
 

 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง  
“การประยุกต์ใช้ Google Apps Script เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร” รุ่นที่ 1 

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

 

หลักการและเหตุผล: 
            ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร นวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในสังคมยุคดิจิทัล ทำให้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้การทำงาน
ร่วมกันเป็นไปได้ง่าย ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าว ให้ก้าวทันยุคสมัยและวางแผนแนวทางได้
ต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมม่ิง โดยรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกด้วย  

  การบริหารภาระงานภายในองค์กร โดยเฉพาะงานด้านเอกสารและกิจกรรมที่ต้องจัดทำโครงการร่วมกัน สามารถทำได้
ผ่านบริการออนไลน์ระบบคลาวน์ ที่ใช้บริการได้ฟรี อาทิ Google Application ที่ช่วยในเรื่องการวางแผนงาน การใช้งานเอกสาร 
การเก็บไฟล์ ปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นต้น ทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลา มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบร่วมกันได้ 
 เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ Google Application หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรต่อยอดจากความรู้เดิมที่มี ทั้ง 
Google Docs, Google Sheet, Google Drive ด้วยภาษา JavaScript ใน Google G Suite Services เนื่องจาก Google เปิด
ให้เขียน Script ได้เอง เพื่อให้สร้างงานอัตโนมัติง่ายๆ ซึ่งจะ run บน Google Server และให้ผลลัพธ์มาทาง Browser หรือ 
ภายในแอปพลิเคชันของ Google เอง เช่น Google Sheet เป็นต้น 

 ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตามที่กล่าวมา จึงจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Google Apps Script เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร” ขึ้น เพ่ือต่อยอดกับงาน
ของตนในองค์กรจากเดิม นำไปสู่แนวคิด การประยุกต์ใช้ และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ต่อไปในอนาคต  
 
หนดะไฟพ ำ 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
-  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

-  เพ่ือเรียนรู้วิธีการเขียนGoogle Apps Script 
-  เพ่ือสร้างแนวคิด ต่อยอด และประยุกต์ใช้กับงานที่เก่ียวข้องในองค์กร 

 
 

 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:     
-  ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 
 

 ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
- ไดค้วามรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน 

- ไดว้ิธีการเขียนGoogle Apps Script 
-  ได้แนวทางความคิดต่อยอด และประยุกต์ใช้กับงานที่เก่ียวข้องในองค์กรได้ 
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กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

08.30 – 09.00 
09:00 – 16:00 

 

เข้าห้อง ZOOM 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Apps Script 
การใช้งาน Google Apps Script 
JavaScript for Google Sheet built in formula 

Basic Element เช่น Clickable button 

UI menu option Functions 

create and Custom menu 

create site bar  
create add on menu 

Debug script 
reading and writing the sheet data 

HTML service ใน Google  
Google Sheet app Functions 

Google DriveApp Class 
Google form send email 
ฯลฯ 

 
***หมายเหตุ โครงร่างหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
  

 
คุณภาณุภณ  
พสุชัยสกุล 

** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
    12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

วิทยากร: 
คุณภาณุภณ  พสุชัยสกุล 

 
 

 
 

• วิทยากร บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์  
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด  

    ผู้จัดรายการวิทยุ FM 101 วันพุธ 06.30-07.00 น.  
วันเสาร์ 11.00-12.00 น.  

• วิทยากรด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทน ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ วิทยากรด้านจัดทำบัญชีราคาประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ฯลฯ 

 

 

 
สแกน QR Code  
เพื่อสมัครอบรม 

  



 

 

   
  

-ใบสมัคร- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การประยุกต์ใช้ Google Apps Script เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร” รุ่นที่ 1 

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

  จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................................ 

เลขที่ .................. หมู่ที่ ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ................................................................... 

ถนน......................................... ตำบล/แขวง ....................................................อำเภอ/เขต ........................................................................... 

จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์............................................................................ 

โทรสาร ...................................................................................... E-mail : ...................................................................................................... 

ผู้ประสานงานโดย ................................................................... โทรศัพท์   .................................................................................................... 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ............................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา  ............................................................. 
 

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................................................... 

2)  ชื่อ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................................................... 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3%) 

 ชำระก่อนวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ชำระหลังวนัที่ 11 กุมภพาพนัธ ์2565 
  ค่าลงทะเบียน 2,000  บาท/ท่าน 2,400  บาท/ท่าน 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตใุดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี ้
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชำระเงิน 

โอนเงิน    เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์        เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เขา้อบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662 E-mail : saranrat@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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