สิ่งที่สงมาดวย
ใบสมัครเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร Singapore - Thailand Senior Officials Development
Programme

รูปถาย
ขนาด ๒*๒ นิ้ว

๑. ขอมูลสวนบุคคล
๑.๑ ชือ่ -สกุล ภาษาไทย (นาย, นาง, นางสาว)
ชือ่ -สกุล ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ (Mr./Mrs./Ms.)
อายุ

ป2

เดือน (นับถึงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ศาสนา

รม

๑.๒ วัน เดือน ป2 เกิด

๑.๔ ที่อยู (ที่สามารถติดตอได=สะดวก)

รหัสไปรษณีย)
โทรศัพท)มือถือ

โทรสาร

e-mail address

หมายเลขพาสปอร)ต

๑.๕ ทานมีโรคประจําตัวหรือไม

เข
้า

มี (ระบุ)

สม
ัคร

๑.๖ ข=อจํากัดด=านอาหาร
มังสวิรัติ
ฮาลาล
๑.๗ บุคคลที่โครงการสามารถติดตอได=ในกรณีฉุกเฉิน
๑)
๒)

อย
า่ งใ
บ

รหัสสะสมไมล) (ROP)

รบั
ก

โทรศัพท)

ไมมี

ารฝ
ึ กอ
บ

๑.๓ สถานภาพสมรส........โสด........สมรส........อื่น ๆ

ไมรับประทาน......................

ความสัมพันธ)
ความสัมพันธ)

ไมมีขอ= จํากัดด=านอาหาร
โทรศัพท)
โทรศัพท)

๒. การศึกษาและฝกอบรม

ตวั

๒.๑ การศึกษา (ตั้งแตระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)
ป2ที่ศึกษา ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา

๒.๒ การฝTกอบรมที่สําคัญ (นับตั้งแตครั้งสุดท=ายเรียงลําดับลงไป)
วัน/เดือน/ป2
ชื่อหลักสูตร

หน้ าที ๑ จาก ๓

วุฒิ/วิชาเอก

สถาบัน/หนวยงานที่จดั /แหลงทุน

เกรดเฉลี่ย

๓. การทํางาน
๓.๑ ตําแหนงปUจจุบัน
ระดับ
ตําแหนงปUจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)
ระดับ
๓.๒ สํานัก/กอง
กรม

กระทรวง

กรม (ภาษาอังกฤษ)

กระทรวง (ภาษาอังกฤษ)

ที่อยูหนวยงาน

รม

รหัสไปรษณีย)

โทรศัพท)

ารฝ
ึ กอ
บ

ที่อยูหนวยงาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)

รหัสไปรษณีย)
โทรศัพท)มือถือ

โทรสาร

อย
า่ งใ
บ

๓.๔ ประวัติการทํางาน

สม
ัคร

เข
้า

รบั
ก

๓.๓ หน=าที่ความรับผิดชอบในงานปUจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)

สถานที่ทํางาน/หนวยงาน

ตวั

ระยะเวลา

๔. ผลงาน/การปฏิบัติงานดีเดนในรอบ ๓ ป2
๔.๑ ผลงานสําคัญที่ทานได=ปฏิบัติในรอบ ๓ ป2ที่ผานมา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)
๑)

๒)
๓)
หน้ าที ๒ จาก ๓

ตําแหนง

๕. อื่น ๆ
๕.๑ ความสามารถในการใช=ภาษาอังกฤษ
การฟUงและการพูด
ดีมาก
ดี
พอใช=
การอานและการเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช=
๕.๒ ผลการทดสอบความรูด= =านภาษาอังกฤษ (ถามี) เชน DIFA TES, TOEFL, IELTS เปaนต=น
สถานทีส่ อบ............................................................ คะแนนที่ได= ................................................
๕.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปUจจุบันของภาคราชการ ทานคิดวาภาคราชการจะต=องปรับตัวอยางไรเพื่อตอบสนองตอทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตามนโยบาย ไทยแลนด) ๔.๐ และทานจะเริ่มการปรับปรุง/พัฒนาจากจุดใดกอน เพราะเหตุใด (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)

รบั
ก

ารฝ
ึ กอ
บ

รม

๕.๔ ทานมีความคาดหวังอยางไรในการสมัครเข=ารับการฝTกอบรมโครงการ Singapore – Thailand Senior Officials Development
Programme ในประเด็นการประยุกต)ใช= Design Thinking ในการพัฒนางานราชการ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)

อย
า่ งใ
บ

สม
ัคร

เข
้า

๕.๕ ทานคิดวาจะนําความรู=และประสบการณ)ที่ได=รับจากการเข=ารับการฝTกอบรมนี้ไปใช=ให=เกิดประโยชน)ตอหนวยงานของทานและราชการ
โดยรวมอยางไร (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ)ใหญ)

ตวั

ข=าพเจ=ามีความประสงค)จะสมัครเข=ารับการฝTกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials
Development Programme และขอรับรองวาข=อมูลที่ระบุข=างต=นเปaนความจริง และถ=าได=รับการคัดเลือก ข=าพเจ=าสามารถ
เข=ารั บการฝTก อบรม และรวมกิจ กรรมตาง ๆ ได= ตลอดหลั กสูตร และจะปฏิบั ติตามข=อ กําหนดและเงื่อ นไขของหลักสูต ร
ทุกประการ
ลงชือ่ .........................................................................ผูส= มัคร
(.........................................................................)
............/........../.............
ลงชือ่ .........................................................................ผู=รับรอง
(.........................................................................)
............/........../.............
หมายเหตุ: ผู=รับรองต=องเปaนผู=บงั คับบัญชาระดับที่สูงกวา ๑ ระดับขึ้นไป
กรุณากรอกแบบฟอร)มใบสมัครออนไลน) ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/csep
กรณีที่เตรียมข=อมูลไว=มาก กรุณาพิมพ)ลงใน Word กอนแล=วจึงนํามา Paste เพื่อความสะดวกในการกรอกข=อมูล

หน=าที่ ๓ จาก ๓

