
~ 1/รุ่นที่ 19 ~ 
 

ตารางการศึกษาอบรม 
หลักสูตร “การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน”  

รุ่นที่ 19 
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 18 สิงหาคม 2561 

 

พิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม ณ อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ ราชพฤกษ์คลับ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันพฤหัสบดีที ่22 มีนาคม 2561 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 

13.15 น. ลงทะเบียนหน้าห้องบอลรูม ชั้น 2   
13.30-16.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 18 และ รุ่นที่ 19   

    โดย รองศาสตราจารย์สมควร  โพธิ์ทอง 
16.30 น. ลงทะเบียนหน้าห้องบอลรูม ชั้น 2 
17.15 น. พิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร“การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล (Regulator)                              
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” ประจ าปี 2561 รุ่นท่ี 18 และ รุ่นท่ี 19  
     กล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรฯ 
     โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
     กล่าวเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นท่ี 18 และ รุ่นท่ี 19 
     และบรรยายพิเศษ  เร่ือง “รัฐวิสาหกิจกับไทยแลนด์ 4.0 :  
     การบริหารจัดการแบบโปร่งใส” 
     โดย นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี   

18.30 – 20.30 น. - รับประทานอาหารค่ า 
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กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องซิกม่า ชั้น 6 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันศุกรท์ี่ 22 มถิุนายน 2561 09.00 - 12.00 น. - บทบาทของกรรมการในการก ากับดูแลกิจการและการก ากับดูแลความเสี่ยงฯ  

  กรณีศึกษา ช่วงท่ี 1 โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล 

12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  - การบริหารความเส่ียงและกรณีศึกษา ช่วงท่ี 2 โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล 

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 09.00 - 12.00 น. - การก ากับดูแลองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ ช่วงท่ี 1 โดย นายสมภพ อมาตยกุล 

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  - การก ากับดูแลองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ ช่วงท่ี 2 โดย นายสมภพ อมาตยกุล 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 09.00 - 12.00 น. - กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. - การบริหารความเส่ียงและกรณีศึกษา ช่วงท่ี 2 (ต่อ)  
  โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล 
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กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องซิกม่า ชั้น 6 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 09.00 - 12.00 น. - การบริหารงานบุคคล CSR และการเสริมสร้าง CG ช่วงท่ี 1  

  โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร 

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. - การบริหารงานบุคคล CSR และการเสริมสร้าง CG ช่วงท่ี 2  
  โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร 

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 09.00 - 12.00 น. - กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ 

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. - งบการเงินกับการก ากับดูแลกิจการ โดย นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน ์

 
กลุ่มวิชากฎหมาย ณ ห้องซิกม่า ชั้น 6 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 09.00 - 12.00 น. - คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

  โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม 
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. - รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในโครงสร้างการบริหารภาครัฐ 

  โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
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กลุ่มวิชากฎหมาย ณ ห้องซิกม่า ชั้น 6 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 09.00 - 12.00 น. - บทบาทหน้าท่ีของกรรมการตามกฎหมายตลาดทุน 

โดย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
(ก.ล.ต.) 

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
  โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  
        ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 09.00 - 12.00 น. - กฎหมายเอกชนท่ีกรรมการภาครัฐควรรู้ โดย ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - ความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการภาครัฐ โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
  ร่วมกับ ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 
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กลุ่มวิชากฎหมาย ณ ห้องซิกม่า ชั้น 6 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 09.00 - 12.00 น. กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 

- กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
        ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 กลุ่มองค์การมหาชน 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานองค์การ  
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ร่วมกับ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - สคร.กับแนวนโยบายในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
  โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  
       ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


