สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๒.๑

กาหนดการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
*** ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม ๖๘ ชม. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระยะเวลาทั้งหมด (ลาได้ 13 ชั่วโมง) ***

ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
วันเดือนปี

เวลา

กิจกรรม
ทาแบบประเมิน 360 องศาผ่านระบบออนไลน์

พฤ. 29 ต.ค. - ศ. 13 พ.ย. 63
ศ. 13 - พฤ. 19 พ.ย. 63
พ. 25 พ.ย. 63

10.00 - 12.00 น.

ทาแบบประเมิน DISC ผ่านระบบออนไลน์ (สานักงาน ก.พ. จะส่ง Link ในการทาแบบประเมินให้ทางอีเมลทีท่ ่านแจ้งไว้)
ทดสอบและซักซ้อมการใช้งานระบบออนไลน์ (แจ้งรายละเอียดผ่านไลน์กลุ่มในภายหลัง)

ช่วงการฝึกอบรม : ระหว่างวันที่ 1 - 22 ธันวาคม 2563
วันเดือนปี
อ. 01 ธ.ค. 63

พ. 02 ธ.ค. 63

เวลา
09.00 - 12.00 น.

หัวข้อวิชา
พิธีเปิด

วิทยากร
ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.

13.00 - 16.00 น.

ACM-Intray

08.30 - 16.30 น.

DISC
(เฉพาะกลุ่ม 1 - 12)

หน้าที่ 1 จาก 5

สถานที่
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สานักงาน ก.พ.
อ.ชวัลณัฐ เหล่าพูลพัฒน์ และคณะ
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สานักงาน ก.พ.
SEAC
สถานที่เอกชน (แจ้งภายหลัง)
ห้องที่ 1 : กลุ่ม 1-3 (34 คน)
ห้องที่ 2 : กลุ่ม 4-6 (34 คน)
ห้องที่ 3 : กลุ่ม 7-9 (34 คน)
ห้องที่ 4 : กลุ่ม 10-12 (32 คน)

วันเดือนปี
พฤ. 03 ธ.ค. 63

เวลา
08.30 - 16.30 น.

หัวข้อวิชา
DISC
(เฉพาะกลุ่ม 13 - 24)

วิทยากร
SEAC

สถานที่
สถานที่เอกชน (แจ้งภายหลัง)
ห้องที่ 1 : กลุ่ม 13-15 (34 คน)
ห้องที่ 2 : กลุ่ม 16-18 (34 คน)
ห้องที่ 3 : กลุ่ม 19-21 (34 คน)
ห้องที่ 4 : กลุ่ม 22-24 (32 คน)

จ. 07 ธ.ค. 63

08.30 - 16.30 น.

Building a Trusted Leader Day 1

Pacrim

ระบบออนไลน์
ห้องที่ 1 : กลุ่ม 1-4 (46 คน)
ห้องที่ 2 : กลุ่ม 5-8 (46 คน)
ห้องที่ 3 : กลุ่ม 9-12 (42 คน)
ห้องที่ 4 : กลุ่ม 13-16 (46 คน)
ห้องที่ 5 : กลุ่ม 17-20 (46 คน)
ห้องที่ 6 : กลุ่ม 21-24 (42 คน)

อ. 08 ธ.ค. 63

08.30 - 16.30 น.

Building a Trusted Leader Day 2

Pacrim

ระบบออนไลน์
ห้องที่ 1 : กลุ่ม 1-4 (46 คน)
ห้องที่ 2 : กลุ่ม 5-8 (46 คน)
ห้องที่ 3 : กลุ่ม 9-12 (42 คน)
ห้องที่ 4 : กลุ่ม 13-16 (46 คน)
ห้องที่ 5 : กลุ่ม 17-20 (46 คน)
ห้องที่ 6 : กลุ่ม 21-24 (42 คน)

หน้าที่ 2 จาก 5

วันเดือนปี
พ. 09 ธ.ค. 63

เวลา
08.30 - 16.30 น.

หัวข้อวิชา
Building a Trusted Leader Day 3

วิทยากร
Pacrim

จ. 14 ธ.ค. 63

08.30 - 16.30 น.

Building a Trusted Leader Day 4

Pacrim

หน้าที่ 3 จาก 5

สถานที่
ระบบออนไลน์
ห้องที่ 1 : กลุ่ม 1-4 (46 คน)
ห้องที่ 2 : กลุ่ม 5-8 (46 คน)
ห้องที่ 3 : กลุ่ม 9-12 (42 คน)
ห้องที่ 4 : กลุ่ม 13-16 (46 คน)
ห้องที่ 5 : กลุ่ม 17-20 (46 คน)
ห้องที่ 6 : กลุ่ม 21-24 (42 คน)
ระบบออนไลน์
ห้องที่ 1 : กลุ่ม 1-4 (46 คน)
ห้องที่ 2 : กลุ่ม 5-8 (46 คน)
ห้องที่ 3 : กลุ่ม 9-12 (42 คน)
ห้องที่ 4 : กลุ่ม 13-16 (46 คน)
ห้องที่ 5 : กลุ่ม 17-20 (46 คน)
ห้องที่ 6 : กลุ่ม 21-24 (42 คน)

วันเดือนปี
อ. 15 ธ.ค. 63

เวลา
09.00 - 12.00 น.

หัวข้อวิชา
Competency-base Case Study
บทบาทของผู้บังคัญชาในการรักษาวินัย
(เฉพาะกลุ่ม 1 - 12)

วิทยากร
อ.อนุสรณ์ สุขแสงทอง

สถานที่
ระบบออนไลน์

09.00 - 12.00 น.

Competency-base Case Study
(เฉพาะกลุ่ม 13 - 24)

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ระบบออนไลน์

13.00 - 16.00 น.

Competency-base Case Study
บทบาทของผู้บังคัญชาในการรักษาวินัย
(เฉพาะกลุ่ม 13 - 24)

อ.อนุสรณ์ สุขแสงทอง

ระบบออนไลน์

13.00 - 16.00 น

Competency-base Case Study
(เฉพาะกลุ่ม 1 - 12)

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ระบบออนไลน์

พ. 16 ธ.ค. 63

09.00 - 16.00 น.

การบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)
ในหน่วยงานภาครัฐ
(เฉพาะกลุ่ม 1 - 12)

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

ระบบออนไลน์

พฤ. 17 ธ.ค. 63

09.00 - 16.00 น.

การบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)
ในหน่วยงานภาครัฐ
(เฉพาะกลุ่ม 13 - 24)

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

ระบบออนไลน์

หน้าที่ 4 จาก 5

วันเดือนปี
ศ. 18 ธ.ค. 63

เวลา
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

หัวข้อวิชา
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
ผลการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาตนเอง
(ACM and Self-Development)
การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารระดับสูง
ด้วยกิจกรรม World Café

วิทยากร
คุณศานิตย์ ภูบ่ ุบผา
อ.ชวัลณัฐ เหล่าพูลพัฒน์ และคณะ

สถานที่
ระบบออนไลน์
ระบบออนไลน์

จ. 21 ธ.ค. 63

09.00 - 16.00 น.

อาจารย์ทปี่ รึกษา

สถานที่เอกชน
(แจ้งภายหลัง)

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

10.30 - 12.00 น.

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรม
(Leadership and Vision)
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

13.00 - 16.00 น.

กิจกรรมการประเมินหลักสูตร

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สานักงาน ก.พ.
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สานักงาน ก.พ.
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สานักงาน ก.พ.

09.00 - 10.30 น.
อ. 22 ธ.ค. 63

ศูนย์นักบริหารระดับสูง
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.

หมายเหตุ:
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. โปรดศึกษารายละเอียดกาหนดการตามหมายเลขกลุ่มของท่าน เนื่องจาก วัน เวลา สถานที่ และหัวข้อการฝึกอบรมกาหนดไว้แตกต่างกันตามหมายเลขกลุ่ม
3. สถานทีฝ่ ึกอบรม ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือ สถานทีข่ องเอกชนภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ไม่รวมกรณีฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์)
4. ในวันทีก่ าหนดให้ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าอบรมต้องแสดงตัวตนโดยเปิดกล้องตลอดการฝึกอบรม ดังนั้น โปรดจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานทีใ่ ห้เหมาะสม
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุค๊ หรือ แท็บเล็ต รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวกับอินเทอร์เน็ตทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
5. สานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในวันทีม่ ีกิจกรรมการฝึกอบรม ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
หรือสถานทีข่ องเอกชน และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

หน้าที่ 5 จาก 5

