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     งานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิง Women Entrepreneurship Week 2020 Thailand 

“Promoting women entrepreneurship and responsible business conduct to advance 

sustainability and decent work” 

วันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2563: เวลา 13.30 - 16.30 น.  

ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ช้ัน 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 จัดโดย  

สาขาวิชาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวมกับ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

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

1. หลักการและเหตุผล  

สาขาการบริห ารองค การ  การประกอบการ และทรัพยากรม นุษย  คณ ะพาณิ ชยศาสตรและการบัญ ชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ The Responsible Supply Chains in Asia Programme (Thailand) ขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) รวมเปนสวนหน่ึงของเครือขาย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งกอตั้งโดยศูนย

ผูประกอบการเฟลิเซียโน (Feliciano Center for Entrepreneurship) ของมหาวิทยาลัยมอนแคลร สเตท (Montclair State 

University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายมหาวิทยาลัยและองคการท่ีไมแสวงหากําไร (NGO) อ่ืนๆ กวา 250 แหงท่ัวโลก 

พรอมกันจัดงานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิงข้ึน โดยปน้ีจัดเปนครั้งท่ี 7 ในระหวางวันท่ี 21 กันยายน ถึง 13 พฤศจิกายน 

2563 เพ่ือใหสังคมโลกตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของผูประกอบการหญิง และเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับคนหนุมสาวให

มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรมใหมๆ ใหสามารถทําความคิดความฝนใหเปนความสําเร็จจริง และพัฒนาเปน

ผูประกอบการรุนใหมในอนาคต 

สาขาการบริห ารองค การ  การประกอบการ และทรัพยากรม นุษย  คณ ะพาณิ ชยศาสตรและการบัญ ชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยความรวมมือจาก The Responsible Supply Chains in Asia Programme (Thailand) ของ

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) จึงเห็นควรจัดงานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิง “Women Entrepreneurship 

Week 2020 Thailand” ในหัวขอเรื่อง “Promoting women entrepreneurship and responsible business conduct to 

advance sustainability and decent work” โดยไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก พญ.นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการ บริษัท 

กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี ้ จํากัดผู นําธุรกิจเครือขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม และคุณ Joni Simpson, Senior 

Specialist on Gender, Equality and Non-discrimination, ILO และคุณรุงฉัตร บุญรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท มาลีกรุป 

จํากัด (มหาชน) รวมเสวนาถายทอดประสบการณและสรางแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป ซึ่งนับเปนการจัดงานสัปดาห

ผูประกอบการหญิงครั้งท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเผยแพรประสบการณและเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการเปนผูประกอบการหญิง และการดําเนินธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบ ระหวางผูประกอบการ คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 

2.2  เพ่ือพัฒนาความรูและเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษาของสาขาวิชา และนักศึกษาท่ีสนใจ 
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2.3  เพ่ือรวมเปนสวนหน่ึงของเครือขาย Women Entrepreneurship Week กับมหาวิทยาลัยและองคการไมแสวงหา

กําไรกับประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยการรวมจัดงานและจัดทําเว็บไซตเผยแพรท้ังในและตางประเทศตอไป 

2.4  เพ่ือรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) เผยแพรแนวคิดเรื่องการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

(Responsible Business) และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

3. วัน เวลา สถานท่ี 

วัน - เวลา วันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2563    เวลา  13.30 – 16.30 น. 

สถานท่ี  หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ช้ัน 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 ออนไลน  ทาง Facebook Live, Thammasat Business School Page 

 

4. กลุมเปาหมาย 

อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผูสนใจท่ัวไป สื่อมวลชน จํานวน 80 คนในหองประชุม และทางออนไลน 
 

5. วิทยากร และ ผูดําเนินรายการ 

วิทยากร 

 พญ.นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด  

Joni Simpson, Senior Specialist on Gender, Equality and Non-discrimination, ILO 

คุณรุงฉัตร บุญรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ผูดําเนินรายการ 

รองศาสตราจารย ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ใหสังคมตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของผูประกอบการหญิง 

2. ใหความรูความเขาใจเรื่องการสรางแรงบันดาลใจในการเปนผูประกอบการ การแกไขปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินธุรกิจ และคุณลักษณะของผูประกอบการหญิง  

3. ใหความรูความเขาใจเรื่องการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

4. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล ภาคเอกชนไทย และสถาบันการศึกษาเก่ียวกับการสงเสริมผูประกอบการหญิง การสงเสริม

การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

5. มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวางผูประกอบการ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ในประเด็นขางตน 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สาขาวิชาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- The Responsible Supply Chains in Asia Programme (Thailand), the International Labour  

Organization (ILO) 
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     กําหนดการ 

Women Entrepreneurship Week 2020 Thailand 

“Promoting women entrepreneurship and responsible business conduct to advance 

sustainability and decent work” 

จัดโดย 

สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 รวมกับ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO)  

วันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2563 : เวลา 13.30 - 16.30 น.  

ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ช้ัน 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
-------------------------------------------------- 

 

13.00 – 13.30  น. ลงทะเบียน 

13.30 – 13.45  น. กลาวตอนรับและเปดงาน 

             รองศาสตราจารย ดร. รุธิร พนมยงค 

             คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

13.45 – 14.45 น. 

 

 

14.45 – 15.00 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Women Entrepreneurship and Responsible Business Conduct 

             พญ.นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการ  

            บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 

ถาม-ตอบ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 16.15 น. เสวนาเรื่อง Leading Responsible Business and Decent Work  

             Ms. Joni Simpson 

             Senior Specialist on Gender, Equality and Non-discrimination, ILO 

คุณรุงฉัตร บุญรตัน 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน)  

             ผูดําเนินรายการ 

             รองศาสตราจารย ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. 

16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ 

 

This event is a part of the Seventh Annual Women Entrepreneurship Week, from September 21 to November 13, 2020. For a list 

of WEW events happening throughout the world, please visit www.WomenEntrepreneurshipWeek.com 

 

 


