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

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรม Digital Literacy กระทรวงการคลัง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………….……..………. อายุ ……………… ป
ภาษาอังกฤษ (Mr. Mrs. Miss) …………………………………………………….……………………………..……………………...
e-mail: …………………………………………… เบอรโทรศัพทมือถือ….…………………….… LineID…………………..………
สถานที่ทํางาน ……………………………………………………………………………….……………………………..……….……………
………………………………………………………………………………………………………..……………………..………..……….………
2. คุณวุฒิสูงสุด ………………………………………………………………………………….. ปการศึกษา ……………………….…......
สถานศึกษา ……………………………………………………….……………………………………………………………………………….
3. ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุม/ฝาย/งาน………………………..…………..……………. สํานัก/สวน/ศูนย……..…………..………………….…………….....
กรม/สํานักงาน ………………………………...……………… กระทรวง ……………………………… โทรศัพท ………………….
สถานที่ตั้ง ………………………..………………………………………………………………………………………………………………...
4. ปจจุบนั ทานใชเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงานหรือไม
เปนประจํา
กําลังจะใช
ไมเคยใช
ใชเปนบางครั้ง
5. ลักษณะงานที่ทํากับเครือ่ งคอมพิวเตอร / โปรแกรมที่ใช……………….…………………………………............................
..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
6. เคยเขารับการอบรม/ศึกษาวิชาการดานคอมพิวเตอรมาบางหรือไม
เคย
ไมเคย
7. ถาเคยโปรดระบุวิชาที่เขารับการฝกอบรมหรือเคยศึกษา และสถานที่เขารับการฝกอบรมพรอมแนบใบรับรอง
(ถามี)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
8. หลักสูตรวิชาที่เขารับการฝกอบรมในครัง้ นี้
(กรุณาใสเครื่องหมาย  ในหลักสูตรวิชาทีต่ องการอบรมลงในชองเลือกหลักสูตร)
เลือก ลําดับ
รหัสวิชา
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
หลักสูตร ที่
1 DS620001 การสราง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT 18-22 มี.ค. 2562
2 PG620001 การออกแบบและจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft
25-29 มี.ค. 2562
Access
3 OP620001 การใชงานโปรแกรม Office ดวย Google Drive
1 เม.ย. 2562
(Google Docs)
4 MS622016 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2016
22-26 เม.ย. 2562
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เลือก ลําดับ
หลักสูตร ที่
5
6
7
8
9

รหัสวิชา

ชื่อหลักสูตร

DS620002
WB620001
OP620002
MP622016
ME620001

เรียนรูการใชงานโปรแกรม PowToon
การสรางเว็บไซตแบบมืออาชีพดวย WordPress
การสรางแบบสํารวจอัจฉริยะ ดวย Google Form
Microsoft PowerPoint 2016
Functional & Data Analytics Using Microsoft
Excel
10 PG620002 การเขียนโปรแกรมดวย Excel VBA

ระยะเวลา
22-24 พ.ค. 2562
27-29 พ.ค. 2562
30 พ.ค. 2562
11-13 มิ.ย. 2562
24-25 มิ.ย. 2562
26-28 มิ.ย. 2562

9. เหตุผลความจําเปนที่ตองการเขารับการฝกอบรม …………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
ผูรับรอง

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

ผูสมัคร

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

หมายเหตุ
1. ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร ระดับหัวหนาฝายหรือเทียบเทา
2. ผูสมัครตอ งได รับอนุมั ติ จากอธิ บดี หรือ ผูบั ง คับบั ญชาต นสัง กั ด และหนวยงานต นสัง กั ด
มีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงคขอสงเจาหนาที่เขารับการฝก อบรม
พรอมใบสมัคร
3. ผูสมัครจะเลือกสมัครหลั กสูตรวิ ชาใด จะตอ งมีคุณสมบัติตรงตามที่ไดระบุไว ในรายละเอียด
แตละหลักสูตรวิชา
4. การขอยกเลิ ก หรื อ การขอเปลี่ย นแปลงรายชื่ อ ผู เ ข า รับ การฝก อบรม จะต อ งแจ ง เป น
ลายลักษณอักษรจากหนวยงานตนสังกัด และผูที่เขารับการฝกอบรมแทนจะตอ งมีคุณสมบัติ
ตามขอ 2 – 3 ดวย
5. ผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม โปรดเขาหองฝกอบรมตรงตามกําหนดเวลาดวย
6. ผูไดรับคัดเลือ กตอ งเปนผูที่ไ มขาดการอบรมหรือ ขาดการทดสอบในหลัก สูตรที่ก ระทรวง
การคลังจัดขึ้น ยกเวนหนวยงานตนสังกัดไดมีหนังสือแจงขอยกเลิก หรือ หนัง สือ ชี้แจงเหตุผล
อันสมควรเปนลายลักษณอักษร
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การประเมินผล
1. ผูเขารับการฝก อบรมในแตละวิชาตอ งเขา รับการฝก อบรมไมต่ํา กวา รอ ยละ 80 ของเวลา
ที่ฝกอบรมและจะตองผานการทดสอบ/วัดผล ในหลัก สูตรวิชานั้นๆ จึง จะผา นการฝก อบรม
เมื่อจบหลักสูตร
2. ผูเขารับการฝกอบรมจะมาเขารับการฝกอบรมชากวาเวลาที่กําหนดไดไมเกิน 30 นาที ถาเกิน
30 นาที ในวั นแรกของการเป ด การฝก อบรม จะถื อ ว า สละสิ ท ธิ์ และถา เกิน 30 นาที
ในระหวางการดําเนินการฝกอบรมจะถือวาขาดเรียนในวันนั้น
3. ในกรณีที่มีราชการเรงดวนไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดในวันหนึ่งวันใด จะตอ งมีหนัง สือ
รับรองจากหนวยงานตนสังกัด
4. ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมมีกิจธุระจําเปน หรือปวยไมอ าจเขา รับการฝก อบรมได ใหยื่น
ใบลาทุกครั้ง
ติดตอสอบถาม : โทร. 0 2126 5900 ตอ 3403, 3503, 3507 โทรสาร 0 2273 9790
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