
  บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ  ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                      โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๗๑32 
ที่   อว 0655.36/                                        วนัที ่          มีนาคม  2565                
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น  หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ 

 Google App ตัวช่วยส าหรับคนท างานยุคใหม่ 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ตามที่ ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดท าโครงการอบรมแบบออนไลน์ 
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ Google App ตัวช่วยส าหรับคนท างานยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างเทคนิคในเรื่องของการใช้ Google App เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานใน
ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  ซึ่ งก าหนดจัดโครงการในวันที่  22 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings นั้น  

ในการนี้  ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จึ งขอความอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ Google App ตัวช่วยส าหรับคนท างาน
ยุคใหม่ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  
ในอัตราค่าลงทะเบียน (ต่อท่าน) ดังนี้ 

- อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา  
  จ านวนท่านละ 299 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
- อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับบุคลากร และศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัยทุกวิทยาเขต 
  จ านวนท่านละ 399 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
- อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป  
  จ านวนท่านละ 499 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม https://www.facebook.com/IMTTRUTS 
หรือสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏในท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยช าระเงินผ่าน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยภาคใต้ ธนาคารกรุงไทย (KTB) บัญชีเลขที่ 901-6-06083-9 ประเภท กระแสรายวัน  
และจัดส่งส าเนาการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ อีเมล: prapawadee.k@rmutsv.ac.th ส าหรับบุคลากรภายในไม่
สามารถน าใบเสร็จรับเงินมาใช้ในการเบิกจ่ายได้  ทั้งนี้  ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 
  
 

(รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน) 
ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

    QR Code ส าหรับการลงทะเบยีน 

https://www.facebook.com/IMTTRUTS
mailto:prapawadee.k@rmutsv.ac.th
lenovo2
Typewriter
๒๕๕

lenovo2
Typewriter
๒๕

it2021
Typewriter
๑๗๔๕

it2021
Typewriter
๒๕ มี.ค.๖๕

it2021
Typewriter
๑๕.๓๔

user
New Stamp

user
Typewriter
๖๕

user
Typewriter
๒๕      มี.ค.     ๖๕

user
Typewriter
๑๖.๑๙



     

user
Typewriter
เรียน คณบดี
 - เพื่อโปรดพิจารณา
 - สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์
   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้
   Google App ตัวช่วยสำหรับคนทำงานยุคใหม่
 - เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่งเอกสารดังกล่าว ผ่าน email@rmutsv.ac.th 
   ของบุคลากรทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ ในลำดับต่อไป

                                                      อภิสรา
                                                   ๒๕ มี.ค. ๖๕

คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



 



 

 

                                                              ก าหนดการ  
                                                  โครงการอบรมออนไลนร์ะยะสัน้  
                        หวัข้อเรื่อง “เทคนิคการใช ้Google App ตวัชว่ยส าหรับคนท างานยุคใหม่” 
                                      วนัที ่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
                               ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์แอปพลเิคชัน่ Zoom Cloud Meetings 

*** หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และวิทยากรได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น “เทคนิคการใช้ Google 
App เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

09.00 – 11.50 น. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Google App เพ่ือการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 
- ความรู้เรื่องการเริ่มต้นใช้ Google App ต้องท าอย่างไร 
- การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form 
- หลักการสร้างงานเอกสารโดย Google Sheet  
- ท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ Work shop  

วิทยากร  
อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ 

12.00 – 12.50 น. พักรับประทานอาหาร 
 

13.00 – 16.00 น. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Google App เพ่ือการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 
- การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองโดยใช้ google site   
- การจัดเก็บงานในรูปแบบออนไลน์ google drive 

วิทยากร  
อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ 
 

16.00 น.  ปิดกิจกรรม 
 


