
แบบฟอรม์ 2.1(3)

ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29-มิ.ย.-64 7 อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำร 

23 มิ.ย. 64 8 อบรมกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนงัำนสเีขียว(Green Office) 

2 ก.พ. 64  9
กิจกรรมอบรมใหค้วำมรูแ้ละเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบัรบักำร

ประเมินส ำนกังำนสเีขียว


5 ม.ค. 64  10 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

10 มี.ค. 64  11 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว 

16 ส.ค. 64  12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 


ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทนพ.ยุทธนำ หม่ันดี  ต ำแหน่ง คณบดีคณะสหเวชศำสตร์



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว  

1 ก.ค. 64  7 อบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน (คณะ ICT)  

29 มิ.ย. 64  8
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 


24-25 มิ.ย. 64  9 อบรม กำรตรวจประเมินส ำนกังำนสเีขียว  

23 มิ.ย. 64  10 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)  

8 เม.ย. 64  11
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564 


31 มี.ค. 64  12
อบรมส ำนกังำนสเีขียว (สถำบนันวตักรรมและถ่ำยทอด

เทคโนโลย)ี 


10-มี.ค.-64 13 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว  

5 ม.ค. 64  14 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม   

2 ก.พ. 64  15
กิจกรรมอบรมใหค้วำมรูแ้ละเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบัรบักำร

ประเมินส ำนกังำนสเีขียว  

16-ส.ค.-64 16
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 


ช่ือ-สกุล นำงสำวนุชนำถ ไชยมงคล  ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำนคณะสหเวชศำสตร์

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม

ประวัติกำรอบรม

หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว  

29 มิ.ย. 64  7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 


23 มิ.ย. 64  8
อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green 

Office) 


2 ก.พ. 64  9
กิจกรรมอบรมใหค้วำมรูแ้ละเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบัรบักำร

ประเมินส ำนกังำนสเีขียว 


5 ม.ค. 64  10 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม   

10-มี.ค.-64 11 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว  

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 


ช่ือ-สกุล นำยชนะพล จันทรำกำศ  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (งำนบุคคล)

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

1 ก.ค. 64 7 อบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน (คณะ ICT)    

29 มิ.ย. 64 8
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
  

23 มิ.ย. 64 9 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำยจักรพันธ ์ฮอ่งลึก  ต ำแหน่ง นักกำยภำพบ ำบัด

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ประวัติกำรอบรม



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

1 ก.ค. 64 7 อบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน (คณะ ICT)    

29 มิ.ย. 64 8
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
  

23 มิ.ย. 64 9 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 10
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


2-ก.พ.-64 11
กิจกรรมอบรมใหค้วำมรูแ้ละเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำร

ประเมินส ำนกังำนสเีขียว
  

5 ม.ค. 64 12 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 13
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำงสำวธิชำพร พูลสวัสดิ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

1 ก.ค. 64 7 อบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน (คณะ ICT)    

29 มิ.ย. 64 8
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
  

23 มิ.ย. 64 9 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำงคัทรียำ วันโน  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
  

24-25 มิ.ย. 64 8 อบรมกำรตรวจประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

23 มิ.ย. 64 9 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 10
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


2-ก.พ.-64 11
กิจกรรมอบรมใหค้วำมรูแ้ละเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำร

ประเมินส ำนกังำนสเีขียว
  

5 ม.ค. 64 12 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 13
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำยโกเมศ ลออพันธุส์กุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำยจริเมศน ์ไพฑูรย ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (งำนนโยบำยและแผน)

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ประวัติกำรอบรม



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำยณัฐพงษ ์ขวัญจริง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำงปิลันธนำ เสรเมธำกุล   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ (งำนกิจกำรนิสิต)

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ช่ือ-สกุล นำยนพดล เมืองซือ่   ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

21-ก.ค.-65 7
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


29 มิ.ย. 64 8
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 9 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 10
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 11 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 12 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 13
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ประวัติกำรอบรม
ช่ือ-สกุล นำงพลับพลึง แสนใส   ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำงสำวพิมพร  วงษร์ำษฎร ์ ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำยวสันต ์เงินชุ่ม   ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำยเอกพงค ์บริบุญวงค ์  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำยพลำกร อุดมกิจปกรณ ์  ต ำแหน่ง นักกำยภำพบ ำบัด



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำงสำวพัชรินทร ์พรหมเผ่ำ   ต ำแหน่ง นักกำยภำพบ ำบัด



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว 

29 มิ.ย. 64 7
อบรมระบปุระเดน็ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

ส ำนกังำนสเีขียว ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

23 มิ.ย. 64 8 อบรม กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑส์  ำนกังำนสเีขียว (Green Office)    

8-เม.ย.-64 9
อบรมสรำ้งควำมเขำ้ใจในตวัชีว้ดัในกำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว

 2564


10-มี.ค.-64 10 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรประเมินส ำนกังำนสเีขียว   

5 ม.ค. 64 11 อบรมส ำนกังำนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    

16-ส.ค.-64 12
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน 
  

ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำงสำวสำยสุนีย ์คนสนิท   ต ำแหน่ง นักกำยภำพบ ำบัด



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง / หลักสูตร ภำยใน ภำยนอก

21-ก.ค.-65 1
อบรมและใหค้  ำแนะน ำส  ำนกังำนสเีขียว (Green Office) ผำ่น

ระบบออนไลน์


20-ก.ค.-65 2
โครงกำรจดัอบรมซอ้มแผนปอ้งกนัอคัคภียัภำยในส ำนกังำนและ

หอ้งปฏบิตักิำร


9-พ.ค.-65 3
อบรมรณรงคป์ระหยดัพลงังำนและสรำ้งจิตส  ำนกึกำรประหยดั

พลงังำน


19-เม.ย.-65 4 Work Shop กำรคดัแยกขยะ 

21-มี.ค.-65 5 โครงกำรอบรมกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

27-ธ.ค.-64 6 อบรมเตรยีมควำมพรอ้มเพ่ือมุ่งสูส่  ำนกังำนสเีขียว  

16-ส.ค.-64 8
อบรมแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งกำรซอ้มแผน

ปอ้งกนัอคัคภียัในส ำนกังำน


ประวัติกำรอบรม

วันทีอ่บรม
ประวัติกำรฝึกอบรม หน่วยงำนทีจ่ดัอบรม 

ช่ือ-สกุล นำยอนุชิต หน่อทอง   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร)


