(สำเนา)
ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๕๒

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน (หัวหนาสวนราชการ)
อางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่สงมาดวย กำหนดการฝกอบรม
ตามหนังสือที่อางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ไดแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง : ผู นำที่ มี วิ สั ย ทั ศ นและคุ ณ ธรรม (นบส.๑) รุ นที่ ๙๑ และ ๙๒ พรอมทั้ง
กำหนดการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการในสังกัดของทานเขารับ
การฝกอบรม รวมทั้งเดินทางไปฝกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่หลักสูตรกำหนด นั้น
เนื ่ องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease 2019: COVID-19) ประกอบกั บ มติ คณะรั ฐมนตรี เมื ่ อวั นที ่ ๑๗ มี นาคม ๒๕๖๓ ซึ ่ งไดเห็ น ชอบ
มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือที่อ างถึง ๒
สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนวา การฝกอบรมหลักสูตร นบส.๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะปรับ
รูปแบบใหเปนการเรียนรูผานระบบออนไลนทั้งหมด โดยยังคงสาระสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรและชวงเวลา
การฝกอบรมเชนเดิม (รุนที่ ๙๑ ระหวางวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรุนที่ ๙๒ ระหวาง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อใหเปนไปตามมาตรการเรงดวนดังกลาว รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส งมาดวย ทั้งนี้ เจาหนาที่ประจำหลักสูตรจะไดติดตอไปยังผู เขารับการฝกอบรมแตละทานเพื่อชวย
เตรียมความพรอมและทดลองใชงานระบบออนไลนกอนพิธีเปดการฝกอบรมในแตละรุนตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงใหผูผานการคัดเลือกฯ ในสังกัดของทานที่ไดรับ
อนุมัติใหเขารับการฝกอบรมแลวทราบและเขารับการฝกอบรมตามกำหนดการที่ไดปรับรูปแบบใหมขางตน
ตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๑๗๗๕ , ๖๙๕๑ , ๖๙๕๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pathareeya@ocsc.go.th

สิ่งที่สงมาดวย

กำหนดการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสยั ทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรม
รุนที่ ๙๑
รุนที่ ๙๒
๑. ผูเขารับการฝกอบรมทำกิจกรรมกอน
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
การฝกอบรม (การประเมิน ๓๖๐ องศา)
๒. ทดลองระบบออนไลน
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. ภาพรวมการฝกอบรมตลอดหลักสูตร ๒๒ เมษายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๕ กรกฎาคม – ๑๘ กันยายน
๒๕๖๓
๔. การปฐมนิเทศ
๔.๑ พิธีเปดการฝกอบรม และ
2๒ เมษายน 256๓
๑๕ กรกฎาคม 256๓
การชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร
๔.๒ การประเมินสมรรถนะ
2๓ – 2๘ เมษายน ๒๕๖๓
๑๖ – ๒๑ กรกฎาคม 256๓
การประเมินบุคลิกภาพ การวางแผนจัดทำ
ผลงานสวนบุคคล และกลุมสัมพันธ
๕. การรายงานผลการเรียนรู
๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๖. พิธีมอบประกาศนียบัตรและ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ
หมายเหตุ:
๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒. เพื่อความสะดวกของทานในการฝกอบรมผานระบบออนไลน และการจัดทำผลงานการศึกษา โปรดเตรียมอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม เชน คอมพิวเตอร หรือ โนตบุค หรือ แท็บเล็ต รวมถึงการเชื่อมตออุปกรณดังกลาวกับ
อินเทอรเน็ต

