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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใบกาหนดหน้าที่งาน (Job Description)
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
นางสาวสุนนั ทา ปิ่นมุข
Miss.Sunanta Pinmuk
ชื่อตาแหน่งงาน :
ฝ่าย/หน่วย :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
วันรับตาแหน่ง :
ผู้บังคับบัญชา :
3 มีนาคม 2557
นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ
1 พฤศจิกายน 2560
วัตถุประสงค์ของตาแหน่งงาน (Job Purpose)
(สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ)
1. ดูแลและรับผิดชอบในหน่วยการรับนิสิตใหม่และสาเร็จการศึกษา
2. ดูแลและรับผิดชอบในหน่วยการการพัฒนาการศึกษา เช่น การจัดการอบรมและพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรด้านทางวิชาการ
3. ดูแลและรับผิดชอบหน่วยหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดทาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. ดูแลและรับผิดชอบหน่วยสถิติและการประเมินผลการศึกษา เช่น การประเมินผลคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งรวบรวม
สถิติของการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
(Key Responsibilities)
(Key Activities)
(Key Performance Indicator)
ภาระงานหลัก
1. หน่วยหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1 จัดทาข้อมูลและเอกสารเพื่อ
- วางแผนการจัดทาข้อมูลการปรับปรุง
จัดทาเอกสารสาหรับการปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้
บัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
- กากับ ติดตาม และจัดทาเอกสารเพื่อใช้ ครบถ้วน
ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต
1.2 จัดทามาตรฐานคุณภาพ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทาการ สรุปการจัดทามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (มคอ.7)
บันทึกข้อมูลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การศึกษา (มคอ.7) ให้ถูกต้อง
(มคอ. 7) ทุกปีการศึกษา
ครบถ้วน ทันเวลา
1.3 ระดับความสาเร็จในการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
สรุประดับความสาเร็จในการติดตาม
ติดตาม มคอ. 3-4
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล
มคอ. 3-4 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ความสาเร็จในการติดตาม มคอ. 3-4
ทันเวลา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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1.4 ระดับความสาเร็จในการ
รวบรวม มคอ. 5-6

กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล
ความสาเร็จในการติดตาม มคอ. 3-4
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. หน่วยงานสถิติและการประเมินผลการศึกษา

สรุประดับความสาเร็จในการติดตาม
มคอ. 3-4 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

2.1 จัดทาข้อมูลและเอกสารการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR ระดับคณะแพทยศาสตร์
2.2 จัดทาข้อมูลและเอกสารการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR ระดับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
2.3 จัดทาข้อมูลส่วนกลางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR ระดับภาควิชา

กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทา
ข้อมูลและเอกสารการประเมินคุณภาพ
การศึกษา SAR ระดับคณะแพทยศาสตร์
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทา
ข้อมูลและเอกสารการประเมินคุณภาพ
การศึกษา SAR ระดับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทา
ข้อมูลและเอกสารการประเมินคุณภาพ
การศึกษา SAR ระดับภาควิชา

จัดส่งข้อมูลและเอกสารตามตัวบ่งชี้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
จัดส่งข้อมูลและเอกสารตามตัวบ่งชี้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง

2.4 จัดทาข้อมูลและเอกสารการ
ประเมิน EdPEx

กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทา
ข้อมูลและเอกสารการประเมิน EdPEx

2.5 จัดทาข้อมูลและเอกสารการ
ประเมิน WFME

กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทา
ข้อมูลและเอกสารการประเมิน WFME

2.6 จัดทาข้อมูลและเอกสารการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทา
ประกันคุณภาพ (สมศ.) ตาม
ข้อมูลและเอกสารการประเมิน (สมศ.)
ตัวที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ
(ตามรอบระยะเวลาการตรวจ
ประเมิน)
3. หน่วยงานรับนิสิตใหม่และสาเร็จการศึกษา
3.1 จัดทาข้อมูลและเอกสารการ
- วางแนวทาง รูปแบบ ในการจัดทาสัญญา
จัดทาสัญญาแพทย์นสิ ิตใหม่
แพทย์นิสิตใหม่
ประจาปี
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารสัญญา
แพทย์นิสิตใหม่
- จัดส่งเอกสารสัญญาแพทย์นิสิตใหม่
เพื่อให้มหาวิทยาลัยลงนามในเอกสาร

จัดทาข้อมูลส่วนกลางด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามตัว
บ่งชี้ที่รับผิดชอบส่งต่อให้ภาควิชาให้
ถูกต้องและครบถ้วน
จัดทาข้อมูลและเอกสารการประเมิน
EdPEx ตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา
จัดทาข้อมูลและเอกสารการประเมิน
WFME ตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา
จัดทาข้อมูลและเอกสารการประเมิน
(สมศ.) ตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา

ตรวจสอบเอกสารการจัดทาสัญญา
แพทย์นิสิตใหม่ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบการทาสัญญา
แพทย์
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4. หน่วยพัฒนาการศึกษา
4.1 การจัดทาข้อมูลและเอกสาร
การบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน
4.2 จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ของงาน
แพทยศาสตรศึกษา

-

4.3 ระดับความสาเร็จในการ
จัดการประชุมวิชาการประจาปี
(ฝ่ายวิชาการ)
ภาระงานรอง
5. งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

วางแผนการจัดทาความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ แผนการจัดทา
ความเสีย่ งของหน่วยงาน
ประสานงานกับภาควิชาเพื่อขอรับรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม
จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
ดาเนินการจัดอบรม
จัดทาสรุปรายงานการจัดอบรม
วางแนวทางในการจัดประชุมวิชาการ
ประจาปี
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับใน
การดาเนินการจัดประชุมวิชาการ
ติดตามข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานเพื่อใช้
ในการจัดประชุมวิชาการ
สรุปการจัดประชุมวิชาการประจาปี

ได้ข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

-

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อประกอบการประเมิน
จัดทาสรุปรายงานการอบรม
ภายหลังการจัดอบรม

สรุปผลการดาเนินโครงการและ
ปัญหาของการจัดโครงการเพื่อนามา
เป็นข้อมูลในครั้งต่อไป

5.1 ช่วยการรับนิสติ ใหม่ประจาปี
- งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ ถูกต้อง
5.2 ช่วยคุมสอบและทาหนังสือรับรอง MEQ ทันตามกาหนดเวลา
และ Long case ของนิสิตแพทย์
ต่างประเทศ
5.3 ช่วยคุมสอบ MEQ ของคณะ
แพทยศาสตร์
5.4 ช่วยประสานงานและคุมสอบ OSCE ของ
คณะแพทยศาสตร์
5.5 ช่วยคุมสอบ กสพท.
5.6 ช่วยออกภาคสนาม โครงการติดตาม
ประเมินผลบัณฑิตแพทย์
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ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
Competency
Core Competency
- เป็นผู้นา : นวัตกรรมล้ายุค (Innovation)
สร้างเครือข่ายในการทางานเป็นทีม (Network)
- เป็นคนดี : ใฝ่คุณธรรม (Merit) /มีจิตสาธารณะต่อสังคม (Community)
ถ่อมตนและเรียบง่าย (Simplicity) / เป็นน้าหนึ่งใจเดียว (Unity)
- เป็นคนเก่ง : ก้าวล้าพัฒนา (Development) / ปัญญาล้าเลิศ (Intelligence)
เป็นเลิศด้านผลงาน (Excellence) / มีวิริยะ อุสาหะ (Work)
- มีความสุข : รู้จักเพียงพอ (Enough)

ระดับที่ต้องการ

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง (Job Specification)
วุฒิการศึกษาของตาแหน่งงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วุฒิการศึกษาจริงของตนเอง : ปริญญาตรี
ประสบการณ์พิเศษ :
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (Functional Competencies)
Functional Competencies
1. ความรับผิดชอบในงาน (Accountability)
2. การจัดการกับความเร่งด่วนของงาน (Dealing with Urgency)
3. การวางแผนงานและการจัดการ (Planning and Organizing)

ระดับที่ต้องการ
2
2
2

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)
1. มีทักษะความเป็นผู้นา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ Office ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต่างๆ

ผู้จัดทา
(Prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approved By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledge By)

(นางสาวสุนันทา ปิ่นมุข)
วันที่......./........./.........

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

(.......................................)
วันที่......./........./.........

