โครงการอบรมทางไกล
หลักสูตร "บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม "
(Good Corporate Governance for SMEs)
------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เล็งเห็นความสาคัญของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของ SMEs ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ทางด้านการบริหารธุรกิจรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมของ
SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีศักยภาพจึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดทาหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่าน
ระบบออนไลน์ “บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” (Good Corporate
Governance for SMEs) เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลอันจะนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจการของ SMEs โดยหลักสูรนี้อยู่
ภายใต้ข้อกาหนดหลักเกณฑ์การค้าประกัน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ของ บสย. ซึ่งได้เปิด
หลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2558 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วม
มากกว่า 2,000 คน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บสย. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบัน
การเงินจานวน 17 แห่งออกโครงการประกัน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up &
Innovation) ซึ่งมีระยะเวลาโครงการระหว่าง ปี 2559 – 2561 โดย บสย. ได้มอบหมายให้ สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นผู้จัดทาและฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ในหลักสูตร “บรรษัทภิบาล
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม”

เหมือนปี พ.ศ. 2556

–

2558

ที่ผ่ านมา

http://www.tcg.or.th/customer_startup.php
2. วัตถุประสงค์


เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับความรู้พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้ผู้มีมาตรฐานการดาเนินธุรกิจตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี



เพื่อให้ ผู้ประกอบการสามารถนาองค์ความรู้พื้นฐานในหลั กบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจในสร้างขีดความสามารถในการการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี 2558 นี้ได้



เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนาไปยื่นเป็น
เอกสารประกอบการขอสิ น เชื่ อจากสถาบั น การเงิ น ในกรณี ที่ ต้อ งการใช้ บ ริ การค้ าประกั น ใน
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) ของ บสย. ได้

3. ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษาอบรม
เป็นหลักสูตรการศึกษาอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเอกสารและ
วีดีโอการสอนที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ http://www.igpthai.org/CGSME/dowload.html ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาอบรมรวมด้วยตนเองทั้งสิ้นจานวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย


หลักบรรษัทภิบาล 6 ประการ (ตาม OECD Guidelines)

2 ชั่วโมง



การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลสาหรับการบริหารองค์กร

2 ชั่วโมง



การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลสาหรับการตลาด

2 ชั่วโมง



การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลสาหรับการบัญชี

2 ชั่วโมง



การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลสาหรับการผลิต

2 ชั่วโมง



ตัวอย่างคู่มือบรรษัทภิบาลสาหรับ SMEs

2 ชั่วโมง

4. ระบบการศึกษาอบรม


เป็นการศึกษาอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้ง่ายและรวดเร็ว



ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร รวมถึงเอกสารการทดสอบความรู้เพื่อวัดองค์ความรู้หลังจากได้
ศึกษาจากเอกสารและสื่อการสอน

5. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้จบหลักสูตรการศึกษาอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรของสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


สอบผ่านการทดสอบเพื่อวัดผลตามกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% และ
ได้รับการรับรองผลจากคณะกรรมการหลักสูตร

6. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนี ย มตลอดหลั กสู ตร 800

บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่ านธนาคาร) โดย

ประกอบด้วย : ค่าตรวจสอบข้อสอบ กรรมการหลักสูตร ที่ปรึกษา ประกาศนีย์บัตรไปรษณีย์อากร ฯลฯ โดยมี
ช่องทางการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ ดาวน์โหลดใบแจ้งชาระเงิน
- ATM ธนาคารกรุงไทยในเขต 10 บาท/รายการ และนอกเขต 20 บาท/รายการ
- KTB netbank ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
** ทั้งนี้ช่องทาง ATM และ KTB netbank ต้องกรอก Company Code : 92451 และใส่ข้อมูล
Ref#1 หมายเลขบัตรประชาชน, Ref#2 หมายเลขโทรศัพท์มือถือทุกครั้งเพื่อทาการชาระเงิน
7. วันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอบรมทางไกล บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141-9020 หรือ 095-671-9394
หมายเลขโทรสาร : 02-143-9365
ผู้ประสานงานโครงการ
นายอิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย
โทรศัพท์มือถือ : 085-904-9002
Email: cgsme@igpthai.org ; cgsmeth@gmail.com

เนื้อหาหลักสูตรขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. การสมัครเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร
1.1 การขอรับเอกสารใบสมัคร สามารถขอรับได้ที่ธนาคารที่เป็นเครือข่ายใน โครงการ (ประกอบด้วย)
ณ ที่ทาการทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
1.2 การสมัครผู้เรียนสามารถนาใบสมัครที่ได้รับหรือดาวน์โหลดนาไปกรอกข้อมูลการสมัครเข้าเรียน
ในหลักสูตรแล้วส่งกลับมาที่ สถาบันส่งเสริมส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
1.3 การชาระเงิน ผู้สมัครเรียนสามารถชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถาบันส่งเสริมการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. บัญชีชื่อโครงการ "บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม" เลขที่บัญชี 955-0-10755-8 ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
1.4 เมื่อผู้สมัครเรียนได้ส่งใบสมัครและชาระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับการยืนยันการรับเข้าเรียนใน
หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ตอบกลับทางอีเมลและรอรับ
ใบเสร็จตัวจริงจากทางสถาบันส่งเสริมการจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยทางไปรณีย์
1.5 ในการสมัครเพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับ CODE รหัสเลขที่
ประจาตัวผู้เข้าเรียน โดยการตอบกลับทางอีเมล พร้อมสาเนาเอกสารใบเสร็จจากทางสถาบันส่งเสริมการกิจ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. แล้วเท่านั้น ซึ่งผู้สมัครสามารถใช้เลขที่ประจาตัวผู้เข้าเรียน ที่ได้รับนี้เพื่อติดต่อ
ในถาม-ตอบ ประเด็นคาถามและการทดสอบเพื่อรับรองผลในอนาคตต่อไป
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.1 เมื่อผู้สมัครเรียนได้ลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งชาระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถขอรับเอกสาร
ประกอบการเรียนในรูปแบบ Electronic File โดยการดาว โหลดจากเวปไซต์ของสถาบันส่งเสริมการส่งเสริม
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (ดาวน์โหลดใบสมัคร) และทางอีเมลโดยตรง
2.2 เอกสารและเครื่องมือประกอบในการเรียนจะประกอบไปด้วย ตาราและคู่มือเรียนในรูปแบบ
Electronic File, VDO ประกอบคาบรรยาย (สามารถเข้าดูผ่านทาง www.youtube.com
2.3 เมื่อผู้เรียนมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเรียนสามารถส่งประเด็นคาถามที่สงสัยมายังโครงการ
ทางอีเมลที่ cgsme@igpthai.org โดยให้ระบุหัวข้อจดหมายอีเมลว่า Q&A วิชา

3. การทดสอบองค์ความรู้
3.1 ผู้ประกอบการที่จะได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานในหลัก
บรรษัทภิบาลเบื้องต้น ซึ่งเมื่อคิดว่าตนเองมี ความรู้และความพร้อมในเรื่องบรรษัทภิบาลแล้ว ผู้เรียนสามารถ
อีเมลมาขอข้อสอบเพื่อนาไปทาการทดสอบด้วยตนเอง แล้วส่งกระดาษคาตอบกลับมา ที่สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. โดยส่งทางอีเมลมาที่ cgsme@igpthai.org โดยระบุในหัว ข้อ
จดหมายอีเมลให้ระ บุว่า"การทดสอบความรู้"
3.2 เมื่อสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้รับกระดาษคาตอบ
กลับมาจะทาการตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารเพื่อดาเนินการในขั้นตอนการประเมินผลและรับรองผล
ต่อไป
4. การรับรองผล
4.1 หลังจากที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้รับกระดาษคาตอบ
กลับมาแล้วจะดาเนินการวิเคราะห์ เพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจและจะมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
เพื่อรับรองผลต่อไป
4.2 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านขั้นตอนต่างๆตามกระบวนการ รวมทั้งการทดสอบเพื่อวัดผล และ
ได้รับรองผลจากทางสถาบันส่งเสิรมการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. แล้วทางสถาบันฯ จะ
ดาเนินการนาส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือต่อไป ซึ่งเป็นการ จบหลักสูตรโดยสมบูรณ์

เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (OECD Principles of Corporate Governance) (ดาวน์โหลด
รายละเอียด)
- เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุ ม หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการต้นแบบขององค์กรความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD
2. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบริหารองค์กร (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- เป็นเนื้อหาในเรื่องการอธิบายความสาคัญและนาหลักการของธรรมาภิบาลอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้
เพื่อการบริหารจัดการในองค์กรของ SMEs ในประเด็นเรื่องสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ทั้ง
ในส่วนของการจัดการองค์กรทั่วไปและในด้านบุคลากร
3. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการตลาด (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- เป็นเนื้อหาในเรื่องการอธิบายความสาคัญและนาหลักการของธรรมาภิบาลอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้
เพื่อการตลาดของ SMEs ในประเด็นเรื่อง สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในการมุ่งเน้นเฉพาะ
ด้านลูกค้าและตลาด (Customers)
4. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบัญชี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- เป็นเนื้อหาในเรื่องการอธิบายความสาคัญและนาหลักการของธรรมาภิบาลอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้
เพื่อการบัญชีของ SMEs ในประเด็นเรื่อง สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของโปร่งใส และความซื่อสัตย์ ในการจัดทางบการเงินและภาษีอากร
5. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการผลิต (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- เป็นเนื้อหาในเรื่องการอธิบายความสาคัญและนาหลักการของธรรมาภิบาลอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้
เพื่อการผลิตของ SMEs ในประเด็นเรื่อง สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องการจัดการประบวนการ (Processes) ทั้งหมด และรวมถึงการพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
6. ตัวอย่างคู่มือบรรษัทภิบาลสาหรับ SMEs (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- เนื้อหาจะเป็นการอธิบายความสาคัญ การนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร SMEs
กรณีศึกษาตัวอย่างของการประยุกต์ใช้และแผนปฏิบัติการ

ดาวโหลดเอกสาร และสื่อการเรียน
1. เอกสารเผยแพร่โครงการ (โบร์ชัวร์)
2. เอกสารใบสมัคร (ดาวโหลดเอกสาร)
3. เอกสารประกอบการเรียน (PDF เอกสารรายวิชา)
- หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (OECD Principles of Corporate Governance) (ดาวน์โหลด
รายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบริหารองค์กร (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการตลาด (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบัญชี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการผลิต (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- ตัวอย่างคู่มือบรรษัทภิบาลสาหรับ SMEs (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
4. สื่อการเรียน (PowerPoint)
- หลักบรรษัทภิบาลสาหรับ SMEs (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบริหารองค์กร (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการตลาด (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบัญชี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการผลิต (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- ตัวอย่างคู่มือบรรษัทภิบาลสาหรับ SME (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
- กรณีศึกษา SMEs ที่ประสบความสาเร็จระดับโลก Giant Bicycle (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
5. สื่อสารสนเทศ (วีดีโอการเรียนการสอน)
- หลักบรรษัทภิบาลสาหรับ SMEs (Click VDO)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบริหารองค์กร

(Click VDO)

- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการตลาด (Click VDO)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบัญชี (Click VDO)
- การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสาหรับการผลิต
- ตัวอย่างคู่มือบรรษัทภิบาลสาหรับ SME

(Click VDO)

(Click VDO)

- กรณีศึกษา SMEs ที่ประสบความสาเร็จระดับโลก Giant Bicycle (Click VDO)
6. เอกสารอื่นๆ (Q&A รายวิชา ...)

