
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “Google/Microsoft Tools เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 

จัดโดย ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
******************************************* 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาทหลักด้านการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย                     
ให้มีความพร้อมเพ่ือก้าวสู่องค์กรดิจิทัลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย                   
โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือ                       
การให้บริการ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภากาชาดไทยไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

ปัจจุบันรูปแบบและวิธีการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีการ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการท างาน เช่น การใช้เอกสาร
ดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ การจัดประชุมแบบออนไลน์ และการท างานบน Google และ Microsoft Office 365 
ซ่ึงเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการท างาน และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ท าให้บุคลากรท างานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น 
และสามารถยกระดับประสิทธิภาพการท างานให้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

  Google และ Microsoft Office 365 เป็นระบบปฏิบัติการที่มีฟังก์ชันการท างานหลากหลาย 
บุคลากรจึงควรรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Google และ Microsoft Office 365 
ได้อย่างเต็มศักยภาพของระบบ จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและใช้ระยะเวลาน้อยลง ดังนั้น
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Google/Microsoft Tools 
เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ส าหรับบุคลากรตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ 
Google และ Microsoft Office 365 และสามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง 
 

3. หัวข้อและเนื้อหาการอบรม  

     3.1 Microsoft Office 365 
• Introduction to Office 365 
• Saving to The Cloud 
• Office 365 Emails and Organization  
• Office 365 Apps and Programs 
• Communication and Collaboration Tools 
• Office 365 – OneNote 

• Office 365 – Teams 
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3.2 Google Apps 

• Gmail  
- การลงชื่อเข้าใช้ Gmail  
- การสร้างบัญชี Gmail  
- การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี 

• Google Form  
- การสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบ 
- การแชร์ฟอร์ม และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การตั้งค่าการใช้ฟอร์ม 
- การสร้าง Google Form เพ่ือใช้ในการจัดท าแบบส ารวจ online 

• Google Sheet  
- การใช้งาน Google Sheet 
- ฟังก์ชันและสูตรการค านาณ การสร้างและการแก้ไขกราฟ 
- การตั้งค่าหน้ากระดาษและการพิมพ์ การพิมพ์เผยแพร่เอกสาร  
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 

• Google Docs 
- การใช้งาน Google Docs  
- การสร้าง แก้ไข จัดรูปแบบ และแทรกรายการ 
- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ  

• Google Slide  
- การใช้งาน Google Slide 
- การสร้าง แก้ไข ปรับแต่ง และเผยแพร่ Slide  

• Google Drive  
- การใช้งาน Google Drive  
- การจัดการไฟล์ จัดระเบียบ ค้นหาไฟล์ใน Google Drive  
- การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive  
- การตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานและความปลอดภัย 

 4. คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 4.1 บุคลากรตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 30 คน  
     4.2 สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 100 % (2 วัน) 
     4.3 มี Notebook ที่สามารถน ามาใช้ในการฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการอบรม 
  4.4 ผู้เข้าอบรมต้องมี E-Mail : @redcross.or.th ส าหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หากไม่มี
สามารถขอรับ E-Mail : @redcross.or.th ได้ที่ http://eservice.redcross.or.th/ ได้ด้วยตนเอง) 
 

5. วิทยากร 
    นาวาอากาศตรี ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี  

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

6. วัน เวลาและสถานที่ 
 

 วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

http://eservice.redcross.or.th/
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7. วิธีการอบรม 
 

7.1 บรรยาย สะท้อน แบ่งปัน      40% 
7.2 ฝึกปฏิบัติ                         60% 
-  

 

8. การประเมินผล 
 

 8.1 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
 8.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ (Pretest-Posttest) 
 

9. เกณฑ์การผ่านการอบรม 
 

9.1 ต้องเข้าอบรมแบบ Onsite ครบตามที่หลักสูตรก าหนดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร  
100 % (2 วัน)  

9.2 ต้องผ่านเกณฑ์แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ Posttest ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป  
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การอบรมทั้ง 2 ข้อ จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ 
 (E-certificate) จาก Application V TRC โดยอัตโนมัติ 
 

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 

11. ผู้เสนอโครงการ 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 

12. ผู้ด าเนินการและประสานงานโครงการ  
 

 12.1 นางปรียาภรณ์  วสุนธราพร     หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
 12.2 นางสาวมาลินี   ต่ าเกษม         บุคลากร 4 
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
          โทร. : 0 2256 4055-6   Email: hrd@redcross.or.th    
          Website http://hrtrcs.redcross.or.th 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ บน Google และ Microsoft Office365 และ
น าไปพัฒนางานได้จริงอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Google/Microsoft Tools เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

วิทยากร นาวาอากาศตรี ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม 
วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ช้ัน 4 
จัดโดย ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 

********************* 
ล าดับ วัน / เวลา กิจกรรม 

1 ระหว่างวันที่  
12 – 14 มีนาคม 2566 

ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pretest) ผ่านระบบ V TRC Learning 
ขั้นตอน : 

1. เข้า APP V TRC หรือ www.vtrc.redcross.or.th 
2. เข้าใช้งานส าหรับบุคลากร 
3. ใส่รหัสบุคลากร (ตัวเลข 7 หลัก) 
4. ใส่รหัสผ่าน 
5. เลือกเมนูหลักสูตร   

     6. เลือกเช็กอินเพื่อเข้าหลักสูตร “Google/Microsoft Tools  
        เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”” 

2 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
09.00 - 12.00 น. เรียนรู้การใช้ Microsoft Office365                          
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. เรียนรู้การใช้ Microsoft Office365 

------------------------------------------------------------------------------- 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. เรียนรู้การใช้ Google Apps                      
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  เรียนรู้การใช้ Google Apps                      
16.00 – 16.30 น. สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ ถาม-ตอบ      
**พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30-10.45 น. / (บ่าย) 14.30-14.45 น. 

3 ระหว่างวันที่ 
17 – 19 มีนาคม 2566 

 

ท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ (Posttest) ผ่านระบบ V TRC Learning 
ขั้นตอน : 

1. เข้า APP V TRC หรือ www.vtrc.redcross.or.th 
2. เข้าใช้งานส าหรับบุคลากร 
3. ใส่รหัสบุคลากร (ตัวเลข 7 หลัก) 
4. ใส่รหัสผ่าน 
5. เลือกเมนูหลักสูตร  

     6. เลือกเช็กอินเพื่อเข้าหลักสูตร “Google/Microsoft Tools  
        เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


