การจัดอบรม การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้  
ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกว้างมากข้ึน  

   ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งท าให้เกิด 
ความคล่องตัวในการประเมินผล การประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว และลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร 

   ส่วนที่  ๕ ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน การบริหารหลักสูตรในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพสูง การจัดรายวิชา เนื้อหาสาระ วิทยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก อย่างไร
ก็ตามเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรฯ มีการพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้น คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑)  ควรขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรม  

(๒)  การจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ ควรมีการจัดท าไฟล์เอกสาร วิดิทัศน์
การอบรม เผยแพร่ เพ่ือการทบทวนความรู้ เพ่ิมเติมในกรณีที่ผู้เข้าอบรมเกิดปัญหาอุปสรรคการเข้าเรียน
หรือจากระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีในการอบรม 

(๓)  ควรเพิ่มวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ 
และประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม 



๒๒ 

 
(๔)  ควรจัดประชุมชี้แจง หรือแจ้งวิทยากรเรื่องการน าเสนอเนื้อหา ๓๐ นาทีแรก

ของการบรรยาย ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งของการลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาภายในหมวดเดียวกัน  
หรือภายในหลักสูตร 

(๕)  การท าเอกสารวิชาการกลุ่ม อาจมีการจัดทบทวน หรือเสริมความรู้ทักษะ
การท าวิจัย รวมทั้งการจัดกลุ่มพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์  
แก่ผู้เข้าอบรมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๖)  เจ้าหน้าที่ควรพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการสื่อสาร เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่การประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพ่ือเป็นประโยชน์การประเมินผลเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปสม. ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 
 

……………………………………….. 


