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Education 

ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการท างาน (ในมหาวิทยาลัยมหิดล) 

                 วัน เดือน ปี                           ต ำแหน่ง                                        สังกัด 

19 ตุลาคม 2536                            พนักงานธุรการ ระดับ 2           ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา             

                                                                                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 ตุลาคม 2538                           พนักงานธุรการ ระดับ 3            ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

                                                                                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 ตุลาคม 2540                           พนักงานธุรการ ระดับ 4            ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

                                                                                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 สิงหาคม 2548                           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5       ภาควิชาโสต  ศอ นาสิกวิทยา 

                                                                                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 กันยายน 2553                        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ช านาญงาน)   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

                                                                                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1 พฤษภาคม 2557                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

                                                                                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล    
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ประวัติกำรฝึกอบรม 

28 เมษายน 2564             โครงการบอบรม R2R อบรมผ่านระบบ Online      

27 เมษายน  2564            เขียนเอกสารชี้แจงอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน Confirmation ในระบบ Online 

                                   (12.00-13.00 น.) 

15 กรกฏาคม 2563           อบรมความร่วมมือสหพันธ์เว็บไซต์รามาธิบดี รอบ ๑ 

18 มิถุนายน 2563            อบรมด้านการเสนอขอต าแหน่งวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ 

28 พฤษภาคม 2563          ระบบการจัดเก็บหน่วยกิต CME ด้านการศึกษา 

11 มีนาคม 2563              อบรม ปลดกรอบเวลาการใช้ผลงานเก่าขอต าแหน่งทางวิชาการ 

17 กุมภาพันธ์ 2563          Miicrosoft word 2019 

22 ตุลาคม  2562             อบรมการใช้ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) 

3 ตุลาคม  2562               อบรมการการกใช้โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะท่ี 2 

                                   การประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

26 กันยายน 2562            อบรมการขอใช้บริการสารสนเทศออนไลน์ (IT Request) 

23 กันยายน 2562            อบรม เรื่องการปรับตัวการสื่อสารในยุคดิจิทัล   

22 เมษายน  2562            อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

30 กรกฏาคม  2552         อบรม การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Task Management  

                                  of goal) 

12  กุมภาพันธ์ 2562        อบรมโครการ Club เพ่ือให้ค าปรึกษาการเสนอขอต าแหน่งส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนฅ 

30 มกราคม 2562           อบรมโครงการบริหารจัดการงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

27 เมษายน 2561           อบรมช่วงที่ 2 Workshop การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุน การขอต าแหน่งทาง                         

                                  วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 

27 มีนาคม  2561           อบรมช่วงที่ 1 Workshop การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุน การขอต าแหน่ง 

                                 ทางวิชาการ  

8 เมษายน 2561            อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาบุคลากร 

27 มีนาคม 2561           อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรรามาธิบดี ประจ าปีงบประมาณ   

                                (โครงการพัฒนาเจ้าหนี่ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

                                ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 



 

 

21 มีนาคม 2561             อบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การน าเสนอ Content ให้น่าสนใจ” 

28 กุมภาพันธ์  2561        การอบรมลง Content ระดับสูง 

31 มกราคม 2561           อบรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

20 พฤศจิกายน 2560       อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

12-13 กันยายน 2560      อบรมเรื่อง “สื่อสารอย่างไร…..ให้น่าเชื่อถือ”   

31 กรกฏาคม 2560         อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft excel 2013 

9  มีนาคม 2560             อบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 

                                 งบประมาณ 2560 

27 กุมภาพันธ์ 2560        อบรมการลง Content ระดับสูง 

31 มกราคม 2560          อบรมการลง Content ขั้นสูง  

26 มกราคม 2560          อบรมการสร้าง WEB FORM  

24 มกราคม 2560          การอบรมกรลง Content เบื้องต้น 

27 ธันวาคม 2559          อบรมการลง Content ขั้นสูง 

23 ธันวาคม 2559          อบรมการสร้าง Web Form  

21 ธันวาคม 2559           อบรม การลง Content เบื้องต้น  

29 เมษายน 2559           อบรม การเรียนรู้จาก Case Study จากโครงการ “การบริหารจัดการและสนับสนุน 

                                 การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

22 เมษายน 2559           อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ด้านการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ 

4 พฤษภาคม 2559          อบรมการลง Conent ขั้นสูงบนเว็บไซต์ 

27 เมษายน 2559            อบรมการทดสอบการใช้ระบบบันทึกแบบ ก.พ.03 ปรับปรุง/2 ออนไลน์  กองเทคโน 

                                  โลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

21 เมษายน 2559            อบรมการลง Conent เบื้องต้น 

6 พฤศจิกายน 2558        อบรมการใช้ระบบการบริหารงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

29 เมษายน 2558           การพัฒนาเวบไซต์สู่ระบบ Mobbile Device  

11 มีนาคม 2558            อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาเวปไซตสู่ระบบ Mobile Device 

10 มีนาคม 2558            การบริหารจัดการการขอต าแหน่งทางวาการ (ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

18-19 กันยายน 2557      อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” 

27-28 สิงหาคม 2557      อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัตกิาร “การถอดทบเรียน” 

18-20  สิงหาคม 2557     อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” 

23 กรกฎาคม 2557        อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมการเก็บหน่วยคะแนน 

                                การศึกษาต่อต่อเนื่องครั้งที่ 6           

 

 



 

 

20 พฤษภาคม 2557           สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพ 

                                    การสื่อสารภายในองค์กร ด้วยเครือข่ายรามาธิบดี  

16 พฤษภาคม 2557           อบรมการให้ความรู้ในการกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติอัตราก าลัง (รูปแบบใหม่) 

6 พฤษภาคม 2557             อบรมสัมมนาโครงการความร่วมมือสหพันธ์เวปไซต์รามาธิบดี 

                                    “หัวข้อ การเพ่ิม Vestibility การท า Marking และ SEO 

11, 13  เมษายน 2557        โครงการความก้าวหน้าในต าแหน่งบุคลากรสายสนับสุนน ครั้งที่ 3 

3-4 มีนาคม  2557             อบรมหลักสูตร “การก้าวหน้าในต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยแผน 

                                    พัฒนารายบุคคล (Individual development plan) ประจ าปีงบประมาณ  2557 

16 มกราคม 2556             อบรมโครงการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานบริการ 

21-22 กรกฎาคม 2555       โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย  (เพชรบุรี) 

26 มิถุนายน 2555             อบรมหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน” 

24 เมษายน 2555             หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ” 

26-27 กรกฎาคม 2554       ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจดรายงานการประชุม” 

11 สิงหาคม 2553             หลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ” 

31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2553  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านบริการวิชาการ (จ.กาญจนบุรี) 

 2553                           โครงการ เทคนิคการกระตุ้นและพัฒนาทีมงาน  (3 วัน) 

17 กุมภาพันธ์ 2553          หลักสูตร ทักษะและเทคนิกการจัดเก็บเอกสารยุค IT 

26 มกราคม 2553            หลักสูตร “การสอนงานอย่างมืออาชีพ”  

18 มกราคม 2553            อบรมโครงการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา ในหลักสูตร ทักษะการบังคับบัญชา 

2 พฤศจิกายน 49 – 25 มกราคม 2550 (16.00 – 18.00 น.) อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “English for 

                                  General Communication ระดับ Elementary 

4-5 กันยายน 2547           อบรมการสร้างเครือข่ายคร่อมสายงาน           โรงแรมเอวัน เดอะโร ยัลครุยส์ จ.ชลบุรี 

                                  และการติดต่อสื่อสารระหว่างงานบริการวิชาการ กับภาควิชา/ส านักงาน    

12 มกราคม (40 ชม)   - 29 มีนาคม 2547         ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ครั้งที่ 1 

(เฉพาะจันทร์และอังคาร เวลา 10.40-12.40 น. 

20 ธันวาคม 2548             อบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ 

27 มิถุนายน 2548            การบริหารงานจัดเก็บเอกสาร 

6,25 มกราคม 2547           การเสริมทักษะผู้เยี่ยมส ารวจคุณภาพภายในคณะฯ 

28-29 เมษายน 2546          Quality Conference 

7-8 พฤศจิกายน 2545        Story board ส าหรับการผลิต CAI 

                                    Multimedia  

 



 

 

30 กรกฎาคม 2545             เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง                  

18 กรกฏาคม 2545             Performance Agreement                      

16 ตุลาคม 2544                 เทคนิคการวิเคราะห์ภาระงาน                    

27 มิถุนายน 2544               การพัฒนาคณภาพโดยใช้ทฤษฎี 5 ส      

22 มกราคม 2544               พัฒนาการใช้บัญชีคุมแฟ้มเอกสารในรูปแบบเดียวกัน       

16 มกราคม 2544               โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลและผลงาน         

                                     วิจัยของบุคลากรในคณะฯ 

13-15 ธันวาคม 2543           สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ   

                                     งานบริการตามทฤษฎี Hospital Accreditation 

 2-4 พฤศจิกายน 2541         การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft         

                                     97 for window 95  ในการผลิตสื่อ 

                                     การเรียนการสอน      

 12-13 กุมภาพันธ์ 2539       การบริหางานบุคคลเบื้องต้น                   

 2-3  มีนาคม 2538             หลักสูตร “การบริหารกิจกรรม 5 สู่ สู่ความส าเร็จ” 

ผลงำน 

  1.   ถอดบทเรียน  เรื่องเล่าเร้าพลัง จ านวน ๓  เรื่อง 

          เรื่องที่ ๑  ท างานเต็มที่ท าหน้าที่เต็มใจ  

          เรื่องท่ี ๒ น ้าครึ่งแก้ว 

          เรื่องที่ ๒ เสียงในความมืด 

      หนังสือถอดทบเรียน ๒๕๕๗ มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ ๓  มหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

      รามาธิบดี ครั้งที่ ๒๑  ๒๕๕๗  หน้า ๕๘-๖๕ 

2.   ถอดบทเรียน เรื่อง โภชนา สามารถ “สร้างมูลค่าเพ่ิมกลับฝ่ายโภชนาการ” โดยการช่วยกันคิดกันท า 

      ในหนังสือถอดบทเรียน ๒๕๕๘ มหกรรมพัฒนาคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่  หน้า ๗๕-๗๘ 

3.   คูม่ือการพัฒนาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  

      

                        

                                                                                              

 


