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คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

 
ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาไทย)  
นางสาวสุนนัทา  ปิ่นมุข 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) :  
Miss.Sunanta Pinmuk 

ชื่อต าแหน่งงาน :  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นักวิชาการศึกษา 

ฝ่าย/หน่วย :   
งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

วันรับต าแหน่ง : 
3 มีนาคม 2557 
1 พฤศจิกายน 2560 

ผู้บังคับบัญชา :  
นางสาวสุธัสสนีย์  สขุประเสริฐ 

วัตถุประสงค์ของต าแหน่งงาน (Job Purpose) 
(สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ) 
1. ดูแลและรับผิดชอบในหน่วยการรบันิสิตใหม่และส าเร็จการศึกษา  
2. ดูแลและรับผิดชอบในหน่วยการการพัฒนาการศึกษา เช่น การจดัการอบรมและพัฒนาการศึกษา พรอ้มท้ังส่งเสรมิการ

พัฒนาหลักสตูรด้านทางวิชาการ 
3. ดูแลและรับผิดชอบหน่วยหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
4. ดูแลและรับผิดชอบหน่วยสถิติและการประเมินผลการศึกษา เช่น การประเมินผลคณุภาพการศึกษาพร้อมทั้งรวบรวม

สถิติของการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
ภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 
(Key  Activities) 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicator) 

ภาระงานหลัก   
1. หน่วยหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1.1 จัดท าข้อมูลและเอกสารเพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปกติ) 

- วางแผนการจัดท าข้อมลูการปรับปรุง
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 

- ก ากับ ติดตาม และจดัท าเอกสารเพื่อใช้
ในการปรับปรุงหลักสตูรแพทยศาสตร
บัณฑิต 

จัดท าเอกสารส าหรับการปรับปรุง
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตให้
ครบถ้วน 

1.2 จัดท ามาตรฐานคณุภาพ
การศึกษา (มคอ.7)  

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และจดัท าการ
บันทึกข้อมูลมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
(มคอ. 7) ทุกปีการศึกษา 

สรุปการจัดท ามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (มคอ.7) ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา 

1.3 ระดับความส าเร็จในการ
ติดตาม มคอ. 3-4 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล
ความส าเร็จในการติดตาม มคอ. 3-4 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สรุประดับความส าเร็จในการติดตาม 
มคอ. 3-4 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 
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1.4 ระดับความส าเร็จในการ
รวบรวม มคอ. 5-6 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล
ความส าเร็จในการติดตาม มคอ. 3-4 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สรุประดับความส าเร็จในการติดตาม 
มคอ. 3-4 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

2. หน่วยงานสถิติและการประเมินผลการศึกษา 

2.1 จัดท าข้อมูลและเอกสารการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
SAR ระดับคณะแพทยศาสตร ์

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า
ข้อมูลและเอกสารการประเมินคณุภาพ
การศึกษา SAR ระดับคณะแพทยศาสตร์  

จัดส่งข้อมูลและเอกสารตามตัวบ่งช้ี
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง 

2.2 จัดท าข้อมูลและเอกสารการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
SAR ระดับหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า
ข้อมูลและเอกสารการประเมินคณุภาพ
การศึกษา SAR ระดับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  

จัดส่งข้อมูลและเอกสารตามตัวบ่งช้ี
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง 

2.3 จัดท าข้อมูลส่วนกลางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
SAR ระดับภาควิชา 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า
ข้อมูลและเอกสารการประเมินคณุภาพ
การศึกษา SAR ระดับภาควิชา 

จัดท าข้อมูลส่วนกลางด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามตัว
บ่งช้ีที่รับผิดชอบส่งต่อให้ภาควิชาให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

2.4 จัดท าข้อมูลและเอกสารการ
ประเมิน EdPEx 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า
ข้อมูลและเอกสารการประเมิน EdPEx  

จัดท าข้อมูลและเอกสารการประเมิน 
EdPEx ตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา 

2.5 จัดท าข้อมูลและเอกสารการ
ประเมิน WFME 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า
ข้อมูลและเอกสารการประเมิน WFME 

จัดท าข้อมูลและเอกสารการประเมิน 
WFME ตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา 

2.6 จัดท าข้อมูลและเอกสารการ
ประกันคณุภาพ (สมศ.) ตาม
ตัวที่หน่วยงานรับผดิชอบ 
(ตามรอบระยะเวลาการตรวจ
ประเมิน) 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า
ข้อมูลและเอกสารการประเมิน (สมศ.) 
ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดท าข้อมูลและเอกสารการประเมิน 
(สมศ.) ตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา 

3. หน่วยงานรับนิสิตใหม่และส าเร็จการศึกษา 
3.1 จัดท าข้อมูลและเอกสารการ

จัดท าสญัญาแพทย์นสิิตใหม่
ประจ าป ี

- วางแนวทาง รูปแบบ ในการจัดท าสัญญา
แพทย์นิสิตใหม ่

- ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารสัญญา
แพทย์นิสิตใหม ่

- จัดส่งเอกสารสัญญาแพทย์นิสิตใหม่ 
เพื่อให้มหาวิทยาลยัลงนามในเอกสาร 
 

ตรวจสอบเอกสารการจดัท าสญัญา
แพทย์นิสิตใหม่ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบยีบการท าสัญญา
แพทย ์
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4. หน่วยพัฒนาการศึกษา   
4.1 การจัดท าข้อมลูและเอกสาร

การบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

- วางแผนการจัดท าความเสี่ยงระดบั
หน่วยงาน 

- ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ แผนการจัดท า
ความเสีย่งของหน่วยงาน 

ได้ข้อมลูความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

4.2 จัดอบรมเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอน ของงาน
แพทยศาสตรศึกษา 

- ประสานงานกับภาควิชาเพื่อขอรบัรายช่ือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม 

- จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
- ด าเนินการจัดอบรม 
- จัดท าสรุปรายงานการจัดอบรม 

- สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อประกอบการประเมิน 

- จัดท าสรุปรายงานการอบรม
ภายหลังการจัดอบรม 

4.3 ระดับความส าเร็จในการ
จัดการประชุมวิชาการประจ าปี 
(ฝ่ายวิชาการ) 

- วางแนวทางในการจัดประชุมวิชาการ
ประจ าป ี

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวกบัใน
การด าเนินการจัดประชุมวิชาการ 

- ติดตามข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานเพื่อใช้
ในการจัดประชุมวิชาการ 

- สรุปการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 

สรุปผลการด าเนินโครงการและ
ปัญหาของการจัดโครงการเพื่อน ามา

เป็นข้อมูลในครั้งต่อไป 

ภาระงานรอง   
5. งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ 5.1 ช่วยการรับนิสติใหม่ประจ าป ี - งานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จ ถูกตอ้ง 

ทันตามก าหนดเวลา 
 

 5.2 ช่วยคุมสอบและท าหนังสือรับรอง MEQ 
และ Long case ของนิสิตแพทย์
ต่างประเทศ 

 5.3 ช่วยคุมสอบ MEQ ของคณะ
แพทยศาสตร ์

 5.4 ช่วยประสานงานและคมุสอบ OSCE ของ
คณะแพทยศาสตร ์

 5.5 ช่วยคุมสอบ กสพท. 
 5.6 ช่วยออกภาคสนาม โครงการติดตาม

ประเมินผลบัณฑิตแพทย ์
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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 : ปรญิญาตร ี
 
ประสบการณ์พิเศษ :  
 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (Functional  Competencies) 

Functional  Competencies ระดับท่ีต้องการ 
1. ความรับผดิชอบในงาน (Accountability)  
2. การจัดการกับความเร่งด่วนของงาน (Dealing with Urgency)  
3. การวางแผนงานและการจัดการ (Planning and Organizing) 
 

2 
2 
2 

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others) 
1. มีทักษะความเป็นผู้น า 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ Office ในการปฏบิัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างด ี
3. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอยา่งด ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที ่
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต่างๆ 

 
 

ผู้จัดท า 
(Prepared By) 

 ผู้อนุมัต ิ
(Approved By) 

 ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledge By) 

 
(นางสาวสุนันทา  ปิ่นมุข) 
วันท่ี......./........./......... 

  
(นางสาวสุธัสสนีย์  สุขประเสริฐ) 

วันท่ี......./........./......... 

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

วันท่ี......./........./......... 
 


