รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบ
สมัครได้ที่ http://www.knc.ac.th
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร เสนอผู้บังคับบัญชา
ลงนาม
3. ชาระเงินโดยใช้ใบชาระเงินในระบบ
Teller Payment System (10,000 บ./ท่าน)
4. กรอกข้อมูลในแบบตอบรับเข้าอบรมโครงการ
อบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ดี
รวบรวมเอกสาร ได้แก่
1. หนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม
2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม
3. สาเนาการโอนเงิน
4. แบบตอบรับเข้ารับการอบรม
ส่งถึง นางสาวอัมภาพร นุ่นกลาง
Fax : 044-247122
หรือทาง e – mail: arampaporn@knc.ac.th
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และโทรแจ้ง
ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-1370183
เอกสารฉบับจริง
จ่าหน้าซองถึง “นางสาวอัมภาพร นุ่นกลาง”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เลขที่ 177 ถ.ช้างเผือก ต. ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่
23 พฤษภาคม 2561
ทาง http://www.knc.ac.th
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1 . ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก าร อ บ ร ม (เงิ น ส นั บ ส นุ น
ค่าลงทะเบียน) ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้ ว น) วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
จากภูมิลาเนาถึงสถานที่อบรม ไป – กลับ ค่าที่พักก่อน
และหลังการอบรม เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบของ
ทางราชการและต้นสังกัด
สอบถามเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
หมายเลข 0 4424 3020 ต่อ 115
โทรสาร 0 4424 7122
หมายเลขกลุ่มงาน 091 – 1370183
1. อ.ศุภิสรา สุวรรณชาติ 094-5261942
2. อ.นัฐิยา เพียรสูงเนิน 062-9289915
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.knc.ac.th

โครงการอบรมข้าราชการใหม่
“ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ”
รุ่นที่ 3

วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน
2561
จัดโดย
งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

หลักการและเหตุผล
กฎ กพ.ว่าด้ วยการทดลองปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการ
และการพั ฒ นาข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กาหนดให้มีการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการ
เป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สานักงาน
ก.พ. กาหนด ซึ่ง ส่ วนราชการต้ น สังกัด ต้ องด าเนิ น การ
พั ฒ นาข้ า ราชการ พลเรือ นสามั ญ ที่ อยู่ ระหว่ า งทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ การ
ปฐมนิ เทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนา
ร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางด้าน
สุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 9 จึงได้จัดการอบรมสัมมนาครั้ง
นี้ โดยใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” ตามหนังสือ
การปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น การพั ฒ นาและการ
ประเมิ น ผลการพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ นร 1013.5/ว4
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นหลัก เพื่อให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้รับการปลูกฝังเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริม
การท างานเป็ น ที ม และพั ฒ นาเครือ ข่ า ยในการท างาน
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ารับ การอบรม มี ความรู้ ความเข้าใจใน
ปรั ช ญ าการเป็ น ข้ า ราชการ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
ข้าราชการ การสร้างทีมงาน วิ นัย คุณธรรม จริยธรรม
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ กการเป็ น
ข้าราชการที่ดี
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการ
ทางานแบบบูรณาการทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
4. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ข้าราชการใหม่ของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 9
2. ข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
ข้าราชการใหม่ที่สนใจ
รวมทั้งสิ้น จานวน 80 คน
วิธีการอบรม
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
2. การบรรยาย/อภิปราย
3. การศึกษาดูงาน
4. ประชุมกลุ่มย่อย
5. ศึกษาด้วยตนเอง
การประเมินผล
1. มีระยะเวลาการอบรม ≥ ร้อยละ 80
2. มีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด

คาชี้แจงสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องปฏิบตั ิตนดังนี้
1. การเตรียมชุด
พิธีเปิด – ปิด ใส่ชุดปฏิบัติงานและรองเท้าคัชชู
ขณะรับการอบรม/ชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกง
ยีนส์และรองเท้าแตะ)
- จัดเตรียมชุดวอร์ม และรองเท้าผ้าใบในการทา
กิจกรรมนอกสถานที่ และออกกาลังกาย
2. ตรวจสอบประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง
3. ขออนุมัติต้นสังกัดเพื่อเข้ารับการอบรมและขอ
หนังสือส่งตัวเข้ารับการอบรม
4. ถ้ามีโรคประจาตัว และรับประทานอาหารพิเศษ
เช่น อิสลาม มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนวัน
รายงานตัว

โปรด Scan QR Code ด้านล่างเพื่อรับ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรม

