แบบประวัติ
นางสาวสุปราณี ทุมสิทธิ์
ประวัติ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงานต้นสังกัด
โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
2543 - 2547
ประวัติการทางาน
15 ต.ค.2557 - ปัจจุบัน
2554 - 2556
2547 - 2554

นางสาวสุปราณี ทุมสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สานักงานคณบดี คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
037-395-451 ต่อ 60818-9
sukybyby@gmail.com,qamedswu@homail.com
บริหารการจัดการ บธ.บ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Document Center
บ. บุญถาวร รังสิต
เลขานุการด้านงานออกแบบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด
(มหาชน)

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดทาระบบคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานการประเมินการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)
2. ติดตามแผนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประสานงานโครงการต่อยอด
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ 2009-2010 Education Criteria for Performance
Excellence (EdPEx)
3. จัดทาคู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร/สานักงานคณบดี
4. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) /ระดับหลักสูตร (AUNQA) /ระดับภาควิชา
ระดับสานักงานคณบดี
5. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สกอ./กสพท)
6. ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ เช่น กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมให้
ความความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรในคณะฯ
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7. เร่งรัดหน่วยงานภายในให้มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก
8. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
10. อื่น ๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือดูงาน
วันที่
ระยะเวลา
หัวข้อ
สถานที่
ผู้จัด
18 พ.ย.57
7 ช.ม.
การนาเกณฑ์ EdPEx
โรงแรมวินเซอร์ สวีท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ” แอน คอนเวนชั่น
20 พ.ย.57
3 ช.ม.
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ห้องประชุม
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
การศึกษาภายใน ระดับ
Convention Room
หลักสูตร (ฉบับร่าง)
ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์
16 ม.ค.58
7 ช.ม.
การชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุม
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
คุณภาพการศึกษาภายใน
Convention Room
ประจาปีการศึกษา 2557
ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์
19 - 20 ก.พ.58 13 ช.ม. อบรมหลักสูตรที่ 1 การเตรียม ศูนย์การเรียนรู้ TLCP ศูนย์การเรียนรู้ TLCP
ความพร้อมเข้าสู่ EdPEx ใน กรุงเทพฯ
ระดับ 200 -250 คะแนน
3 ก.ค.58
6.5 ช.ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ห้องประชุม ชั้น 19
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ อาคารนวัตกรรม
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
ศาสตราจารย์ ดร.
(EdPEx) การเขียนโครงร่าง สาโรช บัวศรี
องค์การและการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน
30 ก.ย.58
3 ช.ม.
โครงการอบรม เรื่อง “การนา ห้องประชุมคอน
ฝ่ายประกันคุณภาพ
เกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
เวนชั่น ชั้น 3 อาคาร คณะแพทยศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ”
เรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์
22 ต.ค.58
6.5 ช.ม อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ ห้องบรรยาย
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
การบันทึกข้อมูลในระบบ
ชั้น 11
ฐานข้อมูลด้านการประกัน
สานักคอมพิวเตอร์
คุณภาพการศึกษา
อาคารนวัตกรรม
(CHE QA Online)
ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี
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วันที่
6 พ.ย.58

ระยะเวลา
หัวข้อ
3 ช.ม.
ศึกษาดูงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และงานแพทยศาสตรศึกษา

27 พ.ย.58

3 ช.ม.

3-4
ธ.ค.58

10 ช.ม.

22 มี.ค.59

5 ช.ม.

3 พ.ค.59

7 ช.ม.

19 ต.ค.59

3.5 ช.ม.

16 ม.ค.60

3.5 ช.ม.

19 ม.ค.60

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”
โครงการสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง “การ
นาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
พัฒนาภาควิชา/หน่วยงาน”
อบรมความรู้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร สู่คุณภาพ
ตามเกณฑ์ AUNQA และ
EdPEx
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร จากสถาบันการศึกษา
ชั้นนา
ชี้แจงแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559-2562
อบรม เรื่อง “Overall TQA
Criteria : ภาพรวมเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
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สถานที่
ณ ห้องประชุม 209
ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ห้องเรียนรวม ชั้น 4
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์

ผู้จัด
ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

โรงแรมราวินทรา บีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา
พัทยา จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

โรงแรมจัสมิน ซิตี้
กรุงเทพฯ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว

ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ
ห้อง 101 ชั้น 1
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว
อาคารเรียนรวม มศว

วันที่

ระยะเวลา

หัวข้อ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ”
ครั้งที่ 1

สถานที่
องครักษ์

ผู้จัด

27 - 28
ก.พ.60

10 ช.ม.

โรงแรมอิมพีเรียล
พัทยากลาง จังหวัด
ชลบุรี

งานบริหารและธุรการ/
งานประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

21 ก.ค.60

3 ช.ม.

6 ช.ม.

ห้องประชุม
คอนเวนชั่น ชั้น 3
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
คณะแพทยศาสตร์

9 พ.ย.60

28 พ.ย.60

3 ช.ม.

โครงการสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ประจาปี
2560 “เรื่อง
คณะแพทยศาสตร์แห่งการ
พัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx”
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจาปี
2560 เรื่อง ระบบบริการ
บุคคลภายในการเป็น
มหาวิทยาลัยในการกับของรัฐ
งานมหกรรมคุณภาพ
(Quality Fair)
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพส่วนบุคคลด้าน
เทคโนโลยีและวิชาชีพ เรื่อง
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

ห้องบรรยาย ชั้น 2
ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์พิเศษในการทางาน (เช่น การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ประสานงานใน
การดาเนินกิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย)
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ 238/2557 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 (วาระ 4 ปี)
- อนุกรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจาปี 2557 ที่ 404/2557
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 184/2559 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
- อนุกรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17 ที่ 2940/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 139/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
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- อนุกรรมการและเลขานุการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจาปี 2560 ที่ 180/2560
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
- กรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 470/2559 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ ประจาปีงบประมาณ 2560 ที่ 217/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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