เลขประจาตัวผู้สมัคร........................

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………….……..………. อายุ ……………… ปี
ภาษาอังกฤษ (Mr. Mrs. Miss) …………………………………………………….……………………………..……………………...
e-mail: …………………………………………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ….…………………….… LineID…………………..………
สถานที่ทางาน ……………………………………………………………………………….……………………………..……….……………
………………………………………………………………………………………………………..……………………..………..……….………
2. คุณวุฒิสูงสุด ………………………………………………………………………………….. ปีการศึกษา ……………………….…......
สถานศึกษา ……………………………………………………….……………………………………………………………………………….
3. ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตาแหน่ง …….……………………………………………………………………………………………….
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน………………………..…………..……………. สานัก/ส่วน/ศูนย์……..…………..………………….…………….....
กรม/สานักงาน ………………………………...……………… กระทรวง ……………………………… โทรศัพท์ ………………….
สถานที่ตั้ง ………………………..………………………………………………………………………………………………………………...
4. ปัจจุบันท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานหรือไม่
เป็นประจา
กาลังจะใช้
ไม่เคยใช้
ใช้เป็นบางครั้ง
5. ลักษณะงานที่ทากับเครื่องคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมที่ใช้……………….…………………………………............................
..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
6. เคยเข้ารับการอบรม/ศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างหรือไม่
เคย
ไม่เคย
7. ถ้าเคยโปรดระบุวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเคยศึกษา และสถานที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมแนบใบรับรอง
(ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
8. หลักสูตรวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
(กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในหลักสูตรวิชาที่ต้องการอบรมลงในช่องเลือกหลักสูตร)
เลือก ลาดับ รหัสวิชา
ชื่อหลักสูตร
วันที่
หลักสูตร ที่
1.

PT640001

ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1 17-18 พฤษภาคม 2564

2.

MS640001

Microsoft Office 365 รุ่นที่ 1

3.

PT640002

ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 2 24-25 พฤษภาคม 2564

4.

DS640001

ตัดต่อวีดโี อแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1

27-28 พฤษภาคม 2564

5.

MS640002

Microsoft Office 365 รุ่นที่ 2

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
2564

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

19-21 พฤษภาคม 2564
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เลือก ลาดับ
หลักสูตร ที่

รหัสวิชา

ชื่อหลักสูตร

วันที่

6.

DS640002

ตัดต่อวีดโี อแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 2

7-8 มิถุนายน 2564

7.

DS640003

ออกแบบกราฟิกด้วย Adobe Illustrator

9-11 มิถุนายน 2564

8.

AC640001

Google Data Studio

14-16 มิถุนายน 2564

9.

AC640002

เทคนิคการสร้างระบบงานเชื่อมต่อ Line Application

21-24 มิถุนายน 2564

10.

AC640003

Analyzing Data with Power BI

28-30 มิถุนายน 2564

11.

AC640004

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

5-9 กรกฎาคม 2564

12.

PG640001

Artificial Intelligence (AI)

12-14 กรกฎาคม 2564

13.

PG640002

Angular Framework

19-23 กรกฎาคม 2564

สถานที่อบรม ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 201 กรมสรรพสามิต
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
9. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม …………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
ผู้รับรอง

ผู้สมัคร
ลงชื่อ ………………………..………………..
(………………..………………………)
ตาแหน่ง ………………..…………………….
วันที่ …….. เดือน ……..….……. พ.ศ.………

ลงชื่อ ………………………………….……..
(……………..…....….…………………)
ตาแหน่ง ………………..…………………….
วันที่ …..... เดือน ……..………. พ.ศ. …………

หมายเหตุ
1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์
ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร
3. ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา
4. การขอยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 – 3 ด้วย
5. ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โปรดเข้าห้องฝึกอบรมตรงตามกาหนดเวลาด้วย
6. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ไม่ขาดการอบรมหรือขาดการทดสอบในหลักสูตรที่กระทรวงการคลังจัดขึ้น ยกเว้นหน่วยงานต้นสังกัดได้มีหนังสือ
แจ้งขอยกเลิก หรือหนังสือชี้แจงเหตุผลอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษร
การประเมินผล
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึก อบรมและจะต้องผ่านการทดสอบ/วัดผล
ในหลักสูตรวิชานั้นๆ จึงจะผ่านการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาเข้ารับการฝึกอบรมช้ากว่าเวลาที่กาหนดได้ไม่เกิน 30 นาที ถ้าเกิน 30 นาที ในวันแรกของการเปิดการฝึกอบรม
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถ้าเกิน 30 นาที ในระหว่างการดาเนินการฝึกอบรมจะถือว่าขาดเรียนในวันนั้น
3. ในกรณีที่มีราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันหนึ่งวันใด จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจธุระจาเป็น หรือป่วยไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ยื่นใบลาทุกครั้ง
ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3316, 3206 โทรสาร 0 2273 9790
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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