
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description)  

 
ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาไทย) :  
นางสาวจีระนันท์  ขลุ่ยกระโทก 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) :  
Miss. Jeeranan  Khluykarthok 

ชื่อต าแหน่งงาน :  ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร ฝ่าย/หน่วย :  งานแพทยศาสตรศกึษาและบริการ
การศึกษา 

วันรับต าแหน่ง :  16 มีนาคม 2558 ผู้บังคับบัญชา : นางสาวสุธสัสนยี ์ สุขประเสริฐ 
 
วัตถุประสงค์ของต าแหน่งงาน (Job Purpose) 
 

(สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ) 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.  ดูแลรับผดิชอบการเรียนการสอนรายวิชากลางนิสติแพทย์ชั้นปี 1 
2.  ดูแลรับผดิชอบการออกเยี่ยมบ้านของนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 
3.  ดูแลรับผดิชอบการจัดโครงการเวชจริยศาสตร์ส าหรับนสิิตแพทย์ 

 
 
ภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  
 

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator) 

ภาระงานหลัก 
งานการเรียนการสอน 

1. รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลาง 
1.1 จัดตารางสอนส าหรับนสิิตแพทย ์
1.2 ติดต่อประสานงานอาจารยผ์ู้สอน 
1.3 ติดต่อประสานงานวิทยากรภายในและ

ภายนอก 
1.4 สรุปผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอน 
1.5 สรุปเกรด เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการ

จัดการเรียนการสอน 
1.6 กรอกเกรดในระบบ supreme ของ

มหาวิทยาลยั 
2. รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือก 

2.1 จัดตารางสอนส าหรับนสิิตแพทย ์
2.2 ติดต่อประสานงานอาจารยผ์ู้สอน 
2.3 ติดต่อประสานงานวิทยากรภายในและ

ภายนอก 
2.4 สรุปผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอน 
2.5 สรุปเกรด เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการ

จัดการเรียนการสอน 
2.6 กรอกเกรดในระบบ supreme ของ

มหาวิทยาลยั 

 
 

1. รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
กลาง 

2. ดูแลรับผิดชอบการเชิญ
อาจารย์พิเศษสอน 

3. ดูแลรับผิดชอบการ
ประสานงานต่างๆ 

4. ดูแลรับผิดชอบการ
ติดตามการส่งรายงานของ
นิสิต 

5. ดูแลรับผิดชอบการติดต่อ
ประสานงานวิทยากร
ภายในและภายนอก 

6. รับผิดชอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร 

7. รับผิดชอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ 

8. ดูแลรับผิดชอบการกรอก
เกรดในระบบ supreme  
 
 

 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนท่ี
ก าหนด และถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ ์

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 



3. รับผิดชอบการออกเย่ียมบ้านของนิสิตแพทย์ปี 4 
3.1 จัดตารางการออกเยี่ยมบ้าน 
3.2 ประสานงาน รพ.สต.  เพื่อขออนุญาตน านสิิต

เข้าเยี่ยมบ้านในพ้ืนท่ีๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3.3 ติดต่อประสานงานอาจารย์พี่เลี้ยง และ

เจ้าหน้าท่ีเพื่อดูแลนิสติในการออกเยี่ยมบ้าน 
3.4 สรุปผลความพึงพอใจของนิสิต และพี่เลี้ยงใน

การออกเยี่ยมบา้น 
3.5 สรุปข้อมลูการส่งรายงานการเยี่ยมบ้านของ

นิสิต 
3.6 สรุปคะแนนเก็บเพื่อจัดท าเกรด 
3.7 กรอกเกรดในระบบ supreme ของ

มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

4. รับผิดชอบการจัดโครงการเวชจริยศาสตร์ส าหรับ
นิสิตแพทย์ 

4.1 จัดท าตารางสอน 
4.2 ติดต่อประสานงานอาจารยผ์ู้สอน 
4.3 ติดต่อประสานงานวิทยากรภายในและ

ภายนอก 
4.4 ท าหนังสือเชิญวิทยากร 
4.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ส าหรับท ากิจกรรม 
 

1. รับผิดชอบการออกเยี่ยม
บ้านของนิสิตแพทย ์

2. ดูแลรับผิดชอบการเชิญ
อาจารย์พิเศษสอน 

3. ดูแลรับผิดชอบการ
ประสานงานต่างๆ 

4. ดูแลรับผิดชอบการ
ประสานงานการจัดรถ
ส าหรับการออกเยี่ยมบ้าน 

5. ดูแลรับผิดชอบการ
ติดตามการส่งรายงานการ
เยี่ยมบ้านของนิสติ 

6. รับผิดชอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ 

7. ดแูลรับผิดชอบการกรอก
เกรดในระบบ supreme 

 
1. รับผิดชอบการจัด

โครงการเวชจริยศาสตร์ส 
2. ดูแลรับผิดชอบการจัดท า

หนังสือเชิญวิทยากร
ภายในและภายใน 

3. ดูแลรับผิดชอบการ
ประสานงานต่างๆ 

4. ดูและรับผดิชอบการ
ประสานงานเรื่องห้อง จัด
เลี่ยง ต่างๆ 

5. รับผิดชอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ 
 

- ระดับความส าเร็จในการ
ออกเยี่ยมบ้านของนิสิตแพทย์
ปี 4 สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด และถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จในการ
จัดโครงการ สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนท่ี
ก าหนด และถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ ์

 

 

ภาระงานรอง(ถ้ามี) 
งานท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก ่
- ช่วยงานรับนิสิตใหม่ประจ าป ี
- ช่วยคุมสอบ MEQ ของคณะแพทยศาสตร ์
- ช่วยคุสอบ OSCE ของคณะแพทยศาสตร ์
- ช่วยคุมสอบ กสพท. 
- เข้าร่วมประชุม / อบรม / สมัมนา 
- เข้าร่วมกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ และ

มหาวิทยาลยั 
- ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม 5ส ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 

 
 

  

 
 
 
 



ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 
 

Competency ระดับที่ต้องการ 
Core Competency  

- M = Merits = มีคุณธรรมและจรยิธรรม  
- E = Excellence = มุ่งผลส าฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน  
- D = Devotion  to customers = มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคญั  
- S = Social  Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อสังคม, มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
- W = Well  Being = ส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่บุคลากร  
- U = Unity = สร้างความผูกพันและความรักในองค์กร  

 

 
 
 
 
 

 

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

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

 
20 

 
คุณสมบัติอื่น ๆ (Others) 
 
1. มีทักษะความเป็นผู้น า  
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ Office ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอยา่งดี  
3. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านต่างๆ 

 
 
 

ผู้จัดท า 
(Prepared By) 

 ผู้อนุมัต ิ
(Approved By) 

 ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledge By) 

 
(นางสาวจีระนันท์ ขลุย่กระโทก) 

วันท่ี......./........./......... 

  
(นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ) 

วันท่ี......./........./......... 

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

วันท่ี......./........./......... 
 

 
 
 


