ประวัติสวนตัวอยางยอ
( CURRICULUM VITAE )
ชื่อ – สกุล : นางสาวสรัลรัตน สุขศิลป
วัน-เดือน-ปเกิด : 11 พฤศจิกายน 2517
ตําแหนงงานปจจุบัน :

ผูปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน

ที่อยูปจจุบัน : เลขที่ 34/2 หมู 7 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
อีเมล : jinnsaralrat@gmail.com
โทรศัพท :

0925396336

ประวัติการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนธัญรัตน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนธัญรัตน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏ เพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประสบการณการทํางาน :
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 : ปฏิบัติงาน ตําแหนง พนักงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

: ปฏิบัติงาน ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
สังกัดภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร
มศว องครักษ

ประสบการณพิเศษในการทํางาน :
1. เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร
2. เขารวมเปนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ

แพทยศาสตร
3. เขารวมเปนคณะกรรมการคุมสอบรวบยอด MEQ, MCQ และ OSCE ของคณะ
แพทยศาสตร
4. เขารวมเปนคณะกรรมการคุมสอบวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทยประจําปการศึกษา 2558
5. เขารวมเปนคณะกรรมการคุมสอบขอเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2554 , 2555 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
6. เปนวิทยากรบรรยายงานพัสดุโครงการ MSMC SMART (ปฐมนิเทศพนักงาน)
วันที่ 27 มีนาคม 2551
ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ :
- สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
- สามารถใชเทคโนโลยีสื่อออนไลนไดเปนอยางดี
- สามารถใชเครื่องใชสํานักงานไดทุกประเภทเปนอยางดี
- สามารถใชโปรแกรมตรวจและวิเคราะหขอสอบไดเปนอยางดี
ขอมูลการฝกอบรม :
วัน/เดือน/ป
๒๗ มกราคม
๒๕๕๘

ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง

๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗

๒ ชั่วโมง

๒๕ พฤศจิกายน ๖ ชั่วโมง
๒๕๕๗
๖ พฤศจิกายน ๓ ชั่วโมง
๒๕๕๗

รายการฝกอบรม/ดูงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
“เทคนิคการจัดโครงการใหประสบ
ความสําเร็จ” และเรื่อง “เทคนิคการ
เบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไป
ตามแผน”
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เรื่อง “หัวหนางาน
พบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”
โครงการ “ความปลอดภัยในการ
ทํางาน”
โครงการ Service mild เรื่อง “การ
พัฒนาบุคลิกภาพยางกาวสู AEC”

สถานที่
หองเรียนรวมชั้น ๔
อาคารแพทยศาสตร

จัดโดย
งานประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร

หอง Convention ชั้น สํานักงานคณบดี
๓ อาคารแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร
มศว องครักษ
หองประชุม ๕B
งานอาชีวอนามัย
อาคารศูนยการแพทยฯ ศูนยการแพทยฯ
หองประชุม ๕B
งานทรัพยากรมนุษย
อาคารศูนยการแพทยฯ ศูนยการแพทยฯ

๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗

๖ ชั่วโมง

๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๗
๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๗

๓ ชั่วโมง

๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗

๖ ชั่วโมง

๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๗

๒ ชั่วโมง

๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖
๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๖
๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๖
๓๐ เมษายน
๒๕๕๖
๗ มีนาคม
๒๕๕๖
๒๔ มกราคม
๒๕๕๖

๒ ชั่วโมง

๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๕

๓ ชั่วโมง

๖ สิงหาคม
๒๕๕๕
๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๕

๖ ชั่วโมง

๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๕

๔ ชั่วโมง

๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๕
๔ เมษายน
๒๕๕๕

๒ ชั่วโมง

๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๕

๕ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง

โครงการสัมมนาสํานักงานคณบดี
เรื่อง “แนวปฏิบัติ การเงิน การคลัง
และการบริหารพัสดุ”
อบรมการสื่อสารและพฤติกรรมการ
บริการ
โครงการปรับปรุงพัฒนา การเรียน
การสอนและการประเมินผลบัณฑิต
ตามมาตรฐาน TQF ประจําป ๒๕๕๗
หัวขอการจัดทํา มคอ.
อบรมประจําปเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
เขียนหนังสือราชการและระบบการ
จัดสงหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
Medicine E-doc
อบรม “การเขียนเวปไซตหนวยงาน”

๒ ชั่วโมง

Cop.5s “เทคนิคการทํา ๕ส เพือ่ ลด
ตนทุนของหนวยงาน”
โครงการอบรมเรื่อง “ Office
Syndrome ปองกันได”
โครงการ “รณรงคประหยัด
พลังงาน”
โครงการ Cop.5s

๖ ชั่วโมง

โครงการ “การปองกันอัคคีภยั ”

๕ ชั่วโมง

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง แนวทางความกาวหนาทาง
วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการฟนฟูจิตใจบุคลากรสาย
สนับสนุน เรื่อง “การทํางานใหมี
ความสุขสนุกกับการทํางาน”
โครงการอบรม เรื่อง “การเบิกจาย
งบประมาณ”
โครงการการจัดการความรูเรื่อง
“เทคนิคการสื่อสาร”

๒ ชั่วโมง
๖ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง

โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะ
ผูปฏิบัตงิ านดานสารบรรณ” รุนที่ ๒

หอง Convention ชั้น สํานักงานคณบดี
๓ อาคารแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร
มศว องครักษ
หองประชุม ๕B
งานทรัพยากรมนุษย
อาคารศูนยการแพทยฯ ศูนยการแพทยฯ
หอง Convention ชั้น งานแพทยศาสตร
๓ อาคารแพทยศาสตร ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร
หองประชุม ๕B
งานสํานักงาน
อาคารศูนยการแพทยฯ อํานวยการ ศูนย
การแพทยฯ
หองสมุดอาคารคณะ
แพทยศาสตร มศว
องครักษ
หองประชุม ๕B
อาคารศูนยการแพทยฯ
หองประชุม ๕B
อาคารศูนยการแพทยฯ
หองประชุม ๕B
อาคารศูนยการแพทยฯ
หอง Convention ชั้น
๓ อาคารแพทยศาสตร
หองประชุม ๕B
อาคารศูนยการแพทยฯ
หอง Convention ชั้น
๓ อาคารแพทยศาสตร

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ศูนย
การแพทยฯ
งานทรัพยากรมนุษย
ศูนยการแพทยฯ
งานเวชศาสตรฟนฟู
ศูนยการแพทยฯ
งานซอมบํารุง ศูนย
การแพทยฯ
งานทรัพยากรมนุษย
ศูนยการแพทยฯ
งานอาคารและสถานที่
ศูนยการแพทยฯ
งานกองการเจาหนาที่
มศว

หอง Convention ชั้น งานทรัพยากรบุคคล
๓ อาคารแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร
หอง Convention ชั้น
๓ อาคารแพทยศาสตร
หองประชุม ๕B
อาคารศูนยการแพทยฯ

งานคลัง ศูนย
การแพทย
งานทรัพยากรมนุษย
ศูนยการแพทยฯ

หองประชุม ๕B
งานสํานักงาน
อาคารศูนยการแพทยฯ อํานวยการ ศูนย
การแพทยฯ
อบรม “ การใชโปรแกรม Dropbox” หองเรียนรวม ชั้น ๔
งานทรัพยากรมนุษย
อาคารแพทยศาสตร
ศูนยการแพทยฯ
โครงการจัดการความรูเรื่อง “เทคนิค หอง Convention ชั้น งานทรัพยากรมนุษย
การตรวจประเมิน ๕ส (ประเมิน
๓ อาคารแพทยศาสตร ศูนยการแพทยฯ
ตนเองระดับหนวยงาน) (CoP. 5S)
โครงการสัมมนาการจัดทํามาตรฐาน หอง Convention ชั้น งานแพทยศาสตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓ อาคารแพทยศาสตร ศึกษา คณะ

พ.ศ. (TQF) รุนที่ ๒
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา
๒๕๕๔”
โครงการจัดการความรูเรื่อง “เทคนิค
การทํา ๕ส หนวยงานใหประสบ
ความสําเร็จ (CoP.5S)
โครงการอบรม “ความรูพื้นฐานการ
ประกันคุณภาพ

๒๔-๒๕
มกราคม ๒๕๕๕

๒ วัน

๒๐ มกราคม
๒๕๕๕

๓ ชั่วโมง

๑๙,๒๒,๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๔

๓ วัน

๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๔

๓ ชั่วโมง

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะดานไอซีที ครั้งที่ ๙

๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๔

๖ วัน

๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๔

๖ ชั่วโมง

โครงการ “บุคลิกดีราศีจับประทับใจ
บริการสงเสริมงานคุณภาพ” ครั้งที่
๓ เรื่อง บริการอยางไรใหไดใจ
ผูรับบริการ
โครงการอบรมการเขียนเวปไซท
เบื้องตน “CMS Joomla Basic ”

๑ มีนาคม
๒๕๕๔

๖ ชั่วโมง

๒๑ มกราคม
๒๕๕๔

๓ ชั่วโมง

๙-๑๐
กรกฎาคม
๒๕๕๓
๓,๕ กันยายน
๒๕๕๑

๒ วัน

๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๑

๔ ชั่วโมง

๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๑

๖ ชั่วโมง

๒ วัน

กิจกรรมการจัดการความรู (KM)
เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจางและ
เบิกจายใหเปนไปตามแผน” และ
“เทคนิคการจัดประชุมอยางมี
ประสิทธิภาพ”
โครงการ การจัดการความรู (KM)
เรื่อง “การแกไขปญหา เทคนิคการใช
งานและการบํารุงรักษาอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ”
โครงการการจัดการความรู(KM)เรื่อง
“เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงใน
หนวยงาน”
โครงการติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรป ๒๕๕๑ และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ป๒๕๕๒ เรื่อง “การ
เขียนและประเมินโครงการศูนย
การแพทยฯ”
โครงการ “การจัดทําและควบคุม
เอกสารคุณภาพของโรงพยาบาล รุน
ที่ ๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการภาวะเสี่ยง”

แพทยศาสตร มศว
หอง Convention ชั้น งานประกันคุณภาพ
๓ อาคารแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร
หองประชุม ๕B
งานทรัพยากรมนุษย
อาคารศูนยการแพทยฯ ศูนยการแพทยฯ
หอง Convention ชั้น
๓ อาคารคณะ
แพทยศาสตร
องครักษ
ชั้น ๓ สํานัก
คอมพิวเตอร อาคาร
เรียนรวม

งานประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร

หองปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอรชั้น ๗
อาคารศูนยการแพทยฯ
หองประชุม ๑๕-๔๐๒
ชั้น ๔ มศว ประสาน
มิตร

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ศูนย
การแพทยฯ
ฝายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร

ฝายเทคโนและ
สารสนเทศฯ คณะ
แพทยศาสตรรวมกับ
สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
หองประชุม ๕B
งานทรัพยากรมนุษย
อาคารศูนยการแพทยฯ ศูนยการแพทยฯ

หองบรรยาย ๑ ชั้น ๗ งานโสตทัศนศึกษา
อาคารศูนยการแพทยฯ คณะแพทยศาสตร
บานสวนสมทิพย
รีสอรท แอนด สปา
จังหวัดสมุทรสงคราม
หองประชุม ๕B
อาคารศูนยการแพทยฯ

ฝายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร
งานนโยบายและแผน
ศูนยการแพทยฯ

หองประชุม ๕B
งานพัฒนาคุณภาพ
อาคารศูนยการแพทยฯ โรงพยาบาล ศูนย
การแพทยฯ
หองประชุม ๕B
งานพัฒนาคุณภาพ
อาคารศูนยการแพทยฯ โรงพยาบาล ศูนย
การแพทยฯ

๒๒-๒๓
เมษายน ๒๕๕๑

๒ วัน

๒๑–๒๒ มีนาคม ๒ วัน
๒๕๕๑

การอบรมและสัมนนา หลักสูตร
“เทคนิคการสรุปเรือ่ งเพื่อการ
นําเสนอผลงาน QCC”

อาคารสถาบันสงเสริม
เทคโนโลยี ซอย
พัฒนาการ ๑๘

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหาร
พัสดุและขอขอควรระวังความรับผิด
ทางละเมิด”

โรงแรมเชียงใหมภูคํา
จังหวัดเชียงใหม

ฝายการศึกษาและ
ฝกอบรมสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน)
สมาคมนักบริหาร
พัสดุแหงประเทศไทย

