คำชี้แจงกำรสมัครเข้ำรับกำรกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร “กำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล
(Regulator) รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน” ประจำปี 2561
รูปแบบและกำรศึกษำอบรม
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ แบ่งการศึกษาอบรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษาอบรมในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 3 วัน (ต่อเนื่อง)
ช่วงที่ 2 การศึกษาอบรมในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 7 วัน
(สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
กำหนดกำรจัดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2561 (โดยประมำณ)
รุ่นที่ 18 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 19 เดือนมิถนุ ายน – สิงหาคม 2561

ระยะเวลำ/
รุ่นที่

ระยะเวลำ (เดือน)
มี.ค.

เม.ย.

PDI 18

มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

PDI รุ่นที่ 18
มิ.ย.

PDI 19

พ.ค.

ก.ค.
PDI รุ่นที่ 19

วัน เวลาและสถานที่ใ นการศึก ษาอบรมฯ แต่ละรุ่ นนั้น สถาบัน ฯ จะแจ้ งให้ ผู้ สมั ครเข้ารั บ
การศึ ก ษาอบรมฯ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้เ ข้ า รั บ การศึ กษาอบรมฯ ในรุ่ น นั้ น ๆ ได้ ท ราบล่ ว งหน้ า
โดยจะแจ้งตรงไปยังผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนด้วยลายมือที่อ่านง่าย
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานงานของรัฐ
3. หนังสืออนุญาตจากหน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน) ที่ส่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมโดยยื่นใบสมัครที่กรอก
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมายังสถาบันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ส่งใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วน มำที่
สถำบันพระปกเกล้ำ
ศูนย์รำชกำรฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 5 ด้ำนทิศใต้
เลขที่ 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
วงเล็บมุมซอง (สมัคร PDI).
*** ไม่รับเอกสำรกำรสมัครทำงโทรสำร ***
ในกรณีที่มีผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรฯ นี้มากกว่าจานวนที่สถาบันฯ สามารถรับเข้าศึกษาอบรมได้ในแต่ละรุ่น
สถาบันฯ จะพิจารณารับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้อ งเข้ารับการศึกษาไว้ทั้งหมด โดยที่จะจัด
สรรรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมไว้เป็นรุ่นๆ โดยในแต่ละรุ่นจะมีจานวนผู้
เข้ารับการศึกษาอบรมตามจานวนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (ประมาณ 35 – 40 คน) และจะประกาศ
รายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการศึกษาอบรมในรุ่นนั้น พร้อมวัน เวลาและสถานที่จัดการศึกษาอบรมให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้ทราบล่วงหน้าก่อนการศึกษาอบรมฯ ในรุ่นนั้น
การจัดสรรรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละรุ่น ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนต้นนั้น สถาบันฯ
จะพิจารณาจัดสรรรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละรุ่ น โดยคานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์
ของผู้ได้รับการคัดเลือก รวมถึงประเภทกิจการ วัตถุประสงค์และขนาดของหน่วยงานที่ผู้ ได้รับการ
คัด เลือกทาหน้ าที่อยู่ เพื่ อให้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละรุ่นมีองค์ป ระกอบที่หลากหลายและ
เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในรุ่นนั้นๆ
การชาระค่าธรรมเนียมการเข้ารับการศึกษาอบรมฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา
อบรมฯ สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ในช่วงของการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมฯ ของแต่ละรุ่ น
โดยสถาบันฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ ให้ท่านทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรฯ
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ วันที่รายงานตัวเข้า
รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้
1. เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
2. เป็นกรรมการองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
3. เป็นกรรมการในองค์กรกากับดูแล (Regulator)
4. เป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
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6. เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกากับดูแล (Regulator)
7. เป็นผู้มีรายชื่อในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
8. เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญให้เข้ารับการศึกษาอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อให้การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละรุ่นจะประกอบด้วยประธาน
กรรมการ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
รุ่นละประมาณ 35 – 40 คน
ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
105,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
ระยะเวลำกำรศึกษำอบรมและเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ นี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมี
เวลาในการเข้ารับการศึกษาอบรมเต็ม 100% ของระยะเวลาในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรฯ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศนู ย์บริกำรวิชำกำร สถำบันพระปกเกล้ำ
1.นำยภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9624
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : phootanan@kpi.ac.th
2.นำงสำวสำยรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ : 0 2141 9614
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : sairung@kpi.ac.th
3.นำงสำวนรำวรรณ อธิวำสนพงศ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9621
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : narawan@kpi.ac.th

