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ก ำหนดกำรพิธีเปิดและปฐมนิเทศ 
หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 

วันพฤหัสดบีท่ี 8 ธันวำคม 2565 ณ ห้องภูวนำถประชำธิปก สถำบันพระปกเกล้ำ 
 

** แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย** 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 (พิธีเปิดและปฐมนิเทศ) 

09.00 - 09.45 น. 
นักศึกษำลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม 
พร้อมรับอำหำรว่ำง 

  

09.45 - 09.50 น. 
รับชมวีดีทัศน์ 
 - กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 - สถำบันพระปกเกล้ำ 

  

09.50 - 09.55 น. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กล่ำวรำยงำน   

09.55 – 10.00 น. 
กล่ำวเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร 
ธรรมำภิบำลกับกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศส ำหรับผู้บริหำร 

นายอนุกูล ปีดแก้ว** 
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ 

10.00 - 11.00 น. 
ร่วมกล่ำวเปิดกำรศึกษำอบรมและบรรยำยพิเศษ 
หัวข้อ “การปรับตัวของระบบราชการต่อความ 
ท้าทายใหม่ในปัจจุบันและอนาคต” 

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย**  
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

11.00 - 12.00 น. 
บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ผู้บริหารกับการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ” 

นางจินตนา จันทร์บ ารุง 
อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 

1) ชี้แจงวิธีกำรจัดกำรศึกษำอบรมผ่ำนระบบ Zoom 
2) ชี้แจงกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรส่วนบุคคล  
(A change proposals)  
3) กำรประเมินผลหลักสูตร และทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
นำยภควัต อัจฉริยปัญญำ 
ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 17.45 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อำจำรย์กฤศ  แก้วประเสริฐ  

หมายเหตุ **รอการยืนยัน และก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ก ำหนดกำรศึกษำอบรม 
หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 

ระหว่ำงวันท่ี 9 ธันวำคม 2565 – 21 มกรำคม 2566 
จัดกำรศึกษำอบรม ณ ห้องภูวนำถประชำธิปก สถำบันพระปกเกล้ำ และผ่ำนระบบ zoom 

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

9.00 – 12.00 น. หลักธรรมำภิบำลตำมรัฐธรรมนูญ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  

13.00 – 16.00 น. 
เพศและเพศภำวะ (Sex and gender) และแนวคิด
เรื่องควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

รองศำสตรำจำรย์ ชลิดำภรณ์ สงสัมพันธ์  

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ zoom 

9.00 – 12.00 น. 
หลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และควำมทับซ้อนของ
เหตุและปัจจัยต่ำง ๆ (Intersectionality) 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ วิทิต มันตำภรณ์  

13.00 – 14.30 น. 
หลักกำรบริหำรที่ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ 

คุณหญิงทิพำวดี เมฆสวรรค์  

14.30 – 16.00 น. 
กำรตรวจติดตำมที่ค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ (Gender 
Audit) 

ดร.สุทธิ สุนทรำนุรักษ์ 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ zoom 

9.00 – 12.00 น. 
กรณีศึกษำที่สะท้อนให้เห็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศภำยในหน่วยงำน
ภำครัฐ 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
2) สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ฯ (วว.) 
3) มหำวิทยำลัยบูรพำ 
4) กรมกิจกำรสตรีฯ 
ดร.อภิญญำ ดิสสะมำน-ด ำเนินรำยกำร 

13.00 – 16.00 น. 
(ล่ำมแปล) 

กรณีศึกษำที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
ส ำหรับองค์กรที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมเสมอ
ระหว่ำงเพศอย่ำงประสบควำมส ำเร็จในต่ำงประเทศ 

1) ทูตแคนำดำ**  
2) ทูตฟิลิปปินส์** 
3) ทูตฟินแลนด์**  
ดร.เมทินี พงษ์เวช-ด ำเนินรำยกำร  
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วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ zoom 

9.00 – 12.00 น. 
แนวคิดเรื่องงบประมำณที่ค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ 
(GRB) 

1) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ  
2) ดร.พีรดำ ภูมิสวัสดิ์  

13.00 – 16.00 น. 
หลักประชำธิปไตยและหลักควำมเสมอภำคตำม
รัฐธรรมนูญ 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ  

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ zoom 

09.00 – 10.30 น. 
กำรสื่อสำรที่ค ำนึงถึงเพศภำวะ (Gender 
communication) 

อ.ดร.ชเนตตี ทินนำม 

10.30 – 12.00 น. 
กำรประเมินผลกระทบทำงเพศภำวะ (Gender 
Impact Assessment: GIA) 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  

13.00 – 16.00 น. 
(ล่ำมแปล) 

กำรวิเครำะห์บนฐำนของมิติเพศภำวะ  
(Gender analysis and gender-based Analysis 
Plus (GBA+)) 

Prof.Kyoko Kusakabe  

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ผ่านระบบ zoom 

9.00 – 12.00 น. 
กรณีศึกษำที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน
หำกด ำเนินงำนที่ไม่พิจำรณำในควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ (มุมมอง NGOs) 

1) นำยจะเด็จ เชำวน์วิไล 
2) นำงเรืองรวี พิชัยกุล  

13.00 - 14.30 น. 
พรบ.ควำมเท่ำเทียม และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศของประเทศไทย 

ศ.ณรงค์ ใจหำญ  

14.30 - 16.00 น. 
CEDAW พันธกรณี และกรอบข้อตกลงระหว่ำง
ประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

น.ส.อุษำ เลิศศรีสันทัด  

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ผ่านระบบ zoom 

9.00 – 12.00 น. พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1) นำงจินตนำ จันทร์บ ำรุง  
2) ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 
3) นำงรุ่งทิวำ สุดแดน  
4) ศ.ณรงค์ ใจหำญ  
5) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

หมายเหตุ **อยู่ระหว่างการประสานงาน และตารางการศึกษาอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ก ำหนดกำรศึกษำดูงำนและปัจฉิมนิเทศ 
หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 

วันท่ี 19 – 21 มกรำคม 2566 ณ ห้องอบรม สถำบันพระปกเกล้ำ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 

9.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน** 

วันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2566 น ำเสนองำน ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถำบันพระปกเกล้ำ 

09.00 - 10.30 น. 
น ำเสนอเอกสำรข้อเสนอเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล  
กลุ่ม กำรสร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในองค์กร 

10.30 - 12.00 น. 
น ำเสนอเอกสำรข้อเสนอเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล  
กลุ่ม  กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและป้องกันควำมรุนแรงในเด็กและสตรี 

13.00 - 14.30 น. 
น ำเสนอเอกสำรข้อเสนอเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล  
กลุ่ม กำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรสร้ำงควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ 

14.30 - 16.00 น. 
น ำเสนอเอกสำรข้อเสนอเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล  
กลุ่ม กำรเสนอกฎหมำยและกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ 

วันเสำร์ที่ 21 มกรำคม 2566 น ำเสนองำน ณ ห้องสัตมรำมำธิรำช สถำบันพระปกเกล้ำ 

09.00 - 10.30 น. 
น ำเสนอเอกสำรข้อเสนอเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล  
กลุ่ม กำรน ำหลักคิดกำรจัดท ำงบประมำณท่ีค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ (GRB) ไปใช้ใน
องค์กร 

10.30 - 12.00 น. รว่มพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

13.00 - 14.00 น. ประเมินผลกำรศึกษำอบรม 

14.00 - 15.00 น. พิธีปิดกำรศึกษำอบรม 

หมายเหตุ **อยู่ระหว่างการประสานงาน และก าหนดการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
 


