
 

 
 
 
 
  

หลักสูตรวุฒิบัตร 
ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร  

รุ่นที่ 1 
             

1. หลักการและเหตุผล 
 

ความเสมอภาคระหว่างเพศและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี เป็นหลักการส าคัญท่ี
ประชาคมโลกได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมรับรองและ
ให้ค ามั่นไว้กับประชาคมโลกโดยการภาคยานุวัติ (accession) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบั ติ ต่ อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women - CEDAW) ตั้งแต่วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งถือเป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีส าคัญ โดยรัฐมีพันธกิจในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการ
ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากนี้ ประชาคมโลกยังได้ร่วมกันก าหนด
แผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี ซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมให้การ
รับรองเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปักกิ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of 
Women – CSW) เป็นประจ าทุกปี 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยยังให้การรับรองเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ซึ่งเป็นวาระแห่งการพัฒนาของ
โลกระหว่างปี ค.ศ. 2016 – 2030 โดยประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศได้รับการบรรจุอยู่ใน
เป้าหมายท่ี 5 อีกท้ังประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กหญิงยังได้รับการบรรจุเป็นประเด็นท่ี
สอดแทรกอยู่ในทุกเป้าหมายของ SDGs   

ในส่วนของกรอบหลักการในประเทศไทย หลักการสิทธิและความเสมอภาคระหว่าง
บุคคลเป็นหลักการส าคัญท่ีบรรจุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด รวมท้ัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิ
ของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และการจัดสรรงบประมาณท่ี
ค านึงถึงสิทธิความเสมอภาคระหว่างบุคคล ดังปรากฏในมาตราต่าง ๆ อาทิ 
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“มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม
ไดร้ับความคุ้มครอง” 

“มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมอืงอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 

มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้ แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรค
สาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ท่ีจ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” 

“มาตรา 71  รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ี
ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดท้ังส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถ
สูงขึ้น 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบ าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของ
เพศ วัยและสภาพของบุคคล  ท้ังนี้ เพ่ือความเป็นธรรม”  

“มาตรา 90  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อพรรคละ
หนึ่งบัญชีโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิด
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง” 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาสตรี โดยจะเห็นได้จากการมี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งเป็นแผนหลักด้านการพัฒนา
สตรีและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี  โดยมีการจ าแนกแผนดังกล่าวออกเป็น  
3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ระดับ
ท่ี 2) ประกอบไปด้วย 2 แผนคือ (2.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านพลังทางสังคม ด้านเศรษฐกิจฐานราก และด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
และ (2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม และระดับท่ี 3) ประกอบไปด้วย (3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 
2560 -2564 (3.2) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2557 - 2561  (3.3) แผนปฏิบัติ
การด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565 และ (3.4) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ีมีการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศโดยเฉพาะ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมท่ีส่งเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 
2560 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มั่นคงปลอดภัยร่วมสร้างชาติน าสมัย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการเสริมพลังสตรีและส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ  

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคกีดขวางส าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ เจตคติและ
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศของคนในสังคม โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีก าหนดแนวทาง ทิศทาง และนโยบายในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยท่ีผ่านมายังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับ
ผู้บริหาร ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจึงจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหารขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเชื่ อมโยงของหลักการดังกล่าวกับหลัก
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการก าหนดทิศทาง นโยบาย
และมาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างสังคมท่ีสมดุล เสมอภาค 
ปรองดอง เอ้ืออาทร และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเสมอภาค ให้
โอกาสทุกคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการประกอบอาชีพและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
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พัฒนาสังคม รวมท้ังการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการน าหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ท้ังนี้ ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและหลักการสากลท่ีจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) 

 
2.วัตถุประสงค์ 

 

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศส าหรับผู้บริหาร” จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู ้และยอมรับในหลักของความเสมอภาคระหว่างเพศ  
(2) ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองและองค์กรเกี่ยวกับการส่งเสริม 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(3) เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและ 

การอยู่ร่วมกันในสังคม 

(4) สามารถน าความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศไปขับเคลื่อนนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับและมีหลักคิด
ความเสมอภาคระหว่างเพศแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรได้ 

 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 

ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับ
ผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ วันท่ีสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)  

2. ข้าราชการพลเรือนผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย ( Chief Gender Equality Officer – CGEO) หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น หรือ ประเภทอ านวยการระดับสูง หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ (ข้าราชการระดับ 8 เทียบเท่าต าแหน่งผู้อ านวยการกองเดิม) หรือ
ประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป 

3. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรมหาชน หรือข้าราชการ
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีด ารงต าแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหาร
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่ง นายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ซึ่งมีภาระหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ) 

4. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหาร
ระดับสูงของกิจการภาคเอกชน และสื่อมวลชน  

5. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาให้เข้ามาศึกษา เพราะมีผลงานประจักษ์
หรือเป็นผูซ้ึ่งเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและธรรมาภิบาล 

 
หมายเหต ุ
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็นสามี 

ภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย กับผู้สมัครในรุ่นเดียวกัน ท้ังนี้ 
หากปรากฏทราบในภายหลัง คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ออกจากการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรฯ  

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอื่ นท่ีมีระยะเวลาการศึกษา
เดียวกันกับหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร  
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบัน ฯ  

3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบันพระปกเกล้า ท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาเดียวกันกับหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับ
ผู้บริหาร 

4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
5. ไม่เคยเป็นบุคคลผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

การคัดเลือกพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าท่ีจะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับหลักสูตร โดย
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และการตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาตามสัดส่วนของประเภท
บุคคล กระจายตามหน่วยงาน และกระจายตามเพศ ท้ังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรม
ในหลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผลการคัดเลือกโดยการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะถือเป็นท่ีสุด 

 
4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม จ านวน 60 คน  

 
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 
 

 หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร มีรูปแบบ
การเรียนการสอนดังนี้  

1)  การบรรยาย อภิปราย เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์กรณีตัวอย่างใน
ชั้นเรียน  

2)  การศึกษาดูงาน 
3)  การจัดท าเอกสาร ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (รายบุคคล) และ

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสาธารณะเพ่ือขับเคล่ือนความเสมอภาคระหว่างเพศ (ข้อเสนอของรุ่น) 
4)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ   
5)  กิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนดเพิ่มเติม 

 
6. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 

การศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร  
รุ่นท่ี 1 จะใช้เวลาการศึกษาอบรม รวมท้ังสิ้น 60 ชั่วโมง จัดการศึกษาอบรมระหว่างวันท่ี  
8 ธันวาคม 2565 ถึง 21 มกราคม 2566 
 
7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 
  

 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรเป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี ้

(1) เกณฑ์เวลาเรียน ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีเวลาเรียนในชั้นเรียน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  
 (2) เกณฑ์การมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตาม
กรอบการศึกษา อบรมท้ังหมดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรตลอดกิจกรรม อาทิ การปฐมนิเทศ 
การศึกษาดูงาน การน าเสนอเอกสารข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล (A Change 
Proposal) และการปัจฉิมนิเทศ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ 
 (3) เกณฑ์การจัดท าเอกสารข้อเสนอเพื่อการเปลี่ ยนแปลงส่วนบุคคล (A Change 
Proposal) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล 
และได้รับการประเมินให้ “ผ่าน” 
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 (4) เกณฑ์ความประพฤติ  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสียหาย 
และไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และสถาบันพระปกเกล้า  

ท้ังนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะระดับ
วุฒิบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า 

 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า (ส านักวิจัยและพัฒนา
และส านักบริการวิชาการ) 
 
9. โครงสร้างหลักสูตร 
 
 หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร ใช้เวลา
การศึกษาอบรม รวมท้ังสิ้น 60 ชั่วโมง โดยมีเวลาเรียนปกติ สัปดาห์ละ 2 วัน อย่างน้อยวันละ 6 
ชั่วโมง โดยระยะเวลารวมไม่เกิน 2 เดือน จ าแนกตามสาระการเรียนรู้และกิจกรรม ได้ดังนี้ 

 (1) การเรยีนการสอนและกิจกรรมในห้องเรียน รวม 42 ชั่วโมง 

- สาระการเรียนรู้วิชาที่ 1 : ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล (6 ชั่วโมง) 
- สาระการเรียนรู้วิชาที่ 2 : แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเสมอ

ภาคระหว่างเพศ (6 ชั่วโมง) 
- สาระการเรียนรู้วิชาที่ 3 : พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศและในประเทศท่ี

เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ (3 ชั่วโมง) 
- สาระการเรียนรู้วิชาที่ 4 : การวิเคราะห์บนฐานของมิติเพศภาวะ (Gender-based 

analysis) (6 ชั่วโมง) 
- สาระการเรียนรู้วิชาที่ 5 : หลักการบริหารท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะ (6 ชั่วโมง) 
- สาระการเรียนรู้วิชาท่ี 6 : กรณีตัวอย่าง (Case studies) และการศึกษาดูงาน  

(15 ชั่วโมง) 

 (2) กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร รวม 18 ชั่วโมง 

- การปฐมนิเทศ (3 ชั่วโมง) เรื่อง การแนะน าหลักสูตรและกระบวนการการศึกษา
อบรม การมอบหมายกิจกรรม และกติกาในการเรียนตลอดหลักสูตร  
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- การปัจฉิมนิเทศ (6 ชั่วโมง) ประกอบด้วย การประมวลผลและบูรณาการความรู้ 
ท่ีได้รับตลอดการศึกษาอบรมในหลักสูตร (3 ชั่วโมง) และจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสาธารณะเพ่ือขับเคล่ือนความเสมอภาคระหว่างเพศ (3 ชั่วโมง)  

- การจัดท าและการน าเสนอเอกสารวิชาการ (9 ชั่วโมง) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ 

รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหลักสูตร รวม 60 ชั่วโมง 

หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผู้บริหาร 
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

 
สาระการเรียนรู้วิชาที่ 1 : ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล (6 ชั่วโมง) 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย  
หลักนิติธรรม ค่านิยมทางการเมือง และวิถีทางการเมืองการปกครองท่ีสัมพันธ์กับ
ระบอบการปกครองของประเทศ ท่ีส่งผลต่อแนวคิดความเสมอภาคของบุคคล 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักความ
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  

 

สาระการเรียนรู้วิชาที่ 2 : แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ (6 ชั่วโมง) 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
และความเสมอภาคระหว่างเพศกับหน่วยงานของตนเองได้ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ในพื้นฐานเรื่องเพศ (Sex) และ 
เพศภาวะ (Gender) รวมถึงเข้าใจในประเด็นปัญหาพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความ
อคติเรื่องเพศและเพศภาวะในสังคมไทย 
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3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าใจเร่ืองแนวคิดความเสมอภาคและความเสมอภาค
ระหว่างเพศท่ีว่าผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง เด็กชาย และกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศมีปัจจัยการด ารงชีวิต การปฏิบัติ และโอกาสต่าง ๆ ท่ีเท่าเทียมกัน ท้ังใน
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น 

 

สาระการเรียนรู้วิชาที่ 3 : พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวกับ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าใจและให้ความส าคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเพศใน
ระดับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถวิเคราะห์ในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศใน
ประเทศไทยผ่านกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังกฎหมายท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายหรือกลไกในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 

สาระการเรียนรู้วิชาที่ 4 : การวิเคราะห์บนฐานของมิติเพศภาวะ (Gender-based 
analysis) (6 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

1 . เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารับ การศึ กษ าอบรมสามารถประยุกต์ เรื่ อ ง เพ ศภ าวะ  (Gender)  
หลักงบประมาณท่ีพิจารณามิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting: GRB)  
ผ่านโครงการและนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์
บนฐานของมิติเพศภาวะได้ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถน ากรอบแนวคิดการวิเคราะห์มิติเพศภาวะ 
(Gender Analysis Framework) มาประยุกต์ใช้ได้ 

 

สาระการเรียนรู้วิชาที่ 5 : หลักการบริหารที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ (6 ชั่วโมง)  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ในหลักการบริหาร 

ท่ีค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ  



10 
 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถวิเคราะห์การสื่อสารท่ีพิจารณามิติเพศภาวะ 
และสามารถสื่อสารโดยตระหนักและค านึงถึงเร่ืองเพศภาวะได้ 

3. เพ่ือใหผู้เ้ข้ารับการศึกษาอบรมสามารถประยุกต์การบริหารงานในหน่วยงานของตนผ่าน
หลักการบริหารท่ีค านงึถึงความเสมอภาคระหว่างเพศได้ 

 

 

สาระการเรียนรู้วิชาที่ 6 : กรณศีึกษา (Case studies) และการศึกษาดูงาน  
(15 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถวิเคราะห์ประเด็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ
ได้มากย่ิงขึ้น ผ่านกรณีศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ศึกษาการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติของหลักความ
เสมอภาคระหว่างเพศในหน่วยงาน ผ่านการศึกษาดูงานในสถานท่ีของรัฐ  เอกชน หรือ 
ประชาสังคม 

 

 การจัดท าและน าเสนอเอกสารข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (A Change 
Proposal) (9 ชั่วโมง) 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมศึกษาอบรมสามารถน าความรู้เร่ืองธรรมาภิบาลและความเสมอภาคระหว่าง
เพศไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานได้ ซึ่งเป็นการให้ผู้เข้าร่วมจัดท าข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(A Change Proposal) 1 เรื่อง (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า) โดยเป็นงานส่วนบุคคลเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้น าข้อมูลความรู้ท่ีได้จากการศึกษาอบรมไปวิเคราะห์และประมวลผลเป็นใน
รูปแบบนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานของตนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถออกแบบนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติ บนพื้น
ฐานความรู้ ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลและความเสมอภาคระหว่างเพศ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถจัดท าข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (A Change 
Proposal) ในเชิงนโยบายหรือบริการจัดการ เพื่อปรับปรุงมาตรการและกลไกใน
หน่วยงานตนเองให้มีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศเพ่ิมมากขึ้น 
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