รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3514802 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Medical Secretary

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์มนสินี สุขมาก

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ
ทางการแพทย์ พบว่ าการเสริ ม สร้ างทั กษะส าหรั บ การปฏิ บั ติ งาน โดยการจัด การเรีย นการสอนที่ เป็ น
ภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่จาเป็นในการสร้างความโดดเด่นและเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วย
เหตุนี้หลักสูตรจึงเล็งเห็นถึงความจาเป็นที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงจัดให้มีรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชีพ เลขานุ การทางการแพทย์ โดยมีอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรและตัว แทนหน่ว ยงานที่
นั กศึกษาเข้ารับ การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพร่ว มกันทาการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพทาง
เลขานุการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวจึงจะสาเร็จ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร จานวนชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่สามารถออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
5
8
9
9
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3514801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Medical Secretary
2. จานวนหน่วยกิต
5(0-30-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนสินี สุขมาก
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ปวีณา สปิลเลอร์
ตอนเรียน A1
(2) ผศ.ดร.อุบล ชื่นสาราญ
ตอนเรียน A1
(3) ดร.รภัทภร เพชรสุข
ตอนเรียน A1
(4) อาจารย์ มนสินี สุขมาก
ตอนเรียน A1
(5) อาจารย์ เนตรนภา ประชายะกา
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้ และทักษะมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางานเป็นทีม การประสานงาน การแก้ปัญหาในการทางาน
1.3 เพือ่ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการทางาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการทางาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ฝึกปฏิบั ติงานด้านงานส านักงานและงานเลขานุการในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สั งกั ด หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาโดยน าความรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกั บรายละเอียด
ของการฝึกประสบการณ์ และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาจาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Practice working in administrative or secretarial tasks in the government or private
hospital or related organization under supervised teachers; applying knowledge and
experiences into work place; setting orientation and post training about field experience in
medical secretary to discuss about the problems and solutions of field experience.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
-

-

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกงาน 450 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
-

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้ วยการติดต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่ าน หรือที่อาคาร 3
ชั้น 4 ห้อง 344 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิง่ แวดล้อม
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 1.1.2

มีความพอเพีย งเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลั กจริยธรรม คุณ ธรรมที่มีความส าคัญทางธุร กิจและหรือทาง
การแพทย์ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การบันทึกการให้คะแนนของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์ ได้แก่ การทางานตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ x
ฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และหรื อ ท าง
การแพทย์
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2.1.3 มีค วามรู้ แ ละความเข้าใจในสาระส าคั ญ เกี่ ยวกั บ กระบวนการบริ ห ารธุร กิจ ในด้านการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
การปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทางการแพทย์
 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การบันทึกการให้คะแนนของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ประเมินจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่ อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
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3.2 วิธีการสอน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การบันทึกการให้คะแนนของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทางานเป็น กลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็น ทีม แสดงภาวะผู้น าสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็ นต่า งอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม
 4.1.3 มีความรับผิ ดชอบในการทางานกับผู้อื่น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การบันทึกการให้คะแนนของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ด้านพฤติกรรม การแสดงออก การควบคุมอารมณ์ การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาจากการทางานเป็นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดาเนินงานเลขานุการทางการแพทย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การบั น ทึก การให้ คะแนนของผู้ ค วบคุ มการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ /หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน/
ผู้รับผิดชอบ จากการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยโปรแกรมหรือเทคโนโลยีที่อานวย
ความสะดวกต่อการทางาน และสามารถสื่อสารทาความเข้าใจในการทางานได้
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1-15

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- Learning Outcome

450

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1,2,3,4

แหล่ง
ฝึกงาน

1. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์
2. สามารถปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย และ
แก้ปัญหาได้
3. สามารถสื่อสาร และ
ประสานงานฝ่ายต่างๆได้
4. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
1.1.1-1.1.4
2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.1-5.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรงต่อเวลา
แก้ปัญหาในการทางาน

1-15

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก 2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา สอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับหน่วยงานประเมินผล
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาข้อมูลที่ได้จากการนิเทศนักศึกษา และข้อมูลคาแนะนาจากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ให้นักศึกษานาเสนอข้อมูลการฝึกประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้รับทราบ พร้อมทั้งตอบคาถาม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลจาข้อ 1 2 และ 4 มาสรุปเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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