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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………….……..……….  อายุ ……………… ป ี

ภาษาอังกฤษ (Mr.  Mrs.  Miss) …………………………………………………….……………………………..……………………... 
e-mail: …………………………………………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ….…………………….… LineID…………………..……… 
สถานที่ท างาน ……………………………………………………………………………….……………………………..……….…………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………..………..……….……… 

2. ปัจจุบันเป็น       ข้าราชการ       ลูกจ้างประจ า      พนักงานราชการ       ลูกจ้างชั่วคราว  
ในสังกัดกระทรวงการคลัง  ต าแหน่ง …….……………………………………………………………………………………………….  
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน………………………..…………..……………. ส านัก/ส่วน/ศูนย…์…..…………..………………….……………..... 
กรม/ส านักงาน ………………………………...……………… กระทรวง ……………………………… โทรศัพท์ …………………. 
สถานที่ตั้ง ………………………..………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ปัจจุบันท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานหรือไม่ 
               เป็นประจ า         ก าลังจะใช้            ไม่เคยใช้ ใช้เป็นบางครั้ง 
4. ลักษณะงานที่ท ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมที่ใช้……………….…………………………………............................ 

..……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
5. เคยเข้ารับการอบรม/ศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างหรือไม่ 

        เคย  ไม่เคย 
6. ถ้าเคยโปรดระบุวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเคยศึกษา และสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 

7. โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เคยใช้ในการประชุมหรือฝึกอบรมออนไลน์ 
        Cisco Webex Meeting         Google Meet        Zoom Meeting     อ่ืนๆ............................... 

ไม่เคย 
 

8. หลักสูตรวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้   
(กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในหลักสตูรวิชาที่ต้องการอบรมลงในช่องเลือกหลักสูตร) 

 

เลือก
หลักสูตร 

ล าดับ
ที ่ รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร วันที ่ 

 1. AC650001 การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ดว้ย Google 1 สิงหาคม 2565 
 

 2. AC650002 เทคนิคการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 สิงหาคม 2565 

 3. AC650003 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ cloud storage  3 สิงหาคม 2565 

 4. AC650004 เทคโนโลยีสร้างสื่อดจิิทัล (Digital Media Creation 
Technology)  

4 สิงหาคม 2565 

 5. AC650005 การออกแบบ UX/UI เพื่อดึงดดูความสนใจของผู้ใช้  8-9 สิงหาคม 2565 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร........................ 
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เลือก
หลักสูตร 

ล าดับ
ที ่ รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร วันที ่ 

 6. AC650006 เทคนิคการสร้างระบบงานเชื่อมตอ่ Line Application 10-11 สิงหาคม 2565 

 7. AC650007 การจัดการงานเอกสารส าหรับส านักงานยุคใหม่ 15 สิงหาคม 2565 

 8. AC650008 การประยุกต์ใช้งาน Mobile Application ส าหรับการ
ท างานยุคใหม ่

16 สิงหาคม 2565 

 9. AC650009 เทคนิคการจดัการรปูภาพและวีดีโอ ด้วย Mobile 17 สิงหาคม 2565 

 10. AC650010 Google Data Studio 18-19 สิงหาคม 2565 

 11. AC650011 เทคนิคการใช้ youtube เพื่อการประชาสมัพันธ์ 22 สิงหาคม 2565 

 12. AC650012 การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร 23 สิงหาคม 2565 

 
หมายเหตุ  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 204 กรมสรรพสามติ ถนนนครไชยศรี   

แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300 
 

9. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม …………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

ผู้รับรอง 
ลงชื่อ ………………………..……………….. 
         (………………..………………………) 
ต าแหน่ง ………………..……………………. 
วันที่ …….. เดือน ……..….……. พ.ศ.……… 

ผู้สมัคร 
ลงชื่อ ………………………………….…….. 

 (……………..…....….…………………) 
            ต าแหน่ง ………………..……………………. 

วันที่ …..... เดือน ……..………. พ.ศ. ………… 
 

หมายเหตุ    
1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์

ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 
3. ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา 
4. การขอยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เข้ารับ

การฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 – 3 ด้วย 
5. ผู้ไดร้ับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โปรดเข้าห้องฝึกอบรมตรงตามก าหนดเวลาด้วย 
6. ผู้ได้รบัคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ไม่ขาดการอบรมหรือขาดการทดสอบในหลักสูตรที่กระทรวงการคลังจัดขึ้น ยกเว้นหน่วยงานต้นสังกัดได้มีหนังสือ

แจ้งขอยกเลิก หรือหนังสือชี้แจงเหตุผลอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษร 
การประเมินผล 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมและจะต้องผ่านการทดสอบ/วัดผล  
ในหลักสูตรวิชานั้นๆ จึงจะผ่านการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาเข้ารับการฝึกอบรมช้ากว่าเวลาที่ก าหนดได้ไม่เกิน 30 นาที ถ้าเกิน 30 นาที ในวันแรกของการเปิดการฝึกอบรม 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถ้าเกิน 30 นาที  ในระหว่างการด าเนินการฝึกอบรมจะถือว่าขาดเรียนในวันนั้น 

3. ในกรณีที่มีราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันหนึ่งวันใด จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจธุระจ าเป็น หรือป่วยไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ยื่นใบลาทุกครั้ง 

 

ติดต่อสอบถาม : โทร.  0 2126 5900 ต่อ 3212, 3509, 3213, 3316 โทรสาร 0 2273 9790 


