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ส่วนราชการ

สานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๗๑32
ที่ อว 0655.36/ ๒๕๕
วันที่ ๒๕ มีนาคม 2565
เรื่ อ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอบรมออนไลน์ ร ะยะสั้ น หั ว ข้ อ เรื่ อ ง เทคนิ ค การใช้
Google App ตัวช่วยสาหรับคนทางานยุคใหม่
เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ สานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทาโครงการอบรมแบบออนไลน์
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ Google App ตัวช่วยสาหรับคนทางานยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างเทคนิคในเรื่องของการใช้ Google App เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง ก าหนดจั ด โครงการในวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings นั้น
ในการนี้ ส านั ก การจั ด การนวั ต กรรมและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ Google App ตัวช่วยสาหรับคนทางาน
ยุคใหม่ แก่ผู้บริ หาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้ สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
ในอัตราค่าลงทะเบียน (ต่อท่าน) ดังนี้
- อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับนักศึกษา
จานวนท่านละ 299 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
- อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับบุคลากร และศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัยทุกวิทยาเขต
จานวนท่านละ 399 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
- อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับบุคคลทั่วไป
จานวนท่านละ 499 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
สาหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม https://www.facebook.com/IMTTRUTS
หรื อสแกนผ่ าน QR Code ที่ปรากฏในท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยชาระเงินผ่าน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ภาคใต้ ธนาคารกรุง ไทย (KTB) บัญ ชีเลขที่ 901-6-06083-9 ประเภท กระแสรายวัน
และจัด ส่งสาเนาการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ อีเมล: prapawadee.k@rmutsv.ac.th สาหรับบุคลากรภายในไม่
สามารถน าใบเสร็ จ รั บ เงิ น มาใช้ ใ นการเบิ ก จ่ า ยได้ ทั้ ง นี้ ขอความกรุ ณ าลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
ผู้อานวยการสานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
QR Code สาหรับการลงทะเบียน

เรี ยน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
สํานักการจัดการนวัตกรรมฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่ อง เทคนิคการใช้
Google App ตัวช่วยสําหรับคนทํางานยุคใหม่
เห็นควรมอบงานปชส. แจ้งบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่ วม
28 มี.ค. 65

กาหนดการ
โครงการอบรมออนไลน์ระยะสัน้
หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Google App ตัวช่วยสาหรับคนทางานยุคใหม่”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน่ Zoom Cloud Meetings
เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น “เทคนิคการใช้ Google
App เพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ”
09.00 – 11.50 น. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Google App เพื่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
- ความรู้เรื่องการเริ่มต้นใช้ Google App ต้องทาอย่างไร
- การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
- หลักการสร้างงานเอกสารโดย Google Sheet
- ทาความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ Work shop
12.00 – 12.50 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Google App เพื่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
- การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองโดยใช้ google site
- การจัดเก็บงานในรูปแบบออนไลน์ google drive
16.00 น.
ปิดกิจกรรม

วิทยากร
อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์

วิทยากร
อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์

*** หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และวิทยากรได้ตามความเหมาะสม

