แบบประวัติ
นางสาวเกวลิน ยิ่งประเสริฐ
ประวัติ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงานต้นสังกัด
โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
2545 - 2548
2548 - 2550
2550 – 2552
ประวัติการทางาน
2556 – ปัจจุบัน
2544 – 2556

นางสาวเกวลิน ยิ่งประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สานักงานคณบดี คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
037-395-451 ต่อ 60818-9
qamedswu@homail.com
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การบัญชี
โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี
โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานประกันคุณภาพ
สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานจัดเก็บรายได้
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านสารบรรณ
1.1 ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการที่ได้จากสารบรรณกลาง
1.2 รับหนังสือเข้าทาง Medicine E-DOC
1.3 จาแนกประเภทหนังสือรับ-ส่งจัดลาดับความสาคัญและเร่งด่วนของหนังสือ
1.4 เสนอเรื่องรับต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
1.5 แจ้งเวียนหนังสือราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6 จัดเก็บเอกสารจาแนกเป็นหมวดหมู่ ระบบไฟล์เอกสาร
1.7 พิมพ์หนังสือโต้ตอบพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.8 สรุปผลการดาเนินงานหนังสือรับเข้า – หนังสือส่งออก
1.9 มีการวิเคราะห์และติดตามงาน (หนังสือถึงผู้รับ/หนังสือตอบกลับ)
1.10 มีการจัดทาฐานข้อมูลและตารางเปรียบเทียบ
1.11 แจ้งเวียนหนังสือทาง E-mail
1.12 ถ่ายเอกสาร
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2. ด้านประสานงาน
2.1 ติดต่อและประสานด้านประกันคุณภาพและกับหน่วยงาน/ ภาควิชาทั้งภายในและภายนอก
2.2 เตรียมความพร้อมเอกสารประกอบและประสานงานด้านสถานที่ รถรับ-ส่ง อุปกรณ์ในการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการ/กิจกรรมด้านประกันคุณภาพ
3. ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
3.1 บันทึกทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ ตามไตรมาสที่ได้รับจัดสรร
3.2 จัดทาบัญชีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
3.3 สารวจความต้องการ และเสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจเช็ดรายการ และซ่อมบารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์
4. ด้านการจัดโครงการของงานประกันคุณภาพ
5. จัดทาคู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานักงานคณบดี/ภาควิชา/หลักสูตร/คณะ
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานักงานคณบดี/ภาควิชา/หลักสูตร/คณะ
7. จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) /ระดับหลักสูตร (AUNQA, WFME) ระดับภาควิชา/
ระดับสานักงานคณบดี
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ประวัติการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือดูงาน
วันที่
ระยะเวลา
หัวข้อ
29 พ.ย.56 4 ช.ม.
ประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินฯ รอบสี่
20 ก.พ.57 2 ช.ม.
การใช้งานโทรศัพท์ IP
Phone
22 พ.ค.57 7 ช.ม.
เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM)
18 พ.ย.57 7 ช.ม.
การนาเกณฑ์ EdPEx
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ”
20 พ.ย.57

3 ช.ม.

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (ฉบับร่าง)

16 ม.ค.58

7 ช.ม.

การชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557
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สถานที่
มศว ประสานมิตร

ผู้จัด
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว

คณะแพทยศาสตร์ งานคอมฯ
รร.เอเทรียม
กรุงเทพฯ
โรงแรมวินเซอร์
สวีท แอน คอน
เวนชั่น
ห้องประชุม
Convention
Room ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์
ห้องประชุม
Convention
Room ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว

วันที่
3 ก.ค.58

ระยะเวลา
6.5 ช.ม

หัวข้อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) การเขียนโครงร่าง
องค์การและการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรม เรื่อง “การนา
เกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ”

30 ก.ย.58

3 ช.ม.

22 ต.ค.58

6.5 ช.ม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
บันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(CHE QA Online)

6 พ.ย.58

3 ช.ม.

ศึกษาดูงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และงานแพทยศาสตรศึกษา

27 พ.ย.58

3 ช.ม.

3-4
ธ.ค.58

10 ช.ม.

23 ธ.ค.58

6 ช.ม.

โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรู้การประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1
เรื่อง “การสร้าง Facilitator
and KM manager
โครงการสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ประจาปี
2559 เรื่อง “การนาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการ
บริหารงานคณะ
แพทยศาสตร์”
อบรมหลักสูตร เรื่อง
“เส้นทางการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ TQA Journal :
Change in Criteria 2016 2017”
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สถานที่
ผู้จัด
ห้องประชุม ชั้น 19 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
อาคารนวัตกรรม มศว
ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี
ห้องประชุมคอน
เวนชั่น ชั้น 3
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์
ณ ห้องบรรยาย
ชั้น 11
สานักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี
ณ ห้องประชุม
209 ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ห้องเรียนรวม ชั้น
4 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

โรงแรมราวินทรา ฝ่ายประกันคุณภาพ
บีช รีสอร์ท แอนด์ คณะแพทยศาสตร์
สปา พัทยา จังหวัด
ชลบุรี

โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค ถ.รัชดา
กรุงเทพฯ

สานักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

วันที่
9 มี.ค.59

ระยะเวลา
2.5 ช.ม.

22 มี.ค.59

5 ช.ม.

3 พ.ค.59

7 ช.ม.

11 พ.ค.59

7 ช.ม.

13-14
มิ.ย.59

10 ช.ม.

29 มิ.ย.59

6 ช.ม.

19 ต.ค.59

3.5 ช.ม.

18-21
ธ.ค.59

20 ช.ม.

16 ม.ค.60

3.5 ช.ม.

19 ม.ค.60

6 ช.ม.

หัวข้อ
สถานที่
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ห้องประชุม
“การบริหารโครงการ
คอนเวนชั่น ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มศว”
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์
โครงการสัมมนาพัฒนา
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
ศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง “การ กรุงเทพฯ
นาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
พัฒนาภาควิชา/หน่วยงาน”
อบรมความรู้ในการบริหาร
ห้องประชุมใหญ่
จัดการหลักสูตร สู่คุณภาพ
ชั้น 2 อาคารวิจัย
ตามเกณฑ์ AUNQA และ
และการศึกษา
EdPEx
ต่อเนื่องฯ
เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงาน ณ โรงแรมอมารี
การประชุมที่มีประสิทธิผล
บูเลอวาร์ด
กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาพัฒนา
โรงแรมเวย์ พัทยา
ศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง การ เหนือ จ.ชลบุรี
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
อบรม เรื่อง “ระบบ
ห้อง IT Training
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร ชั้น 2 ห้องสมุด
จัดการทรัพยากรที่มี
คณะแพทยศาสตร์
ประสิทธิภาพ”
องครักษ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนา ห้องประชุมใหญ่
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ ชั้น 2 อาคารวิจัย
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
และการศึกษา
(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา ต่อเนื่องฯ
องค์กร จากสถาบันการศึกษา
ชั้นนา
โครงการสัมมนาสานักงาน
วิทยาลัยโพธิวิชชา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
ลัย อ.แม่แจ่ม
ประจาปี 2560
จ.เชียงใหม่
ชี้แจงแนวทางการประกัน
ห้องประชุมใหญ่
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี ชั้น 2 อาคารวิจัย
การศึกษา 2559-2562
และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ

ผู้จัด
งานทรัพยากรบุคคล

อบรม เรื่อง “Overall TQA
Criteria : ภาพรวมเกณฑ์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว
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ห้อง 101 ชั้น 1
อาคารเรียนรวม

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว
บริษัท เอช อาร์ เซ็น
เตอร์ จากัด หรือ HR
Center Co.,Ltd.
งานบริหารและ
ธุรการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
งานบริหารและ
ธุรการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มศว

วันที่

ระยะเวลา

27 - 28
ก.พ.60

10 ช.ม.

3-4
ก.ค.60

12 ช.ม.

21 ก.ค.60

3 ช.ม.

28 พ.ย.60

3 ช.ม.

หัวข้อ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ”
ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ประจาปี
2560 “เรื่อง
คณะแพทยศาสตร์แห่งการ
พัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx”
โครงการสัมมนา
“เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560”
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจาปี
2560 เรื่อง ระบบบริการ
บุคคลภายในการเป็น
มหาวิทยาลัยในการกับของรัฐ
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพส่วนบุคคลด้าน
เทคโนโลยีและวิชาชีพ เรื่อง
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

สถานที่
มศว องครักษ์

ผู้จัด

โรงแรมอิมพีเรียล งานบริหารและ
พัทยากลาง จังหวัด ธุรการ/
ชลบุรี
งานประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์
ภูเขางามรีสอร์ท
จ.นครนายก

ห้องประชุม
คอนเวนชั่น ชั้น 3
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์
ห้องบรรยาย ชั้น 2
ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์

งานคลังและพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
คณะแพทยศาสตร์
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประสบการณ์พิเศษในการทางาน (เช่น การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ประสานงานในการ
ดาเนินกิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย)
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ 113/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (วาระ 1 ปี)
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ 238/2557 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 (วาระ 4 ปี)
- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ที่ 270/2557
สั่ง ณ วันที่ 29กันยายน 2557
- อนุกรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจาปี 2557 ที่ 404/2557
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 232/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
- อนุกรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17 ที่ 2940/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
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- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 139/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
- อนุกรรมการและเลขานุการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจาปี 2560 ที่ 180/2560
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 369/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
- กรรมการและผู้ประสานงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและผู้ประสานงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
ที่ 2355/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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