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ประวัติการศึกษา ( ตั้งแต ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป )
พ.ศ.
ระดับการศึกษา
๒๕๔๒
ปริญญาตรี
๒๕๓๘
มัธยมศึกษาปลาย
๒๕๓๕
มัธยมศึกษาตน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงเรียนธัญรัตน
โรงเรียนธัญรัตน

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
ตําแหนง
๑ตุลาคม ๒๕๔๖ ผูปฏิบัติงานบริหาร- (เทียบเทาระดับ๒)
๑กรกฎาคม๒๕๕๓ นักวิชาการศึกษา - (เทียบเทาระดับ๓)

ประวัติการอบรม
วัน/เดือน/ป
๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

รายการฝกอบรม/ดูงาน

หนวยงาน
งานแพทยศาสตรศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา

สถานที่

จัดโดย

โครงการพัฒนาศักยภาพใน หอง Convention กองการเจาหนาที่
การทํางานของบุคากรสาย
ชั้น ๓ อาคาร
มศว
สนับสนุน เรื่อง แนวทาง
แพทยศาสตร
ความกาวหนาทางวิชาชีพของ
บุคคลสายสนับสนุน

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

โครงการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน หัวขอ การตัด
เกรด

หองเรียนรวมชั้น ๔ งานแพทยศาสตร
อาคารคณะ
ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร มศว แพทยศาสตร มศว
องครักษ

๒๐๒๕๕๖กันยายน๒๑- อบรม หัวขอ การใช
เครื่องตรวจขอสอบ

หองเรียนรวมชั้น ๔ งานแพทยศาสตร
อาคารคณะ
ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร มศว แพทยศาสตร มศว
องครักษ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โครงการอบรม เรื่องบริการ
อยางไรประทับใจลูกคา
)Service Mind)

หองเรียนรวมชั้น ๔ งานทรัพยากรมนุษย
อาคารคณะ
ศูนยการแพทยฯ
แพทยศาสตร มศว
องครักษ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หองประชุม ๕B ชั้น งานสํานักงาน
๕ ศูนยการแพทย อํานวยการศูนย
การแพทย

โครงการอบรมประจําปเพื่อ
เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือ
ราชการ

๒๖๒๕๕๖มิถุนายน๒๗- การใชเครื่องตรวจขอสอบเพื่อ หองเรียนรวมชั้น ๔ งานแพทยศาสตร
พัฒนาการเรียนการสอน
อาคารคณะ
ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร มศว แพทยศาสตร มศว
องครักษ
๒๘๒๕๕๖สิงหาคม ๓๐- สัมมนาวิชาการ เรื่องการ
สงเสริมจรรยาบรรณ
คณาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุนและการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน

โรงแรม ดี วารี
จอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี

กองบริการการศึกษา
มศว

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โครงการบมเพาะคนคุณภาพ
รุนที่ 1 ครั้งที่ 5

โรงแรม เอเทรียม
ถเพชรบุรีตัดใหม .
กรุงเทพฯ

งานประกันคุณภาพ
มศว

๒๙ พฤษภาคม๒๕๕๗

โครงการอบรมประจําปเพื่อ
เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือ
ราชการ

หองประชุม๕B ชั้น งานสํานักงาน
๕ ศูนยการแพทย อํานวยการศูนย
การแพทย

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการปรับปรุงพัฒนา การ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผลบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF ประจําป
๒๕๕๗ หัวขอการจัดทํา มคอ.

หอง Convention งานแพทยศาสตร
ชั้น ๓ อาคาร
ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการสื่อสารและการ
ประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพ รุนที่ ๑

หองประชุม๕B ชั้น งานทรัพยากรมนุษย
๕ ศูนยการแพทย ศูนยการแพทยฯ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการสัมมนาสํานักงาน
หอง Convention สํานักงานคณบดี
คณบดีเรื่อง แนวปฏิบัติการ“ ชั้น ๓ อาคาร
คณะแพทยศาสตร
เงิน การคลังและการบริหาร แพทยศาสตร
มศว องครักษ
”พัสดุ คณะแพทยศาสตร
ประจําป 2557

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หองเรียนรวมชั้น ๔ งานแพทยศาสตร
แพทยศาสตรศึกษาพื้นฐานป อาคารคณะ
ศึกษา คณะ
๕๗
แพทยศาสตร มศว แพทยศาสตร มศว
องครักษ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

หอง Convention สํานักงานคณบดี
ชั้น ๓ อาคาร
คณะแพทยศาสตร
แพทยศาสตร
มศว องครักษ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร(ฉบับราง)

หอง Convention งานประกันคุณภาพ
ชั้น ๓ อาคาร
มศว
แพทยศาสตร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย หอง Convention สํานักงานคณบดี
สนับสนุนวิชาการ เรื่อง
ชั้น ๓ อาคาร
คณะแพทยศาสตร
หัวหนางานพบบุคลากร“
แพทยศาสตร
มศว องครักษ
”สายสนับสนุนวิชาการ

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

การตัดเกรด

งานแพทยศาสตร
ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร มศว

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ประชุมพิจารณาตัวบงชี้และ หอง Convention งานประกันคุณภาพ
เกณฑการแประเมินตัวบงชี้ ชั้น ๓ อาคาร
มศว
คุณภาพการศึกษาระดับ
แพทยศาสตร
ภาควิชาหนวยงาน/ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

โครงการอบรมแพทยศาสตร
ศึกษาขั้นสูง เรื่อง การตัด
เกรด

๒๓-๒๕ สิงหาคม๒๕๕๘ งานประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖(16th
National Medical
Education Conference of
Thailand) แพทยศาสตร
ศึกษาเพื่อความเปนธรรมทาง
สุขภาพ (Educating Future
Doctors for Health Equity
๑๙-๒๑ตุลาคม๒๕๕๙ งานประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗
หัวขอ Diversity in Medical
Education (ความ
หลากหลายทางดาน
แพทยศาสตรศึกษา)
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรูการประกันคุณภาพ
เรื่อง ตามลาหาขุมทรัพยการ
จัดการความรู (KM)
๑๖-๑๙ พฤษภาคม
๒๕๖๐

การประชุมแพทยศาสตรอาเซียน
ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ป
แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณ
ภายใตหัวขอ Medical
Education:Past, Presnt and
future

หองเรียนรวมชั้น ๔ งานแพทยศาสตร
อาคารคณะ
ศึกษา คณะ
แพทยศาสตร มศว แพทยศาสตร มศว
องครักษ
อาคารเรียนรวม
และหอสมุดคณะ
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร
มศว

หองเรียนรวมชั้น ๔ งานประกันคุณภาพ
อาคารคณะ
มศว
แพทยศาสตร มศว
องครักษ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

