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ใบสมัครเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรม Digital Literacy กระทรวงการคลัง 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

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

ภาษาอังกฤษ (Mr.  Mrs.  Miss) …………………………………………………….……………………………..……………………... 
e-mail: …………………………………………… เบอรโทรศัพทมือถือ….…………………….… LineID…………………..……… 
สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………………………………….……………………………..……….…………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………..………..……….……… 

2. คุณวุฒิสูงสุด ………………………………………………………………………………….. ปการศกึษา ……………………….…...... 
สถานศึกษา ……………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

3. ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจาํ/ลูกจางช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง      
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กลุม/ฝาย/งาน………………………..…………..……………. สํานัก/สวน/ศูนย……..…………..………………….……………..... 
กรม/สํานักงาน ………………………………...……………… กระทรวง ……………………………… โทรศัพท …………………. 
สถานท่ีตั้ง ………………………..………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ปจจุบันทานใชเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงานหรอืไม 
               เปนประจํา         กําลังจะใช            ไมเคยใช ใชเปนบางครั้ง 
5. ลักษณะงานท่ีทํากับเครือ่งคอมพิวเตอร / โปรแกรมท่ีใช……………….…………………………………............................ 

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

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
6. เคยเขารับการอบรม/ศึกษาวิชาการดานคอมพิวเตอรมาบางหรอืไม 

        เคย  ไมเคย 
7. ถาเคยโปรดระบุวิชาท่ีเขารับการฝกอบรมหรือเคยศึกษา และสถานท่ีเขารับการฝกอบรมพรอมแนบใบรบัรอง 

(ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 
 

8. หลักสูตรวิชาท่ีเขารับการฝกอบรมในครัง้น้ี   
(กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ในหลักสูตรวิชาทีต่องการอบรมลงในชองเลือกหลักสูตร) 

 

เลือก
หลักสูตร 

ลําดับ 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 

 1 DS620001 การสราง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT 18-22 มี.ค. 2562 

 2 PG620001 การออกแบบและจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft 
Access 

25-29 มี.ค. 2562 

 3 OP620001 การใชงานโปรแกรม Office ดวย Google Drive 
(Google Docs) 

1 เม.ย. 2562 

 4 MS622016 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2016 22-26 เม.ย. 2562 

เลขประจําตัวผูสมัคร........................ 



             ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                    หนาท่ี 2 /  3 

เลือก
หลักสูตร 

ลําดับ 
ที ่

รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 

 5 DS620002 เรียนรูการใชงานโปรแกรม PowToon 22-24 พ.ค. 2562 

 6 WB620001 การสรางเว็บไซตแบบมืออาชีพดวย WordPress 27-29 พ.ค. 2562 

 7 OP620002 การสรางแบบสํารวจอัจฉริยะ ดวย Google Form 30 พ.ค. 2562 

 8 MP622016 Microsoft PowerPoint 2016 11-13 มิ.ย. 2562 

 9 ME620001 Functional & Data Analytics Using Microsoft 
Excel 

24-25 มิ.ย. 2562 

 10 PG620002 การเขียนโปรแกรมดวย Excel  VBA 26-28 มิ.ย. 2562 

 
9. เหตุผลความจําเปนท่ีตองการเขารับการฝกอบรม …………………………………………………………………….…………….. 

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

ผูรับรอง 
ลงช่ือ ………………………..……………….. 
         (………………..………………………) 
ตําแหนง ………………..……………………. 
วันท่ี …….. เดือน ……..….……. พ.ศ.……… 

ผูสมัคร 
ลงช่ือ ………………………………….…….. 

 (……………..…....….…………………) 
            ตําแหนง ………………..……………………. 

วันท่ี …..... เดือน ……..………. พ.ศ. ………… 
 
หมายเหต ุ   

1. ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร ระดับหัวหนาฝายหรือเทียบเทา 
2. ผูสมัครตองไดรับอนุมัติจากอธิบดี หรือผูบังคับบัญชาตนสังกัด และหนวยงานตนสังกัด                               

มีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงคขอสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม                      
พรอมใบสมัคร 

3. ผูสมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรวิชาใด จะตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีไดระบุไวในรายละเอียด                 
แตละหลักสูตรวิชา 

4. การขอยกเลิก หรือการขอเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม จะตองแจงเปน                  
ลายลักษณอักษรจากหนวยงานตนสังกัด และผูท่ีเขารับการฝกอบรมแทนจะตองมีคุณสมบัติ
ตามขอ 2 – 3 ดวย 

5. ผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม  โปรดเขาหองฝกอบรมตรงตามกําหนดเวลาดวย 
6. ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูท่ีไมขาดการอบรมหรือขาดการทดสอบในหลักสูตรท่ีกระทรวง                  

การคลังจัดข้ึน ยกเวนหนวยงานตนสังกัดไดมีหนังสือแจงขอยกเลิก หรือหนังสือช้ีแจงเหตุผล
อันสมควรเปนลายลักษณอักษร 
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การประเมินผล 
1. ผูเขารับการฝกอบรมในแตละวิชาตองเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลา               

ท่ีฝกอบรมและจะตองผานการทดสอบ/วัดผล ในหลักสูตรวิชาน้ันๆ จึงจะผานการฝกอบรม
เม่ือจบหลักสูตร 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะมาเขารับการฝกอบรมชากวาเวลาท่ีกําหนดไดไมเกิน 30 นาที ถาเกิน 
30 นาที ในวันแรกของการเปดการฝกอบรม จะถือวาสละสิทธ์ิ และถาเกิน 30 นาที                
ในระหวางการดําเนินการฝกอบรมจะถือวาขาดเรียนในวันน้ัน 

3. ในกรณีท่ีมีราชการเรงดวนไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดในวันหน่ึงวันใด จะตองมีหนังสือ   
รับรองจากหนวยงานตนสังกัด 

4. ในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีกิจธุระจําเปน หรือปวยไมอาจเขารับการฝกอบรมได ใหย่ืน
ใบลาทุกครั้ง 

 

ติดตอสอบถาม : โทร.  0 2126 5900 ตอ 3403, 3503, 3507 โทรสาร 0 2273 9790 
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