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คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description)  

 
ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาไทย)  
…………..นางสาววรรณภา สง่าเนตร ........................................ 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) : 
……Miss  Wannapa  Sanganet ……………………… 

ชื่อต าแหน่งงาน :  
…………. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร .................................................... 

ฝ่าย/หน่วย :   
…งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา ........ 

วันรับต าแหน่ง : 
..............วันที่ 16 มีนาคม 2558 .............................................. 

ผู้บังคับบัญชา :  
... นางสาวสุธัสสนีย์  สุขประเสรฐิ ........................... 

 
วัตถุประสงค์ของต าแหน่งงาน (Job Purpose) 
(สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ) 
1. รับ-ส่งเอกสาร 
2. ลงส่งหนังสือรับเข้าในทะเบียนรับทุกๆวัน 
3.เปิด E-document ทุกๆวัน  
4.ตรวจแฟ้มเสนอเซนหัวหนา้งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 
5. ลงทะเบียนส่งทุกครั้ง เมื่อมีแฟม้น าเสนอหรือหนังสือออกจากหนว่ยงานแพทยศาสตรศึกษา 
6.ออกเลขงานแพทยศาตรศึกษาและบริการการศึกษา 
7. จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่งทั่วไป) 
8. ดูแลแบบฟอร์มหนังสือ ค าสั่ง ทั่วไป 
9. ค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับหนว่ยงานต่าง ๆ  
10. จัดเตรียมเอกสารการประชุมหน่วยงานแพทยศาตรศึกษาและบริการการศึกษา 
11. ประสานงานกับงานจัดเลี้ยงและอาหารในการประชุม 
12. จัดเก็บเอกสารและหนังสือต่างๆ ตามหมวดหมู ่
13.สรุปวัสดุคงเหลือทุกๆเดือน 
14. จองห้องส าหรับการประชุมและการเรียนการสอน 
15. จองรถส าหรับการประชุมและการเรยีนการสอนของหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 
16. สแกนหนังสือรับเข้าและส่งออกทุกครั้ง 
17. ส่ง FAX และ EMS ถึงหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับการเรียนการสอน 
18. ประสานงานท่ัวไปกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาควิชาต่าง ๆ ท้ังคลินิกและพรีคลินิก  
19. รับงานอ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย และถือปฏิบตั ิ
 
 
ภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicator) 

1. งานสารบรรณ  
(งานรับส่งหนังสือ) 

 
 

 
 

1. ลงหนังสือรับเข้าในทะเบยีนรับเข้า 
2. คัดแยก / จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่  
3. ตรวจสอบเอกสารในแฟ้มที่ออกจากห้องหัวหน้า
งานทุกครั้ง และจัดเตรยีมเพื่อส่งตามหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 
4. น าเสนอแฟ้มงานธุรการถึงหัวหน้างาน , รอง
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2.งานพัสดุ 
 

คณบดฝี่ายการศึกษาและคณบดีคณะแพทยศาสตร ์
5. ส่งหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ใหก้ับหน่วยงานและ
ภาควิชา 
6.ท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร 
7. จองรถและจองห้องส าหรับการประชุมต่าง ๆ 
และการเรียนการสอนส าหรับนิสติแพทย์ ปี 1,4,5,6 
8. ประสานงานกับงานจัดเลีย้งและอาหารในการ
ประชุม, บันทึกการประชุม, จัดส่งรายงานการ
ประชุม 
9. ส่ง FAX และ EMS ถึงหน่วยงานภายนอกส าหรับ
การเรยีนการสอนของนิสิตแพทยท์ี่เรียนรายวิชา
เลือก 
10. เตรียมการเรยีนการสอนรายวชิาเลือก 
11. เก็บหนังสือและค าสั่งต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู ่
12.จัดเตรยีมเอกสารส าหรับประชุมหน่วยงาน 
แพทยศาตรศึกษาและบริการการศึกษาทุกๆเดือน 
 
1.ตรวจสอบพัสดุและสรุปยอดการคงเหลือพัสด ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 

Competency ระดับที่ต้องการ 
Core Competency  

- เป็นผู้น า    :  นวัตกรรมล้ ายุค (Innovation)  
                 สร้างเครือข่ายในการท างานเป็นทีม (Network) 

-  เป็นคนดี   :  ใฝ่คุณธรรม  (Merit) /มีจิตสาธารณะต่อสังคม  (Community) 
                 ถ่อมตนและเรียบง่าย (Simplicity) / เป็นน้ าหนึ่งใจเดยีว (Unity) 

- เป็นคนเก่ง  : ก้าวล้ าพัฒนา (Development) / ปัญญาล้ าเลิศ (Intelligence) 
                 เป็นเลิศด้านผลงาน (Excellence)  / มีวิริยะ  อุสาหะ (Work) 

- มีความสุข  :  รู้จักเพียงพอ  (Enough)                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษาของต าแหน่งงาน :   ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 
วุฒิการศึกษาจริงของตนเอง :      ปริญญาตร ี
 
ประสบการณ์พิเศษ :  
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ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (Functional  Competencies) 

Functional  Competencies ระดับที่ต้องการ 
1. มีความถูกต้องแม่นย า ทันต่อเวลา 
2. รับผิดชอบงานท่ีหลากหลาย 
3. ท างานภายในข้อจ ากัดของเวลา 

                     3 
                     3 
                     3 

 
คุณสมบัติอื่น ๆ (Others) 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
(Prepared By) 

 ผู้อนุมัต ิ
(Approved By) 

 ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledge By) 

 
(.......................................) 

วันท่ี......./........./......... 

  
(.......................................) 

วันท่ี......./........./......... 

  
(.......................................) 

วันท่ี......./........./......... 
 


