คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ใบกําหนดหน้ าที่งาน (Job Description)
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย) :
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
นางสาวรั ตนา จําปาเกิดทรั พย์
Miss. Rattana Champakerdsub
ชื่อตําแหน่ งงาน: นักวิชาการศึกษา
ฝ่ าย/หน่ วย: แพทยศาสตรศึกษา
ผู้บังคับบัญชา: นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ
วันรั บตําแหน่ ง: 1 ตุลาคม 2546
วัตถุประสงค์ ของตําแหน่ งงาน (Job Purpose)
(สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ)
1. ดูแลรับผิดชอบของหนวยบริการวิชาการ
2. ดูแลรับผิดชอบหนวยสถิติและประเมินผลการศึกษาดานสนับสนุนการเรียนการสอน
3. ดูแลรับผิดชอบหนวยพัฒนาการศึกษา
4. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ภาระงานหน้ าที่ความรั บผิดชอบ (Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
กิจกรรมหลัก
ตัวชี ้วัด
(Key Responsibilities)
(Key Activities)
(Key Performance Indicator)
1. ดูแลรับผิดชอบของหนวยบริการวิชาการ -สามารถติดตามงานใหเสร็จทันภายใน
ภาระงานหลัก
1.1 ดูแลรับผิดชอบตารางการเรียนการสอน เวลาที่กําหนดและทําใหลูกคาพึงพอใจ
ของนิสิตแพทยชั้นปที่ 6
1.2 ดูแลรับผิดชอบเชิญอาจารยพิเศษสอน
นิสิตแพทยชั้นปที่ 6
1.3 ดูแลรับผิดชอบจัดคําสั่งอาจารยพิเศษ
1.3 ดูแลรับผิดชอบรวบรวมผลประเมินการ
เรียนการสอนของนิสิตแพทยชั้นปที่ 6
1.4 ดูแลรับผิดชอบประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนระหวางภาควิชาและสถาบัน
รวมผลิตแพทย
1.5 ดูแลรับผิดชอบขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษาของนิสิตแพทย
1.6 ดูแลรับผิดชอบประสานงาน รวบรวมใบ
สมัครสมาชิกแพทยสภาและการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.7 ดูแลรับผิดชอบประสานงานและแจก
เอกสารแบบฟอรมแสดงความจํานงชดใชทุน
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ใหนิสิตแพทยกรอก
ขอมูล และติดตาม รวบรวม พิมพจดหมาย

จัดสงเอกสารไปยังสถานที่ที่นิสิตแพทย
เลือกใชทุน
1.8 ดูแลรับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตแพทยชั้นปที่ 1 4 5 และ6
1.9 ดูแลรับผิดชอบการสงเกรดของนิสิต
แพทยชั้นปที่ 1 4 5 และ 6
1.10 ดูแลรับผิดชอบจัดทําหนังสือรับรองการ
เปนนิสิตแพทย
1.11 ติดตอประสานงานกับหนวยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.12 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
1.13จัดทําตารางสอน แจงขอเปด ปด
เปลี่ยนแปลง รายวิชา การลงทะเบียน
1.14 ดูแลรับผิดชอบเรื่องรถรับ-สง
นิสิตแพทยชั้นปที่ 6 สรุปการสงใบคํารอง
เดินทางเอง ดาวนโหลดใบคํารองจากอีเมล
2. ดูแลรับผิดชอบหนวยสถิติและ
ประเมินผลการศึกษาดานสนับสนุนการ
เรียนการสอน
2.1 รับผิดชอบดานสอบรวบยอด
(Comprehensive) : MCQ และประสานงาน
การจัดสอบของนิสิตแพทย
2.2 รับผิดชอบดานคลังขอสอบรวบยอด
(Comprehensive) : MCQ)
2.3 รับผิดชอบดานการตรวจและวิเคราะห
ขอสอบ (Comprehensive): MCQ)
2.4 จัดทําสถิติฐานขอมูลการสอบและการ
ประเมินผลการสอบของนิสิตแพทย
2.4 รับผิดชอบติดตามผลการสอบ การ
รายงานผลการศึกษา
2.5 ประสานงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับผล
การศึกษาและการจําแนกสภาพนิสิตแพทย
2.6 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ดูแลรับผิดชอบหนวยพัฒนาการศึกษา
3.1 ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
3.2 ดูแลรับผิดชอบการจัดประชุมรวม
ระหวางคณะ ฯ เพื่อพัฒนาการสอน

ภาระงานรอง(ถ้ ามี)

3.3 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดานการศึกษาของนิสิตแพทย
3.4 ดูแลรับผิดชอบประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.5 ดูแลรับผิดชอบประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.4 ดูแลรับผิดชอบประชุมคณะกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษา
3.5 ดูแลรับผิดชอบประชุมคณะกรรมการ
สอบรวบยอด (Comprehensive): MCQ)
4. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
- ชวยคุมสอบ MEQ ของคณะแพทยศาสตร
- ชวยคุมสอบ OSCE ของคณะแพทยศาสตร
- ชวยคุมสอบ กสพท
- ชวยตรวจสอบเอกสารวันทําสัญญาแพทย
- ชวยลงนามเปนพยานในสัญญาแพทย
- ประสานงานโครงการประชุมวิชาการ

ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
Competency
Core Competency

ระดับที่ต้องการ

1. (M = Merits) – จริยธรรม
2. (E = Excellence) – มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. (D = Devotion to Customers) – ให้ บริการที่ดี
4. (S = Social Responsibility) – จิตอาสา
5. (W = Well Being) – สุขภาพบุคลากร
6. (U = Unity) - การทํางานเป็ นทีม

คุณสมบัตปิ ระจําตําแหน่ ง (Job Specification)
วุฒิการศึกษาของตําแหน่งงาน : ปริ ญญาตรี
วุฒิการศึกษาจริ งของตนเอง : ปริ ญญาตรี
ประสบการณ์พิเศษ :
-สามารถตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ
-สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้ าที่

ความสามารถเฉพาะตําแหน่ ง (Functional Competencies)
Functional Competencies
-ดูแลสนับสนุนการเรี ยนการสอนชันปี
้ ที่ 6
-การจัดประชุม การจัดสอบให้ มีประสิทธิภาพ
-สามารถทํางานที่ได้ รับมอบหมายเสร็ จทันภายในเวลาที่กําหนด
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาและคอมพิวเตอร์ อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้ าที่

ระดับที่ต้องการ

-มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้ อมูล วิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล
-สามารถศึกษากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ แล้ วนํามาปรับใช้ ได้
อย่างถูกต้ อง

คุณสมบัตอิ ่ ืน ๆ (Others)

ผู้จดั ทํา
(Prepared By)

ผู้อนุมตั ิ
(Approved By)

ผู้ดํารงตําแหน่ง
(Acknowledge By)

(นางสาวรัตนา จําปาเกิดทรัพย์)
วันที่......./........./.........

(นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ)
วันที่......./........./.........

(นางสาวรัตนา จําปาเกิดทรัพย์)
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บันทึกขอความ

สวนราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โทร. 60224
ที่ ศธ 0519.4/
วันที่ กรกฎาคม 2557
เรื่อง ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) สายสนับสนุนวิชาการ
เรียน หัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน
ดวยในปจจุบันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร มีการลาออก
บรรจุใหม และโยกยาย เปลี่ยนตําแหนง จึงทําใหใบกําหนดหนาที่ (Job Description) ที่มีอยูเดิมไมตรง
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน ดังนั้น คณะแพทยศาสตร จึงขอใหทานดําเนินการปรับปรุงใบกําหนด
หนาที่งาน (Job Description) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสังกัดของทานตามแบบฟอรมที่แนบมานี้
และโปรดสงคืนงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
พรอมไฟลที่ www.hrd.medswu@gmail.com ทั้งนี้ ทานสามารถDownload แบบฟอรม Job Description
ไดที่ http://www.med.swu.ac.th/human/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงสมลักษณ จึงสมาน)
รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

