
ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ         . 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       . 
งาน   ผู้บริหาร             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

4 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย         . 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       . 
งาน   ผู้บริหาร             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางทัศนี  สุทธิวงศ์                               . 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       . 
งาน   ผู้บริหาร             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

2 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

4 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวกันยาลักษณ์  โพธิ์ดง                             . 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       . 
งาน   ผู้บริหาร             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.0 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวเพลินตา  โมสกุล                               . 
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ                                   . 
งาน   งานบริหารงานทั่วไป           . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน                              . 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         . 
งาน   งานบริหารงานทั่วไป           . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
หอ้งสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

9 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางพรทิพย์  เดชรอด                              . 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         . 
งาน   งานบริหารงานทั่วไป           . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางยุพิน  กิจที่พ่ึง                                . 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         . 
งาน   งานบริหารงานทั่วไป           . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

9 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางศิริพร  แจ่มจ ารัส                              . 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         . 
งาน   งานบริหารงานทั่วไป           . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 16 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

Library : Care the Bear   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก   

  

3 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

6 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

7 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

9 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวกัลยา  จันทร์โชติ                                . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                                 . 
งาน   งานบริหารงานทั่วไป           . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางละเอียด  รามคุณ                              . 
ต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ ส.3                                                 . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ          . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

5 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

6 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

9 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

10 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวเมตตา  สังข์ทอง                                . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                            . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ          . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

 
 
 

 

 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง                             . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                           . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 16 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

Library : Care the Bear   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก   

  

2 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

5 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

6 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

9 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                           . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 16 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

Library : Care the Bear   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก   

  

3 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

6 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

7 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

8 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

9 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

10 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                           . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 16 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

Library : Care the Bear   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก   

  

3 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

6 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

7 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

9 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

10 24 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การตรวจประเมินส านักงาน
สีเขียว” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

11 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

12 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางศริิรัตน์  โพธิ์ภิรมย์                                    . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                                                . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางศศินันท์  เล้าประเสริฐ                                    . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                                                . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายเจษฎา  พานแก้ว                                    . 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                                     . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายทิพย์  รามคุณ                                         . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                                                . 
งาน   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ               . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางนภารัตน์  จ าเนียร                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                         . 
งาน   งานวิทยวิชาการ                       . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

5 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

6 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

9 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

10 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายนิทัศน์  รสโอชา                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                          . 
งาน   งานวิทยวิชาการ                       . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง                            . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                          . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

4 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายจิรทีปต์  น้อยดี                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                          . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                         . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

5 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

6 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 23 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office)” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

9 24 มิ.ย.64 
(09.00–16.30 น.) 

อบรม “การตรวจประเมินส านักงาน
สีเขียว” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ  
Zoom Application 

  

10 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

11 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายสมยศ  เฉลยมณี                              . 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์                                                          . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ                    . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                                                . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

2 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

4 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายสมชาย  เพ็ญสุข                              . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                                                      . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายสายชน  คงคะพันธ์                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                            . 
งาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                            . 
งาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายกสิพงษ์  กสิพันธ์                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           . 
งาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายมานิช  โชติช่วง                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                                   . 
งาน   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ             . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 8 - 9 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

จัดกิจกรรม KU Green@ เกษตร
ก าแพงแสน ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

  

2 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

5 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

6 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  



ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

8 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

9 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                         . 
งาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายอ าพล  เกิดชนะ                              . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา                                          . 
งาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์                            . 
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                                              . 
งาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายเจษฎา  สุขสมพืช                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           . 
งาน   งานบริหารระบบสารสนเทศ                 . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายณเรศณ์  จิตรัตน์                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           . 
งาน   งานบริหารระบบสารสนเทศ                 . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นายอ านาจ  แก้วภูผา                              . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           . 
งาน   งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล         . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์                            . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           . 
งาน   งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล         . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

4 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวมัทนียา  หามาลัย                       . 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           . 
งาน   งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล         . 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 21 มิ.ย.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

  

7 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

8 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางบุปผา  ชมวงษ์                              . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางเบญจา  ผลโต                               . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางนงรักษ์  เกษมสังข์                              . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 18 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

 

อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจก” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

7 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางจินดา  ไพยกาล                              . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

3 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

4 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

5 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางสาวสมศรี  รัมมะมนต์                              . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ์                              . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4 25 พ.ค.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Application 

  

5 28 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

6 29 มิ.ย.64 
(09.00–16.00 น.) 

อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน” 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

  

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางมาลี  รื่นรมย์                                 . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการอบรม  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อ – สุกล  นางอุษา  บุญโสม                                . 
ต าแหน่ง  คนงาน                                             . 
งาน   คนงาน              . 
 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง สถานที ่
หน่วยงานที่จัดอบรม 
ภายใน ภายนอก 

1 17 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ
หนีไฟ”   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2 18 ธ.ค.63 
(08.30–16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ส านักวิทยบริการ (อาคาร
เดิม) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 26 มี.ค.64 
(08.30–16.30 น.) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 


