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โทรศัพท์
E-mail address
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ระดับ
การศึกษา
การศึกษา
2539
ปริญญาตรี
ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ. ที่ปฏิบัติงาน
2543

วุฒกิ ารศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
จุลชีวทิ ยา

สถานที่ทางานเดิม
Krabi frozen seafood production

ประวัติการฝึกอบรม
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อที่ฝึกอบรม
2551
การสืบค้นข้อมูลเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการ
(Citation)
2551
อบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 23
2551
2550

โครงการผูป้ ระกาศเสียงตามสายและนักจัด
รายการวิทยุ
โครงการเขียนหนังสือราชการ มศว

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตาแหน่ง
หัวหน้าแผนก QC ห้องปฏิบัติการ
(QC.Section) Krabi frozen
seafood production

สถาบัน/หน่วยงานที่ฝึกอบรม
ฝ่ายวิจัยฯ คณะแพทย์ มศว
สานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ มศว

วัน/เดือน/ปี
2550

2550
2550
2553
2553

2554

2554
2554
2554
2555

หัวข้อที่ฝึกอบรม
รู้รักษ์ รู้ใช้ ร่วมใจลดการใช้พลังงาน ศูนย์
เผยแพร่ความรูด้ ้านการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในอาคารสานักงาน รุ่นที่ 2
กลยุทธ์การให้บริการเชิงรุก(Excellence service
behavior)
เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ : ด้วยความจริงและข้อมูล
Biosafety in Medical laboratory

สถาบัน/หน่วยงานที่ฝึกอบรม
สานักนโยบายและพลังงาน

ศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ตลอดชีวติ
มศว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครือข่ายความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางชีวภาพ(ประเทศไทย)
สมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย)
ภาควิชาจุลชีวทิ ยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลและ
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้าน
สาธารณสุข
Fist Thai national symposium on animal care & Secretariat office of the national
use for scientific purposes (1*TACUS) &
committee for research animal
Laboratory animal trade exhibition 2011
development, National research
council Thailand
การพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (R2R) รุ่น สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่ 7 คณะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Room sterilization by hydrogen peroxide
National Laboratory animal
vapourization technique
center, Mahidol university
The care and practice techniques for laboratory National laboratory animal
animals National laboratory animal center
center, Mahidol university
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรเบือ้ งต้น
ชีวภาพแห่งชาติ, สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อที่ฝึกอบรม

2555

Biorisk conference Biosafety and Biosecurity

2558

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
หลักสูตรเร่งรัด รุน่ ที่ 5

2558

ทางานกับสิ่งติดเชือ้ อย่างไรให้ปลอดภัยในยุค
ปัจจุบัน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ
Biosafety for public health problems

2560
2560

ประสบการณ์ทาโครงการวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่อโครงการ
2551
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ ห้อง
เครื่องมือกลางและห้องสัตว์ทดลอง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ โดย นายศิลป์ชัย จันทร์
เพชร และคณะวิจัย
2551
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ
ปลูกจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน
คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจาปี 2551
โดย นายศิลป์ชัย จันทร์เพชร และ
คณะวิจัย

สถาบัน/หน่วยงานที่ฝึกอบรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
Network(Thailand) and Armed
Forces Research Institute of
Medical sciences
มศว ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมาคมชีวนิรภัย
มศว ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมาคมชีวนิรภัย,สมาคมไวรัส
วิทยา,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทค
โนดลยีแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานะภาพการวิจัย
Routine to Research :
R2R

Routine to Research :
R2R

แหล่งทุนวิจัย

ปี พ.ศ.
2556

ชื่อโครงการ
สถานะภาพการวิจัย
การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อ
Routine to Research :
แบคทีเรียในหน่วยเลีย้ งสัตว์ทดลองของ R2R
คณะแพทยศาสตร์

แหล่งทุนวิจัย
รายได้ศูนย์การแพทย์

รางวัล
ปีท่ไี ด้รับ
2552
2553

2553
2555

ประเภทรางวัล
ดาวจรัสฟ้า 5ส โซน A ในวัน Medicine
green day ระดับคณะ
ชนะเลิศ กิจกรรม 5ส โซน A ครั้งที่
2/2553 โครงการรณรงค์ประหยัด
พลังงาน กิจกรรม 5ส พัฒนาจิตสานึก
พืน้ ที่สีเขียว ระดับคณะ
ผลคะแนนการดาเนินงานกิจกรรม 5สอัน
ดับ 1 (พรีคลีนกิ ) - ระดับคณะ
รางวัลคะแนนสุงสุด กิจกรรม 5ส ระดับ
หน่วยงาน ในโครงการ big cleaning day
(พรีคลีนกิ ) ประจาปีงบประมาณ 2556
ระดับคณะ

หน่วยงานที่ให้
คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะแพทยศาสตร์ มศว

คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะแพทยศาสตร์ มศว

