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การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสิ่งส าคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุด 

คือ การด าเนินงานเพ่ือผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยรวม การด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในปัจจุบันนั้น ต่างด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรสูงสุด คือ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการองค์การมหาชนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของคณะกรรมการในปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยการ
แข่งขัน ทุกคนต่างยอมรับว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนและน าพาให้
องค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ ดังนั้น การก ากับดูแลของคณะกรรมการจึงจ าเป็นต้องน าหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารงานเพ่ือความพร้อมของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชนในการปรับตัวสู่การแข่งขัน ทั้งนี้ มิใช่เพ่ือความม่ันคงและความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น สิ่งส าคัญที่สุด 
คือ ความเจริญเติบโตขององค์กรเพ่ือเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม
และประเทศชาติเป็นส าคัญ 

ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
พระปกเกล้า และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จึงได้พัฒนาหลักสูตร 
“การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน” ขึ้น เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชนภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความแตกต่างจาก
ทั้งองค์กรภาคราชการและเอกชน 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์  ตลอดจน

มาตรการในการบริหารและการพัฒนาองค์กร โดยค านึงถึงบริบทแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างรอบด้าน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถก าหนดกระบวนการน ายุทธศาสตร์ระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ 
ด้วยระบบการติดตามผล ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบประเมินผลงานตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี
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3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาค่านิยมหลักขององค์กร 
(Corporate Value) ที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่มีผลงานสูงและมีหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างยั่งยืน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ วันที่รายงานตัวเข้ารับ

การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ 
1. เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
2. เป็นกรรมการองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
3. เป็นกรรมการในองค์กรก ากับดูแล (Regulator) 
4. เป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5. เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
6. เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล (Regulators) 
7. เป็นผู้มีรายชื่อในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
8. เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญให้เข้ารับการศึกษาอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้มี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละรุ่นจะประกอบด้วยประธานกรรมการ 
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นละประมาณ 35 – 
40 คน 

รูปแบบการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษา

อบรมกับวิทยากรอย่างเต็มที่ วิธีการศึกษาหลักจึงมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านการบรรยายใน
ห้องเรียนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผสมผสานกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมได้สะท้อนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายของวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิทยากร 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ จะได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็น ความรู้ 

ประสบการณ์ นโยบายและแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูง 
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ระยะเวลาการศึกษาอบรมและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีเวลาใน

การเข้ารับการศึกษาอบรมเต็ม 100% ของระยะเวลาในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรฯ 

รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
หลักสูตรฯ นี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มวิชา โดยมีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 การริเริ่ม สนับสนุนและการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
 การก ากับดูแลความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดข้ึนตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและการบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน 

กลุ่มวิชาที ่1  กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ 
ชุดวิชาที่ 1  การก ากับดูแลยุทธศาสตร์ระดับองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญและขั้นตอนการก ากับดูแล
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถอธิบายแยกแยะความแตกต่างระหว่างการ
ก ากับดูแลยุทธศาสตร์(Strategic Matter) กับการก ากับดูแลการปฏิบัติการ (Operational Matter) 
ได้ตามกรณีศึกษาท่ีก าหนด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการภาครัฐกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างถูกต้องโดยสามารถระบุแนว
ทางการใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรได้ตามกรณีศึกษาที่
ก าหนด 

วิชาที ่1 กระบวนการก ากับดูแลยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. กรอบแนวทางการวิเคราะห์ฉากสถานการณ์ (Scenario Analysis) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ระดับ

องค์กร 
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ระดับองค์กรในเชิงรุก 

วิชาที ่2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการภาครัฐตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมาย ความส าคัญและความสัมพันธ์ของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์องค์กร 
2. ความหมายของหลัก 3 ภาระรับผิดชอบ 2 เงื่อนไข 
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ชุดวิชาที ่2 การก ากับความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถแยกแยะประเภทของความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ระดับองค์กรได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถระบุสัญญาณบอกเหตุความเสี่ยง
ได้ตามกรณีศึกษาท่ีก าหนด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถเลือกกลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงแต่ละประเภทได้ตามกรณีศึกษาที่ก าหนด 

วิชาที ่1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายของความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
2. การค้นหาปัจจัยเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

วิชาที ่2 กลยุทธ์การก ากับดูแลความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทของกลยุทธ์การก ากับดูแลความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. แนวทางการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการก ากับดูแลความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี
ชุดวิชาที ่3 การสร้างวัฒนธรรมแห่งการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถก าหนดกรอบแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงการสร้างดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ 4 ด้านได้ตามกรณีศึกษาที่
ก าหนด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมจนกระทั่งสามารถแปลง
ค่านิยมสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร  โดยผ่านกระบวนการประเมิน
ค่านิยมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปสู่ระดับค่านิยมอันพึงประสงค์ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถบูรณาการการเรียนรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาตามแนวทางถกแถลง
วิสัยทัศน์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการสถาบันฯ 

วิชาที ่1 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 

/วิชาที่ 2... 
 



วิชาที ่2 ถกแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยการก ากับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรจากทั้ง 3 ชุดวิชา 
2. การน าเสนอวิสัยทัศน์ว่าด้วยการก ากับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

กลุ่มวิชาที ่2 กลุ่มวิชากฎหมาย 
ประกอบด้วย 2 ชุดวิชา ได้แก่ 

ชุดวิชาที ่1  ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของกฎหมายต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

2. เพ่ือให้ผู้เขา้รับการศึกษาอบรมสามารถระบุประเด็นส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภาครัฐให้ชอบ
ด้วยกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถก าหนดกลไกการกลั่นกรองและการตรวจสอบให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

วิชาที ่1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรและกรรมการ 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
1. รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนในโครงสร้างการบริหารภาครัฐ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการ 
3. หลักกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการภาครัฐ 

วิชาที ่2 กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรรมการภาครัฐ 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
1. เรื่องท่ีรัฐวิสาหกิจต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานกลางหรือด าเนินการได้เอง 
2. การบริหารงานภายใน 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การใช้อ านาจด าเนินการต่อบุคคลภายนอก 
5. การร่วมด าเนินการกับบุคคลอ่ืน 
6. การน ารัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์และการแปรรูป 
 
 
 

/วิชาที่ 3... 
 
 

 



วิชาที ่3 ความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการภาครัฐ 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
1. มาตรการป้องกันการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
2. มาตรการทางจริยธรรมและวินัย 
3. ความรับผิดทางวินัยงบประมาณ 
4. ความรับผิดทางปกครอง 
5. ความรับผิดทางแพ่ง 
6. ความรับผิดทางอาญา 

ชุดวิชาที ่2  ชุดวิชากฎหมายเอกชนที่ใช้กับกรรมการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของ
กฎหมายเอกชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กรของรัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถระบุประเด็นส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภาครัฐให้ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

วิชาที ่1 กฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน 
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 

1. กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
วิชาที ่2  กฎหมายเอกชนที่กรรมการภาครัฐควรรู้ 

เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของสัญญา การเจรจาต่อรองสัญญาทางแพ่งสัญญาทางปกครองและสัญญา

สัมปทานกับภาคเอกชน และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ 
2. การศึกษาเปรียบเทียบ ความแตกต่างของสัญญาทางแพ่ง สัญญาทางปกครอง 
3. ผลทางกฎหมายการเลิกสัญญา ค่าเสียหาย กรณีมีข้อพิพาท 
4. การเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

แนวทางการประเมินความส าเร็จในหลักสูตร 
1. ประเมินระดับการเรียนรู้จากการทดสอบความรู้ภายในหลักสูตร  โดยการระดมความคิดเห็นจาก

กรณีศึกษาและสถานการณ์ที่วิทยากรเป็นผู้ก าหนด 
2. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากแบบสอบถามภายหลังสิ้นสุดการศึกษา

อบรมในแต่ละหัวข้อวิชา 
 

**ค่าธรรมเนียมการเข้ารับการศึกษาอบรม**  
109,000 บาท  (ตลอดหลักสูตร)  

/ระยะเวลา……. 



ระยะเวลาการศึกษาอบรมและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีเวลา

ในการเข้ารับการศึกษาอบรมเต็ม 100% ของระยะเวลาในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรฯ  
 

พิธีเปิดการศึกษา รุ่นที่ 26 และ รุ่นที่ 27 :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00–16.00 น. 
 

รุ่นที ่26  ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2566  
           หมวดบริหาร :  อบรมต่อเนื่อง 26 - 28 พฤษภาคม 2566 
           หมวดกฎหมาย : อบรมเฉพาะวันเสาร์ 10 , 17, 24 มิถุนายน และ  1, 8, 15 กรกฎาคม 2566  
 

รุ่นที ่27 ศึกษาอบรมระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม – 16 กันยายน  2566 
          หมวดบริหาร :  อบรมต่อเนื่อง 21 – 23 กรกฎาคม 2566 
          หมวดกฎหมาย : อบรมเฉพาะวันเสาร์ 5, 19, 26 สิงหาคม และ 2 ,9, 16 กันยายน 2566 
 
สถานที่ศึกษาอบรม 
  ห้องบอลลูม ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า  
 

1.นางนราวรรณ  อธิวาสนพงศ์  โทรศัพท์ : 0 2141 9614  
โทรสาร 0 2143 8178  E-mail : narawan@kpi.ac.th  
 
2.นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน โทรศัพท ์: 0 2141 9720  
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : nattakarn_th@kpi.ac.th  
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