
บทนำำ�
ยินิำดีีต้้อนำรับั
 แอมเนำสตี้� อินำเต้อรัเ์นำชันัำแนำล ปรัะเทศไทยิ (AITH) ขอนำำ�เสนำอยินิำดีีต้้อนำรับัส่�คู่่�มอืก�รัว�งแผนำง�นำและกิจกรัรัมสำ�หรับักล่�มนัำกเรัยีินำของแอมเนำสตี้�ในำ
สถ�บันำก�รัศึกษ�ต้��งๆกล่�มนัำกเรัยีินำจัดีทำ�โดียินำของแอมเนำสตี้� อินำเต้อรัเ์นำชันัำแนำล ปรัะเทศไทยิ (AITH) พวกเรั�รั่สึ้กตื้�นำเต้้นำและอยิ�กเหน็ำที�จะได้ีเหน็ำสิ�งที�
เยิ�วชันำจะได้ีรัเิรัิ�มกล่�มของพวกคู่่ณและว�งแผนำจะจะได้ีทำ�ในำปีก�รัศึกษ�นีำ� คู่่�มอืฉบบันีำ�จัดีทำ�ขึ�นำได้ีถก่สรั�้งขึ�นำม�เพื�อชั�วยิใหก้ล่�มแอมเนำสตี้�ของพวกคู่่ณในำเรัยีินำรั่้
ในำก�รัว�งแผนำกิจกรัรัมด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ� และง�นำด้ี�นำก�รัเคู่ลื�อนำไหวต้��งๆ โปรัดีศึกษ�ขั�นำต้อนำของคู่่�มอืนีำ�ไปพรัอ้มๆกับสม�ชักิในำกล่�มของ
คู่่ณ ขั�นำต้อนำก�รัปฏิิบัติ้มคีู่ว�มสำ�คัู่ญไม�น้ำอยิไปกว��แผนำง�นำ เมื�อมกี�รัคิู่ดีแผนำง�นำไปพรัอ้มๆ กับสม�ชักิทก่คู่นำ คู่่ณก็จะได้ีพัฒนำ�ทักษะต้��งๆ และสรั�้งคู่ว�ม
ปรัองดีองภ�ยิในำกล่�ม อยิ��ลืมที�จะใหส้ม�ชักิใหม�ของกล่�มได้ีเข�้ม�มสี�วนำรั�วม โดียิเฉพ�ะอยิ��งยิิ�งห�กผ้่นำำ�กล่�มส�วนำใหญ�กำ�ลังจะจบก�รัศึกษ�ในำปีก�รัศึกษ�นีำ�

นัำกเรัยีินำ: กรัะบอกเสียิงสำ�คัู่ญของปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ 
 กล่�มนัำกเรัยีินำของแอมเนำสตี้�มบีทบ�ทที�สำ�คัู่ญ ในำฐ�นำะนัำกกิจกรัรัมด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ ง�นำแรักของคู่่ณคืู่อก�รัศึกษ�เกี�ยิวกับสิทธิมิน่ำษยิชันำขั�นำพื� นำฐ�นำ 
และปรัะเด็ีนำท�งด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำที�เป็นำปัญห�ในำช่ัมชันำของคู่่ณ รัวมถึงปัญห�สิทธิมิน่ำษยิชันำรัะดัีบโลก ง�นำถัดีม�คืู่อ เรัยีินำรั่วิ้ธิกี�รัของนัำกเคู่ลื�อนำไหวในำก�รั
ดีำ�เนิำนำกิจกรัรัม และสนัำบสน่ำนำใหผ้่้อื�นำได้ีมสี�วนำรั�วมในำก�รัยืินำหยิดัีต้�อส้่เพื� อสิทธิมิน่ำษยิชันำ เรั�หวังว��กล่�มของคู่่ณจะอยิ่�ในำจ่ดีเรัิ�มต้้นำของก�รัเดิีนำท�งในำฐ�นำะผ้่
สนัำบสน่ำนำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ คู่ำ�ถ�มที�คู่่ณได้ีตั้�งขึ�นำ และโอก�สที�คู่่ณได้ีสรั�้งใหกั้บเพื� อนำๆ นัำกเรัยีินำเพื� อที�พวกเข�จะได้ีเรัยีินำรั่ ้และลงมอืปฏิิบัติ้ อ�จมสี�วนำชั�วยิ
สรั�้งแรังบันำดี�ลใจใหพ้วกเข�กล�ยิม�เป็นำนัำกเคู่ลื�อนำไหวด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ กล่�มของคู่่ณส�ม�รัถสรั�้งคู่ว�มแต้กต้��งที�สำ�คัู่ญต้�อก�รัเคู่ลื�อนำไหวในำง�นำด้ี�นำ
สิทธิมิน่ำษยิชันำในำปรัะเทศไทยิ   

 แอมเนำสตี้�มฐี�นำสนัำบสน่ำนำอยิ��งกว้�งขว�งอยิ่�ทั�วโลก ซึ่ึ�งนัำกกิจกรัรัมนัำกเรัยีินำนัำ�นำถือเป็นำส�วนำหนึำ�งที�มคีู่ว�มสำ�คัู่ญอยิ��งม�ก กล่�มนัำกกิจกรัรัมนัำกเรัยีินำ
ของแอมเนำสตี้� ยิงัคู่งมสี�วนำรั�วมในำก�รัสนัำบสน่ำนำสิทธิมิน่ำษยิชันำหลังจ�กได้ีจบก�รัศึกษ�ไปแล้ว พวกเข�ได้ีมโีอก�สสนัำบสน่ำนำสิทธิมิน่ำษยิชันำจ�กหล�กหล�ยิอ�ชัพี 
ไม�ว��จะเป็นำท�งด้ี�นำก�รัศึกษ� แพทยิศ�สต้รั ์ศิลปศ�สต้รั ์หรัอืธิร่ักิจต้��งๆ เป็นำต้้นำ เยิ�วชันำเหล��นีำ�อ�จเติ้บโต้ไปเป็นำผ้่เชัี�ยิวชั�ญท�งด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำในำอนำ�คู่ต้ 
ที�อ�จทำ�ง�นำใหกั้บองค์ู่กรัพัฒนำ�เอกชันำ (NGOs) หรัอืหนำ�วยิง�นำรัะดัีบท้องถิ�นำ รัะดัีบปรัะเทศ รัะดัีบภม่ภิ�คู่ หรัอืรัะหว��งปรัะเทศ

คู่่ณคืู่อ แอมเนำสตี้� อินำเต้อรัแ์นำชันัำแนำล ปรัะเทศไทยิ!
 กล่�มของคู่่ณคืู่อกรัะบอกเสียิงที�สำ�คัู่ญต้�อปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำในำปรัะเทศไทยิ เรั�ต้้องก�รัคู่ว�มชั�วยิเหลือจ�กกล่�มของคู่่ณในำก�รัเพิ�มสม�ชักิแอมเนำ
สตี้�ในำปรัะเทศไทยิ เพื� อที�เรั�จะส�ม�รัถสรั�้งคู่ว�มต้รัะหนัำก และดีำ�เนิำนำกิจกรัรัมท�งด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำได้ีม�กขึ�นำในำปรัะเทศไทยิ

ขอบคู่่ณที�ทำ�หน้ำ�ที�ของคู่่ณในำก�รัสรั�้งก�รัเปลี�ยินำแปลงใหโ้ลกนีำ�ด้ีวยิกันำ

ก�รัสนัำบสน่ำนำจ�กสำ�นัำกง�นำแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ
 เรั�มีคู่ว�มกรัะตื้อรัอืรัน้ำที�จะได้ีทำ�ง�นำเพื� อพัฒนำ�จ่ดีม่�งหม�ยิของแอมเนำสตี้�  สิ�งต้�อไปนีำ�คืู่อทรัพัยิ�กรัที�เรั�ได้ีจัดีเต้รัยีิมไวใ้หก้ล่�มของคู่่ณ 
    คู่่�มอืเรัิ�มต้้นำ (สำ�หรับักล่�มใหม�)
    ป้�ยิแอมเนำสตี้� สำ�หรับัก�รัจัดีง�นำหรัอืกิจกรัรัมต้��งๆ
    คู่ำ�แนำะนำำ�และแนำวท�งก�รัแก้ปัญห�ต้��งๆ
    ก�รัอบรัมและสรั�้งเคู่รัอืข��ยิกับกล่�มของแอมเนำสตี้� อื�นำๆ
    ขอ้ม่ลเกี�ยิวกับกิจกรัรัมต้��งๆ ในำปรัะเทศไทยิที�พวกคู่่ณส�ม�รัถเข�้รั�วมได้ี

บ่คู่คู่ลที�ส�ม�รัถติ้ดีต้�อได้ีที�สำ�นัำกง�นำ
.....



สรั�้งปฏิิทินำ
 1. ตั้�งเป้�หม�ยิ
 2. เลือกปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำที�สนำใจ
 3. สรัป่ภ�พรัวมของกิจกรัรัม
 4. ออกแบบเลือกกิจกรัรัม
 5. สรั�้งปฏิิทินำกิจกรัรัม

ขอ้ม่ลเพิ�มเติ้ม
 6. วิธิดีีำ�เนิำนำก�รัปรัะช่ัมอยิ��งมีปรัะสิทธิภิ�พ
 7. วิธิกี�รัจัดีกิจกรัรัมใหม้คีู่ว�มนำ��สนำใจ
 8. ตั้วอยิ��งแผนำง�นำกล่�ม

เนืำ�อห�
กำ�หนำดีจ่ดีม่�งหม�ยิของกล่�ม



1) ตั้�งเป้�หม�ยิ
เมื�อถึงเวล�ใกล้จบปีก�รัศึกษ� คู่่ณจะรั่ไ้ด้ีอยิ��งไรัว��กล่�มของคู่่ณได้ีปรัะสบคู่ว�มสำ�เรัจ็หรัอืไม� ก�รัตั้�งเป้�หม�ยิตั้�งแต้�ต้้นำปีก�รัศึกษ�ส�ม�รัถชั�วยิใหก้ล่�มของ
คู่่ณสรั�้งสรัรัค์ู่กิจกรัรัมที�มคีู่ว�มหม�ยิ และทำ�ใหคู่้่ณรั่สึ้กได้ีถึงคู่ว�มสำ�เรัจ็เมื�อจบปีก�รัศึกษ� คู่่ณคู่วรัตั้�งเป้�หม�ยิที�ส�ม�รัถทำ�ได้ีจรังิบนำพื� นำฐ�นำของสภ�พ
แวดีล้อม และทรัพัยิ�กรัของโรังเรัยีินำ อยิ��กลัวที�จะพัฒนำ�กล่�มของคู่่ณ เมื�อคู่่ณได้ีศึกษ�คู่่�มอืฉบับนีำ�ต้ลอดีรัะยิะปีก�รัศึกษ� คู่่ณส�ม�รัถกลับม�ทบทวนำและ
แกไ้ขได้ีต้�มสมคู่วรั

เป้�หม�ยิ:
เรั�จะดึีงดีด่ีผ้่คู่นำในำช่ัมชันำของเรั�ใหเ้ข�้ม�มสี�วนำรั�วมผ��นำกิจกรัรัมและก�รัดีำ�เนิำนำง�นำ
ด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ

# จำ�นำวนำของผ้่เข�้รั�วมลงชัื�อในำจดีหม�ยิและคู่ำ�รัอ้ง: _____

# จำ�นำวนำของผ้่ที�จะม�เข�้รั�วมในำกิจกรัรัมต้��งๆ: _____

# จำ�นำวนำคู่นำที�เรั�จะส�ม�รัถเข�้ถึงผ��นำสื�อทั�งท�งก�ยิภ�พท�งภ�พและดิีจิต้อล: _____

เรั�จะสรัรัห�ผ้่ที�สนัำบสน่ำนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ

ปัจจ่บันำเรั�มจีำ�นำวนำสม�ชักิ 953 คู่นำ

เรั�จะทำ�ก�รัขยิ�ยิกล่�มของเรั�เพื� อใหม้จีำ�นำวนำสม�ชักิทั�งหมดี 1,000 คู่นำ
(สม�ชักิ หม�ยิถึง คู่นำที�จะม�เข�้รั�วมปรัะช่ัม 3 คู่รัั�งเป็นำอยิ��งน้ำอยิ)

(พวกคู่่ณอ�จพบว��มจีำ�นำวนำสม�ชักิน้ำอยิกว��คู่รัึ�งหนึำ�งที�เข�้รั�วมก�รัปรัะช่ัมและเข�้รั�วมกิจกรัรัมคู่รับทั�งหมดี ซึ่ึ�งไม�
เป็นำปัญห�อะไรั เพรั�ะก�รัสนัำบสน่ำนำไม�ว��จะม�กหรัอืน้ำอยิแคู่�ไหนำล้วนำมีคู่��เสมอ ก�รักรัะต้่้นำใหส้ม�ชักิมสี�วนำรั�วมม�ก
ขึ�นำเป็นำเรัื�องที�ดีี และห�กพวกเข�แสดีงออกถึงคู่ว�มเต็้มใจที�จะชั�วยิเหลือ คู่วรัที�จะสนัำบสน่ำนำใหพ้วกเข�ได้ีมสี�วนำ
รั�วมต้�อคู่ว�มรับัผิดีชัอบต้��งๆ อยิ��งไรัก็ต้�ม ไม�คู่วรัทำ�ใหผ้่้ที�ไม�ได้ีมสี�วนำรั�วมอยิ��งเต็้มที� 100% รั่สึ้กไม�ดีี)

เรั�คืู่อแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ; ดัีงนัำ�นำเรั�จึงจะทำ�ใหอ้ยิ��งน้ำอยิ 80% ของสม�ชักิในำกล่�มของเรั�กล�ยิม�เป็นำสม�ชักิ
ของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ อยิ��งเป็นำท�งก�รั ซึ่ึ�งนัำ�นำหม�ยิถึงนัำกเรัยีินำทั�ง ________ คู่นำ (อ�จเพิ�มจำ�นำวนำขึ�นำในำ
อนำ�คู่ต้)

เรั�จะสรัรัห�ทรัพัยิ�กรัเพิ�มเติ้มเพื� อสนัำบสน่ำนำง�นำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำของแอมเนำสตี้�

เรั�ได้ีทำ�ก�รัคู่�ดีก�รัณ์เอ�ไว้ว��เรั�จะต้้องใชัง้บปรัะม�ณ _____ บ�ท เพื� อบรัหิ�รัจัดีก�รั
กล่�มของเรั�ในำปีนีำ�

เรั�จะรัะดีมทน่ำจำ�นำวนำ_____ บ�ท เพื� อกล่�มนัำกเรัยีินำของเรั� และ _____ บ�ท 
สำ�หรับัแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ

เรั�จะรักัษ�กล่�มของเรั�ใหด้ีำ�เนิำนำต้�อไปเพื� อชั�วยิสนัำบสน่ำนำง�นำด้ี�นำสิทธิ ิมน่ำษยิชันำ

หนำท�งที�เรั�ส�ม�รัถทำ�ได้ีเพื� อชั�วยิใหก้ล่�มนัำกเรัยีินำดีำ�เนิำนำต้�อไป
  
  
  
  

(สิ�งที�คู่วรัคู่ำ�นึำงถึง: คัู่ดีเลือกนัำกเรัยีินำใหม�ใหม้�เป็นำสม�ชักิและผ้่นำำ�ของกล่�ม ขอคู่ว�มสนัำบสน่ำนำจ�กคู่่ณคู่รั ่แบ�ง
เงนิำทน่ำจำ�นำวนำหนึำ�งไว้สำ�หรับักิจกรัรัมในำปีต้�อไป เป็นำต้้นำ)

ง�นำด้ี�นำก�รั
เคู่ลื�อนำไหว

ผ้่สนัำบสน่ำนำ

ทรัพัยิ�กรั

นัำกเรัยีินำรั่�นำถัดีไป



2) ปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ
A) ทบทวนำปรัะเด็ีนำหลักของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ
แอมเนำสตี้� อินำเต้อรัเ์นำชันัำแนำล ก�อตั้�งขึ�นำในำปี พ.ศ. 2504 เพื� อจ่ดีปรัะสงค์ู่ในำก�รัปล�อยิตั้วนัำกโทษท�งคู่ว�มคิู่ดี (บ่คู่คู่ลที�ถก่คู่่มขงัอันำเนืำ�องม�จ�กคู่ว�มเชัื�อหรัอื
คู่ว�มคิู่ดีของพวกเข�) ปัจจ่บันำง�นำของเรั�ได้ีขยิ�ยิไปหล�กหล�ยิปรัะเด็ีนำ เพื� อใหก้�รัทำ�ง�นำขององค์ู่กรัดีำ�เนิำนำไปอยิ��งมปีรัะสิทธิภิ�พ เรั�ได้ีคิู่ดีห�แนำวท�งและ
จัดีลำ�ดัีบคู่ว�มสำ�คัู่ญต้�อปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำในำรัะดัีบปรัะเทศและนำ�นำ�ชั�ติ้โปรัดีเลือกปรัะเด็ีนำที�คู่่ณสนำใจและต้้องก�รัที�จะใชัใ้นำก�รัดีำ�เนิำนำกิจกรัรัมจ�ก
ปรัะเด็ีนำหลักของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ เพื� อที�เรั�จะได้ีสรั�้งคู่ว�มเปลี�ยินำแปลงที�ยิิ�งใหญ�ไปด้ีวยิกันำ

สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�

สิทธิทิ�งก�รัเมอืงในำปรัะเทศไทยิ

นัำกปกป้องสิทธิ ิมน่ำษยิชันำ

ยิติ่้ก�รัทรัม�นำ

ผ้่ลี�ภัยิ

ยิติ่้โทษปรัะห�รัชัวิีต้

รั�ยิละเอียิดีของปรัะเด็ีนำต้��งๆ
แต้�ละปรัะเด็ีนำเกี�ยิวข้องกับอะไรั กิจกรัรัมที�กล่�มนัำกเรัยีินำของแอมเนำสตี้� ส�ม�รัถทำ�ได้ี

สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�
มน่ำษยิท์ก่คู่นำมีสิทธิแิละคู่่ณคู่��คู่ว�มเป็นำมน่ำษย์ิ และทก่คู่นำสมคู่วรัที�
จะได้ีเรัยีินำรั่เ้กี�ยิวกับสิทธิขิองต้นำ ผลจ�กก�รัสำ�รัวจทั�วโลกพบว�� 
จ�กก�รัทำ�แบบสำ�รัวจ มเีพียิง 50% ของผ้่ที�ต้อบแบบสำ�รัวจที�
เข�้ใจสิทธิมิน่ำษยิชันำอยิ��ง แท้จรังิ ก�รัต้รัะหนัำกรั่เ้ป็นำสิ�งสำ�คัู่ญในำ
ก�รันำำ�ไปส่�กรัะบวนำก�รัก�รัปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ

นัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ
บ่คู่คู่ลที�ทำ�หน้ำ�ที�เป็นำผ้่นำำ�ด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำทั�วโลกต้้องเผชัญิกับก�รัถก่
คู่่กคู่�ม ก�รัปกป้องสิทธิขิองนัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำอ�จนำำ�ไปส่�ก�รัได้ี
รับัคู่ว�มเป็นำธิรัรัมในำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิ ชันำในำช่ัมชันำนัำ�นำๆ ด้ีวยิ

จัดีกิจกรัรัมวันำ สัปดี�ห ์หรัอืเดืีอนำแห�งสิทธิมิน่ำษยิชันำ จัดีเทศก�ลที�มธีิมี
เป็นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ มเีกมส์ต้��งๆ อ�ห�รั  กิจกรัรัมต้��งๆ ที�เชัญิวิทยิ�กรั
ม�พ่ดี หรัอืสรั�้งภ�พปรัะกอบแบบ 3D ในำหวัขอ้เรัื�องปฏิิญญ�ส�กลว��
ด้ีวยิสิทธิมิน่ำษยิชันำ เพื� อใหผ้่้คู่นำได้ีรั�วมแสดีงคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำต้��งๆ 
สนัำบสน่ำนำก�รัแข�งขนัำท�งด้ี�นำโปสเต้อรั ์ก�รัต่์้นำ เรัยีิงคู่ว�ม วิดีีโอ มมี 
ทำ�ง�นำกับคู่่ณคู่รัใ่นำก�รัใหคู้่ว�มรั่ป้รัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำใหเ้พื� อนำๆ และ
รั่�นำน้ำอง ทำ�ง�นำรั�วมกับฝ่่�ยิศิลปะเพื� อว�ดีภ�พจิต้รักรัรัมเกี�ยิวกับ
ปฏิิญญ�ส�กลว��ด้ีวยิสิทธิมิน่ำษยิชันำ

ใหคู้่ว�มรั่แ้ก�ผ้่คู่นำเกี�ยิวกับผ้่นำำ�เหล��นีำ� เล��เรัื�องรั�วของพวกเข�ผ��นำก�รั
แสดีงละคู่รัโรังเรัยีินำ หรัอืสรั�้งภ�พปรัะกอบเพื� อก�รัเล��เรัื�องรั�ว ขอ
ใหคู้่นำลงนำ�มในำจดีหม�ยิและคู่ำ�รัอ้งเพื� อขอคู่ว�มเป็นำธิรัรัมใหกั้บนัำก
ปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำที�ถก่ละเมดิีสิทธิฯิ จัดีแสดีงภ�พของนัำกปกป้อง
สิทธิบินำโปสเต้อรั ์ภ�พปรัะกอบ เพื� อแสดีงใหเ้หน็ำถึงคู่ว�มหล�กหล�ยิ
ของเชัื�อชั�ติ้ และแสดีงใหเ้หน็ำว��พวกเข�คืู่อบ่คู่คู่ลที�กล้�ห�ญ



ใหคู้่ว�มรั่เ้กี�ยิวกับปรัะเภทของผ้่ลี�ภัยิ และปัญห�ที�พวกเข�ต้้องเผชัญิในำ
ปรัะเทศของพวกเข� รัวมถึงปัญห�ที�พวกเข�ต้้องเผชัญิเมื�อเข�้ม�พำ�นัำก
อยิ่�ในำปรัะเทศ ไทยิ เพื� อที�จะได้ีชั�วยิเหลือและคู้่่มคู่รัองผ้่ลี�ภัยิได้ีอยิ��งทั�ว
ถึง กล่�มของคู่่ณส�ม�รัถชั�วยิเหลือและสนัำบสน่ำนำผ้่อพยิพโดียิต้รังโดียิ
ก�รัแจ้งสำ�นัำกง�นำแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิได้ีทรั�บถึงคู่ว�มปรัะสงค์ู่ และ
โปรัดีทำ�ต้�มคู่ำ�แนำะนำำ�ของบ่คู่ล�กรัเพื� อมั�นำใจว��ผ้่อพยิพจะได้ีรับัคู่ว�ม
ปลอดีภัยิ

ผ้่ลี�ภัยิ
คู่นำหล�ยิคู่นำมีเหต่้ผลในำก�รัเดิีนำท�งออกจ�กปรัะเทศของต้นำ ก�รัที�ต้้องม�
อยิ่�ในำภ�พแวดีล้อมและถิ�นำฐ�นำที�แปลกใหม�อ�จทำ�ใหพ้วกเข�ต้้องต้กอย่ิ�ในำ
คู่ว�ม เสี�ยิงต้�อคู่ว�มปลอดีภัยิท�งรั��งก�ยิและชัวิีต้ ปรัะเทศไทยิเป็นำ
ปรัะเทศที�รัองรับัผ้่อพยิพนัำบแสนำ คู่นำ ไม�ว��จะเป็นำ ผ้่ลี�ภัยิที�หลีกหนีำคู่ดีีในำ
ปรัะเทศของต้นำ หรัอืผ้่อพยิพที�ปรัะสบปัญห�ท�งด้ี�นำเศรัษฐกิจ ปัญห�ผ้่ลี�
ภัยิถือเป็นำวิกฤษของโลกที�คู่วรัได้ีรับัก�รั ชั�วยิเหลืออยิ��งเรั�งดี�วนำ

สิทธิทิ�งก�รัเมอืงในำปรัะเทศไทยิ
เสรัภี�พในำก�รัแสดีงออก เสรัภี�พในำก�รัช่ัมน่ำม สิทธิคิู่ว�มเป็นำส�วนำตั้วในำ
โลกดิีจิตั้ล ก�รัมีสิทธิใินำก�รัแสดีงคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำ และวิพ�กย์ิวิจ�รัณ์ต้�อ
รัฐับ�ล ไม�ว��จะด้ีวยิต้นำเอง หรัอืรั�วมกับผ้่อื�นำในำก�รัปรัะท้วง หรัอืแม้
กรัะทั�งบนำโลกออนำไลน์ำ ล้วนำเป็นำสิทธิขิองปรัะชั�ชันำทก่คู่นำ ซึ่ึ�งแอมเนำสตี้� 
ได้ีคู่ำ�นึำงถึงก�รัถก่ละเมิดีของสิทธิเิหล��นีำ�ในำหล�ยิปรัะเทศ รัวมถึง
ปรัะเทศไทยิ ที�ซึ่ึ�งเหต่้ผลด้ี�นำสันำติ้ภ�พและคู่ว�มมั�นำคู่งได้ี 
ถก่นำำ�ม�ใชัเ้พื� อยิติ่้คู่ว�มขัดีแย้ิง

ยิติ่้ก�รัทรัม�นำ
ก�รับังคัู่บบ่คู่คู่ลใหส่้ญห�ยิ และก�รัทรัม�นำรัฐัยัิงคู่งมกี�รัใชัวิ้ธิลัีกพ�ตั้ว 
บังคัู่บบ่คู่คู่ลใหส่้ญห�ยิ และก�รัทรัม�นำเพื� อที�จะปิดีป�กและสรั�้งคู่ว�ม
หว�ดีกลัว แนำ�นำอนำว��รัฐัไม�ได้ีมกี�รับันำทึกเหต่้ก�รัณ์เหล��นีำ�เพื� อหลีกเลี�ยิง
ก�รัถก่ปรัะนำ�มในำก�รัปฏิิบัติ้ที�ถือเป็นำก�รัละเมดิีสิทธิอิยิ��งรั�้ยิแรัง

โทษปรัะห�รัชัวิีต้
แอมเนำสตี้�คัู่ดีคู้่�นำโทษปรัะห�รัชัวิีต้ เพรั�ะถือเป็นำก�รัละเมดิีสิทธิใินำก�รัมี
ชัวิีต้ และก�รัเป็นำอิสรัะจ�กก�รัถก่ทรัม�นำ หรัอืถก่ลงโทษที�โหดีรั�้ยิอยิ��ง 
ไรัม้น่ำษยิธิรัรัม ง�นำวิจัยิของเรั�แสดีงใหเ้หน็ำถึงคู่ว�มอยิติ่้ธิรัรัมและ  
ขอ้ผิดีพล�ดีที�เกิดีขึ�นำจ�กก�รับรัหิ�รัรัะบบโทษปรัะ ห�รัชัวิีต้ ซึ่ึ�งปรัะเด็ีนำนีำ�
คู่�อนำข้�งเป็นำที�ถกเถียิง รัวมถึงในำปรัะเทศไทยิด้ีวยิ เพรั�ะยัิงคู่งมกี�รัใชั้
โทษปรัะห�รัชัวิีต้อยิ่� หล�ยิคู่นำไม�เหน็ำว��มนัำเป็นำปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ  
แต้�เป็นำเรัื�องของผลที�สมคู่วรัได้ีรับัในำบรับิทก�รัลง โทษท�งอ�ญ� ก�รั
อภิปรั�ยิอยิ��งรัอบคู่อบที�ปรัะกอบไปด้ีวยิขอ้ม่ล เชังิลึกอ�จจำ�เป็นำในำก�รั
เปลี�ยินำแปลงคู่ว�มเหน็ำส�วนำ รัวมของปรัะชั�ชันำ และก�รัเปลี�ยินำแปลงเชังิ
นำโยิบ�ยิ

บ�งคู่รัั�งก�รักล��วถึงก�รัละเมดิีสิทธิมิน่ำษยิชันำอยิ��งรั�้ยิแรังถือเป็นำ
เรัื�องที�ยิ�ก เนืำ�องจ�กคู่นำทั�วไปไม�อยิ�กรั่สึ้กไม�สบ�ยิใจ แต้�ปรัะเด็ีนำ 
เหล��นีำ�ก็ไม�ยิ�กเสียิทีเดีียิวต้�อก�รัที�จะได้ีรับัคู่ว�มสนำ ใจ เพรั�ะท้�ยิที�ส่ดี
แล้ว มีเพียิงคู่นำส�วนำน้ำอยิที�สนัำบสน่ำนำคู่ว�มรัน่ำแรังอยิ��งเปิดีเผยิ คู่วรั
ใชัคู้่ว�มรัะมดัีรัะวังในำก�รัเลือกรัป่ภ�พเพื� อนำำ�เสนำอกิจกรัรัม ขอคู่ว�ม
ชั�วยิเหลือจ�กคู่่ณคู่รัถึ่งวิธิกี�รันำำ�เสนำออยิ��งละเอียิดี ผ้่เชัี�ยิวชั�ญที�
ทำ�ง�นำกับผ้่ที�รัอดีจ�กก�รัถก่ทรัม�นำต้��งๆ หรัอืผ้่ดีแ่ลคู่ว�มปลอดีภัยิ
ของชั�ติ้ล้วนำถือเป็นำวิทยิ�กรัที�ดีีเอกส�รัก�รับันำทึกต้��งๆ ก็ถือเป็นำ
เคู่รัื�องมอืสำ�คัู่ญ

เต้รัยีิมรับัมอืกับคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำที�รัน่ำแรัง และหลีกเลี�ยิงก�รัใชัอ้�รัมณ์
เพื� อโต้้เถียิง ศึกษ�ขอ้ม่ลและ ยิอมรับัคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำที�แต้กต้��ง รับัฟังั
และห�แนำวท�งรั�วมของคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำต้��งๆ ก�รัเหน็ำไม�ต้รังกันำถือ
เป็นำเรัื�องปกติ้ ก�รัปรักึษ�ห�รัอืกันำยิ�อมส�งผลดีีม�กกว��ก�รัโต้้เถียิง 
นัำกเรัยีินำอ�จศึกษ�ปรัะเด็ีนำโทษปรัะห�รัชัวิีต้จ�กต้��งปรัะเทศก�อนำที�จะ
ศึกษ�ในำปรัะเทศไทยิ มวิีดีีโอ และขอ้ม่ลม�กม�ยิจ�กแอมเนำสตี้� ที�
นัำกเรัยีินำส�ม�รัถนำำ�ม�ใชัศึ้กษ�ได้ี

ปรัะเด็ีนำเหล��นีำ�ล้วนำเป็นำปรัะเด็ีนำที�อ�อนำไหวในำสังคู่มไทยิ กล่�มของคู่่ณ
คู่วรัขอคู่ำ�แนำะนำำ�และคู่ว�มชั�วยิเหลือจ�กเจ้�หน้ำ�ที�ของแอมเนำสตี้� 
ปรัะเทศไทยิ และคู่่ณคู่รัเ่พื� อที�จะไดีไ้ม�เกิดีคู่ว�มเข�้ใจผิดี ศึกษ�เกี�ยิว
กับสิทธิเิหล��นีำ�ไปพรัอ้มกับสม�ชักิในำกล่�มของคู่่ณ และขอใหเ้จ้�หน้ำ�ที�
ของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ แนำะนำำ�วิทยิ�กรัที�จะส�ม�รัถพ่ดีคู่่ยิถึง
ปรัะเด็ีนำเหล��นีำ�ได้ีอยิ��งละ เอียิดีและคู่รับถ้วนำ

B) เลือกปรัะเด็ีนำหลักสำ�หรับักล่�มของคู่่ณ
 เรั�แนำะนำำ�ใหคู่้่ณเลือกสองปรัะเด็ีนำหลักสำ�หรับัหนึำ�งปีก�รัศึกษ� กล่�มของคู่่ณจะมโีอก�สในำก�รัทำ�ง�นำกับปรัะเด็ีนำปัญห�ต้��งๆ ในำหล�ยิๆ ปรัะเทศผ��นำรัป่
แบบกิจกรัรัมเชังิปฏิิบัติ้ก�รัดี�วนำ ปรัะเด็ีนำที�กล่�มของคู่่ณได้ีเลือกม�คืู่อปรัะเด็ีนำที�กล่�มของคู่่ณต้้องศึกษ�และทำ�คู่ว�มเข�้ใจอยิ��งถ�องแท้ เลือกปรัะเด็ีนำที�สม�ชักิ
กล่�มของคู่่ณรั่สึ้กสนำใจ และส�ม�รัถกรัะต้่้นำสังคู่มในำโรังเรัยีินำใหม้สี�วนำรั�วมได้ี

ปรัะเด็ีนำหลัก #1

ปรัะเด็ีนำหลัก #2



3) ภ�พรัวมของกิจกรัรัม
กล่�มของคู่่ณจะส�ม�รัถสรั�้งคู่ว�มสนำใจ สรั�้งพลัง และทำ�กิจกรัรัมที�สนัำนำสน่ำนำใหม้กิีจกรัรัมที�ส�งเสรัมิสิทธิิ
มน่ำษยิชันำได้ีอยิ��งไรับ้�งในำปีก�รัศึกษ�นีำ�

A) โปรัดีทำ�ต้�มในำส�มสิ�งนีำ�
กล่�มของคู่่ณอ�จทำ�ม�กกว��ส�มสิ�งนีำ� แต้�เรั�ขอใหก้ล่�มแอมเนำสตี้� ทก่กล่�มทำ�เพื� อใหเ้กิดีผลกรัะทบเชังิบวกอยิ��งส่งส่ดี

สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�
สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�ส�งเสรัมิใหสั้งคู่มปกป้องสิทธิขิองต้นำ.

มกิีจกรัรัมของสิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�ม�กม�ยิที�กล่�มของคู่่ณ
ส�ม�รัถทำ�ได้ี โดียิเฉพ�ะหวัขอ้เรัื�องปฏิิญญ�ส�กลว��ด้ีวยิ
สิทธิมิน่ำษยิชันำ ซึ่ึ�งถือเป็นำกฎหม�ยิจ�รักึที�สำ�คัู่ญของสิทธิิ
มน่ำษยิชันำ

โปรัดีดี ่ส�วนำที� 2 เพิ�มเติ้ม:
 • https://tinyurl.com/UN-HRE 
 • https://tinyurl.com/AI-Ire-HRE 
 • https://tinyurl.com/AIUK-HRE-kit
 • https://tinyurl.com/UMN-HRE 

ง�นำรัะดีมทน่ำของ แอมเนำสตี้�
แอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ ไม�ส�ม�รัถทำ�ง�นำไดีโ้ดียิปรั�ศจ�กเงนิำทน่ำ 
สำ�นัำกง�นำของเรั�ติ้ดีต้�มปัญห�ด้ี�นำ สิทธิมิน่ำษยิชันำในำรัะดัีบท้องถิ�นำ 
ดึีงดีด่ีผ้่สื�อข��วในำปรัะเทศไทยิใหเ้ข�้ม�มสี�วนำรั�วม พบปะกับเจ้�
หน้ำ�ที�ของรัฐัเกี�ยิวกับ บ่คู่คู่ลที�อ�จมคีู่ว�มเสี�ยิงต้�อก�รัถก่ ละเมดิี
สิทธิ ิมีก�รัทำ�ง�นำเชังินำโยิบ�ยิส�ธิ�รัณะ จัดีเต้รัยีิมก�รัอบรัมสำ�หรับั
คู่่ณคู่รั ่สนัำนำสน่ำนำนัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ และรับัสมคัู่รัสม�ชักิ

สิ�งที�สำ�คัู่ญคืู่อก�รัสนัำบสน่ำนำใหร้ั่จั้กก�รัแบ�งปันำ 
ม�กกว��จำ�นำวนำเงนิำ

ศึกษ� 99 ตั้วอยิ��งก�รัรัะดีมทน่ำ: 
https://tinyurl.com/99-ideas
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3 กิจกรัรัมหลัก
สำ�หรับัใหก้ล่�มนัำกเรัยีินำของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิได้ีทำ�

กิจกรัรัม เขียินำ เปลี�ยินำ โลก
ในำเดืีอนำธินัำว�คู่มของแต้�ละปี เพื� อเป็นำก�รัรัะลึกถึงปฏิิญญ�ส�กลว��ด้ีวยิสิทธิมิน่ำษยิชันำ (รับัรัองโดียิสหปรัะชั�ชั�ติ้ในำวันำที� 10 ธินัำว�คู่ม พ.ศ. 
2491) กล่�มของแอมเนำสตี้�ได้ีรัวมกำ�ลังใหม้กี�รัเขยีินำจดีหม�ยินัำบล้�นำฉบับเพื� อชั�วยิเหลือผ้่ที�ถก่ละเมดิีสิทธิมิน่ำษยิชันำ แอมเนำสตี้�ได้ีจัดีเต้รัยีิม
กรัณีตั้วอยิ��ง คู่ำ�แนำะนำำ�ในำก�รัเขียินำจดีหม�ยิ ภ�พปรัะกอบ และแนำวคิู่ดีในำก�รัจัดีกิจกรัรัมต้��งๆ บ�งกล่�มได้ีจัดีง�นำเสมอืนำเป็นำง�นำวันำเกิดี ที�มี
ก�รัจัดีเต้รัยีิมขนำมหว�นำต้��งๆ ไวใ้หแ้ขกที�ม�ในำง�นำ ก�รัจัดีง�นำเชั�นำนีำ�ถือเป็นำโอก�สในำก�รัแบ�งปันำเรัื�องรั�วจ�กผ้่ที�ต้้องก�รัคู่ว�มชั�วยิเหลืออยิ��ง
แท้ จรังิ ซึ่ึ�งเรั�ส�ม�รัถชั�วยิเหลือพวกเข�ได้ี

กิจกรัรัมเขียินำ เปลี�ยินำ โลก: https://tinyurl.com/AI-write 
นีำ�คืู่อบ�งกรัณีของปีที�แล้ว: ที�แอมเนำสตี้�เลือกม�เป็นำกรัณีหลักในำก�รัรัณรังค์ู่
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B) แนำวคิู่ดีกิจกรัรัมต้��งๆ
นีำ�คืู่อตั้วอยิ��งของกิจกรัรัมต้��งๆ ที�กล่�มของแอมเนำสตี้�ได้ีเคู่ยิทำ� ซึ่ึ�งได้ีถก่จัดีลำ�ดัีบต้�มคู่ว�มยิ�กง��ยิในำก�รัดีำ�เนิำนำง�นำ เมื�อกล่�มของคู่่ณมคีู่ว�มเชัี�ยิวชั�ญ
รัะดัีบที� 1 แล้ว โปรัดีลองกิจกรัรัมในำรัะดัีบต้�อไป

รัะดัีบที� 1: เรัิ�มจ�กกล่�มของพวกคู่่ณ
กิจกรัรัมที�ส�ม�รัถทำ�ไดีใ้นำก�รัปรัะช่ัมกล่�ม

ก�รัว�งแผนำ
ก�รัพบปะอยิ��งสมำ�เสมอเป็นำ สิ�งสำ�คัู่ญ
ที�จะชั�วยิใหก้ล่�มดีำ� เนิำนำไปอยิ��งมี
ปรัะสิทธิภิ�พ

ก�รันำำ�เสนำอง�นำกล่�ม
สม�ชักิส�ม�รัถอ�ส�ในำก�รันำำ�เสนำอเกี�ยิวกับปรัะเด็ีนำที� 
กล่�มของคู่่ณใหคู้่ว�มสนำใจ  

ก�รัเขียินำจดีหม�ยิ
แอมเนำสตี้�ได้ีมกี�รัจัดีทำ�ปฏิิบัติ้ก�รัดี�วนำ 
เพื� อชั�วยิเหลือผ้่ถก่ละเมดิีสิทธิ ิมน่ำษยิชันำ 
เขยีินำถึงเจ้�หน้ำ�ที�เพื� อขอคู่ว�มชั�วยิเหลือ

รัะดัีบที� 2: ก�รัมสี�วนำรั�วมของช่ัมชันำในำรัะดัีบพื� นำฐ�นำ

ติ้ดีตั้�งป้�ยิขอ้ม่ล
สรั�้งคู่ว�มต้รัะหนัำกเกี�ยิวกับ ปรัะเด็ีนำที�
กล่�มของคู่่ณใหคู้่ว�ม
สำ�คัู่ญ เลือกบรัเิวณที�มคีู่นำเดิีนำ
พลก่พล��นำเพื� อเพิ�มก�รัมองเหน็ำ 
เข�้รั�วมในำกิจกรัรัมที�ใหญ�ขึ�นำ เชั�นำ 
ง�นำชัมรัม

ใชัสื้�อของนัำกเรัยีินำ
เขยีินำเรัื�องรั�วใหกั้บหนัำงสือพิมพ์หรัอื
จดีหม�ยิข��วของโรังเรัยีินำ เน้ำนำก�รักล��ว
ถึงคู่ว�มรั่สึ้กส�วนำตั้วว��ทำ�ไมพวกคู่่ณถึง
ใหคู้่ว�มสนำใจ กล่�มคู่นำที�แอมเนำสตี้�ใหก้�รั
ชั�วยิเหลือคืู่อใคู่รับ้�ง โรังเรัยีินำของคู่่ณ
มกี�รัปรัะก�ศท�งรัป่แบบ วิดีีโอด้ีวยิ 
หรัอืไม� ห�กม ีใหป้รัะชั�สัมพันำธิกิ์จกรัรัม
ของพวกคู่่ณด้ีวยิ

ปรัะชั�สัมพันำธิก์ล่�มของคู่่ณ
จัดีทำ�โปสเต้อรัที์�ดึีงดีด่ีคู่ว�มสนำใจ  
ใบปลิว และโซึ่เชัยีิลมเีดีียิที�จะส�ม�รัถ 
ดึีงคู่ว�มสนำใจม�ที�กล่�มของคู่่ณโดียิใชั้
อ่ปกรัณ์ของแอมเนำสตี้�ปรัะเทศไทยิ



รัะดัีบที� 3: ก�รัมสี�วนำรั�วมของช่ัมชันำในำรัะดัีบกล�ง

รัะดัีบที� 4: ก�รัสรั�้งก�รัมสี�วนำรั�วมในำรัะดัีบส่ง - กิจกรัรัมต้��งๆ

ก�รัจัดีกิจกรัรัมรั�วมกันำ
เป็นำวิธิกี�รัที�ดีีที�จะดึีงดีด่ีผ้่คู่นำใหม้ี
ปฏิิสัมพันำธิกั์นำแบบตั้วต้�อตั้ว เรั�จึงขอ
แนำะนำำ�ใหคู่้่ณจัดีใหม้กิีจกรัรัมรั�วมกันำ
เป็นำปรัะจำ� (เชั�นำ เดืีอนำละคู่รัั�ง) ใบปลิว
และใบลงชัื�อเพื� อก�รัเรัยีิกรัอ้ง
(เชั�นำ ก�รัรั�วมลงชัื�อในำกิจกรัรัมที�ต้้องได้ี
รับัก�รัดีำ�เนิำนำก�รัอยิ��งเรั�งดี�วนำ):

ก�รัจัดีนิำทรัรัศก�รัอยิ��งสรั�้งสรัรัค์ู่
ทำ�ใหเ้กิดีก�รัพ่ดีคู่่ยิในำโรังเรัยีินำ หรัอื สรั�้งจ่ดี 
ถ��ยิรัป่ที�สรั�้งสรัรัค์ู่เพื� อใหคู้่นำส�ม�รัถถ��ยิรัป่ลง 
อินำสต้�แกรัม ยิกตั้วอยิ��งเชั�นำ รัองเท้�ได้ีถก่นำำ�ม�ใชั้
เพื� อแทนำสัญลักษณ์ของคู่นำที�ถก่ปิดีป�กหรัอืถก่ฆ่��

หอ้งเรัยีินำสิทธิมิน่ำษยิชันำ
รั�วมมือกับคู่่ณคู่รั ่เชั�นำ หลักส่ต้รั
สังคู่มศึกษ�และหลักส่ต้รัภ�ษ�อังกฤษมี
หวัขอ้ม�กม�ยิที�มคีู่ว�มเกี�ยิวขอ้งกับสิทธิิ
มน่ำษยิชันำ จึงส�ม�รัถติ้ดีต้�อปรัะส�นำง�นำ
กับคู่่ณคู่รัเ่พื� อนำำ�เสนำอใหส้อดีแทรัก
เนืำ�อห�เข�้ไปในำบทเรัยีินำได้ี

ชักัชัวนำใหผ้่้คู่นำม�พ่ดีคู่่ยิเกี�ยิวกับ
ปรัะเด็ีนำต้��งๆ

ก�รัฉ�ยิภ�พยินำต้รั์
เลือกภ�พยินำต้รัม์�อยิ��งน้ำอยิหนึำ�งเรัื�องที�มี
คู่ว�มเชัื�อมโยิงกับสิทธิมิน่ำษยิชันำ

เชัญิวิทยิ�กรัม�บรัรัยิ�ยิหรัอืจัดี
ปรัะช่ัมสัมมนำ�
คู่วรัจัดีใหม้กี�รัถ�ม-ต้อบ หรัอืในำรัป่แบบของก�รั
สัมภ�ษณ์วิทยิ�กรั และมภี�พปรัะกอบเพื� อใหเ้กิดี
ก�รัมสี�วนำรั�วมในำกิจกรัรัม

ก�รัจัดีคู่อนำเสิรัต์้ ละคู่รั 
หรัอืก�รัแสดีงง�นำศิลปะ
สรั�้งคู่ว�มบันำเทิงและก�รัมสี�วนำรั�วมในำง�นำ
รัณรังค์ู่ใหนั้ำกเรัยีินำที�เป็นำ
ศิลปินำมสี�วนำรั�วม

กำ�แพงเลนิำนำในำฮ่�องกงเปิดีโอก�สใหผ้่้คู่นำ
แสดีงคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำเกี�ยิวกับสิทธิ ิของพวกเข�

รั�วมมือกันำกับคู่่ณคู่รัโ่รังเรัยีินำปรัะถมเพื� อ
เข�้ถึง นัำกเรัยีินำที�อ�ยิน้่ำอยิ และทำ�ใหเ้กิดี
ก�รัมสี�วนำรั�วม

ใชัเ้คู่รัื�องมือในำก�รัว�งแผนำง�นำกิจกรัรัมในำคู่่�มอืนีำ� ใชัคู้่ว�มพยิ�ยิ�มในำก�รัเผยิแพรั�กิจกรัรัมของคู่่ณ คู่่ณส�ม�รัถกำ�หนำดีต้�รั�งเวล�ฉ�ยิภ�พยินำต้รัที์�
นำ��สนำใจ หรัอืจัดีใหม้วิีทยิ�กรัม�บรัรัยิ�ยิ แต้�ก็ไม�ได้ีรับัปรัะกันำว��จะมผ้่ีม�เข�้รั�วมกิจกรัรัมเป็นำจำ�นำวนำม�ก เพรั�ะฉะนัำ�นำคู่วรัมีคู่ว�มชัดัีเจนำเกี�ยิวกับ 
เป้�หม�ยิของคู่่ณและสื�อส�รัออกไปอยิ��งชัดัีเจนำเกี�ยิวกับวิธิทีี�ผ้่เข�้รั�วมกิจกรัรัมนีำ�ส�ม�รัถดีำ�เนิำนำก�รัและสนัำบสน่ำนำแอมเนำสตี้�ได้ีอยิ��งไรั



C) WORK WITH OTHERS
เข้�รั�วมหรัอืรั�วมมอืกับองค์ู่กรัอื�นำๆ ที�กำ�ลังจัดีกิจกรัรัมด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำในำโรังเรัยีินำของคู่่ณหรัอืในำเมอืงของคู่่ณ ปรัะส�นำง�นำกับเจ้�หน้ำ�ที�ของ
แอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิเพื� อเรัยีินำรั่เ้กี�ยิวกับโอก�สต้��งๆ ในำปรัะเทศไทยิ

ภ�พถ��ยิสม�ชักิและบ่คู่คู่ล�กรัของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ
ในำกิจกรัรัมของกล่�ม LGBT

4) ก�รัออกแบบเลือกกิจกรัรัม
สำ�หรับัแต้�ละขอ้ด้ี�นำล��งนีำ� ส�ม�รัถตั้ดีสินำใจว��คู่่ณจะทำ�อะไรับ้�ง คู่่ณอ�จต้้องว�งแผนำสำ�หรับัหนึำ�งภ�คู่ก�รัศึกษ� คู่่ณไม�จำ�เป็นำต้้องว�งแผนำคู่รัั�งเดีียิวทั�งหมดี
ตั้�งแต้�ต้้นำปีก�รัศึกษ� เพรั�ะในำท้�ยิที�ส่ดีคู่่ณคู่วรัจะใหส้ม�ชักิ ในำกล่�มของคู่่ณซึ่ึ�งรัวมถึงสม�ชักิใหม�ส�ม�รัถเข�้ม�มสี�วนำรั�วม คู่่ณคู่วรักลับม�ดีที่�เคู่รัื�องมอืนีำ�
บ�อยิๆ เพื� อที�จะชั�วยิใหคู่้่ณมคีู่ว�มชัดัีเจนำในำก�รัว�งแผนำง�นำ

3 กิจกรัรัมหลักของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ:

สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�

ก�รัรัะดีมท่นำของแอมเนำสตี้�

กิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก

ปรัะเด็ีนำที�ใหคู้่ว�มสนำใจ: 
 ในำแต้�ละปรัะเด็ีนำ คู่่ณจะใหคู้่ว�มรั่แ้ละก�รัสนัำบสน่ำนำอยิ��งไรัได้ีบ้�ง (โปรัดีดีส่�วนำที� 3) สำ�หรับัแนำวคู่ว�มคิู่ดีต้��งๆ ส�วนำที� 5 จะชั�วยิคู่่ณในำก�รัตั้ดีสินำใจวิธิี
จัดีต้�รั�งเวล�สำ�หรับักิจกรัรัมต้��งๆ คู่่ณส�ม�รัถสลับไปม�รัะหว��งสองส�วนำนีำ�เพื� อใหเ้กิดีคู่ว�มสอดีคู่ล้องกันำในำภ�พรัวม

 ง�นำกิจกรัรัม: 
เข�้รั�วมก�รัปรัะท้วงหรัอื

กิจกรัรัมที�ได้ีรับัก�รัสนัำบสน่ำนำ
จ�กแอมเนำสตี้� 

เทศก�ลและง�นำเฉลิมฉลอง
ต้��งๆ ในำช่ัมชันำ: 

ชั�วยิเหลือเจ้�หน้ำ�ที�ของแอมเนำสตี้� ในำ
ง�นำเทศก�ลช่ัมชันำ โดียิก�รัเข�้รั�วมหรัอื

เป็นำอ�ส�สมัคู่รัเพื� อชั�วยิในำกิจกรัรัม

 สนัำบสน่ำนำและชั�วยิเหลือ
ผ้่ที�มคีู่ว�มเสี�ยิง:  

อ�จมีโอก�สที�จะสรั�้งคู่ว�มเปลี�ยินำแปลง
ในำเชังิบวกต้�อผ้่ที�กำ�ลังเผชัญิกับปัญห�ท�งด้ี�นำ

สิทธิมิน่ำษยิชันำในำปรัะเทศไทยิ โปรัดีทำ�ง�นำกับ
เจ้�หน้ำ�ที�ของแอมเนำสตี้�เท��นัำ�นำเพื� อปกป้อง

ผ้่ที�อย่ิ�ในำกล่�มเสี�ยิง

 โน้ำมน้ำ�วผ้่มอีำ�นำ�จ: 
ทำ�ง�นำกับเจ้�หน้ำ�ที�ของ

แอมเนำสตี้� เพื� อเข�้พบผ้่รั��งกฎหม�ยิ 
นัำกก�รัทต่้ ในำก�รัสนัำบสน่ำนำบ่คู่คู่ลที�มี

คู่ว�มเสี�ยิง เพื� อใหเ้กิดีก�รัอน่ำบัติ้
นำโยิบ�ยิใหม�

คู่ำ�นิำยิ�ม
ก�รัใหคู้่ว�มรั่ ้ = กิจกรัรัมต้��งๆ ที�คู่่ณได้ีทำ�เพื� อเรัยีินำรั่ ้และสอนำเกี�ยิวกับปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ
ก�รัรัณรังค์ู่ = กิจกรัรัมเพื� อเสรัมิคู่ว�มก้�วหน้ำ�ของวัต้ถ่ปรัะสงค์ู่ด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ เชั�นำ ขอใหผ้่้นำำ�ท�งก�รัเมืองเปลี�ยินำนำโยิบ�ยิหรัอืกฎหม�ยิ หรัอื
เปลี�ยินำเงื�อนำไขที�ไม�ยิติ่้ธิรัรัมสำ�หรับับ่คู่คู่ลที�มคีู่ว�มเสี�ยิง



ปรัะเด็ีนำที�ใหคู้่ว�มสนำใจ #1: ______________________________________________

ประเด็็นท่ี่�ให้้ความสนใจ #2:  _____________________________________________

ก�รัใหคู้่ว�มรั่้

ก�รัใหคู้่ว�มรั่้

ก�รัรัณรังค์ู่

ก�รัรัณรังค์ู่

&

&

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่กั้บกล่�มของเรั�เกี�ยิวกับปรัะเด็ีนำได้ีอยิ��งไรั:

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่กั้บกล่�มของเรั�เกี�ยิวกับปรัะเด็ีนำได้ีอยิ��งไรั: เรั�จะทำ�ใหส้ม�ชักิของเรั�มสี�วนำรั�วมในำกิจกรัรัมได้ีอยิ��งไรั:

เรั�จะทำ�ใหสั้งคู่มโรังเรัยีินำของเรั�เข�้ม�มสี�วนำรั�วมได้ีอยิ��งไรั:

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่แ้ก�คู่นำในำโรังเรัยีินำของเรั�อยิ��งไรั:

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่แ้ก�คู่นำในำโรังเรัยีินำของเรั�อยิ��งไรั:

5) สรั�้งปฏิิทินำกิจกรัรัม
ในำต้อนำนีำ�คู่่ณมีสิ�งที�ต้้องก�รัจะทำ�ม�กม�ยิ เพรั�ะฉะนัำ�นำคู่่ณคู่วรัว�งแผนำง�นำสำ�หรับัต้ลอดีปีก�รัศึกษ� 
เพื� อสรั�้งวิสัยิทัศน์ำที�ส�ม�รัถบรัรัลเ่ป้�หม�ยิได้ี

Tips:
 • ทำ�เคู่รัื�องหม�ยิขีดีฆ่��ชั�วงวันำหยิด่ีปรัะจำ�ปี วันำหยิด่ีต้��งๆ และสัปดี�หส์อบ เพื� อหลีกเลี�ยิงก�รัจัดีปรัะช่ัมหรัอืกิจกรัรัมโดียิไม�ตั้�งใจ
 • ทำ�เคู่รัื�องหม�ยิวันำเทศก�ลง�นำโรังเรัยีินำซึ่ึ�งเหม�ะสำ�หรับัก�รัจัดีกิจกรัรัมต้��งๆ (เชั�นำ ง�นำนิำทรัรัศก�รัชัมรัม)
 • คู่่ณจะมกี�รัปรัะช่ัมกล่�มเมื�อใดี (คู่วรัมกี�รัปรัะช่ัมเป็นำรั�ยิสัปดี�ห)์
 • พิจ�รัณ�ใหม้กี�รัจัดีกิจกรัรัมใหญ�อยิ��งน้ำอยิหนึำ�งกิจกรัรัมต้�อภ�คู่เรัยีินำ และกิจกรัรัมยิ�อยิในำแต้�ละเดืีอนำ
 • ต้รัวจสอบแผนำเป้�หม�ยิของคู่่ณอยิ��งละเอียิดีและดีใ่นำส�วนำที� 3 และ 4 เพื� อว�งแผนำแต้�ละกิจกรัรัมที�ต้้องก�รัจะทำ�
 • ใชัแ้ม�แบบก�รัว�งแผนำโคู่รังก�รัเพื� อปรัะเมนิำเวล�ที�คู่่ณต้้องใชัใ้นำก�รัเต้รัยีิมคู่ว�มพรัอ้มสำ�หรับักิจกรัรัม

เรั�จะทำ�ใหส้ม�ชักิของเรั�มสี�วนำรั�วมในำกิจกรัรัมได้ีอยิ��งไรั:

เรั�จะทำ�ใหสั้งคู่มโรังเรัยีินำของเรั�เข�้ม�มสี�วนำรั�วมได้ีอยิ��งไรั:



ต้�รั�งปฏิิทินำของกล่�ม

ภ�คู่เรัยีินำ #1 ภ�คู่เรัยีินำ #2
เดืีอนำ 1:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 2:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 4:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 3:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 5:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 1:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 2:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 4:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 3:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:

เดืีอนำ 5:__________________
วันำสำ�คัู่ญต้��งๆ ของโรังเรัยีินำ:

วันำปรัะช่ัม:

กิจกรัรัมต้��งๆ:



6) วิธิกี�รัจัดีก�รัปรัะช่ัมที�มปีรัะสิทธิภิ�พ
ก�รัปรัะช่ัมคืู่อชั�วงเวล�และพื� นำที�ที�สม�ชักิกล่�มทก่คู่นำม�รัวมตั้วกันำเพื� อจ่ดีปรัะสงค์ู่ต้��งๆ ไม�ว��จะเป็นำ เพื� อสำ�รัวจแนำวคิู่ดี ว�งแผนำ และพัฒนำ�คู่ว�มสัมพันำธิข์อง
คู่นำในำทีม อีกทั�งยิงัเป็นำปรัะโยิชัน์ำต้�อสม�ชักิใหม�ที�ได้ีตั้ดีสินำใจว��ก�รัม�เข�้รั�วมกล่�มของคู่่ณนัำ�นำคู้่่มคู่��กับเวล�ของพวกเข�หรัอืไม� ก�รัปรัะช่ัมนัำ�นำไม�ใชั�อะไรัที�ยิ�ก
เกินำคู่ว�มเข้�ใจ แต้�ทักษะต้��งๆ ก็เป็นำสิ�งจำ�เป็นำ ซึ่ึ�งคู่่ณส�ม�รัถฝึ่กฝ่นำได้ี ก�รัปรัะช่ัมที�มปีรัะสิทธิภิ�พนัำ�นำรัวมถึง ก�รัว�งแผนำที�ดีี ก�รันำำ�ก�รัปรัะช่ัมที�มปีรัะสิทธิภิ�พ 
และก�รัเฝ้่�ติ้ดีต้�มผล

ขั�นำต้อนำที� 1: ว�งแผนำ
แบบอยิ��งด้ี�นำล��งนีำ�จะชั�วยิใหคู่้่ณว�งแผนำก�รัปรัะช่ัมอยิ��งมแีบบแผนำ บรัรัลวั่ต้ถป่รัะสงค์ู่ และเป็นำรัะเบียิบ ซึ่ึ�งปรัะกอบด้ีวยิ:
   วัต้ถป่รัะสงค์ู่และผลลัพธิที์�ต้้องก�รั- คู่่ณต้้องก�รับรัรัลวั่ต้ถป่รัะสงค์ู่ใดีในำต้อนำท้�ยิของก�รัปรัะช่ัม ทำ�ไมคู่่ณถึงต้้อง ปรัะช่ัม บ�อยิคู่รัั�งที�คู่่ณจะ
  ต้้องใชัก้�รัปรัะช่ัมเพื� ออภิปรั�ยิเรัื�องที�สำ�คัู่ญ แต้�คู่่ณส�ม�รัถใชัก้�รัปรัะช่ัมในำบ�งคู่รัั�ง หรัอืเวล�บ�งส�วนำของก�รัปรัะช่ัมเพื� อนำำ�เสนำอปรัะเด็ีนำ 
  เกี�ยิวกับสิทธิมิน่ำษยิชันำ หรัอืสำ�หรับัว�งแผนำก�รัจัดีกิจกรัรัมก�รัเขยีินำจดีหม�ยิ
    รัะเบียิบว�รัะก�รัปรัะช่ัม- กำ�หนำดีกรัอบเวล�ใหแ้ต้�ละหวัขอ้เพื� อที�จะส�ม�รัถทำ�ทก่อยิ��งใหเ้สรัจ็สิ�นำภ�ยิในำรัะยิะเวล�ที�กำ�หนำดี อยิ่�บนำพื� นำฐ�นำของ
  คู่ว�มเป็นำจรังิ และเลื�อนำหวัขอ้ที�ไม�ได้ีเป็นำว�รัะเรั�งดี�วนำออกไปในำก�รัปรัะช่ัมคู่รัั�งถัดีไป หรัอืทำ�แบบสำ�รัวจคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำออนำไลน์ำห�กคู่่ณมั�นำใจว��
  จะไม�ส�ม�รัถรัวบรัวมคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำของสม�ชักิไดีใ้นำว�รัะก�รัปรัะช่ัมนัำ�นำๆ หวัหน้ำ�กล่�มอ�จเป็นำผ้่นำำ�เสนำอในำหล�ยิๆ หวัขอ้ แต้�ก็คู่วรัส�งเสรัมิใหผ้่้อื�นำ
  รั�วมนำำ�เสนำอด้ีวยิ
   ก�รัเข้�รั�วม หวัขอ้หลักที�ต้้องตั้ดีสินำใจ และหวัขอ้ในำก�รัดีำ�เนิำนำง�นำ- ผ้่ทำ�หน้ำ�ที�บันำทึกว�รัะก�รัปรัะช่ัมส�ม�รัถบันำทึกรั�ยิละเอียิดีเหล��นีำ�ในำรัะหว��ง 
  ก�รัปรัะช่ัม คู่่ณอ�จตั้ดีสินำใจที�จะมอบหน้ำ�ที�นีำ�ใหเ้ป็นำหน้ำ�ที�ของทั�งกล่�ม และสรั�้งไฟัล์อิเล็กทรัอนิำกส์ที�ส�ม�รัถส�งต้�อไปใหส้ำ�หรับัทก่คู่นำได้ี

ขั�นำต้อนำที� 2: ก�รัดีำ�เนิำนำก�รัปรัะช่ัม
   สรั�้งบรัรัยิ�ก�ศที�นำ��ตื้�นำเต้้นำและมคีู่ว�มเป็นำกันำเอง
   ถ�มตั้วคู่่ณเองว�� ห�กนีำ�เป็นำก�รัปรัะช่ัมคู่รัั�งแรักของคู่่ณ คู่่ณจะรั่สึ้กถึงก�รัต้้อนำรับัที�ดีี และจะรั่สึ้กว��ง�นำของเข�นัำ�นำมคีู่ว�มสำ�คัู่ญและนำ��สนำใจ
    ลองกิจกรัรัมละล�ยิพฤติ้กรัรัม โดียิเฉพ�ะอยิ��งยิิ�งตั้�งแต้�ชั�วงต้้นำปีเพื� อชั�วยิใหผ้่้คู่นำรั่สึ้กเป็นำกันำเองและเสรัมิสรั�้งคู่ว�มสัมพันำธิ์
   ดีำ�เนิำนำต้�มรัะเบียิบว�รัะก�รัปรัะช่ัมเพื� อใหบ้รัรัลเ่ป้�หม�ยิของก�รัปรัะช่ัม และดีำ�เนิำนำก�รัอภิปรั�ยิใหเ้ป็นำไปอยิ��งส่ภ�พเรัยีิบรัอ้ยิ
   เชัญิชัวนำใหคู้่นำอื�นำๆ แบ�งปันำคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำ อยิ��ปล�อยิใหม้เีพียิงหนึำ�งหรัอืสองคู่นำพ่ดีเสียิส�วนำใหญ�
   สนัำบสน่ำนำใหแ้ต้�ละคู่นำทำ�หน้ำ�ที�ต้��งๆ รัวมถึงสม�ชักิใหม�ของกล่�ม

ขั�นำต้อนำที� 3: ติ้ดีต้�มผล
   ห�กคู่่ณต้้องก�รัใหแ้นำวคู่ว�มคิู่ดีที�ดีีและสรั�้งสรัรัค์ู่กล�ยิเป็นำคู่ว�มจรังิ คู่่ณคู่วรัติ้ดีต้�มผลง�นำของแต้�ละบ่คู่คู่ลที�ได้ีรับัมอบหม�ยิหน้ำ�ที�ไป
   เมื�อคู่่ณแบ�งบทบ�ทหน้ำ�ที�ใหกั้บสม�ชักิในำกล่�มของคู่่ณ คู่วรัตั้ดีสินำใจว��คู่่ณต้้องก�รัใหห้วัหน้ำ�กล่�ม ผ้่จดีบันำทึกว�รัะก�รัปรัะช่ัม เลข�น่ำก�รั หรัอื 
  ใคู่รัก็ต้�ม ติ้ดีต้�ออ�ส�สมคัู่รัเพื� อม�รั�วมทำ�ง�นำ (ดีที่� หวัขอ้ในำก�รัดีำ�เนิำนำก�รั ในำแบบอยิ��งก�รัปรัะช่ัม)
   เฝ้่�ติ้ดีต้�มผลด้ีวยิทัศนำคู่ติ้ในำเชังิบวก ต้รัวจสอบว��บ่คู่คู่ลนัำ�นำต้้องก�รัคู่ว�มชั�วยิเหลือหรัอืปรัะสบปัญห�ใดีๆ หรัอืไม�
   ในำบ�งคู่รัั�งสม�ชักิบ�งคู่นำอ�จต้้องหยิด่ีทำ�ง�นำถ้�ห�กพวกเข�มอี�ก�รัป่วยิคู่วรัเสนำอที�จะห�อ�ส�สมคัู่รัม�ชั�วยิทำ�หน้ำ�ที�แทนำ ห�กปัญห�ของ
  พวกเข�เป็นำสิ�งที�ส�ม�รัถคู่วบคู่่มได้ี (เชั�นำ เกิดีจ�กคู่ว�มเคู่รัยีิดีในำก�รัสอบ) ใหพ้วกเข�ห�ผ้่ที�จะม�ทำ�หน้ำ�ที�แทนำ
   ก�รัทบทวนำหวัขอ้ในำก�รัปฏิิบัติ้ง�นำอยิ��งรัวดีเรัว็ในำชั�วงต้้นำของก�รัปรัะช่ัมเป็นำวิธิทีี�ดีีในำก�รัทำ�ใหผ้่้ที�รับัผิดีชัอบในำง�นำนัำ�นำๆ 
  ได้ีรับัรั่แ้ละแกไ้ขปัญห�รั�วมกันำ แต้�ทำ�ใหก้รัะชับัด้ีวยิก�รัต้รัวจสอบว�� ง�นำเสรัจ็ หรัอื ไม�เสรัจ็

รักักิจกรัรัมของแอมเนำสตี้�รั�วมแสดีงคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำและแลกเปลี�ยินำ
คู่ว�มคิู่ดีเพื� อพัฒนำ�กิจกรัรัมในำอนำ�คู่ต้

กล่�มนัำกกิจกรัรัมของแอมเนำสตี้�รั�วมแลกเปลี�ยินำ
ในำปรัะเด็ีนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ



ก�รัว�งแผนำก�รัปรัะช่ัม --ตั้วอยิ��ง--

วันำที�:  8 ต่้ล�คู่ม 2020   เวล�:  12:10-1:00 นำ.     สถ�นำที�:  หอ้งเรัยีินำ 402
    
     --ผ้่บันำทึกรั�ยิง�นำก�รัปรัะช่ัมจะจดีบันำทึกชัื�อสม�ชักิที�เข้�รั�วมก�รัปรัะช่ัม--

ผ้่เข�้รั�วมก�รัปรัะช่ัม: Jerry, Prim, Pond, Beck, June, Sunita, Peter, Fong, Min-Jee, Prare.
   
     --เจ้�หน้ำ�ที�กล่�มคิู่ดีและเรัยีิบเรัยีิงวัต้ถ่ปรัะสงค์ู่เหล��นีำ�ล�วงหน้ำ�ก�อนำเข�้ปรัะช่ัม--

วัต้ถป่รัะสงค์ู่และผลลัพธิที์�ต้้องก�รั:
+ เพื� อทบทวนำแผนำง�นำสำ�หรับัก�รัรัะดีมทน่ำในำวันำที� 9 ต้.คู่.
+ เพื� อตั้ดีสินำใจรัป่แบบของกิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก
+ เพื� อรัะบ่วันำที� เวล� และสถ�นำที� ของกิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก

ว�รัะก�รัปรัะช่ัม     --ผ้่นำำ�กล่�มคิู่ดีและเรัยีิบเรัยีิงวัต้ถ่ปรัะสงค์ู่เหล��นีำ�ล�วงหน้ำ�ก�อนำเข�้ปรัะช่ัม--

ชั�วงเวล�       หวัข้อ                ผ้่นำำ�เสนำอ

12:10-12:15    กล��วต้้อนำรับั        Prim
    ทบทวนำว�รัะก�รัปรัะช่ัม

12:15-12:20  กล��วสรัป่รั�ยิง�นำเกี�ยิวกับหวัขอ้ต้��งๆ ของก�รัปรัะช่ัมคู่รัั�งล��ส่ดี     Beck

12:25-12:35  หวัขอ้ที�กล่�มจำ�เป็นำต้้องป้อนำข้อม่ล หรัอืต้้องตั้ดีสินำใจ:
    + ลงชัื�อเพื� อเข�้กะที�โต๊้ะสำ�หรับัก�รัรัะดีมท่นำของเรั�ศ่กรันี์ำ�
    + วันำที� เวล� และสถ�นำที�ของกิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก    Prim
    + จะถ��ยิภ�พกล่�มของเรั�สำ�หรับัหนัำงสือรั่�นำโรังเรัยีินำเมื�อไรั
    + ใคู่รัอยิ�กไปเข�้รั�วมปรัะช่ัม SERVICE บ้�ง

12:35-12:50   หวัขอ้ในำก�รัสนำทนำ�:       Sunita
    +  แนำวคิู่ดีสำ�หรับักิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก

12:50-12:55   ทบทวนำหวัขอ้ต้��งๆ ในำก�รัปรัะช่ัมนีำ�       Beck

12:55-1:00    ปรัะก�ศ: สถ�นำที� และเวล�ของก�รัปรัะช่ัมในำคู่รัั�งถัดีไป     Beck

หวัขอ้หลักที�ต้้องตั้ดีสินำใจ:  --ผ้่บันำทึกรั�ยิง�นำก�รัปรัะช่ัมจะจดีบันำทึกรัะหว��งก�รัปรัะช่ัม--
+ กิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก ถก่รัะบ่ใหจั้ดีในำวันำที� 10 ธิ.คู่. ในำชั�วงเวล�อ�ห�รัเที�ยิง
+ ก�รัถ��ยิรัป่เพื� อลงหนัำงสือรั่�นำจะเกิดีขึ�นำในำวันำที� 13 ต้.คู่. หลังก�รัเลิกปรัะช่ัมในำคู่รัั�งหน้ำ�
+ Min-Jee, Prim and Sunita จะเป็นำตั้วแทนำกล่�มของเรั�ในำก�รัปรัะช่ัม

หวัขอ้ในำก�รัปฏิิบัติ้ง�นำ :  --ผ้่บนัำทึกรั�ยิง�นำก�รัปรัะช่ัมจะจดีบนัำทึกรัะหว��งก�รัปรัะช่ัม และปรัะก�ศใหท้รั�บโดียิทั�วกันำหลังจบก�รัปรัะช่ัม--

หน้ำ�ที�                        ผ้่รับัผิดีชัอบ  วันำที�คู่รับกำ�หนำดี

1. 1.ในำวันำศ่กรันี์ำ�เตื้อนำผ้่ที�ดีแ่ลโต๊้ะรัะดีมทน่ำชั�นำมไข�ม่กของเรั�ถึงคู่ว�มรับัผิดีชัอบ    Beck    8 Oct.
ในำหน้ำ�ที�ของแต้�ละคู่นำ

2. ถ�มคู่่ณ Sa ว��เรั�ส�ม�รัถจัดีโต๊้ะ 4 โต๊้ะ สำ�หรับักิจกรัรัมเขยีินำเปลี�ยินำ โลกได้ีหรัอืไม�   Min-Jee    12 Oct.

3. ติ้ดีต้�อคู่่ณ Tony เพื� อถ��ยิรัป่ของพวกเรั�ลงหนัำงสือรั่�นำในำก�รัปรัะช่ัมคู่รัั�งถัดีไป     Pond    8 Oct.

4.แจ้งใหคู่้่ณ Sa ทรั�บว��มใีคู่รับ้�งที�อยิ�กไปเข�้รั�วมก�รัปรัะช่ัม      Min-Jee    12 Oct.

5. ห�รั�้นำเคู้่กที�ยินิำดีีจะบรัจิ�คู่เคู้่กเพื� อง�นำกิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก     Prare    19 Oct
(หม�ยิเหต่้: คู่รัอบคู่รัวัของ Mighty เป็นำเจ้�ของรั�้นำเบเกอรัี�)



แบบอยิ��งในำก�รัว�งแผนำก�รัปรัะช่ัม

วันำที�:      เวล�:      สถ�นำที�:

รั�ยิชัื�อผ้่เข้�รั�วม:

วัต้ถป่รัะสงค์ู่และผลลัพธิที์�ต้้องก�รั:

ว�รัะก�รัปรัะช่ัม

กรัอบเวล�      หวัขอ้                Presenter

หวัข้อหลักที�ต้้องตั้ดีสินำใจ:

หวัข้อในำก�รัปฏิิบัติ้ง�นำ
หน้ำ�ที�        ผ้่รับัผิดีชัอบ              วันำที�คู่รับกำ�หนำดี

1.

2.

3.

4.

5.

+
+
+

+
+
+



7) วิธิกี�รัจัดีกิจกรัรัมใหอ้อกม�นำ��สนำใจ
A) ตั้�งเป้�หม�ยิ
  
   อะไรัคืู่อวัต้ถป่รัะสงค์ู่ของก�รัจัดีกิจกรัรัมนีำ�  (เพรั�ะอะไรัเรั�ถึงอยิ�กจัดีกิจกรัรัมนีำ�)
   
   ตั้วชัี�วัดี:
   # จำ�นำวนำของคู่นำที�จะม�เข�้รั�วมกิจกรัรัม: _____
   # จำ�นำวนำของผ้่เข�้รั�วมลงชัื�อในำจดีหม�ยิและลงชัื�อเพื� อเรัยีิกรัอ้งในำง�นำ: _____
   # จำ�นำวนำสม�ชักิใหม�ที�เรั�จะรับัสมัคู่รั: _____

   เรั�จำ�เป็นำต้้องใชัท้รัพัยิ�กรัอะไรับ้�งในำก�รัจัดีกิจกรัรัมนีำ�?

B) ก�รัว�งแผนำโคู่รังก�รั
ขั�นำต้อนำ:
   รัวบรัวมแนำวคิู่ดีเกี�ยิวกับกิจกรัรัมจ�กทก่คู่นำในำกล่�ม ทก่คู่นำคู่วรัรั่สึ้กถึงก�รัมสี�วนำรั�วม
   ใชัแ้บบอยิ��งก�รัว�งแผนำโคู่รังก�รัด้ี�นำล��ง เขยีินำรั�ยิก�รั บทบ�ทหน้ำ�ที�ทั�งหมดีที�จำ�เป็นำ และทำ�ง�นำเพื� อนัำบถอยิหลังจ�กวันำที�จัดีกิจกรัรัม
   คู่วรัรัะบ่ใหแ้ต้�ละหน้ำ�ที�มคีู่ว�มเฉพ�ะเจ�ะจงและส�ม�รัถวัดีผลได้ี (เชั�นำ ก�รัทำ�ใบปลิว 100 ใบ จะมคีู่ว�มชัดัีเจนำกว�� ก�รัทำ�ก�รัเผยิแพรั�)
   มอบหม�ยิใหคู้่นำเพียิงคู่นำเดีียิวรับัผิดีชัอบในำก�รัทำ�ง�นำใหส้ำ�เรัจ็ในำแต้�ละหน้ำ�ที� แม้ว��จะมผ้่ีอื�นำชั�วยิก็ต้�ม
   คู่วรัตั้�งใหห้นึำ�งคู่นำเป็นำผ้่จัดีก�รัง�นำ เพื� อต้รัวจสอบว��มใีคู่รัต้้องก�รัคู่ว�มชั�วยิเหลือหรัอืไม� และต้รัวจสอบว��คู่นำเหล��นัำ�นำม�ถก่ท�งแล้วหรัอืไม�
   ขอใหคู้่นำชั�วยิ และเคู่�รัพก�รัเข�้ม�มีส�วนำรั�วมของผ้่ที�เข�้ม�ชั�วยิเหลือด้ีวยิ เพรั�ะเป็นำก�รัดีีกว��สำ�หรับัสม�ชักิที�จะยิอมรับัอยิ��งต้รังไปต้รังม�
  ในำสิ�งที�พวกเข�ส�ม�รัถทำ�ได้ี แทนำที�จะต้กลงทำ�ในำสิ�งที�เกินำคู่ว�มส�ม�รัถของพวกเข�
   คู่วรัมองว��แต้�ละหน้ำ�ที�เปรัยีิบเสมอืนำเป็นำโอก�สใหส้ม�ชักิหล�ยิๆ คู่นำมสี�วนำรั�วมในำก�รัทำ�ง�นำ
   ห�กมีคู่นำไม�เพียิงพอที�จะทำ�ง�นำในำแต้�ละหน้ำ�ที�ที�จำ�เป็นำ ใหห้�รัอืว��กล่�มของคู่่ณจะยิงัส�ม�รัถทำ�กิจกรัรัมต้�อได้ีหรัอืไม�
   จัดีทำ�แผนำโคู่รังก�รัของคู่่ณในำรัป่แบบเอกส�รัอิเล็กทรัอนิำกส์ที�ส�ม�รัถส�งต้�อขอ้ม่ลได้ี (เชั�นำ Google Sheets หรัอื Google Docs)
   ใชัก้�รัปรัะช่ัมเพื� อต้รัวจสอบว��กล่�มของคู่่ณทำ�ง�นำได้ีทันำต้�มกำ�หนำดีก�รั และแกไ้ขปัญห�ได้ีทันำท�วงทีหรัอืไม�
ง�นำทั�วไป:
   สำ�รัวจนำโยิบ�ยิต้��งๆ ของโรังเรัยีินำที�เกี�ยิวขอ้ง: ก�รัใชัส้ถ�นำที�จัดีง�นำ ก�รันำำ�วิทยิ�กรัม�บรัรัยิ�ยิที�โรังเรัยีินำ และอื�นำๆ
   สำ�รัวจทรัพัยิ�กรัที�โรังเรัยีินำมอียิ่� (เชั�นำ ก�รัจ��ยิเงนิำรั�งวัลเกียิรัติ้ยิศสำ�หรับัวิทยิ�กรัและศิลปินำ)
   ก�รัว�งแผนำรัป่แบบกิจกรัรัม (เชั�นำ ก�รับรัรัยิ�ยิด้ีวยิวิธิกี�รั ถ�ม-ต้อบ ก�รัพ่ดีคู่่ยิด้ีวยิรัป่แบบก�รัสัมภ�ษณ์ เปิดีใหอ้ภิปรั�ยิ
  เป็นำกล่�ม หรัอืเปิดีโอก�สใหแ้ต้�ละคู่นำพ่ดีคู่นำละ 5 นำ�ที)
   ตั้ดีสินำใจเกี�ยิวกับรัะยิะเวล�ของกิจกรัรัมและกำ�หนำดีก�รั (เชั�นำ ก�รักล��วเปิดีง�นำ ใชัเ้วล� 2 นำ�ที และอื�นำๆ)
   คิู่ดีทบทวนำถึงคู่ว�มท้�ท�ยิหรัอืปัญห�ที�อ�จเกิดีขึ�นำเพื� อคู่�ดีก�รัณ์ก�รัแกไ้ขปัญห�ล�วงหน้ำ� หรัอืเพื� อขอคู่ำ�แนำะนำำ�จ�กเจ้�หน้ำ�ที�
   จองสถ�นำที� และนัำดีหม�ยิวิทยิ�กรั (ถ้�ม)ี
   สื�อส�รัรั�ยิละเอียิดีที�สำ�คัู่ญใหกั้บวิทยิ�กรั หรัอืศิลปินำทรั�บ (ก�รัจัดีสรัรัเวล� รัป่แบบผัง เวล�ง�นำ ก�รัเดิีนำท�ง และอื�นำๆ )
   สำ�รัองอ่ปกรัณ์หรัอืต้รัวจสอบคู่ว�มพรัอ้มของอ่ปกรัณ์ที�มอียิ่� (เชั�นำ ไมโคู่รัโฟันำ หรัอืเคู่รัื�องฉ�ยิแอลซึ่ดีีี)
   สำ�รัองเก้�อี� หรัอืขอใหเ้จ้�หน้ำ�ที�ของโรังเรัยีินำชั�วยิในำก�รัจัดีเต้รัยีิมสถ�นำที�
   สรั�้งสื�อปรัะชั�สัมพันำธิ ์(เชั�นำใบปลิว ไฟัล์รัป่ภ�พ JPG หรัอื GIF สำ�หรับัสื�อดิีจิทัล): ออกแบบ ตี้พิมพ์ และแจกจ��ยิ
   สนัำบสน่ำนำใหส้ม�ชักิแต้�ละคู่นำกล้�ที�จะแสดีงคู่ว�มคิู่ดีเหน็ำในำง�นำ และรับัป�กว��จะเข�้รั�วมง�นำ
   ตั้ดีสินำใจเกี�ยิวกับบทบ�ทหน้ำ�ที�: ทีมง�นำจัดีตั้�ง ทีมง�นำในำก�รัเก็บกว�ดี ฝ่่�ยิต้้อนำรับั ฝ่่�ยิจัดีก�รัเรัื�องสถ�นำที� หวัหน้ำ�ฝ่่�ยิอ่ปกรัณ์, โฆ่ษก และอื�นำๆ

C) ก�รัเปิดีตั้ว ก�รัเฉลิมฉลอง และก�รัปรัะเมนิำผล
ก�รัเปิดีตั้ว:  เชัื�อมั�นำในำก�รัว�งแผนำของคู่่ณและเชัื�อมั�นำในำกันำและกันำ จงมคีู่ว�มยิดืีหยิ่�นำห�กบ�งสิ�ง
       ไม�เป็นำไปต้�มแผนำที�ว�งไว้ อยิ��ลืมที�จะสน่ำก และทำ�ใหผ้่้เข�้รั�วมง�นำรั่สึ้กเป็นำที�ต้้อนำรับั
ก�รัเฉลิมฉลอง:  ในำก�รัปรัะช่ัมคู่รัั�งถัดีไป คู่วรัจัดีง�นำฉลองและกล��วขอบคู่่ณต้�อสม�ชักิในำกล่�มของคู่่ณ 
   ส�งคู่ำ�ขอบคู่่ณไปยิงัผ้่ที�ชั�วยิเหลือง�นำ
ก�รัปรัะเมนิำผล:  ทำ�รั�ยิก�รัหวัขอ้ยิ�อยิสองรั�ยิก�รับนำกรัะดี�นำไวท์บอรัด์ี: (a) มอีะไรับ้�งที�ทำ�ออกม�ได้ีดีี 
   (b) เรั�จะส�ม�รัถปรับัปรัง่อะไรับ้�ง



รัป่แบบก�รัว�งแผนำโคู่รังก�รั
วันำคู่รับ     หน้ำ�ที�     ผ้่รับัผิดีชัอบ               สถ�นำะ
กำ�หนำดี       

   ง�นำกิจกรัรัม!



เป้�หม�ยิสำ�หรับัปีก�รัศึกษ�

กิจกรัรัม   เรั�จะดึีงดีด่ีผ้่คู่นำในำช่ัมชันำของเรั�ใหเ้ข้�ม�มสี�วนำรั�วมผ��นำกิจกรัรัมและก�รัดีำ�เนิำนำง�นำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ
       จำ�นำวนำของผ้่เข�้รั�วมลงชัื�อในำจดีหม�ยิและลงชัื�อเพื� อเรัยีิกรัอ้ง: __440___
      • 140 ในำกิจกรัรัมเขียินำ เปลี�ยินำ โลก:
       o 20 คู่นำจะเขยีินำจดีหม�ยิคู่นำละ 2 ฉบับ (40)
       o 50 คู่นำจะเข�้รั�วมลงชัื�อเพื� อเรัยีิกรัอ้งคู่นำละ 2 ฉบับ (100)
      • จดีหม�ยิ 100 ฉบับ จ�กก�รัปรัะช่ัมกล่�ม
       o 10 คู่นำจะเขยีินำจดีหม�ยิคู่นำละ 10 ฉบับ
      • 200 ล�ยิเซึ่น็ำในำใบลงชัื�อเพื� อเรัยีิกรัอ้ง จ�กก�รัพบปะแบบรั�วมโต๊้ะกันำ 4 คู่รัั�ง 
         (2 คู่รัั�งในำหนึำ�งภ�คู่เรัยีินำ) 
       o 25 คู่นำจะลงชัื�อในำเพื� อเรัยีิกรัอ้งคู่นำละ  2 ฉบับ ในำแต้�ละคู่รัั�งของ
          ก�รัพบปะแบบรั�วมโต๊้ะกันำ (50x4=200)

     จำ�นำวนำของผ้่ที�จะม�เข�้รั�วมในำกิจกรัรัมต้��งๆ: __150___
      • Write for Rights - ผ้่เข�้รั�วม 70 คู่นำ
      • Speaker on refugees - ผ้่เข�้รั�วม 40 คู่นำ
      • Art for Amnesty - ผ้่เข�้รั�วม 40 คู่นำ

     จำ�นำวนำคู่นำที�เรั�จะส�ม�รัถเข�้ถึงผ��นำสื�อท�งภ�พและดิีจิทัล: __600___
     (เรั�มคีู่ว�มเชัื�อว��เรั�จะส�ม�รัถเข�้ถึงนัำกเรัยีินำ 520 คู่นำ และสม�ชักิ 80 คู่นำ)

ผ้่สนัำบสน่ำนำ   เรั�จะสรัรัห�ผ้่ที�สนัำบสน่ำนำสิทธิมิน่ำษยิชันำ
    
    ปัจจ่บันำเรั�มสีม�ชักิอยิ่� __10___ คู่นำ.

    เรั�จะทำ�ก�รัขยิ�ยิกล่�มของเรั�เพื� อใหม้จีำ�นำวนำสม�ชักิทั�งหมดี 20 คู่นำ(สม�ชักิ หม�ยิถึง คู่นำที�จะม�เข้�รั�วมปรัะช่ัม 3 คู่รัั�งเป็นำอยิ��งน้ำอยิ)

    เรั�คืู่อแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ; ดัีงนัำ�นำเรั�จึงจะทำ�ใหอ้ยิ��งน้ำอยิ 80% ของสม�ชักิในำกล่�มของเรั�กล�ยิม�
    เป็นำสม�ชักิของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิอยิ��งเป็นำท�งก�รั ซึ่ึ�งนัำ�นำหม�ยิถึงนัำกเรัยีินำทั�ง __16__ คู่นำ

ทรัพัยิ�กรั   เรั�จะสรัรัห�ทรัพัยิ�กรัเพิ�มเติ้ม เพื� อสนัำบสน่ำนำง�นำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำของแอมเนำสตี้�
    
    เรั�ได้ีทำ�ก�รัคู่�ดีก�รัณ์เอ�ไว้ว��เรั�จะต้้องใชัง้บปรัะม�ณ __2,000฿___ บ�ท 
    เพื� อบรัหิ�รัจัดีก�รักล่�มของเรั�ในำปีนีำ�
    (เงนิำจำ�นำวนำนีำ�คืู่อส�วนำที�จำ�เป็นำต้้องใชัส้ำ�หรับัวัสด่ีในำก�รัทำ�ป้�ยิ เป็นำเงนิำต้้นำท่นำเพื� อจัดีกิจกรัรัม
    ก�รัรัะดีมทน่ำของเรั� และเรั�จะขอใหโ้รังเรัยีินำจ��ยิเงนิำรั�งวัลใหกั้บวิทยิ�กรัที�เรั�เชัญิม�บรัรัยิ�ยิ 
    อีกทั�งเรั�จะใชัอ่้ปกรัณ์ที�อ�จ�รัยิที์�ปรักึษ�ของเรั�มอียิ่�แล้วในำหอ้งเรัยีินำเมื�อจำ�เป็นำ)

    เรั�จะรัะดีมทน่ำจำ�นำวนำ _3,000฿_  บ�ท เพื� อกล่�มนัำกเรัยีินำของเรั� และ__6,000฿__บ�ท
    สำ�หรับัแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ
    
    เรั�จะรักัษ�กล่�มของเรั�ใหด้ีำ�เนิำนำต้�อไปเพื� อชั�วยิสนัำบสน่ำนำง�นำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ
    หนำท�งที�เรั�ส�ม�รัถทำ�ได้ีเพื� อชั�วยิใหก้ล่�มนัำกเรัยีินำดีำ�เนิำนำต้�อไป
     • สม�ชักิปัจจ่บันำแต้�ละคู่นำจะเชัญิชัวนำนัำกเรัยีินำหนึำ�งคู่นำที�อย่ิ�ในำชัั�นำเรัยีินำที�ต้ำ�กว�� 
        (มัธิยิมศึกษ�ปีที� 3 และ 4) เพื� อม�เข�้รั�วมก�รัปรัะช่ัม
     • เรั�จะรัะดีมทน่ำ 1,000 บ�ท สำ�หรับัสม�ชักิกล่�มปีหน้ำ�
     • เรั�จะสนัำบสน่ำนำใหนั้ำกเรัยีินำชัั�นำมธัิยิมศึกษ�ปีที� 4 ม�เป็นำผ้่นำำ�ในำก�รัจัดีกิจกรัรัมบ�งอยิ��ง
        ซึ่ึ�งเป็นำก�รัฝึ่กฝ่นำในำก�รัเป็นำสม�ชักิรั่�นำพี�ของล่�มในำปีหน้ำ�
     • เรั�จะขอคู่ำ�แนำะนำำ�จ�กคู่่ณคู่รัข่องเรั�สองคู่นำเกี�ยิวกับนัำกเรัยีินำที�อ�ยิน้่ำอยิกว�� ที�อ�จมี
        คู่ว�มสนำใจในำด้ี�นำสิทธิมิน่ำษยิชันำ ซึ่ึ�งส�ม�รัถนำำ�ม�ฝึ่กฝ่นำใหเ้ป็นำผ้่นำำ�ที�ดีีได้ี 

8) ตั้วอยิ��งแผนำง�นำกล่�ม

สม�ชักิกล่�ม
รั่�นำถัดีไป



กิจกรัรัมต้��งๆ
3 กิจกรัรัมหลักของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ:
    สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�  • จัดีใหม้กี�รัอบรัมในำวิชั�สิทธิมิน่ำษยิชันำเบื�องต้้นำในำก�รัปรัะช่ัมกล่�ม (ภ�คู่เรัยีินำที� 1)
     • จัดีทำ�โปสเต้อรัเ์กี�ยิวกับสิทธิมิน่ำษยิชันำสำ�หรับัโรังเรัยีินำ (ภ�คู่เรัยีินำที� 1)
     • ทำ�ง�นำรั�วมกับคู่่ณคู่รัร่ัะดัีบชัั�นำปรัะถมเพื� อใหคู้่ว�มรั่แ้ก�เด็ีกๆ (ภ�คู่เรัยีินำที� 2)
     • ทำ�ง�นำรั�วมกับคู่่ณคู่รัศิ่ลปะ ในำง�นำแสดีงท�งศิลปะ ศิลปะเพื� อมน่ำษยิชั�ติ้ (ภ�คู่เรัยีินำที� 2)    
  qก�รัรัะดีมทน่ำของแอมเนำสตี้�  • ข�ยิชั�นำมไข�ม่ก (ภ�คู่เรัยีินำที� 1)
     • ออกแบบและจำ�หนำ��ยิเสื�อยิดืี (ภ�คู่เรัยีินำที� 2)
     • เก็บเงนิำคู่��เข�้ชัมในำกิจกรัรัมคืู่นำฉ�ยิหนัำง (ภ�คู่เรัยีินำที� 2)
   
  กิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก   เรั�จะจัดีใหม้งี�นำวันำเกิดีสำ�หรับัปฏิิญญ�ส�กลว��ด้ีวยิสิทธิมิน่ำษยิชันำ พรัอ้มกับขอ้ม่ลของ
     กรัณีตั้วอยิ��งของกิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก และอ่ปกรัณ์ในำก�รัเขียินำจดีหม�ยิ
     ในำวันำที� 10 ธินัำว�คู่ม (วันำสิทธิมิน่ำษยิชันำ)

ปรัะเด็ีนำที�ใหคู้่ว�มสนำใจ:
  ปรัะเด็ีนำที�ใหคู้่ว�มสนำใจ #1  ผ้่ลี�ภัยิ (โดียิเฉพ�ะผ้่ลี�ภัยิในำปรัะเทศไทยิ)

  ปรัะเด็ีนำที�ใหคู้่ว�มสนำใจ #2   นัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ

&

&

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่กั้บกล่�มของเรั�เกี�ยิวกับปรัะเด็ีนำได้ีอยิ��งไรั:
 • ส�งเนืำ�อห�และวีดีีโอใหแ้ก�สม�ชักิเพื� อศึกษ�
 • นำำ�เสนำอโดียิสม�ชักิกล่�ม
 • วิทยิ�กรั (โดียิ ผ้่ลี�ภัยิที�อยิ่�ในำกรัง่เทพฯ)

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่แ้ก�คู่นำในำโรังเรัยีินำของเรั�อยิ��งไรั:
 • จัดีใหม้วิีทยิ�กรัม�บรัรัยิ�ยิ
 • ก�รัช่ัมน่ำมของสม�ชักิกล่�มในำโรังเรัยีินำเพื� อ  
  เรัยีิกรัอ้งคู่ว�มสนำใจจ�กเพื� อนำๆและคู่่ณคู่รั่
 • จัดีทำ�โปสเต้อรัเ์พื� อใหข้อ้ม่ลทั�วโรังเรัยีินำ

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่กั้บกล่�มของเรั�เกี�ยิวกับปรัะเด็ีนำได้ีอยิ��งไรั:
 • ส�งเนืำ�อห�และวิดีีโอใหแ้ก�สม�ชักิเพื� อศึกษ�
 • นำำ�เสนำอโดียิสม�ชักิกล่�ม
 • วิทยิ�กรั (โดียิสม�ชักิของแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ)

เรั�จะใหคู้่ว�มรั่แ้ก�คู่นำในำโรังเรัยีินำของเรั�อยิ��งไรั:  
 • จัดีใหม้วิีทยิ�กรัม�บรัรัยิ�ยิ
 • ป้�ยิ คัู่ทเอ�ท์ ของนัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ 
 • จัดีก�รัพบปะแบบตั้วต้�อตั้ว เพื� อใหข้อ้ม่ล    
เกี�ยิวกับ นัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ

เรั�จะทำ�ใหส้ม�ชักิของเรั�มีส�วนำรั�วมในำกิจกรัรัมได้ีอยิ��งไรั:
 • จัดีก�รัปรัะช่ัม และเขยีินำจดีหม�ยิ
 • เข�้รั�วมกิจกรัรัมที�จัดีโดียิบ่คู่ล�กรัจ�กแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ

เรั�จะทำ�ใหสั้งคู่มโรังเรัยีินำของเรั�เข�้ม�มสี�วนำรั�วมได้ีอยิ��งไรั:
 • จัดีก�รัพบปะแบบตั้วต้�อตั้ว และลงชัื�อเรัยีิกรัอ้งเพื� อ
  ชั�วยิเหลือนัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ
 • กรัะจ�ยิก�รัปฏิิบัติ้ก�รัท�งออนำไลน์ำผ��นำสื�อโซึ่เชัยีิลมีเดีียิ

เรั�จะทำ�ใหส้ม�ชักิของเรั�มีส�วนำรั�วมในำกิจกรัรัมได้ีอยิ��งไรั:
 • ก�รัเขยีินำจดีหม�ยิในำกรัณีเฉพ�ะ 
  (จ�กแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ)

เรั�จะทำ�ใหสั้งคู่มโรังเรัยีินำของเรั�เข�้ม�มสี�วนำรั�วมได้ีอยิ��งไรั:
 • รัวบรัวมอ่ปกรัณ์เหลือใชัข้องโรังเรัยีินำเพื� อมอบใหผ้่้ลี�ภัยิในำปรัะเทศไทยิ
 • จัดีก�รัพบปะแบบตั้วต้�อตั้ว และลงชัื�อเรัยีิกรัอ้งเพื� อชั�วยิเหลือผ้่ลี�ภัยิ
 • กรัะจ�ยิก�รัปฏิิบัติ้ก�รัท�งออนำไลน์ำผ��นำสื�อโซึ่เชัยีิลมีเดีียิ

ปรัะเด็ีนำที� 2: นัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ (ภ�คู่เรัยีินำที� 2)

ก�รัใหคู้่ว�มรั่้ ก�รัรัณรังค์ู่

ก�รัใหคู้่ว�มรั่้ ก�รัรัณรังค์ู่

ปรัะเด็ีนำที� 1: ผ้่ลี�ภัยิ (ภ�คู่เรัยีินำที� 1)



ภ�คู่เรัยีินำที� #2 - ปรัะเด็ีนำ: นัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ

เดืีอนำ 1: มกรั�คู่ม
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
13 ม.คู่. - เปิดีภ�คู่เรัยีินำ
24 ม.คู่. - ไม�มีก�รัเรัยีินำก�รัสอนำ
วันำปรัะช่ัม:
14 -  ว�งแผนำ (ปรักึษ�เรัื�องปรัะเด็ีนำนัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ 
 ออกแบบเสื�อยิดืีเพื� อง�นำรัะดีมทน่ำ)
21 -  ก�รันำำ�เสนำอง�นำ: นัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ ก�รัเขยีินำจดีหม�ยิ
28 -  ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�สำ�หรับัโรังเรัยีินำปรัะถม)

เดืีอนำ 2: กม่ภ�พันำธิ์
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
10 ก.คู่. - วันำหยิด่ี
วันำปรัะช่ัม:
4 -  ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�สำ�หรับัโรังเรัยีินำปรัะถม)
11 -  ว�งแผนำ (จัดีทำ�ป้�ยิขนำ�ดีเท��ตั้วจรังิของนัำกปกป้องสิทธิ)ิ
18 -  ว�งแผนำ (เลือกแบบเสื�อยืิดี ทำ�ภ�พปรัะกอบนัำกปกป้องสิทธิใิหเ้สรัจ็)
25 -   วิทยิ�กรัจ�กสำ�นัำกง�นำแอมเนำสตี้� ปรัะเทศไทยิ พ่ดีเรัื�องนัำกปกป้องสิทธิฯิ
กิจกรัรัม:
สิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ� - นัำกเรัยีินำปรัะถม 2 หอ้ง [วันำที� Ms. Singh]
18/19 - จัดีภ�พแสดีงนัำกปกป้องสิทธิมิน่ำษยิชันำ

เดืีอนำ 3: มนีำ�คู่ม
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
13 ม.ีคู่. -  สิ�นำส่ดีไต้รัม�ส 3
18 มี.คู่. -  ไม�มีก�รัเรัยีินำก�รัสอนำ
วันำปรัะช่ัม:
3 -  ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: รั�วมง�นำกับ Mr. Sa: วิชั�ศิลปะสรั�้งผลง�นำจ�กปรัะเด็ีนำนัำกปกป้อง
 สิทธิมิน่ำษยิชันำ (ศิลปะเพื� อมน่ำษยิชั�ติ้) 
10 -  ก�รันำำ�เสนำอง�นำและก�รัเขียินำจดีหม�ยิ
17 -  ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: คืู่นำฉ�ยิหนัำง)
24 -  ว�งแผนำ: ทำ�ง�นำกับ Mr. Sa- เพื� อจัดีแสดีงผลง�นำในำนิำทรัรัศก�รั 
 ศิลปะเพื� อมน่ำษยิชั�ติ้
กิจกรัรัม:
8 -  วันำสต้รัสี�กล- จัดีโต๊้ะกิจกรัรัม ข�ยิเสื�อ
28 -  ศิลปะเพื� อมน่ำษยิชั�ติ้

เดืีอนำ 4: เมษ�ยินำ
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
6 เม.ยิ. - ไม�มีก�รัเรัยีินำก�รัสอนำ 
13-20 เม.ยิ. - วันำหยิด่ีสงกรั�นำต์้
วันำปรัะช่ัม:
7 - ว�งแผนำ (ปรัะเมินำศิลปะเพื� อมน่ำษยิชั�ติ้; คืู่นำฉ�ยิหนัำง)
14 - ก�รันำำ�เสนำอง�นำและก�รัเขยีินำจดีหม�ยิ
21 - ไม�มีก�รัปรัะช่ัม
28 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: คืู่นำฉ�ยิหนัำง)
กิจกรัรัม:
31 - คืู่นำฉ�ยิหนัำง (มีก�รัข�ยิตั้�วภ�พยินำต์้ในำรั�คู่�ที�ลดีลงหลังเลิกเรัยีินำ)

เดืีอนำ 5: พฤษภ�คู่ม
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
4-5 พ.คู่. - วันำหยิด่ี
25-29 พ.คู่.- สอบปล�ยิภ�คู่
<<<5 มถิน่ำ�ยินำ - วันำส่ดีท้�ยิของปีก�รัศึกษ�>>>
วันำปรัะช่ัม:
12 - ก�รันำำ�เสนำอง�นำและก�รัปรัะช่ัม
19 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: เลือกผ้่นำำ�กล่�มสำ�หรับัปีก�รัศึกษ�หน้ำ�)
26 – ง�นำเฉลิมฉลองจบปีก�รัศึกษ�ของกล่�ม

ปฏิิทินำ
ภ�คู่เรัยีินำที� #1 - ปรัะเด็ีนำ: ผ้่ลี�ภัยิ

เดืีอนำ 1: สิงห�คู่ม
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
13 ส.คู่. - เปิดีเทอม
วันำปรัะช่ัม:
อังคู่�รั 20 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: เต้รัยีิมก�รัปรัะช่ัมวันำที� 3 ก.ยิ.)
อังคู่�รั 27 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: เต้รัยีิมก�รัปรัะชั�สัมพัมธิช์ัมรัม)
กิจกรัรัม:
27-30 - เต้รัยีิมโปสเต้อรั ์โซึ่เชัยีิลมเีดีียิสำ�หรับัก�รัปรัะช่ัมวันำที� 3 ก.ยิ.

เดืีอนำ 2: กันำยิ�ยินำ
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
20 ก.ยิ. - วันำหยิด่ี
วันำปรัะช่ัม:
3 - ก�รัแนำะนำำ�ถึงแอมเนำสตี้�และสิทธิมิน่ำษยิชันำเบื�อต้้นำ 
(จ่ดีปรัะสงค์ู่: ปฐมนิำเทศสม�ชักิใหม�)
10 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: ปรักึษ�ห�รัอืและเลือกปรัะเด็ีนำที�สนำใจ)
17 - นำำ�เสนำอปรัะเด็ีนำที�เลือก #1 (ผ้่ลี�ภัยิ)
24 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: ง�นำรัะดีมทน่ำ ง�นำช่ัมน่ำมโรังเรัยีินำเดืีอนำ ต้.คู่.)
กิจกรัรัม:
1 - วันำชัมรัมโรังเรัยีินำ - จัดีโต๊้ะกิจกรัรัม

เดืีอนำ 3: ต่้ล�คู่ม
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
10 ต้.คู่. - ไม�มกี�รัเรัยีินำก�รัสอนำ
14 ต้.คู่. - วันำหยิด่ี
16 ต้.คู่. - ไม�มกี�รัเรัยีินำก�รัสอนำ
21-25 ต้.คู่. - หยิด่ีกล�งภ�คู่
วันำปรัะช่ัม:
1 - วิทยิ�กรัพ่ดีเรัื�องผ้่ลี�ภัยิ ว�งแผนำก�รัช่ัมน่ำมของสม�ชักิกล่�ม
      ในำโรังเรัยีินำ; เชัค็ู่อินำ : ว�งแผนำง�นำรัะดีมทน่ำ
8 - วิทยิ�กรัพ่ดีเรัื�องผ้่ลี�ภัยิ ว�งแผนำก�รัช่ัมน่ำมของสม�ชักิกล่�ม
      ในำโรังเรัยีินำ
15 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: กิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก,
        โปสเต้อรัข์อ้ม่ลเกี�ยิวกับผ้่ลี�ภัยิ)
22 - ไม�มกี�รัปรัะช่ัม
29 - ว�งแผนำ (ซึ่อ้มสำ�หรับัก�รัช่ัมน่ำมโรังเรัยีินำ)
กิจกรัรัม:
ศ่กรั ์11 - ง�นำรัะดีมทน่ำชั�วงพักกล�งวันำ พรัอ้มโต๊้ะแนำะนำำ� AI 
1 หรัอื 8 วิทยิ�กรัพ่ดีเรัื�องผ้่ลี�ภัยิ (วันำที�ยิงัไม�ยินืำยินัำ)
30 – ทำ�ก�รัช่ัมน่ำมของสม�ชักิกล่�มในำโรังเรัยีินำ (ปรัะเด็ีนำผ้่ลี�ภัยิ)

เดืีอนำ 4: พฤศจิก�ยินำ
วันำปรัะช่ัม:
5 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: โปสเต้อรัโ์คู่รังก�รัสิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�)
12 - นำำ�เสนำอง�นำและเขยีินำจดีหม�ยิ
19 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: โปสเต้อรัโ์คู่รังก�รักิจกรัรัมก�รัเขยีินำ  
        เปลี�ยินำ โลก)
26 - จัดีแสดีงภ�พเกี�ยิวกับสิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�ในำโรังเรัยีินำ
กิจกรัรัม:
15-17 พ.ยิ. - ก�รัปรัะช่ัม ServICE 
26 พ.ยิ.-10 ธิ.คู่. – จัดีแสดีงภ�พเกี�ยิวกับสิทธิมิน่ำษยิชันำศึกษ�

เดืีอนำ 5: ธินัำว�คู่ม
วันำสำ�คัู่ญของโรังเรัยีินำ:
5 ธิ.คู่. - วันำหยิด่ี
12-18 - สอบ
23 ธิ.คู่. - สิ�นำส่ดีภ�คู่เรัยีินำที� 1 และไต้รัม�สที� 2
23 ธิ.คู่. -12 ม.คู่. - ปิดีเทอมฤดีห่นำ�ว
วันำปรัะช่ัม:
3 - ว�งแผนำ (จ่ดีปรัะสงค์ู่: กิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก
กิจกรัรัม:
10 ธิ.คู่. - กิจกรัรัมเขยีินำ เปลี�ยินำ โลก




