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ใบสมคัรเข้ารับการฝกึอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………….……..……….  อายุ ……………… ปี 

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

2. คุณวุฒิสูงสุด ………………………………………………………………………………….. ปีการศึกษา ……………………….…...... 
สถานศึกษา ……………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

3. ปัจจุบันเป็น       ข้าราชการ       ลูกจ้างประจํา      พนักงานราชการ       ลูกจ้างช่ัวคราว  
ในสังกัดกระทรวงการคลัง  ตําแหน่ง …….……………………………………………………………………………………………….  
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน………………………..…………..……………. สํานัก/สว่น/ศูนย์……..…………..………………….……………..... 
กรม/สํานักงาน ………………………………...……………… กระทรวง ……………………………… โทรศัพท์ …………………. 
สถานที่ต้ัง ………………………..………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ปัจจุบันท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานหรือไม่ 
               เป็นประจํา         กําลังจะใช้            ไม่เคยใช้ ใช้เป็นบางคร้ัง 
5. ลักษณะงานที่ทํากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมทีใ่ช้……………….…………………………………............................ 

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

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
6. เคยเข้ารับการอบรม/ศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างหรือไม่ 

        เคย  ไม่เคย 
7. ถ้าเคยโปรดระบุวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเคยศึกษา และสถานที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมแนบใบรับรอง 

(ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 
 

8. หลักสูตรวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งน้ี   
(กรณุาใส่เครือ่งหมาย  ในหลกัสตูรวิชาทีต่้องการอบรมลงในช่องเลือกหลกัสตูร) 

 

เลือก
หลกัสตูร 

ลําดบั
ที ่ รหสัวิชา ชื่อหลกัสตูร วันที ่

 1. MS632019 เรียนรู้ความสามารถใหม่ใน Microsoft Office 2019 14-18 กันยายน 2563 

 2. ME630002 การสร้างระบบงานอัตโนมัติและฟอร์มบันทึกข้อมูลด้วย 
excel 

21-25 กันยายน 2563 

 3. AC630004 Powerful Report & Dashboard with Power BI 28-30 กันยายน 2563 

 4. AC630005 เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกําจัดไวรัสใน 
Smartphone และ PC 

1-2 ตุลาคม 2563 

เลขประจําตัวผู้สมัคร........................ 
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เลือก
หลกัสตูร 

ลําดบั
ที ่ รหสัวิชา ชื่อหลกัสตูร วันที ่

 5. PG630001 Python for Beginner 5-9 ตุลาคม 2563 

 6. MW630001 เทคนิคการสร้าง Template สําเร็จรูปด้วย Word สําหรับ
เอกสารราชการ 

14-16 ตุลาคม 2563 

 7. WB630001 การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress 19-21 ตุลาคม 2563 

 8. AC630006 หลักสูตรการใช้ Mobile Application สําหรับสร้างสื่อวีดีโอ
ประชาสัมพันธ์ 

26-27 ตุลาคม 2563 

 9. DS630003 Motion Infographic ด้วย PowerPoint 28-30 ตุลาคม 2563 

 10. DS630004 การสร้างภาพจําลอง 3 มิติด้วย Adobe Dimension 2-3 พฤศจิกายน 2563 

สถานที่อบรม ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 202 และ 204 กรมสรรพสามิต  
ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

 
9. เหตุผลความจําเป็นที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม …………………………………………………………………….…………….. 

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

ผู้รบัรอง 
ลงช่ือ ………………………..……………….. 
         (………………..………………………) 
ตําแหน่ง ………………..……………………. 
วันที่ …….. เดือน ……..….……. พ.ศ.……… 

ผู้สมัคร 
ลงช่ือ ………………………………….…….. 

 (……………..…....….…………………) 
            ตําแหน่ง ………………..……………………. 

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

1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์

ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 
3. ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา 
4. การขอยกเลิก หรือการขอเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เข้ารับ

การฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 – 3 ด้วย 
5. ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โปรดเข้าห้องฝึกอบรมตรงตามกําหนดเวลาด้วย 
6. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ไม่ขาดการอบรมหรือขาดการทดสอบในหลักสูตรท่ีกระทรวงการคลังจัดขึ้น ยกเว้นหน่วยงานต้นสังกัดได้มีหนังสือ

แจ้งขอยกเลิก หรือหนังสือชี้แจงเหตุผลอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษร 
การประเมินผล 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมและจะต้องผ่านการทดสอบ/วัดผล  
ในหลักสูตรวิชานั้นๆ จึงจะผ่านการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาเข้ารับการฝึกอบรมช้ากว่าเวลาท่ีกําหนดได้ไม่เกิน 30 นาที ถ้าเกิน 30 นาที ในวันแรกของการเปิดการฝึกอบรม 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถ้าเกิน 30 นาที  ในระหว่างการดําเนินการฝึกอบรมจะถือว่าขาดเรียนในวันน้ัน 

3. ในกรณีที่มีราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันหนึ่งวันใด จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจธุระจําเป็น หรือป่วยไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ยื่นใบลาทุกคร้ัง 

 

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


