บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ฝ่ำยฝึกอบรมและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรสำยใน ๖๒๒๕๙๗
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๒/ว.๐๘๘๔
วันที่
12 พฤษภำคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอประชำสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลำกร มก. เพิ่มเติม
เรียน
ด้วยสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับ
บุคลำกร ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนไอทีแก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นที่
จะให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับให้บริกำรกับผู้ใช้ได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว สำมำรถกรอกแบบฟอร์มได้จำกทุกที่ทุกเวลำ ในขณะที่หน่วยงำนที่ให้บริกำรเอง สำมำรถรับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ลดกำรใช้กระดำษ สำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินกำรเพื่อให้บริกำร
ต่อไปได้ ซึ่งจะตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบำย Digital KU ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดหลักสูตร “Advanced Google Form” สำหรับบุคลำกร ที่ใช้
Google Application และใช้ Google Form ช่วยในกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ บุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรมจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อ นไขที่กำหนดในรำยละเอียดหลัก สูตร ทั้ง นี้ ขอควำมอนุเ ครำะห์ห น่วยงำนประชำสัม พันธ์ และ
พิจำรณำอนุมัติ ส่งบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน จำนวน 1 คน เข้ำร่วมอบรม โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และส่งใบสมัคร
พร้อมบันทึ ก อนุมั ติเ ข้ำรับ กำรอบรม มำที่ สำนัก บริก ำรคอมพิวเตอร์ หรือ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่ม เติม ที่
นำยณฐภัทร นกแก้ว โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๙๕๑-๖ กดอัตโนมัติ ๖๒๒๕๙๗
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ

(รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช นีละคุปต์)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

Digital KU Certificate: Advanced Google Form
 รายละเอียดหลักสูตร
จำนวนชั่วโมงที่อบรม

9 ชั่วโมง (1 ½ วัน)

วัน/เวลำกำรอบรม

วันที่ 15 มิถุนำยน 2559 (9:00-16:00 น.)
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 (9.00 -12.00 น.)

คำอธิบำยหลักสูตร

กำรทดสอบ

เป็นกำรติดตั้ง Google Add-on สำเร็จรูป สำหรับใช้กับ Google Form / Sheet /
Docs / Drive เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของ Application และได้ผลลัพธ์
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
 ผู้เข้ำอบรมทุกคนจะต้องเขียน Work Flow โดยกำรนำ Google Add-on
(ส่วนเสริม) มำประยุกต์กบั งำนที่รบั ผิดชอบ
 ผู้เข้ำอบรมจะต้องนำเสนอ Work Flow ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 จึงจะได้รับ
Digital KU Certificate : Advanced Google Form

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม

Google Form / Sheet / Docs / Drive

เหมำะสำหรับ

บุคลำกร มก. ที่ใช้ Google Application ช่วยในกำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ
1. มีบัญชีผู้ใช้งำน KU Google Account
2. มีพื้นฐำนและใช้งำน Google Form / Sheet / Docs / Drive ได้ในระดับดี

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำร
อบรม
เนื้อหำหลักสูตร

o
o
o
o
o
o

แนะนำ Google Add-on
ติดตั้ง Google Add-on ลงใน Google Form / Sheet / Docs / Drive
กำรตั้งค่ำ Google Add-on
เขียน Work Flow งำนที่รับผิดชอบ
ประยุกต์ใช้ Google Add-on ตำม Work Flow ที่เขียน
นำเสนอผลงำน

ระดับของหลักสูตร

ขั้นพื้นฐำน - ปำนกลำง

จำนวนรุ่น

1 รุ่น

จำนวนผู้เข้ำอบรม

30 คน

 เงื่อนไขการสมัคร
 บุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี ผู้อำนวยกำร หน่วยงำนต้นสังกัด
 บุคลำกรที่เ ข้ำรับกำรอบรมจะต้องเข้ำอบรมไม่น้อยกว่ำ 80% ของเวลำอบรม และจะต้องผ่า นการนาเสนอ
ผลงานจึงจะได้รับ Digital KU Certificate : Advanced Google Form
 ผู้เข้ำอบรมจะมำเข้ำรับกำรฝึกอบรมช้ำกว่ำเวลำที่กำหนดได้ไม่เกิน 30 นำที ถ้ำเกิน 30 นำที ในวันแรกของกำรเปิด
กำรฝึกอบรม จะถือว่ำสละสิทธิ์ และถ้ำเกิน 30 นำที ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรฝึกอบรม จะถือว่ำขำดเรียนในวันนั้น
 ในกรณีที่มีรำชกำรเร่งด่วนไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ในวันหนึ่งวันใด จะต้องมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
 วิธีการสมัคร
 ส่งใบสมัครพร้อมกับหนังสืออนุมัติตัวบุคคลจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด มำที่ สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์
 ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตรวจสอบรำยชื่อได้ที่
http://training.ku.ac.th

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งำนฝึกอบรม ฝ่ำยฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594,
622595, 622592
โทรสำร. 0-2562-0957
เว็บไซต์ http://training.ku.ac.th

ใบสมัคร Digital KU Certificate : Advanced Google Form
1. ข้อมูลผู้อบรม (กรุณำป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อควำมสะดวกในกำรแจ้งกำหนดกำรอบรมไปยังผูส้ มัคร)
คำนำหน้ำชื่อ ...................... ชื่อ ..........................................................นำมสกุล..............................................................
ตำแหน่ง ............................................................................... สังกัดงำน ..........................................................................
ภำควิชำ/กอง/ฝ่ำย................................................................ คณะ/สำนัก/สถำบัน .........................................................
วิทยำเขต ................................................................ เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อได้สะดวก) .....................................................
รับประทำนอำหำร ปกติ อิสลำม มังสวิรัติ แพ้อำหำร  ไม่แพ้ แพ้...........................................
2. ข้อมูลหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (กรุณำเลือกหลักสูตร  ที่ต้องกำรเข้ำอบรม)

 Advanced Google Form (รับสมัครจำนวน 30 คน)
วันที่ 15 มิถุนำยน 2559 เวลำ 9.00 – 16.00 น. และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
ลงชื่อผู้สมัคร.........................................................................................
วันที.่ ........................................................................................

++ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมกับหนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานของท่านมาพร้อมกัน ++

