ประวัติส่วนตัวอย่ างย่ อ
(CURRICULUM VITAE)
ชื่อ - สกุล
วัน/ เดือน/ ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
อีเมล์
โทรศัพท์ ภายใน
โทรศัพท์

:

:
:
:
:
:

นางณฐพร เทศมหา
11 พฤศจิกายน 2511
117 ม.10 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ppnnf-98@hotmail.com
60717 - 8
-

ประวัติการศึกษา :
ปี
2560
2560
2550
2530
2527

วุฒิการศึกษา
รป.บ การจัดการทัว่ ไป
ทล.บ การจัดการสานักงาน
ปวส.การบัญชี
ปวช.บัญชี
ม.3

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จ.นครนายก
วิทยาลัยพณิ ชยการบางนา กรุ งเทพฯ
โรงเรี ยนองครักษ์ จ.นครนายก

ประสบการณ์การทางาน ( โปรดระบุช่วงเวลา ) :
ตั้งแต่ ปี – ปี
2550 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ งงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร

2542 – 2550

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

2532 - 2540

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

สถานประกอบการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มศว (องครักษ์)
องค์การบริ หารส่วนตาบลคลองใหญ่
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
บ.โอฬารสรรพกิจ จากัด

ข้ อมูลการฝึ กอบรม :
วันที่
4-5 ก.ค.50
10 ส.ค.50
15 ส.ค.50
27 ก.ย.50
13 ธ.ค.50
24 ม.ค.51
3 ก.พ.51
1-3 พ.ค.51
3,5 ก.ย.51

เรื่อง
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานในองค์กรของรัฐ
โครงการศึกษาดูงานของพนักงานธุรการภาควิชาฯ
บทบาท ภาระหน้าที่ทางด้านเอกสารของพนักงานธุรการ
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร MSMC SMART
ประชุมวิชาการหลักสูตรระบบการประชุมอิเลคทรอนิกส์
อบรมความรู ้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สัมมนาพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาควิชาฯ
สัมมนาประจาปี 2551 คณะแพทยศาสตร์
โครงการอบรม “การเขียนและประเมินโครงการ” ประจาปี งบประมาณ 2552

สถานที่
ห้องประชุม 5B (ศกพ.)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ห้องประชุม 5B (ศกพ.)
ห้องประชุมชั้น 15 (ศกพ.)
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7(ศกพ)
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7(ศกพ)
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กทม.
โรงแรมลองบีช จ.เพชรบุรี
ห้องประชุม 5B (ศกพ.)

วันที่
4-5 พ.ย. 51
18-19 มี.ค. 52
23 มี.ค. 52
31 มี.ค. 52
30 เม.ย.2 พ.ค. 52
9-10 ก.ค.52

17 ก.ค.52
11 ส.ค. 52
21 – 22 พ.ค. 54
23 -24 มิ.ย.54

เรื่อง
โครงการ “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน”
อบรม Web Learning และ Web site ภาควิชาเกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอน
เข้าร่ วมฟังบรรยายกิจกรรม 5 ส.
โครงการศึกษาดูงานการดาเนินงาน 5ส.
โครงการ “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน โครงการ 2”
(สัมมนาประจาปี 2552 คณะแพทยศาสตร์)
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและบุคลากร
สานักงานคณบดี เรื่ อง การจัดทา KPI เพื่อรองรับการประเมินปี
2553
อบรมโปรแกรมระบบ HURIS
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน กิจกรรม 5 ส พัฒนาจิตสานึก
พื้นที่สีเขียว
โครงการสัมมนาบูรณาการแผนปฏิบตั ิงานภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2555
โครงการเขียนหนังสื อราชการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

27 ธันวาคม 2554 อบรมความรู ้ประกันคุณภาพ เทคนิคการทา 5 ส อย่างไร ให้
ประสบความสาเร็ จ รุ่ นที่ 3
12 ม.ค.55
สานักงานอัจฉริ ยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและรับส่ง
ข้อมูล
17 – 18 ม.ค. 55
25 ม.ค.55
17 – 18 มี.ค.55
7 – 8 เม.ย.55
6 -7 พ.ย. 55
16 พ.ย.55
25 ธ.ค.55

โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจาปี 2554
การกรอกข้อมูลลงระบบ E-SAR
โครงการปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ประจาปี การศึกษา 2555
การบริ หารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ
โดย สถาบัน Personal Idia
โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจาปี 2555
มหกรรมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครื อข่ายบริ การทารก
แรกเกิด ประจาปี 2555 (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่ วมกับ สปสช.)
โครงการ “การพัฒนาชีวติ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
“ทางานให้สนุก เป็ นสุขกับการทางาน” โดย นายสมชาย หนองฮี

สถานที่
โรงแรมภูวนาลี รี สอร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสี มา
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7(ศกพ)
ห้องประชุม 5B (ศกพ.)
บริ ษทั เอ็น โอ เค พรี ซิชนั่ คอม
โพเนนท์ (ประเทศไทย) จากัด
โรงแรมไอศวรรค์ พัทยา
จ.ชลบุรี
โรงแรมตะนาวศรี รี สอร์ท
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7(ศกพ)
ห้องประชุมรังสี วทิ ยา ชั้น 2
(ศกพ.)
โรงแรมลองบีช แอนด์ สปา
ชะอา จ.เพชรบุรี
ห้อง 8101 ชั้น 8 สานัก
หอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
อาคาร อาคารเรี ยนรวม ห้อง 302
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2
สถานที่ องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ห้องประชุม 5A
ภูวนาลีรีสอร์ท แอนด์ สปา
เขาใหญ่ จ.นครราชสี มา
โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์
พลาซ่า อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

วันที่
24 – 25 มิ.ย.53
9 – 10 ก.ค.53
17 ส.ค.53
16-17 ธ.ค.53

16-18 ม.ค.54
21 ม.ค.54
26 – 27 ก.พ.54

เรื่อง
ประชุมผูต้ รวจประเมิน KPI สายวิชาการและสนับสนุน
วิชาการเตรี ยมการประเมินการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 2/2553
ประชุมความเสี่ ยงของงานแพทยศาสตรศึกษา
ประชุมทา KM เรื่ อง ทาอย่างไรให้ KPI สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการประสบความสาเร็ จ
ประชุมผูต้ รวจประเมิน KPI สายวิชาการและสนับสนุน
วิชาการ
สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 2/2553
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
(สัมมนาประจาปี 2554 คณะแพทยศาสตร์)
ประชุมทา KM เรื่ อง เทคนิคการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
อย่างไรให้ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุด
โครงการปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ประจาปี การศึกษา 2554
ประชุมผูต้ รวจประเมิน KPI สายวิชาการและสนับสนุน
วิชาการสรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 1/2554
โครงการปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ประจาปี การศึกษา 2556

สถานที่
โรงแรมธารามันตรา รี สอร์ท ชะอา
จ.เพชรบุรี
บ้านอัมพวา รี สอร์ท
จ.สมุทรสงคราม
โรงแรมมิราเคล แกรนด์ กทม.
ตะนาวศรี แอนด์ ครี คไซด์ รี สอร์ท
แอน์ดสปา อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
โรงแรมกรี นเนอรี เขาใหญ่
จ.นครราชสี มา
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 7 (ศกพ.)

21 ส.ค. 56

“ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการให้บริ การ”
โดย กองการเจ้าหน้าที่ มศว

สวนส้มทิพย์รีสอร์ท แอนด์ สปา
จ.ราชบุรี
โรงแรมธารามันตรา รี สอร์ท ชะอา
จ.เพชรบุรี
ตะนาวศรี แอนด์ครี คไซด์
รี สอร์ท แอนด์สปา
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โรงแรมซีบรี ซจอมเทียน
ถนนหาดจอมเทียน (พัทยา)
จ.ชลบุรี
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก
ซอฟเฟอริ น รี สอร์ท แอนด์ สปา
จ.เพชรบุรี
โรงแรม ลองบีช ชะอา
จ.เพชรบุรี
โรงแรมโบตานี
พัทยา จ.ชลบุรี
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มศว องครักษ์

25 ธ.ค.56

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่ อง หลักธรรมใน
การทางาน

ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

8 – 9 มี.ค.54
12 – 13 ม.ค.56

3 - 4 เม.ย. 56

โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การเสริ มสร้างมนุษยสัมพันธ์
และการสื่ อสารที่ดีขององค์กร”

5 – 6 เม.ย.56

โครงการสัมมนาร่ วมระหว่างภาควิชาและหน่วยงาน
แพทยศาสตรศึกษา (การจัดทางบประมาณและการจัดการ
เรี ยนการสอน)
สัมมนาสานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว

30, 31 พ.ค.
- 1 มิ.ย.56
12 – 13 ก.ค.56

โครงการ “พัฒนาข้อสอบและคลังข้อสอบของภาควิชากุมารฯ”

วันที่
26 – 27 มิ.ย. 57

12 – 14 พ.ย.57

เรื่อง
โครงการอบรมหลักสูตร “การบริ หารสารบรรณด้านการ
จัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร”
โครงการสัมมนาสานักงานคณบดี สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เรื่ อง “แนวทางปฏิบตั ิ การเงิน การคลัง และการ
บริ หารงานพัสดุ”
สัมมนาสานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว

15 – 16 พ.ย.57

โครงการ “พัฒนาข้อสอบและคลังข้อสอบของภาควิชากุมารฯ”

27 - 28 พ.ย.57

โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ปี 2557

3 ก.ค. 57

25 ธ.ค. 57

10 ก.พ. 59

โครงการ “หัวหน้างานพบบุคลากรสายสนับสนุน” คณะ
แพทยศาสตร์ มศว
โครงการการจัดการความรู ้ เรื่ อง “ คลังข้อสอบ OSCE ทักษะ
เพื่อการสื่ อสาร
โครงการ “พัฒนาการเรี ยนการสอนของภาควิชากุมารฯ
ประจาปี 2558”
โครงการ “ การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่เป็ นเลิศฯ ประจาปี
2558”
เข้าร่ วมโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ”
เข้าร่ วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่ อง
“เทคนิคการทางานเป็ นทีม” จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เข้าร่ วมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้ารับการอบรม เรื่ อง “เทคนิคการเขียนหนังสื อราชการ และ
การพัฒนาระบบงานสารบรรณ” รุ่ นที่ 2 จัดโดยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าร่ วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจาวัน

9 มี.ค. 59

เข้าร่ วมอบรมการบริ หารโครงการ

25 มี.ค. 59

เข้าร่ วมการอบรมการพัฒนาเวบไซด์ภาควิชา/หน่วยงาน

20,27 ม.ค. 58
25 - 26 เม.ย. 58
16 -17 พ.ค. 58
12 มิ.ย. 58
18 -19 มิ.ย. 58

23 – 27 มิ.ย. 58
23 – 24 ก.ค. 58

สถานที่
สานักบริ การวิชาการ ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
โรงแรมเทวมันตรา รี สอร์ท
แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี
โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์
แซนดารา ชะอา จ.เพชรบุรี
ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ห้องภาควิชาฯ ชั้น 9
อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
บึงฉวากรี สอร์ท จ.สุพรรณบุรี
โรแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง
ห้อง PBL7 อาคารคณะแพทย์ฯ
วังยาว ริ เวอร์ไซต์ รี สอร์ท
จ.นครนายก
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงแรมเสนาเพลส กรุ งเทพฯ

ชั้น 2 ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ห้องคอนเวนชั้น ชั้น 3 คณะ
แพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ชั้น 4 งานคอมพิวเตอร์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

