รับสมัครบุคคลอบรมระยะสั้ นหลักสู ตรด้ านเวชศาสตร์ ผวิ พรรณ
Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology
10 September – 19November 2016
ครั้งที่ 11/2016
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่ อหลักสู ตร หลักสู ตรอบรมระยะสั้นด้านเวชศาสตร์ผวิ พรรณ
(Intensive advanced in basic Aesthetic Dermatology)
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติดงั นี้
 มีความรู ้และความสามารถในการตรวจและรักษาโรคเกี่ ยวกับความสวยงามของผิวพรรณ
และโรคผิวหนังทัว่ ไปด้วยยา และเวชสาอาง
 มีความรู ้และความสามารถในการตรวจและรั กษาโรคเกี่ ยวกับความสวยงามของผิวพรรณ
โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการที่ทนั สมัย
 มีความสามารถวิจยั เกี่ยวกับความผิดปกติของผิวหนัง เพื่อรักษาความผิดปกติของผิวหนัง
3. หลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีท้ งั ภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชัว่ โมง) และ
ภาคปฏิบตั ิการหรื อการดูงานคลินิก (ประมาณ 6 ชัว่ โมง) โดยเรี ยนในศุกร์ 1 วัน วันเสาร์ 11 วัน
4. รายละเอียดของหลักสู ตร
ศึกษาการใช้เวชสาอาง และ ยา ในการรักษาสิ ว ฝ้า ริ้ วรอย จุดด่างดา โรคผมร่ วง เนื้ องอก และ
โรคมะเร็ ง ตลอดจน การใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ในการลดความอ้วนอย่างได้ผล การใช้เลเซอร์ และแสง
ทางการแพทย์ในการรักษาสิ ว ฝ้ า กระ ริ้ วรอย รอยเหี่ ยวย่น รอยสัก เทคนิ คเมโสเธอราปี ในการรักษา
แผลจากสิ ว ฝ้า ผมร่ วง รวมถึงการผ่าตัดปลูกผม และการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอย่างง่าย
5. จานวนผู้เข้ ารับการอบรมทีจ่ ะรับ
จานวน 60 คน

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร
แพทย์
7. ค่ าลงทะเบียน
60,000 บาท ต่อหลักสู ตร ค่าใบสมัคร 300 บาท รวม 60,300 บาท
รายละเอียดการโอนเงินชาระค่าลงทะเบียนดูในข้อ 10
8. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัค
8.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (กรณี ที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
4. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริ ญญาตรี /โท โดยระบุคะแนน หรื อ
แต้มเฉลี่ยที่ได้ และสาเนาปริ ญญาบัตร สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาแล้ว สาหรับผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่เป็ นปี สุ ดท้าย
ของหลักสู ตร ให้ใช้หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้าย และ
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) เท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคการศึกษาสุ ดท้ายของหลักสู ตร
8.2 ใบสมัคร
ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้ า หลวง (กรุ งเทพฯ) ชั้น 7
อาคารปัญจภูมิ2 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 หรื อทางโทรศัพท์ : 0-2679-0038-9 กด 0
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 และที่คุณ กัญริ นทร์ ผูป้ ระสานงานโครงการ ทาง E-mail :
kanyarih191150@gmail.com หรื อLine ID 191150
8.3 การยื่นใบสมัคร
8.3.1 มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (กรุ งเทพฯ) ชั้น 7 อาคารปั ญจภูมิ2 ถนนสาทรใต้ เขต
สาทร กรุ งเทพฯ 10120 ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 น. ในวัน จันทร์ -ศุกร์
8.3.2 สมัครทางไปรษณี ย ์ โดยจัดส่ งเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(กรุ งเทพฯ) ชั้น 7 อาคารปั ญจภูมิ2 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
8.3.3 หรื อที่คุณ ส่ งที่คุณ กัญริ นทร์ (กัญ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ
9. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
ตั้งแต่ วนั จันทร์ ที่ 31 สิ งหาคม 201 โทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-0038-9 กด 0
มือถื อ 081-2076092 ในวันจันทร์ ศุกร์ ตั้งแต่ 09:00 – 16:00 น. เป็ นต้นไป
10. การชาระค่ าลงทะเบียนเรียน

10.1 ช าระค่ าลงทะเบี ยนเรี ยน หลังจากได้ รับการตอบรั บเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโอนเงิ น เพื่ อเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้ ตัวอย่าง
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขา ศูนย์ การค้ าฟอร์ จูนทาวน์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง เลขที่บญั ชี 253-1-26999-0
นางสาวพิกุลทอง รวยทรัพย์
หลักสู ตรด้ านเวชศาสตร์ ผวิ พรรณ Aesthetic Dermatology
โอนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน
จานวนเงินที่โอน 60,300 บาท
พร้ อ มแฟกซ์ สาเนาใบโอนเงิ น ส่ งมายัง มหาวิท ยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง เบอร์ โ ทรสาร 0-2679-0038 ต่ อ
5108 หรื อ หรื อที่คุณ กัญริ นทร์ ทาง E-mail : kanyarih191150@gmail.com หรื อ Line ID 191150 เพื่ อ
ใช้ เป็ นหลั ก ฐานและออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น โดยระบุ ชื่ อ -นามสกุ ล ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ชื่ อ หลั ก สู ต รการ
อบรม พร้ อ มจานวนเงิ น ที่ โ อนให้ ชั ด เจนตามตั ว อย่ า ง
11. กาหนดการเปิ ดเรียน
เปิ ดเรี ยนวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2016
12. วัน เวลาการศึกษา และสถานทีเ่ รียน
วันเสาร์ เวลา 09:00 – 17:00 น. ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน สถานที่เรี ยน มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้า
หลวง (กรุ งเทพฯ) ชั้น 7 อาคารปั ญจภูมิ2 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

