
1/5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว (SDU Directions: Small but Smart) ได้ก าหนดจุด

มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านคือ 1) ความหลากหลายทางการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน
แบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย การเชื่อมโยงกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน 2) การบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน โดยสร้างความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน จัดสรรพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้
และสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดสภาพแวดล้อมโดยออกแบบที่เป็นสากลเพ่ือคนทั้งมวล และระบบสนับสนุน
ผู้เรียน 3) องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทันสถานการณ์ การ
สร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต และการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 4) จุดเน้น (SP ซีรีย์) โดยมุ่งเน้นความเป็น
เลิศในการผลิต ก าลังคน พลังสติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้การท างานอยู่ในยุค 4.0  ทุกสิ่งรอบตัวอยู่ในรูปแบบนิเวศดิจิทัล 
ส่งผลต่อรูปแบบการท างาน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมอย่างก้าวกระโดด มี
นวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท างานคือ Google Tools เพ่ือสนับสนุนการท างานแบบ
ดิจิทัลให้สามารถท างานที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการท างาน ด้วยการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการท างาน เกิดบรรยากาศการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ และสร้างแรง
บันดาลใจในการท างานร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้ความ
ตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแรงบันดาลใจสร้างบรรยากาศการด าเนินงานแบบดิจิทัลให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดท าหลักสูตร “การใช้ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล”  

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต         ต าแหน่ง:  ทุกต าแหน่ง 

ชื่อหลักสูตร:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล” 

วันที่จัดอบรม:   

• (สายสนับสนุน) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
• (สายวิชาการ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

จ านวนที่เปิดรับ:  ไม่จ ากัดจ านวน   

รูปแบบการอบรม: อบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ศูนยพ์ัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการน าไปประยุกต์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพใการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะความคิด ปรับทัศนคติ แก้ปัญหาเชิงซับซ้อน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเป็น
ศักยภาพให้กับองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการผลิตก าลังคน พลังสติปัญญา ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมตามแนว
ทางการบริหารจัดการแบบพลวัตรสู่ “ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน”  
 

เป้าหมายของโครงการ   
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล” เพ่ือพัฒนาทักษะ 

(Upskill)  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ      

และเกิดประสิทธิผล 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

   บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    สายวิชาการ และ สายสนับสนุน 
      

เวลาในการจัดฝึกอบรม 
จัดการฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 ชั่วโมง (รวมเวลาตลอดหลักสูตร 3 ชั่วโมง) 
 

เนื้อหาหลักสูตร 

1. แนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล 
2. Google Tools เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ  
3. Google Tools ส าหรับการท างาน แบ่งปันพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
4. Google Tools เพ่ือการสร้างแบบส ารวจและแบบสอบถามออนไลน์ 
5. Google Tools เพ่ือการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ ทรัพยากรการท างาน และเทคนิคกการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 ฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้วยการบรรยายโดยวิทยาการพร้อมทั้งปฏิบัติจริงในระหว่างการฝึกอบรม 
 
สื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรม 

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
2. โปรแกรม Google Tools 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล 
2. ผู้ผ่านการอบรมจะได้พัฒนาทักษะ (Upskill)  Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล 

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการท างาน แก้ปัญหา พัฒนางานใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ หรือร่วมกันท างานระหว่างหน่ายงาน/ข้ามสายงาน 
 

การประเมินผล 

1. การวัดผลความรู้ก่อนอบรม หลังอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

2. ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม 
 

เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น   
2. บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนส ารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

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

ไม่สามารถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้  
4. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ กองบริหาร   

งานบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 2 วัน  
 
สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

1. เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผู้ทีผ่่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด และมีผล

การท าแบบทดสอบ Pre-test  และ Post-test) 
3. บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

(e-Training) 
 
วิทยากร: 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสทิธิ์  ทรงม้า    
3. อาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  

 
 
 
 
 
 

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

        หลักสูตร “การใช้ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล”  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ส าหรับสายสนับสนุน) 

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

 
 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน และ ท าแบบทดสอบ Pre-test (ผ่านระบบออนไลน์) 

08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 

09.00 – 09.10 น. บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล 

09.30 – 10.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Tools เพ่ือจัดระเบียบการติดต่อสื่อสาร  

Google Contact การนัดหมาย และจองห้องออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Calendar 

10.00 – 11.00 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Form เพ่ือการสร้างแบบส ารวจและ 

แบบสอบถามออนไลน์ 

11.00 – 11.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Drive ส าหรับการจัดเก็บข้อูล 

11.30 – 11.50 น. ซักถามข้อสงสัย น าเสนอกรณีศึกษา 

11.50 – 12.00 น.  ท าแบบทดสอบ Post-test (ผา่นระบบออนไลน์) // ท าแบบประเมินโครงการอบรม 

12.00 น.   ปิดการอบรม 
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ก าหนดการ 

        หลักสูตร “การใช้ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล”  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ส าหรับสายวิชาการ) 

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

 
 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน และ ท าแบบทดสอบ Pre-test (ผ่านระบบออนไลน์) 

08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 

09.00 – 09.10 น. บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Tools สนับสนุนการท างานในยุคดิจิทัล 

09.30 – 10.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Tools เพ่ือจัดระเบียบการติดต่อสื่อสาร  

การสร้างกลุ่ม การนัดหมาย และจองห้องออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย  

10.00 – 11.00 น.  บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Form เพ่ือการสร้างแบบส ารวจและ 

แบบสอบถามออนไลน์ 

11.00 – 11.40 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์ และ  

Google Drive ส าหรับการจัดเก็บข้อูล 

11.40 – 11.50 น. ซักถามข้อสงสัย น าเสนอกรณีศึกษา 

11.50 – 12.00 น.  ท าแบบทดสอบ Post-test (ผา่นระบบออนไลน์) // ท าแบบประเมินโครงการอบรม 

12.00 น.   ปิดการอบรม 

 
 
 


