


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต ไม่ว่ำในเรื่องของกำรตัดสินใจ ในเรื่องของให้ควำมรู้       
ควำมกระจ่ำงกับตัวเรำเอง หรือองค์กร ถ้ำข้อมูลผ่ำนกำรคัดกรองให้ถูกต้อง หรือมีกำรวิเครำะห์สรุปผล จะเรียกว่ำ 
สำรสนเทศ ซึ่งมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นกำรกำรบริหำรจัดกำร ยิ่งถ้ำมีกำรสรุปเป็นรำยละเอียดที่ชัดเจน สวยงำม 
เข้ำใจง่ำย และมีควำมรวดเร็ว จะช่วยให้กำรจัดกำรหรือกำรตัดสินใจได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

Google Data Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรรำยงำนสำรสนเทศจำกข้อมูลที่มีจ ำนวนมำก 
หลำกหลำย เข้ำใจยำก ให้เป็นรูปภำพ กรำฟ แผนภูมิ เพ่ือให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ นอกจำกนี้ยังเป็นโปรแกรมฟรี      
ที่สำมำรถใช้งำนได้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะ และเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมตระหนักด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลำกรในสังกัด จึงได้จัดท ำหลักสูตร กำรสร้ำงรำยงำนสำรสนเทศ ด้วย 
Google Data Studio เพ่ือให้บุคลำกรหรือนักศึกษำในมหำวิทยำลัย สำมำรถท ำรำยงำนสรุปเรื่องต่ำง ๆ            
แก่ผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รวมถึงสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำร
สร้ำงรำยงำนต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในหน่วยงำนของตนเอง  

  
เป้าหมายของโครงการ   

เพ่ือพัฒนำทักษะ (Upskill)  ของบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำรำยงำน  
 
กลุ่มเป้าหมาย:    
 บุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ที่ต้องกำรพัฒนำทักษะ (Upskill)  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในระบบกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
 
 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต            ต าแหน่ง:  ทุกต ำแหน่ง 

ชื่อหลักสูตร:  โครงการอบรม “การสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Data Studio” 
วันที่จัดอบรม:  วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
จ านวนที่เปิดรับ:  ไม่จ ำกัดจ ำนวน   
สถานทีจ่ัดอบรม: อบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่ำนระบบ Microsoft Teams   

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



วัตถุประสงค์ของการอบรม 
1. เพ่ือให้เข้ำใจหลักกำรท ำงำนของ Google Data Studio 
2. สำมำรถสร้ำงและเตรียมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ (Data Source) 
3. สำมำรถเชื่อมต่อ (Connect) ฐำนข้อมูลประเภทต่ำง ๆ ได้  
4. จัดท ำรำยงำนในรูปแบบของกรำฟ แผนภูมิ และรำยงำนได้   
5. สำมำรถแบ่งปันผลลัพธ์ (Share) ให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปถ่ำยทอดให้บุคลำกรท่ำนอ่ืน ๆ ในหน่วยงำนได้ 

 
เวลาในการจัดฝึกอบรม 

จัดกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 3 ชั่วโมง (รวมเวลำตลอดหลักสูตร 3 ชั่วโมง) 
 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
2. กำรสร้ำงฟอร์มเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้วย Google Form  
3. กำรเชื่อมต่อ data source แบบต่ำง ๆ เช่น  Google Data Studio กับ Google Sheet 
4. กำรสร้ำงรำยงำนผลข้อมูล Google Data studio  

 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 กำรบรรยำยโดยวิทยำกำร พร้อมทั้งปฏิบัติจริงในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
 
สื่อและอุปกรณ์ทีผู่้เข้ารับการอบรมต้องจัดเตรียม 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. Email: gmail.com 
3. ระบบอินเทอร์เน็ต 
4. โปรแกรม Microsoft team 
5. ข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรอบรม ที่อยู่ในรูปแบบข้อมูล Excel หรือ ข้อมูล Google sheet  
    (หำกไม่มีจะให้ใช้ข้อมูลที่เตรียมไว้ส ำหรับกำรอบรม) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้พัฒนำทักษะ (Upskill)  กระบวนกำรคิด กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
2. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในระบบกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  

 

  



การวัดประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผลกำรเรียน ประกอบด้วย 

1. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม และระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมอบรม 
2. งำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์กำรผ่ำนกำรประเมินผล ร้อยละ 80 ประกอบด้วย 

1. ผลกำรส่งงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  90 คะแนน 
- กำรสร้ำงฟอร์ม Google Form  20 คะแนน 
- กำรน ำส่งข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูล  20 คะแนน 
- กำรสร้ำงรำยงำน Google Data studio 40 คะแนน 
- กำรแชร์ข้อมูลรำยงำน   10 คะแนน 

2. ระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมอบรม   10 คะแนน 
 
 

เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้ำอบรมต้องเป็น บุคลำกรของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เท่ำนั้น   
2. บุคลำกรที่สนใจสำมำรถลงทะเบียนส ำรองที่นั่งผ่ำนระบบออนไลน์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

(e-Training)  
3. ผู้ที่จะเข้ำรับกำรอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง         

ไม่สำมำรถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่ำนได้  
4. หำกท ำกำรลงทะเบียนจองกำรอบรมแล้ว และ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ กรุณำติดต่อ กองบริหำร   

งำนบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนำ/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่ำงน้อย 2 วัน  
 
สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

1. เอกสำรประกอบกำรอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผูท้ีผ่่านเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ 80) 
3. บุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถดำวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

(e-Training) 
 
วิทยากร:  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชำ ฉิมพลี  
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี  
3. อำจำรย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก  
4. นำยกษมำ ซ ำอ๊วง  

 

http://sduthelink.dusit.ac.th/
http://sduthelink.dusit.ac.th/


 
 

ก าหนดการโครงการอบรม  
       หลักสูตร “การสร้างรายงานสารสนเทศ  ด้วย Google Data Studio”  

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

อบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านระบบ Microsoft Teams 
.................................... 

 

 
 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน และ ท ำแบบทดสอบ Pre-test (ผ่ำนระบบออนไลน์) 

08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดกำรอบรม 

09.00 – 11.40 น. บรรยำยและฝึกปฏิบัติกำร ในหัวข้อ 

   -   ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

-   กำรสร้ำงฟอร์มเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้วย Google Form  

-   กำรเชื่อมต่อ data source แบบต่ำง ๆ เช่น  Google Data Studio กับ  Google Sheet 

   -   กำรสร้ำงรำยงำนสำรสนเทศด้วย Google Data Studio 

11.40 – 11.50 น. ซักถำมข้อสงสัย น ำเสนอกรณีศึกษำ 

11.50 – 12.00 น.  ท ำแบบทดสอบ Post-test (ผำ่นระบบออนไลน์) // ท ำแบบประเมินโครงกำรอบรม 

12.00 น.   ปิดกำรอบรม 
 
 
 
 
 

 




