
โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การจดัท าแผนการจดัการความรูร้ายบคุคล (Individual KM Plan) และการ
ประยกุตใ์ช ้ICT ในการสือ่สารความรูใ้นการสอนงาน (Coaching) เพื่อพฒันาบคุลากร ตามความกา้วหนา้   
ในสายอาชพี

| 20.10.2563 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร Technology Based Learning: iPhone /iPad  หลกัสตูร การถา่ยภาพยนตร ์     
หรอืหนงัสัน้

| 28.10.2562 จัดโดย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตุลาคม 2563







โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

o การอบรม เกณฑก์ารประเมนิโครงการส านกังานสเีขยีว (Green Office) ประจ าป ี2563

| 06.11.2563 จัดโดย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ศูนย์วิทยำศำสตร์)

o การอบรมเรือ่ง การตรวจประเมนิภายใน หมวดที ่1-6 โครงการส านกังานสเีขยีว

| 13.11.2563 จัดโดย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ศูนย์วิทยำศำสตร์)

o โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การสง่เสรมิและการอนรุกัษพ์ลงังานของวทิยาเขตสพุรรณบรุ”ี

| 25.11.2563 จัดโดย คณะท ำงำนกำรจัดกำรพลังงำน วิทยำเขตสุพรรณบุรี

o โครงการอบรมแนวทางการปฏบิตังิานดา้นการเบกิจา่ยเงนิของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ

| 26.11.2563 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองคลัง)

o โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการฟืน้คนืชพีขัน้พืน้ฐาน"

| 28-29.11.2563 จัดโดย ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เทคนคิการถา่ยภาพและการเขยีนขา่วประชาสมัพนัธก์จิกรรม”

| 30.11.2563 จัดโดย โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ วิทยำเขตสุพรรณบุรี มสด. ร่วมกับกองประชำสัมพันธ์

พฤศจิกายน 2563















โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

o การอบรมโครงการเตรยีมความพรอ้มบคุลากรในการจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยั ระดบับรหิาร

| 01.12.2563 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ร่วมกับ หลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

o โครงการเตรยีมความพรอ้มบคุลากรในการจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน

| 15.12.2563 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ร่วมกับ หลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

o การอบรม RaZ-Plus  

| 16.12.2563 จัดโดย โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ ร่วมกับ บริษัทแมงโกสทีมส์ จ ำกัด

o การอบรมหลกัสตูร  “ศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่การเปน็ผูส้อนมอือาชพี” (รุน่ที ่1)

| 17-18.12.2563 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) ร่วมกับ คณะครุศำสตร์

ธันวาคม 2563



โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาหลกัสตูรตามแนวทางการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ผลลพัธ ์
(Outcome Based Education : OBE)

| 22.12.2563 จัดโดย ส่วนงำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร

o โครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจก

| 25.12.2563 จัดโดย คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

o การอบรมหลกัสตูรพฒันาบคุลกิภาพ

| 29.12.2563 จัดโดย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรณบุรี

ธันวาคม 2563

















โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

มกราคม 2564

o Webinar “เทคนคิการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์แบบ Active Learning” 

| 20.01.2564 จัดโดย คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี

o การสมัมนาการจดัการหอ้งเรยีนออนไลนด์ว้ย Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์

| 29.01.2564 จัดโดย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

o การอบรมฟืน้ฟวูชิาการ หลกัสตูร “การพยาบาลผูส้งูอาย:ุ From principles to practices”  

| 30-31.01.2564 จัดโดย คณะพยำบำลศำสตร์









โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

o การอบรมหลกัสตูร Google Tool กับการท างานยคุดจิทิลั (ส าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ)

| 11.02.2564 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ 

และคณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี

o การอบรมหลกัสตูร Google Tool กับการท างานยคุดจิทิลั (ส าหรบับคุลากรสายวชิาการ)

| 18.02.2564 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ 

และคณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร Data Visualization  

| 22.02.2564 จัดโดย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “Reskill เขยีนหนงัสอืราชการอยา่งมอือาชพี” (KM)  

| 24.02.2564 จัดโดย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

กุมภาพันธ์ 2564











โครงการอบรม พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

o การอบรมเชงิปฏบิตักิาร หัวขอ้ “ทรคิการสรา้งสือ่อยา่งมอือาชพี ด้วย Power Point”

| 02.03.2564 จัดโดย ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง

o การอบรมหลกัสตูร Google Data Studio สรา้ง Report แบบมอือาชพี

| 05.03.2564 จัดโดย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ 

และคณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี

o การอบรมการใชโ้ปรแกรมส านกังาน ด้วย Microsoft Office”  

| 06-07.03.2564 จัดโดย ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง

มีนาคม 2564










