
 
ประวัติวิทยากร 

 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปี พ.ศ.2564 
 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”                  
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
นายวัฒนา  เกิดเนตร 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ช านาญงาน 
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา           
 
 
ชื่อ-นามสกุล                 นายวัฒนา  เกิดเนตร 
วัน เดือน ปีเกิด 15  เมษายน  2507 
การศึกษา                     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เบอร์โทรศัพท์    086-1279877 
 
ด้านการท างาน/ต าแหน่งปัจจุบัน  :   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ช านาญงาน 
      หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา           
ความเชี่ยวชาญ           

- จบหลักสูตรครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”  วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคารส านัก
วิทยบริการ (อาคารเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

ข้อมูลส่วนตัว 
  

 ชื่อ-นามสกุล  นายวุฒิพงษ์ แปงใจ 
    Mr.Wuthipong Pangjai 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ที่ท างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย  
    อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

 โทรศัพท์/โทรสาร 035-245888 

 

ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่จบ 
2557 ปร.ด. พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2550 วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเป็นวิทยากร 

ล าดับที่ รายการ พ.ศ. 
1 วิทยากร มหาวิทยาลยสีเขียวกับการพัฒนานักศึกษา มร.อย. 2562 



 
 

2 วิทยากร ในงานเสวนาห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการเป็นวิทยากร 

ล าดับที่ รายการ พ.ศ. 
1 การดูงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว ม.มหิดล 2562 
2 การดูงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2561 

 
   
      

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"  วันที่ 26 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ 
หัวหน้างานนโยบายและแผน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ชื่อ – สกุล   นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ  
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ประวัติการท างาน 
ต าแหน่งทางการบริหาร-ระดับหน่วยงาน 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ปฏิบัติงานตามภารกิจของรองผู้อ านวยการบริหาร) 

วันที่ 29 เมษายน 2554 - วันที่ 31 มกราคม 2557  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคุณภาพส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ต าแหน่งทางการบริหาร-ระดับหน่วยงานย่อย 
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน  

หัวหน้างานนโยบายและแผน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาชีพ 



 
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
รางวัลที่ได้รับ 

- บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงานบริการวิชาการ 

- รางวัลระดับดีเยี่ยม การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี ผลงานน าเสนอภาควาจา 

“การจัดการข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 

2557 

- รางวัลอันดับที่ 3 การน าเสนอภาคโปสเตอร์ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ประเภทการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน “ระบบปฏิทินกิจกรรมส านักหอสมุด” ในโครงการรางวัลคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559 

- รางวัลระดับดี กลุ่มที่ 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ การน าเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา

ผลงาน “โครงการวันคุณภาพสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด” ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 2560 

 

- รางวัลทีเ่ป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน (ในต าแหน่งผู้ประสานงานกลางของหน่วยงาน) 

o รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” ในโครงการ BUILDING ENERGY 

AWARDS of THAILAND: BEAT 2010 (ปี พ.ศ. 2554) จากส านักนโยบายและแผน กระทรวง

พลังงาน 

o ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย ผ่านการประเมินและชดเชยคาร์บอนเป็น

ศูนย์ โดยรับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 

พ.ศ. 2557  

o ห้องสมุดต้นแบบห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย  ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน

ห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ปี พ.ศ. 2559  



 
 

o ส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม G-Green ปี พ.ศ. 2560 จากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

o รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม” ในโครงการ 

Thailand Energy Awards:  TEA 2018 (ปี  พ.ศ. 2561) จากส านักนโยบายและแผน 

กระทรวงพลังงาน 

 

บทความวิชาการ 
- “ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับดี” ในเอกสารรายงาน

ผลงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปี 2555 

- “การจัดการข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในเอกสารรายงานผลงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ปี 

2557 

- “ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ในเอกสาร

ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 2560 

- “โครงการวันคุณภาพสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด” ในเอกสารประชุมวิชาการ

ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 2560 

- “ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 

โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ” ในวารสารห้องสมุด สมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 61 

- “ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา” 

ในเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 2561 

- “การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” ในเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ 

PULINET ครั้งที่ 9 จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค (PULINET) 2561 



 
 

ประสบการณ์การท างานอื่น (อดีต – ปัจจุบัน) 
ผู้ตรวจประเมิน 
- ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
- ผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับการพัฒนาของชุมชนโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ผู้ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ระดับพ้ืนที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ ต รวจสอบภายในด้ านบัญชี  การ เ งิ น  พัสดุ ของหน่ วยงานระดับคณะ สถาบัน  ส านั ก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วิทยากร 
- วิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ แผนงานและตัวชี้วัด การจัดท าโครงการ 

การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพภายใน การจัดการความรู้ การอนุรักษ์พลังงานและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ส านักงานสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น 
 

อาจารย์พิเศษควบคุมการฝึกงาน                                                                 
- อาจารย์พิเศษฝึกงานนิสิตในหัวข้อ การบริหารจัดการหน่วยงาน การจัดท าแผนงาน/โครงการและ

ตัวชี้วัด และระบบประกันคุณภาพห้องสมุด 
  

คณะกรรมการ/คณะท างาน 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างานจัดท าเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประกาศโดยสมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
- คณะท างานจัดท ามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประกาศโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
- กรรมการ คณะกรรมการจัดการพลังงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 7ส พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการจัดการพลั ง งานและสิ่ งแวดล้อมส านั กหอสมุ ด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  



 
 

ข้อมูลส าหรับประสานงาน 
ที่ท างาน  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ 
  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์  02-942-8616 ต่อ 412   

โทรสาร   02-940-5834 
 
ส่วนบุคคล นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ 

โทรศัพท์  092-515-8864 
  e-mail:  Tanaporn.c@ku.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   อบรม เรื่อง “การพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื” วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  อบรมออนไลน์ ผา่นระบบ 
Zoom Application 

 
นางสาวงามนิจ  อุนศาสนี 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวงามนิจ อนุศาสนี  
ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
สถานที่ท าางาน   กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  
ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ที่ตั้ง    อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
49 ซอย 30 ถนนพระรามท่ี 6  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์ (ที่ท างาน)  0 2298 5653  
โทรศัพท์มือถือ   086 1474936  
ประวัติการศึกษา  
   - ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
   - ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานรับผิดชอบหลัก  

-   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส า นักงานสี เขียว 
ระดับประเทศ ปี 2559 – ปัจจุบัน  
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้ แนะน าให้
ความรู้ตามเกณฑ์ การประเมินส านักงานสีเขียว และเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ส านักงานสีเขียว  



 
 

การเป็นวิทยากร 
 

ปี รายละเอียด 
2561 1) วิทยากรบรรยาย “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office)” วันที่ 3 

กันยายน 2561 ณ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) วิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้าน
การผลิต การบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 วันที่ 31 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
3) วิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้าน
การผลิต การบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 วันที่ 7 กันยายน 
2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

2562 1) วิทยากรกิจกรรมการจัดการขยะในงาน Open House วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2) วิทยากรให้ความรู้หัวข้อส านักงานสีเขียวและการจัดการขยะแก่ผู้แทนจากกรมพัฒนา
พลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
3) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว” วันที่ 12 มีนาคม 
2562 ณ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น 
4) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานตามแนวทางส านักงานสีเขียว” วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2563 1) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานตามแนวทางส านักงานสีเขียว” วันที่ 13 
มกราคม 2563 ณ เทศบาลต าบลทับมา จังหวัดระยอง 
2) ผู้ช่วยวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานตามแนวทางส านักงานสีเขียว” วันที่ 
16 มกราคม 2563 ณ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
3) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานตามแนวทางส านักงานสีเขียว” วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4) วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม workshop ส านักงานสีเขียว วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
5) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานตามแนวทางส านักงานสีเขียว” วันที่ 15 
ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 



 
 

ปี รายละเอียด 
2564 1) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว” วันที่ 27 

มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารกรมควบคุมมลพิษ 
2) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว” วันที่ 29 มกราคม 
และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ online zoom meeting บริษัท คอนซัล
แทนต์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด 
3) วิทยากรบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม workshop ในหัวข้อ “ส านักงานสีเขียว” วันที่ 23 
มีนาคม 2564 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
4) วิทยากรบรรยาย “แนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว” วันที่ 30 มีนาคม 2564 
ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
5) วิทยากรบรรยาย “แนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว” วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
ผ่านระบบ online zoom meeting สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   อบรม “การจัดการมลพิษและก๊าซเรือนกระจก” วันที่ 18 มิถุนายน 2564  อบรม
ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 

 

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม   
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ชื่อ – สกุล  อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ประวัติการศึกษา (เรียงจากระดับสูงที่สุด) 
ล าดับที่ สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 

1 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง 

2552 

 
ประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเป็นวิทยากร 
ล าดับที่ รายการ พ.ศ. 

1 วิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2561 
2 วิทยากรในการประชุมผู้น าชุมชน เพ่ือให้ข้อมูลคุณภาพน้ าและร่างแผนอนุรักษ์ 

คลองขนมจีน 
2561 

3 วิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
บ้านคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

2561 

4 วิทยากรในโครงการ Envi Lab Tour 2018 2561 



 
 

ล าดับที่ รายการ พ.ศ. 
5 วิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 
2562 

6 วิทยากรในโครงการการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสื่อสาร 
เพ่ือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ carbon footprint 

2562 

7 วิทยากรในโครงการการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาคลี ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2562 

8 วิทยากรในโครงการ 3R เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่หมู่บ้านสีเขียว ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2562 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2562 

10 โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือส่งเสริม ความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

2563 

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการเป็นวิทยากร 
ล าดับที่ รายการ พ.ศ. 

1 โครงการชาววิทย์(สิ่งแวดล้อม) พบนักปราชญ์ 2561 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GLOBE Train-the –Trainer Workshop 2563 

 
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับที่ รายการ พ.ศ. 

1 ความหลากชนิดของหอยน้ าจืดฝาเดียวและการประยุกต์ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2561 

2 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2561 

3 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตปลาทับทิมจากฟาร์มเพาะเลี้ยงใน พ้ืนที่
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2561 

4 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและคุณภาพน้ าผิวดิน ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2561 

 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ” วันที่ 
21 มิถนุายน 2564  ณ หอ้งปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

นายวรพจน์  วรนุช 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ  ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ชื่อ-นามสกุล            นายวรพจน์  วรนุช  
ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  

ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่   45/1 หมู่ 10 ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 15000 

อีเมล   worapoj.w@aru.ac.th 
มือถือ   063-5394636 
การศึกษา           ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประวัติการท างาน 
    ด้านการท างาน 

- ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ ตัดต่อกับวิดีโอ บริการตัดต่อเสียง ส าหรับ
อาจารย์ที่ต้องการ หรือสื่อหน่วยงานภายนอก 

- จัดหา ฝึกอบรม ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
- ดูแลประสานศูนย์์อบรมและทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล 
- ออกแบบป้ายกราฟิกอาร์ตเวอร์ค ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 



 
 

    ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านการท าสื่อการเรียนการสอน E-Book 
- ด้านโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ (Adobe Premiere) 
- ด้านโปรแกรมการตกแต่งภาพ (Adobe Photoshop)      

ประวัติการเป็นวิทยากร                                        
- เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ 
- เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการท า E-Book 
- เป็นวิทยากรโครงการจัดท าเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติวิทยากร 
 

เร่ือง   อบรม เรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมส านักงานด้วย 7ส” วันที่ 28 มถิุนายน 2564  
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

 
 อบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการจัดท าแผนฉุกเฉิน”  วันที่ 29 

มิถุนายน 2564  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 
 

อาจารย์เพ็ญนภา  ภู่กันงาม 
ประธานบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1.  ข้อมูลเบื้องต้น  

1.1  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวเพ็ญนภา  ภู่กนังาม  
1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
1.3  สังกดั    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

1.4  ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี 122/61  หมู่ 2  
ต าบลบ้านกรด  อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

2. ประวัติการศึกษา  
2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557  
2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552  
 

3.  ผลงานทางวิชาการ –  
 

4.  ประสบการณ์การสอน/ภาระงานสอน  
4.1 พฤติกรรมศาสตร์มนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม  
4.2 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์  
4.3 การป้องกันและควบคุมอนั ตรายจากสารเคมี  



 
 

4.4 มลพิษและการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม  
4.5 การประเมินความเสี่ยงจากการท างานและการจัดการ  
4.6 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
4.7 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
4.8 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
4.9 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย  
4.10 เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ  
4..11 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
4.12 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอาชีวอนามัย  
 

5.  ผลงานวิจัย  
5.1  การประเมินความเสี่ยงของแม่คา้โรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
5.2 รูปแบบการบริหารมือ ของกลุ่มอาชีพขายโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
5.3 การสร้างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการหกลม้ของ

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบ อ าเภอวังน้อย  จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา  
 

6.  ประสบการณ์ฝึกอบรม  
6.1  หัวข้อ การจัดการความปลอดภัยและกระบวนการผลิต  
6.2  หวัข้อกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ.2555  
6.3  หัวข้อ ISO 45001:2018 Requirement, Risk Assessment และ Internal Audit  
6.4  หัวข้อ ISO 9001:2015 Requirement และ Internal Audit  
6.5  หัวข้อ การบริหารและการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย และบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ 

ปลอดภัยการเก็บรักษาสารเคม ี 
6.6 หัวข้อ การสอบสวนอุบัติเหตุและการรายงานแบบมืออาชีพ  
6.7 หัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องตน้การใช้เครื่อง AED และ CPR  
6.8 หัวข้อ เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย  
6.9 หัวข้อ ปั้นจั่น 4 ผู้ และทบทวนปั้นจั่น  
6.10 หวัข้อ การขับรถยกอย่างปลอดภัย  
6.11 หวัข้อความปลอดภัยในการท างานกบัสารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 



 
 

7.  ประสบการเป็นวิทยากร  
7.1 หัวข้อ การสอบสวนอุบัติเหตุและการรายงานแบบมืออาชีพ  
7.2 หัวข้อ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  
7.3 หวัข้อ ความปลอดภัยในการท างานกบัสารเคมีอันตรายและตอบโต้  
7.4 หวัข้อ ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับลูกจ้างทัว่ไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม ่


