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 หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นท่ี 3 
ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม  - 27 เมษายน 2566 

โดย มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)   
 
1. หลักการและเหตผุล 
 

ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และน ามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ
หลากหลาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน, องค์กรก ากับดูแล Regulators, 
คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน, บริษัทมหาชน และผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
รวมทั้ง หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ถืออีกหนึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและน าให้องค์กรไปสู่
เป้าหมายสูงสุด  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้แนวคิดการบริหารงานใหม่ๆ และน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
มาใช้ในการบริหารองค์กร   

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้ท าหลักสูตร Board Essentials Program 
เพื่อให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน และให้เข้าใจถึงหลักการก ากับดูแล
กิจการ เพื่อเสริมสร้างประสิทฺธิภาพการท างานของคณะกรรมการในแต่ละด้าน  และทักษะที่สามารถเผชิญกับ     
ความท้าทายใหม่ๆ ให้เกิดความพร้อมและการปรับตัวสู่การแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เข้ารับการอบรม และให้ทราบถึงภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรยีนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ขององค์กรสมัยใหม่ 
 2.3  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ , ความรู้ต่างๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม 
 2.4  เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เอ้ือให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 

3.1  ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ , องค์การมหาชน , องค์กรการกับดูแล Regulators 
คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนหรือ บริษัทมหาชน 

3.2  ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน, องค์กรการกับดูแล Regulators หรือบริษัทมหาชน  
3.3  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน , องค์กรการกับดูแล Regulators 

หรือบริษัทมหาชน 
3.4  ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.5  ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
3.6  ผู้ทึ่ด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรที่สถาบันพิจารณาให้เข้าร่วมอบรม 
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4 โครงสร้างหลักสูตร 
 

 หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 3 มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออก เป็น 16 หัวข้อดังนี้  
 

โครงสร้างหลักสูตร 

1 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ความคาดหวังของภาครัฐต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ" 

2 KPIs and Assessment System 

3 บทบาทคณะกรรมการ ที่มีต่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

4 Getting to know you 

5 Innovation Management 

6 Governance, Risk and Compliance 

7 Strategization for the Future 

8 Stakeholder and Customer Management 

9 Finance for Non-Finance Directors 

10 Human Capital Management 

11 Understanding Modern Internal Audit 

12 Digital Transformation 

13 Regulatory Landscape for Board Members I  

14 Regulatory Landscape for Board Members II 

15 Board in Crisis 

16  Board Exchange Session : Special Topic  
“Board and CEO Compensation: An Experiential Approach”" 

 

5. ระยะเวลาหลักสูตรและสถานที่ อบรม 
 อบรมระหว่างวันที่ 2 มีนาคม  - 27 เมษายน 2566 (จ านวน 7 วัน) 
             อบรมทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 09.00 – 16.30 น.   / เวลา 17.00 – 19.30 น. จะมี Cocktail  
 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok ( หรือ 5 ดาว ใน กรุงเทพฯ) 
 
6. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 
  ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีเวลาเข้าเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ทั้งหมดในหลักสูตร 
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7. ค่าธรรมเนียม และการช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน 99,000 บาท / ท่าน (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
เงินฝากในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์  เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 
และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินมายัง E-mail:training.irdp@gmail.com 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-714-5565-6  
 

 การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการเข้าอบรม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมสามารถน าไปลดหย่อนภาษี
เงินได้ขององค์กร 200 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ   
เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร 0993000285042   มีสถานะเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา       
ล าดับที่ 807 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  เพื่ อพัฒนาศักยภาพของผู้ เข้ารับการอบรม เพื่ อให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ ของ

คณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 8.2  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการน าไปปรับใช้ ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  8.3  เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายระหว่างผู้ เข้ารับการอบรม เอ้ือให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 

9.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  9.1 ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  ประธานบริหารหลักสูตร 
  9.2 ดร. เสรี นนทสูติ    ผู้อ านวยการหลักสูตร 

10.  ติดต่อประสานงาน 
    ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  
   คุณนงนภัส อินทร์บัว     ผู้จัดการอาวุโส    ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-714-5566 / 086-3032590 
   คุณณราภรณ์  บุญสอน   เจ้าหน้าที่อาวุโส  ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-714-5565 / 064-2426453 
   ที่อยู่ เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400   
             โทรศัพท์ 02-714-5564 – 66  โทรสาร 02-619-5960   
             เว็บไซต์ http://www.irdp.org 

  E-mail training.irdp@gmail.com 
 
หมายเหตุ: 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม 
 กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนการอบรม  

http://www.irdp.org/
mailto:training.irdp@gmail.com

