
 
                      

              บันทึกข้อความ     

ส่วนราชการ     งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์   โทร  (82) 1871 พิพัฒน์   

ที่ อว.67.05.1(3)/46       วันที ่    11  กุมภาพันธ์  2564    

เรื่อง  ขอเชญิสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและSocial Media ส าหรับการ

ท างาน             

เรยีน  (ผู้บริหารส่วนงาน) 

   ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดจัด โครงการอบรมออนไลน์  เรื่อง การใช้

เทคโนโลยีและSocial Media ส าหรับการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ

การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและSocial Media เพื่อสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง     

และองค์กรต่อไป ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams รายละเอียดดังเอกสารแนบ   

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการฯ     ผ่านระบบรับสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้   1) ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (ด้านล่าง) หรือ 2)          

ทางเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ มธ. โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ี -  25 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้สามารถ

ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ได้ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งใหบุ้คลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

 

                                         (รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร  สรอัฑฒ)์ 

                                                           ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครอบรม 



 

 

รายละเอียดโครงการอบรมออนไลน์  

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและSocial Media ส าหรับการท างาน 

 

หลักการและเหตุผล 
   

  สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

สถาพแวดล้อมทางธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสถานการณ์     

ที่เรยีกว่า Disrupted World ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมในปัจจุบัน ประกอบการท างานปัจจุบันที่มี

การน า Digital Workplace มาใช้ในการท างานท าให้เกิดการท างานรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่บุคลากร

สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยน าเทคโนโลยีและSocial Media มาใช้สนับสนุนการท างาน เพิ่มเพื่อ

ความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการท างานให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองทรัพยากร

มนุษย์ โดยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีและ

Social Media ส าหรับการท างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1.เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้และทักษะการใช้เครื่องมอืเทคโนโลยีสารสนเทศ และSocial Media                     

ในการท างานเพื่อสนับสนุนการท างานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้  

 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่

ตนเองและองค์กรต่อไป 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงิน

รายได้ ลูกจา้งประจ า ประมาณ 500 คน 

 

หัวข้อการอบรม 

   เทคนิคการใชง้าน Microsoft Office 365 

      เทคนิคการใช้งาน Google Application 

       การใช้งาน Social Media เพื่อสนับสนุนการท างาน  

 

วิทยากร 

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

 

 

 



 

 

วัน/เวลาอบรม 

   เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 365 

 ในวันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผา่นโปรแกรมMicrosoft Teams 

      เทคนิคการใช้งาน Google Application 

      ในวันที่ 23 และ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

      การใช้งาน Social Media เพื่อสนับสนุนการท างาน  

      ในวันที่ 30 มนีาคม และ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

 

สถานที่ 

 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 ขอเบิกจ่ายจากงบมธ. ปีงบประมาณ 2564  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มธ.ศูนย์รังสติ โทร 0-2564-4440 ตอ่ 

1871 หรือโทรศัพท์ 0942491194 (คุณพิพัฒน์) อีเมล pd_tu@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและSocial Media ส าหรับการท างาน 

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

 

 

หัวข้ออบรม วันท่ี/เวลา วิทยากร 

  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 365 

 

วันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2564 

เวลา 09.00-12.00 น. 

ผา่นโปรแกรม Microsoft Teams 

วิทยากร

ผูท้รงคุณวุฒิ

ภาคเอกชน 

 เทคนิคการใช้งาน Google Application วันที่ 23 และ 25 มีนาคม 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผา่นโปรแกรม Microsoft Teams 

 การใช้งาน Social Media เพื่อสนับสนุนการ

ท างาน  

 

วันที่ 30 มีนาคม และ 1 

เมษายน 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผา่นโปรแกรม Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


