แบบประวัติ
นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์
ประวัติสวนตัว
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนง
หนวยงานตนสังกัด
ประวัตกิ ารศึกษา
2540
2542
2545
ประวัติการทํางาน
1 ตุลาคม 2545
1 มิถุนายน 2549
1 มีนาคม 2550

นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์
บุคลากร
สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มัธยมศึกษาปที่ 1-6
โรงเรียนสตรีระนอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ
(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอรธุรการ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป
ผูปฏิบัติงานบริหาร
(ปฏิบัติงานดานเลขาฯ)
เจาหนาที่บุคคล
(ปฏิบัติงานดานงานบุคคล)
บุคลากร

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มศว
สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มศว
สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มศว

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
1. สรรหาบุคลากรประเภทประจําสายสนับสนุนวิชาการ
2. วิเคราะหอตั รากําลัง และขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
5. บําเหน็จ / บํานาญ ขาราชการ
6. เกษียณอายุ
7. ตออายุราชการ
8. สอบหาทายาทบุคลากรคณะแพทยศาสตร
9. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานสายสนับสนุนวิชาการ
10. สวัสดิการคณะแพทยศาสตร
11. จางผูมคี วามรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
12. เปลี่ยนเงื่อนไขการจาง
13. JD-JS

รางวัล/เครื่องราชอิสริยาภรณ
- บุคลากรผูใหบริการดีเดน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2557 คณะแพทยศาสตร
- เครื่องราชอิสริยาภรณ
5 ธันวาคม 2551
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)
5 ธันวาคม 2556
เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)
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ประวัติการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เปนวิทยากร
ลําดับ

หัวขอ

วันที่

สถานที่

1.

หลัก ปฏิบั ติร าชการเกี่ย วกับ 11-12 กรกฎาคม 2556 โรงแรมริ ชมอนด
การบริห ารงานบุ ค คล
ถนนรัต นาธิเ บศร
จัง หวัด นนทบุรี

2.

ผู นาํ ยุ คใหม ประจําป 2557

28-30 เมษายน 2557

3.

HR สัญญจร ประจําป 2557

18-19 มิถุนายน 2557

4.

ดูงานงานทรัพยากรบุคคล
23-27 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และมหาวิทยาลัยทักษิณ

5.

ฟงบรรยาย เรื่อง “อนาคต
14 กันยายน 2558
ของ มศว กับการออกเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”

ผูจัด

สํานักงานศาลปกครอง
และมูลนิธิวิจัยและ
พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางศาลปกครอง
ศู น ยป ฏิบั ติก าร
สํานักบริการวิชาการ
โรงแรมมหาวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
บูร พา จัง หวัด ชลบุรี
รวมกับมูลนิธิพัฒนา
ขาราชการ
โรงแรมราวิ นทรา บีช บริษัท คอนเฟอเรนซ
รีส อรท แอนด สปา
แอนด เซมิ น าร
พัท ยา จัง หวั ด ชลบุ รี โพรเฟสชั น นั ล จํา กั ด
โรงพยาบาล
ชลประทาน
รวมกับคณะ
แพทยศาสตร
มศว
หอประชุมใหญ อาคาร งานสภาคณาจารย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัย และขาราชการ
ศรีนครินทรวิโรฒ

(วิทยากร ผศ.นพ.เฉลิมชัย
บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว)

6.

กลยุ ท ธ แ ละเทคนิ ค การ
ตั ด สิ น ใจและแก ป ญ หา
ของนั ก บริ ห าร

7.

อบรม เรื่อง การพัฒนาตนเอง 28 มกราคม 2559
เพื่อประสิทธิภาพขององคกร
อบรม เรื่อง การประเมินผล 29 กุมภาพันธ 2559
การปฏิบัตงิ านของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

8.

14-15 ธันวาคม 2558

โรงแรมออร คิด
จัง หวัดเชี ยงใหม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
จังหวัดตาก
หองประชุม ชั้น 2
หอสมุดกลาง มศว

สํา นั ก เสริม และ
บริก ารสัง คม
มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
มศว
กองการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-3ลําดับ
หัวขอ
9. โครงการจัดการความรูและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร หัวขอ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ WFME
10. ผูชวยวิทยากรโครงการ
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อจัดทําหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
11. โครงการสัมมนาสํานักงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร
ประจําป 2560
12. ประชุมแนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
13. โครงการพัฒนาผูบริหาร เรื่อง
“คณะแพทยศาสตรแหงการ
พัฒนาตามเกณฑ EdPEx”
14. โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรูการประกันคุณภาพ
เรื่อง “ตามลาหาขุมทรัพยการ
จัดการความรู (KM)
15. โครงการสัมมนาสํานักงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร
ประจําป 2560 รุนที่ 2
16. อบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในยุค
Thailand 4.0”
17. เปนวิทยากร เรือ่ งการกําหนด
KPI ใหตรงเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน”

วันที่
25 – 26 ส.ค. 2559

สถานที่
ผูจัด
บานสวนนพรัตน อัมพวา งานบริการการศึกษา
จ.สมุทรสงคราม
คณะแพทยศาสตร
มศว

5 - 6 กันยายน 2559

หองประชุม ชั้น 12
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มศว

18 - 21 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
23 กุมภาพันธ 2560

หองประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย มศว

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มศว

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร
มศว
สวนทรัพยากรบุคคล
มศว

27-28 กุมภาพันธ 2560 โรงแรมอิมพีเรียล
พัทยากลาง จ.ชลบุรี

งานบริหารและธุรการ
คณะแพทยศาสตร
มศว
19 เมษายน 2560
คณะแพทยศาสตร มศว งานบริหารระบบ
องครักษ
คุณภาพ
คณะแพทยศาสตร
มศว
27–29 เมษายน 2560 โรงแรมไอธารารีสอรท งานทรัพยากรบุคคล
แอนดสปา จังหวัด
คณะแพทยศาสตร
เพชรบุรี
มศว
25–26 พฤษภาคม2560 โรงแรมอมารี แอรพอรต มหาวิทยาลัย
ดอนเมือง
ธรรมศาสตร
1- 2 ธันวาคม 2560

โรงแรมอิงธารรีสอรท
จังหวัดนครนายก

สวนกิจการเพื่อสังคม
มศว
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ลําดับ

หัวขอ

วันที่

18.

อบรม เรื่อง Excellence
Service

30 มกราคม 2561

19.

สัมมนาศักยภาพผูบริหาร
1- 2 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง การพัฒนาคณะแพทยศาสตร มศว ตาม
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA)

สถานที่
หองประชุมเธียรเตอร
คณะแพทยศาสตร มศว
องครักษ
โรงแรม Way By
Garden Sea View
Resort Hotel พัทยา
เหนือ จ.ชลบุรี

ผูจัด
งานทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร
มศว
งานประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร
มศว

