ประวัติส่วนตัวและผลงาน
1. ชื่อ-สกุล

ภาษาไทย
นางสาววิไลวรรณ ทิพสิงห์
ภาษาอังกฤษ Miss Wilaiwan Thipsing
2. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจาตาแหน่ง (1)71132 บรรจุ 15 สิงหาคม 2549
3. สังกัด
- หน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี บรรจุตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 31 มีนาคม 2557
- งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา สานักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้าย วันที่ 1 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
4. สถานที่ติดต่อ 62 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395451-5 ต่อ 60414-5 มือถือ 093-5691641
E-mail wtipsing@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.บ.)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพรรณาวิทยา
6. ภาระงานที่รับผิดชอบ
ภาระงานหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบของงานแพทยศาสตรศึกษา
1. หน่วยหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1 จัดตารางสอนนิสิตแพทย์และจัดทาข้อมูลคู่มือนิสิตแพทย์ต่อปีการศึกษา
1.2 เปิดระบบงานลงทะเบียนงานจัดตารางสอนประจาของภาควิชา (คลินิก) และรายวิชาที่
ลงทะเบียนงานจัดตารางสอน ในภาคการเรียนที่ 1 และภาคการเรียนที่ 2 สาหรับนิสิตแพทย์
ชั้นปีที่ 5 ต่อปีการศึกษา
1.3 ประสานงานข้อมูลการเรียนการสอนระหว่างภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 รายวิชาเลือก (Elective) นิสิตแพทย์แจ้งความจานงปฏิบัติงานตามภาควิชาภายในและภายนอก
ณ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โรงพยาบาลประจาจังหวัด กาหนด
ปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ ดาเนินการทาหนังสือส่งตัวนิสิตแพทย์ไปปฏิบัติงานตามความจานง
สาหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อปีการศึกษา
1.5 เตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ก่อนสอบขั้นตอนที่ 2 NL-II ตามรอบการสอบของศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พร้อมรับรองสิทธิ์สอบ
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ของนิสิต แพทย์ชั้น ปีที่ 5 ในระบบของ ศรว. และดาเนิน การส่งเอกสารรั บรองสิทธิ์ แ จ้งไปยั ง
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.6 เป็นศูนย์กลางประสานงานการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 2 (พศก 581)
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์ ) และโรงพยาบาลปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน
1.7 เป็นศูนย์กลางการขอใช้รถยนต์สาหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เดินทางไปเรียนและปฏิบัติงานตาม
ภาควิ ช าของโรงพยาบาลปั ญ ญานั น ทภิ ก ขุ ชลประทาน (เฉพาะการดิ น ทางขาไปจาก
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ - โรงพยาบาลปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เท่านั้น ส่วนขากลับ
จากโรงพยาบาลปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน-คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) งานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดสรรรถยนต์ให้นิสิตแพทย์)
2. หน่วยงานสถิติและการประเมินผลการศึกษา
2.1 ติดตามประสานงานการตอบรับและผลการประเมินรายวิชาเลือกพร้อมสรุปของนิสิตแพทย์ปี 4
และชั้นปีที่ 5
2.2 ติดตามนิสิตแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานตามภาควิชาล่าช้า
2.3 ติดตามและสรุปการส่งเกรดผลการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 หลังสอบลงกองจากภาควิชา
ต่างๆ ทุกรายวิชาต่อปีการศึกษา
2.4 ติดตามผลการสอบขั้นตอนที่ II (ศร.ว)
2.5 ดาเนินการส่งรายงานผลการเรียนทบ.11 ให้กับส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
3. หน่วยงานรับนิสิตใหม่และสาเร็จการศึกษา
3.1 จัดทาข้อมูลและเอกสารการจัดทาสัญญาแพทย์นิสิตใหม่ประจาปี
4. หน่วยพัฒนาการศึกษา
4.1 จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของงานแพทยศาสตรศึกษา
4.2 ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมวิชาการประจาปี (ฝ่ายวิชาการ)
5. หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
5.1 คานวณชดใช้ทุนของบัณฑิตแพทย์ผ้ผู ิดสัญญาแพทย์การชดใช้ทุนตามความประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
กับต้นสังกัด พร้องดาเนินการส่งเอกสารแจ้งส่วนวินัยและกฎหมายดาเนินการต่อไป
ภาระงานรอง หน้าที่ความรับผิดชอบของงานแพทยศาสตรศึกษา
6. งานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ
6.1 ช่วยงานรับนิสิตใหม่ประจาปี ของนิสิตหลักสูตร ปกติ
6.2 ช่วยทาสัญญาแพทย์ นิสิตปีที่ 1
6.3 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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7. งานหรือตาแหน่งหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากปกติ
8. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน (ในรอบ 5 ปี)
ที่
1
2
3
4

5

6
7
8
9

หัวข้อการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2557
อบรมการตัดเกรด
โครงการอบรม เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ณ โรมแรมอีสติน พัทยา จังหวัดชลบุรี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : การเขียนโครงร่าง
องค์กรและการจัดทารายงานผลลัพธ์การดาเนินงาน ครัง้ ที่ 2
ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : การเขียนโครงร่าง
องค์กรและการจัดทารายงานผลลัพธ์การดาเนินงาน ครัง้ ที่ 2
ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี
ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการวารสารแบบออนไลน์ (ThaiJo)
อบรม ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพ
การประชุม KM และประชาพิจารณ์ เรื่อง KPI สายสนับสนุน
วิชาการ

วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกอบรม/ หมาย
ศึกษาดูงาน
เหตุ
วันที่ 4-7 สิงหาคม
2557
วันที่ 28 มกราคม 2558
21-22 พฤษภาคม
2558
5 มิถุนายน 2558

3 กรกฎาคม 2558

13-15 มิถุนายน 2559
5 กรกฎาคม 2559
25 ตุลาคม 2559
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ที่
10
11
12
13
14

หัวข้อการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกอบรม/ หมาย
ศึกษาดูงาน
เหตุ
อบรม KPI Online
24 มกราคม 2560
KM การจัดการความรู้ เรื่องจากปัจจุบันสู่..อนาคต
20 มกราคม 2560
อบรม Overall TQA Criteria: ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
19 มกราคม 2560
สู่ความเป็นเลิศ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
KM EdPEx for Academic to Excellence ณ ห้อง 2A
7 มีนาคม 2560
ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ ณ สานัก
24-26 เมษายน 2560
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9. ผลงานในรอบระหว่าง 5 ปี
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