
 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมกับ ส ำนักงำนมหำวิยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

กลุ่มเป้ำหมำย: บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการและสายสนับสนุน   ต ำแหน่ง: ทุกต าแหน่ง 

ชื่อหลักสูตร: Upskill Office365for SDU Online Learning Platform 
 
วันที่จัดอบรม: วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 
จ ำนวนที่เปิดรับ: 1,000 คน 
สถำนที่จัดอบรม:  

อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) 

https://bit.ly/SDU-29July21 

 

หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ

สอนออนไลน์ 100% ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะต้องเกิดแก่ผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่อง บุคลากรจึงจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนไว้ให้อย่างเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้ใช้งานอย่างเต็ม
ศักยภาพ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการอบรมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และพัฒนาทั กษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหัวข้อ “Coaching Office 365 for Smart Teacher” โดยมีก าหนดจัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ในรูปแบบจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) ซึ่ง
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้จ านวน 1,000 คน โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Office 365 และ Microsoft Teams เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ฟังก์ชัน
ต่าง ๆ ของ application ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 
  

https://bit.ly/SDU-29July21


เป้ำหมำยของโครงกำร 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการ

สอน น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน รวมถึงผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนางานในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 300 คน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับภาระงาน รวมถึงทักษะที่จ าเป็นในปัจจุบันหรือ
ทักษะใหม่ (up-skills/re-skills)  
 
เวลำในกำรจัดฝึกอบรม 

- หลักสูตรการใช้งาน Office 365 for Education (3 ชั่วโมง) 
- หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Teams (3 ชั่วโมง) 

 
เนื้อหำหลักสูตร 
หลักสูตรกำรใช้งำน Office 365 for Education (3 ชั่วโมง) 

- แนะน าการเข้าใช้งาน การใช้งานในแต่ละ Platform 
- พ้ืนฐานการท างานร่วมกันบนโลกออนไลน์ และ ออฟไลน์ (OneDrive, SharePoint, Stream) 
- การแชร์ไฟล์ และการจัดการสิทธิการเข้าถึง 
- การ Sync ท างาน Offline/Online, ใช้งานข้ามอุปกรณ์ Backup ทุกอย่าง 
- การจัดการพ้ืนที่เก็บ อันไหนควรเก็บบนเครื่อง อันไหนไว้บน cloud 
- การใช้ประโยชน์จาก AI ในการท างานเอกสาร และการท างานร่วมกัน (Word, Excel, PowerPoint) 

o Word 
▪ Dictation – การใช้งานเสียงภาษาไทยและต่างประเทศแทนการพิมพ์ และการถอดเทป 
▪ Editor – การใช้งานการตรวจสอบคุณภาพงานเขียน 
▪ Reviewing – การตรวจงานโดยไม่กระทบเอกสารต้นฉบับ 
▪ Translate – ตวัช่วยแปลเอกสาร 
▪ Export to PowerPoint – การแปลงเอกสารเป็นการน าเสนอ 

  



o PowerPoint 
▪ Design ideas - ให้ AI ช่วยตกแต่งสไลด์ 
▪ Stock Image - ภาพคุณภาพสูง Microsoft มีให้ฟรี 
▪ Rehearse with Coach - AI โค้ชช่วยคุณซ้อม Present 
▪ Presenter view - เพ่ิมความ Professional ในการน าเสนอ 
▪ Presenters live - รับ real time Feedback เพ่ือการน าเสนอที่ดีข้ึน 

o Excel 
▪ Analyze data – การใช้ AI ช่วยแนะน าการสร้างกราฟ 
▪ Fill – การใช้ AI ในการจัดการข้อมูล โดยไม่ต้องพ่ึงสูตร 
▪ Data Type – การดึงข้อมูลจาก internet 
▪ Excel forms - สร้าง Forms จาก Excel 

- การท าแบบสอบถามและแบบทดสอบ Microsoft Forms 
o การสร้างแบบทดสอบด้วยค าถามพ้ืนฐาน 
o การให้คะแนน 
o การตั้งเวลา 
o การจัดการเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด (Internet หลุด) 

- การใช้งานเครื่องมือจดบันทึก และ ช่วยเหลือในการสอนวิชาต่างๆ OneNote 
o การจดบันทึกใน OneNote 
o การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ 
o การบันทึกเสียงพร้อมบันทึกเวลา (log) 

- เครื่องมือช่วยอ่าน Immersive Reader 
- การเขียนเว็บไซต์ และ Portfolio SWAY 

o การออกแบบเว็บไซต์ 
o การออกแบบเว็บไซต์ จาก Word / PowerPoint / PDF 
o การแชร์เพื่อเผยแพร่ และ การท างานร่วมกัน 

 
หลักสูตรกำรใช้งำน Microsoft Teams (3 ชั่วโมง) 

- ภาพรวมการใช้งาน Microsoft Teams 
- การใช้งาน Microsoft Teams ในแต่ละอุปกรณ์ 
- ท าความเข้าใจปุ่มและคอนเซปห้องใน Teams 
- การท างานร่วมกันพ้ืนฐาน 
- การจัดการห้องก่อนเรียน 

o การสร้างห้องเรียน 



o การเชิญนักเรียนเข้าห้อง (ชื่อ กลุ่ม link code) 
o การแชร์เอกสารประกอบการเรียน 
o การนัดหมายตารางเรียน 
o การก าหนดกติกาในห้องเรียน (ผู้สอน ผู้เรียน การเปิดไมค์ แชร์จอ) 
o การสร้างกลุ่มย่อย หรือ แบ่งสัปดาห์การสอน 
o การเพ่ิมแทปต่าง ๆ และ ข้อมูลเชิงลึก 

- การจัดการขณะเริ่มเรียน 
o การเข้าห้องเรียน 
o การจัดการอุปกรณ์ (กล้อง ไมค์) 
o การเปลี่ยนพ้ืนหลัง 
o การ Spotlight ให้ครูเป็นจุดสนใจ 
o การรับนักเรียนเข้าห้อง 
o การปิด/อนุญาต เปิดไมค์ 
o การบันทึกการเรียน 
o การเปิด Live Caption 

- การจัดการระหว่างเรียน 
o การควบคุมหน้าจอ (Large Gallery, Together mode) 
o การแชร์หน้าจอ (แชร์ทั้งจอ, แชร์บางโปรแกรม, แชร์สไลด์, แชร์ Whiteboard, ซ้อนหน้าผู้สอนกับ

เนื้อหา) 
o การแชร์วีดีโอ สื่อการสอน 
o การจัดการเสียง / ค าถาม ในห้องเรียน 
o การท า Popup quiz ในห้องเรียน 
o การท ากิจกรรมกลุ่ม (Breakout room) 

- การจัดการหลังเรียน 
o การเช็คชื่อผู้เรียน 
o การปิดห้องเรียน 
o การจัดการการบันทึกในห้องเรียน 
o การสั่งการบ้าน และ แบบทดสอบ 
o การตรวจการบ้าน 
o การดูข้อมูลเชิงลึกในห้องเรียน และ หลายห้องเรียน 

 
 
 
 



 
กิจกรรมกำรฝึกอบรม 

การบรรยายโดยวิทยากร พร้อมทั้งปฏิบัติจริงในระหว่างการฝึกอบรม 
 

สื่อและอุปกรณ์ที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องจัดเตรียม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/Notebook) ที่มีโปรแกรม Office 365 และ Microsoft Teams 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ 
2) สามารถการออกแบบกิจกรรมและสื่อในชั้นเรียน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
3) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่

คาดหวังของมหาวิทยาลัยสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  
4) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับภาระงาน รวมถึงทักษะที่จ าเป็นในปัจจุบันหรือ

ทักษะใหม่ (up-skills/re-skills) 
 

กำรวัดประเมินผล 
ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม 
 

สิ่งท่ีผู้เข้ำอบรมจะได้รับ:  
1. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด) 
2. บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
    http://sduthelink.dusit.ac.th (e-Training) 

 
วิทยำกร 

นาย นพดล รัตนวิเศษรัตน์ 
ต าแหน่ง Customer success manager จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

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

    (e-Training) 
3. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง ไม่สามารถจอง 
   ให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้ 
4. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ กองบริหารงาน 
   บุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 2 วัน 

  



ก ำหนดกำร 

หลักสูตร Office 365 for SDU Online Learning Platform 

วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00-16.00 น. 

อบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่ำนระบบ Microsoft Teams 

 

09.00 - 09.30 น.  ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มอบแนวทางและสรา้งความเชือ่มั่นการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ Online 

09.30 - 12.00 น. การใช้งาน Office 365 for Education 

13.00 - 16.00 น. Microsoft Teams บน SDU Online Learning Platform 

 


