สิ่งที่สงมาดวย ๒.๔
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเขารับการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนที่ ๑๒
คําแนะนํากอนการกรอกใบสมัคร
๑. โปรดเตรียมขอมูลดังตอไปนี้ เพื่อใชในการลงทะเบียนผูสมัคร
๑.๑ หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก
๑.๒ คํานําหนาชื่อ ชื่อ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑.๓ วัน เดือน ปเกิด
๑.๔ ที่อยูที่สามารถติดตอได
๑.๕ อีเมลที่สามารถใชในการติดตอได (เพื่อใชในการสง Link สําหรับการทําแบบประเมินออนไลน)
๒. โปรดเตรียมขอมูล เพื่อใชสําหรับการกรอกใบสมัครและใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ ทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗
๒.๒ คําสั่งแตงตั้งที่ใหดํารงตําแหนงปจจุบัน
๒.๓ คําสั่งแตงตั้งรักษาราชการ (กรณีที่เคยรักษาการในตําแหนงประเภทอํานวยการ)
๒.๔ โครงสรางของหนวยงานระดับกรม / กระทรวง ในปปจจุบัน
๒.๕ โครงสรางของหนวยงานระดับกรม / กระทรวง ในปที่นับระยะเวลารักษาราชการในตําแหนงประเภท
อํานวยการ
๒.๖ ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดเปนคุณสมบัติของผูสมัคร
๓. เมื่อทานกรอกขอมูลการสมัครผานระบบฯ ครบถวนแลว โปรดจัดพิมพ ใบสมัครและนําใบสมัครพรอมทั้ ง
เอกสารหลักฐานที่ยืนยันการมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด เสนอแกผูบังคับบัญชา (หัวหนา
สวนราชการ) เพื่อพิจารณาลงนามใหความเห็นชอบในการสมัคร

ทั้งนี้ สํ านั กงาน ก.พ. จะพิจ ารณาเฉพาะผู สมัครที่มีคุณ สมบั ติครบถวนตามเอกสารที่สวนราชการต นสั งกั ด
(ระดับกรม) สงมาใหสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปดรับสมัคร (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ) เทานั้น

สอบถามปญหาการลงทะเบียนไดที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ.
เบอรติดตอ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๘๐

-๒ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
๑. เข าเว็ บไซต ระบบลงทะเบี ยนกลาง https://register.ocsc.go.th/registration/ses12 เพื่ อลงทะเบี ยน โดย
ดําเนินการตามคําแนะนํา (ควรจด username และ password ไวดวย)
๑.๑ คลิกที่ “รายการหลักสูตร” แลวคลิกที่ “รายละเอียด” ของโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ ๑๒ เพื่อดูคําแนะนําโดยละเอียดในการลงทะเบียนและการกรอกใบสมัคร
๑.๒ คลิกที่ “Register” (มุมบนดานขวาของหนาจอ) และกรอกขอมูลทั่วไป จากนั้นคลิกที่ปุม “Create new
account” ดานลางเพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ (ถากรอกขอมูลครบ ระบบจะ log in อัตโนมัติ)
๒. ที่เมนู “รายการหลักสูตร” คลิกที่ “สมัคร” เพื่อสมัครเขาสูการกรอกขอมูลการสมัครเขาฝกอบรม
๓. กรอกรหัสผาน “ses2562” ลงในชองรหัสผาน แลวคลิกปุม “Submit”
๔. กรอกขอมูลทั้งหมด ๖ สวน ประกอบดวย ๑) ขอมูลทั่วไป ๒) ขอมูลภาษาอังกฤษ ๓) ประวัติการรับราชการ
๔) การฝ ก อบรมและทั กษะที่ จํ าเป น สํ าหรั บ นั กบริ ห าร ๕) แบบแสดงเจตจํ านง และ ๖) เอกสารประกอบ
การพิ จารณา (โปรดกรอกข อมู ลให ครบถ วน ถู กต องตามความจริ ง เนื่ องจากเป นขอมู ลสํ าคั ญในการพิ จารณา
คัดเลือก)
๔.๑ กรอกขอมูลเพิ่มเติมสําหรับสมัครโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ ๑๒
๔.๒ ในสวนที่ ๓) ประวัติการรับ ราชการ ในหัวขอ ประวัติการดํารงตํ าแหน ง และ ประวัติ การศึกษาสูงสุด
ใหคลิกที่ปุม “Add” สําหรับกรอกขอมูล และเมื่อกรอกขอมูลครบ คลิกที่ปุม “Create” เพื่อบันทึกขอมูล
๕. เมื่ อกรอกข อมู ล ครบทั้ ง ๖ สว น เรีย บร อยแล ว ใหคลิกที่ปุ ม “บัน ทึกรายการ” ดานลาง เพื่อบัน ทึกขอมู ล
ทั้งหมดลงในระบบลงทะเบียนกลาง
๖. หลั งจากคลิ ก ที่ ปุ ม “Submit” ระบบจะแสดงข อ ความ “ขอบคุ ณ สํ า หรั บ การลงทะเบี ย น (--โครงการ
ฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)--)” เปนอันเสร็จสิ้นการสมัคร
๗. ทานสามารถแกไขประวัติขอมูลการสมัครได โดยคลิกที่ “REG_ID”
๘. พิมพใบสมัคร ตามวันที่แจงในระบบ
วิธีการจัดพิมพใบสมัคร
๑. Log in เขาระบบลงทะเบียนกลาง กรอก Username และ Password ที่สรางไวตอนเปดบัญชี และคลิกปุม
“Log in” เพื่อเขาสูระบบ
๒. คลิกที่ “ประวัติหลักสูตร” (มุมขวาดานบนของหนาจอ) จะแสดงรายการหลักสูตรที่ผูสมัครเคยลงทะเบียนไว
คลิกที่ “พิมพใบสมัคร” ระบบจะแสดงขอมูลผูสมัครในรูปแบบของไฟล PDF โดยทานสามารถจัดพิมพหรือบันทึก
ไฟลไวได
สอบถามปญหาการลงทะเบียนไดที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ.
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