รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3512405 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคนิคงานเลขานุการทางการแพทย์
(ภาษาอังกฤษ) Medical Secretary Technique

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก

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

คานา
รายวิ ช าเทคนิ ค งานเลขานุ ก ารทางการแพทย์ (Medical Secretary Technique) รหั ส วิ ช า
3512405 นี้ การจัดการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาสาระตามคาอธิบายรายวิชา เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน
การสอนซึ่งจัดไว้ 15 สัปดาห์ ได้แก่ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการงานเลขานุการทางการแพทย์
บทบาทหน้ าที่ในการทางานของเลขานุการทางการแพทย์ ภาวะผู้ นาและผู้ตาม เทคนิคการจัดการงาน
เลขานุการทางการแพทย์ การจัดการเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ การติดต่อประสานงาน การเขียนบันทึก การ
สรุปสาระสาคัญของการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทางการแพทย์ การนาเสนองานทางธุรกิจ
การเขีย นรายงานทางธุรกิจ การประชุมทางไกล การเขียนเพื่อการติดต่อสื่ อสาร จดหมายราชการและ
จดหมายธุรกิจ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนได้คานึงถึงผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
ไว้ และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริงต่อไป
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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
4
5
5
10
15
16
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3512405 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคนิคงานเลขานุการทางการแพทย์
(ภาษาอังกฤษ) Medical Seretary Technique
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนสินี สุขมาก
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์มนสินี สุขมาก ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม่
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานเลขานุการทางการแพทย์ บทบาทหน้าที่ใน
การทางานของเลขานุการทางการแพทย์ เทคนิคการจัดการงานเลขานุการทางการแพทย์ การ
จัดการเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ การติดต่อประสานงาน
1.2. เพื่อให้เกิดทักษะการเขียนบันทึก การสรุปสาระสาคัญของการประชุม การจดบันทึกรายงานการ
ประชุมทางการแพทย์ การนาเสนองานทางธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ การประชุม ทางไกล
การเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสาร จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ
1.3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การแก้เฉพาะหน้าได้อย่างมีหลักเกณฑ์
1.4. เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถนาความรู้จากงานเลขานุการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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1.5. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่องานเลขานุการในองค์การ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลั กการเกี่ย วกับการจัดการงานเลขานุการทางการแพทย์ บทบาทหน้าที่ในการ
ทางานของเลขานุการทางการแพทย์ ภาวะผู้นาและผู้ตาม เทคนิคการจัดการงานเลขานุการทางการแพทย์
การจัดการเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ การติดต่อประสานงาน การเขียนบันทึก การสรุปสาระสาคัญของการ
ประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทางการแพทย์ การนาเสนองานทางธุรกิจ การเขียนรายงานทาง
ธุรกิจ การประชุมทางไกล การเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสาร จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ
Concepts and principles of medical secretary management, medical secretary
roles and functions, leadership and fallowing, medical secretary management technique,
e-documentation management, coordination, writing memorandum, meeting summary,
arrangement for the medical minutes, business presentation, business report writing,
telecommucation, writing for communications, official correspondences and business
lettersจานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อภาค
เป็นรายกรณี
45 ชั่วโมงต่อภาค
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การศึกษา
การศึกษา
2. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั กศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ monsinee59@gmail.com และ
Line ID : 0640711833 หรื อ หมายเลขโทรศั พ ท์ 064 071 1833 หรื อ ที่ อ าคาร 3 ชั้ น 4 ห้ อ ง 344 ใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสั งคม
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2. มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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1.1.3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการหลักจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 1.1.4. มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2. วิธีการสอน
1.2.1. สร้ างวัฒ นธรรมองค์ก าร เพื่ อปลู กจิต ส านึ กขั้น พื้ น ฐานให้ กับ นั ก ศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรคณะในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.2. อาจารย์ผู้ สอนจัดการเรียนการสอบแบบผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมอบหมายให้ นักศึกษา
จัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒ นาจิตสาธารณะ และการทาประโยชน์ให้กับ
ชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่
ประจักษ์ นักศึกษาที่ทาประโยชน์ให้กับสังคม
1.2.3. อาจารย์ผู้สอนช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชาโดย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของหลักสูตรต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา
มุ่งเน้นในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. การประเมินผลคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่
พัฒ นาขึ้น ตามหลักวิชาการ และให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อไปนี้ อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน
เช่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผล
ตนเอง ผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น
1.3.3. ประเมิ น ผลจากการท ากิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรม การใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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 ทาง
การแพทย์
 2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนิ นงาน รวมทั้ งการปรั บปรุ งแผนงานให้ สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทางการแพทย์
2.1.4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประเทศและสังคมโลก
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2.2. วิธีการสอน
2.2.1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มี
ความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีทางการจัดการ การประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์การ และ
การมีศิลปะในการจัดการองค์การ
2.2.2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรื่อง
2.2.3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.4. การเรียนรู้จากเครือข่ายทางสังคม
2.2.5. เรียนรู้โดยการฝึกทาวิจัยกลุ่ม
2.3. วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ โดย
2.3.1. สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
2.3.2. การสอบระหว่างภาค
2.3.3. การสอบปลายภาค
2.3.4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และ
เอกสารรายงาน
2.3.5. ประเมินผลจากวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. สามารถสื บ ค้น ประมวลและประเมิ น ข้ อมูล จากหลายแหล่ งได้ ด้วยตนเอง มีค วามคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 3.1.2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และ
สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม ทาให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2. วิธีการสอน
3.2.1. การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม โดยจัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3.2.2. การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ/ศึกษาดูงาน
3.2.3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.2.4. การสอนโดยใช้แบบฝึกหัด กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบระหว่างภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
3.3.2. การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบัติ
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3.3.3. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน
3.3.4. ประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.3.5. การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
 1.1.2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม
 1.1.3. สามารถท างานเป็ น ที ม แสดงภาวะผู้ น าต่ อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2. วิธีการสอน
4.2.1. กาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับนักศึกษา บุคลากรของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.2.2. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าหรือ เข้ าร่ ว มโครงการเสริม สร้างความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
นักศึกษากับชุมชน โดยใช้โครงการเป็นฐาน
4.2.3. มอบหมายให้นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2. คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
4.3.3. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4. ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
4.3.5. การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
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 าธุรกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
 5.1.3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4. สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิ คการสื่อสารที่ เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ธุรกิจและหรือเลขานุการทางการแพทย์

8

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.2.2. จัดหาช่องทางให้มีการนาเสนอผลงาน
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
5.3.2. การสอบภาคปฏิบัติวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1

หัวข้อการสอน
- แนะน าบทเรี ย นและเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการเรียน
- ดู Clip เกี่ยวกับงานเลขานุการ
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ งาน
เลขานุการ

3

2

หัวข้อการสอน
- แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
จั ด ก าร งาน เล ข านุ ก ารท า ง
การแพทย์
Learning Outcome
- ผู้ เรี ย นมีค วามรู้เกี่ย วกับ แนวคิ ด
และหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
งานเลขานุการทางการแพทย์
หัวข้อการสอน
- บทบาทหน้าที่ในการทางานของ

3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1) อธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า จุ ด ประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
2) แนะนาหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
website เพิ่มเติม
3) ให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายประเด็ น ความ
แตกต่างของสมรรถนะของเลขานุการ
กับเลขานุการทางการแพทย์
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายประเด็ น การ
จัดการงานเลขานุการทางการแพทย์

(1) Powerpoint
(2) เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์

(1) Powerpoint
(2) เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(1) Powerpoint
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น และอภิ ป ราย (2) เอกสาร

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
2.1.1
อ.มนสินี

2.1.1,2.1.3
3.1.2
4.1.1,4.1.2

อ.มนสินี

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3

อ.มนสินี
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สัปดาห์ที่

4

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เลขานุการทางการแพทย์
Learning Outcome
- ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ บทบาท
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เลขานุการทางการแพทย์
หัวข้อการสอน
- ภาวะผู้นาและผู้ตาม
Learning Outcome
- ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ภาวะ
ผู้นาและผู้ตาม
หัวข้อการสอน
- เทคนิคการจัดการงานเลขานุการ
ทางการแพทย์
Learning Outcome
- ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค
การจั ด การงานเลขานุ ก ารทาง
การแพทย์
หัวข้อการสอน
- การจัดการเอกสารอีเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประเด็น บทบาทหน้ าที่ในการทางาน
ของเลขานุการทางการแพทย์

3

3

3

สือ่ การสอน
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
4.1.1-4.1.3
5.1.3

ผู้สอน

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(1) Powerpoint
2) ให้นักศึกษาสืบค้น และอภิปรายภาวะ (2) เอกสาร
ผู้ น าและผู้ ต ามเลขานุ ก ารทางการ
ประกอบการเรียน
แพทย์
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์
1) สอบย่อย
(1) Powerpoint
2) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(2) เอกสาร
3) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มนาเสนอเทคนิค
ประกอบการเรียน
การจัดการงานเลขานุการทาง
เทคนิคเลขานุการ
การแพทย์
ทางการแพทย์

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(1) Powerpoint
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น และอภิ ป ราย (2) เอกสาร
ภาวะการจัดการอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียน

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3

อ.มนสินี
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สัปดาห์ที่

7

8

9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการเอกสารอีเล็กทรอนิกส์
หัวข้อการสอน
- การติดต่อประสานงาน
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ติดต่อประสานงาน
หัวข้อการสอน
- ก า ร เขี ย น บั น ทึ ก ก า ร ส รุ ป
สาระสาคัญของการประชุม
Learning Outcome
- ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บันทึก การสรุป สาระสาคัญของ
การประชุม
หัวข้อการสอน
- การจดบันทึกรายงานการประชุม
ทางการแพทย์
Learning Outcome
- ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การจด
บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ทาง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์
Powerpoint
เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์
Powerpoint
เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์

3

1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อจาลอง
(1)
สถานการณ์การติดต่อประสานงาน
(2)
รวมถึงการแก้ปัญหา และการป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต

3

1) ให้นักศึกษาฟัง Clip เพื่อจดบันทึก
และสรุปสาระสาคัญของการประชุม
2) ให้นักศึกษานาเสนอวิธีการจดบันทึก

3

1) ให้นักศึกษาฟัง Clip เพื่อจดบันทึก
(1) Powerpoint
รายงานการประชุม
(2) เอกสาร
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดประชุมเพื่อจด
ประกอบการเรียน
บันทึกการประชุม
เทคนิคเลขานุการ
3) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
ทางการแพทย์

(1)
(2)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
5.1.3

ผู้สอน

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

12

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

การแพทย์
10

11

12

13

หัวข้อการสอน
- การนาเสนองานทางธุรกิจ
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
นาเสนองานทางธุรกิจ
หัวข้อการสอน
- การเขียนรายงานทางธุรกิจ
Learning Outcome
- ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานทางธุรกิจ

3

(1) Powerpoint
(2) เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(1) Powerpoint
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อเขียนรายงาน (2) เอกสาร
ทางธุรกิจตามหัวข้อที่ได้รับพร้อม
ประกอบการเรียน
นาเสนอวิธีการ
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

หัวข้อการสอน
- การประชุมทางไกล
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประชุมทางไกล
หัวข้อการสอน
- การเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสาร

3

1) ให้นักศึกษาสืบค้น และค้นคว้าวิธีการ
ประชุมทางไกล และนาเสนอตาม
รูปแบบต่างๆ
2) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

3

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มหาหัวข้อในการ

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3

อ.มนสินี

3

1) สอบย่อย
2) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
3) ให้นักศึกษานาเสนองานทางธุรกิจ

(1) Powerpoint
(2) เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์
(1) Powerpoint
(2) เอกสาร
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สัปดาห์ที่

14

15

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
- ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร
หัวข้อการสอน
- จดหมายราชการและจดหมาย
ธุรกิจ
Learning Outcome
- ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ จดหมาย
ราชการและจดหมายธุรกิจ
หัวข้อการสอน
- ให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าคู่ มื อ เทคนิ ค
งานเลขานุการทางการแพทย์
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ
เรียนตลอดภาคการศึกษาจัดทา
คู่มือเพื่อนาไปใช้ในการทางาน
สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อสารทางการแพทย์ นาเสนอเพื่อให้
กลุ่มอื่นนาไปปฏิบัติ

3

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให้นักศึกษาฝึกเขียนจดหมายธุรกิจ
และจดหมายราชการตามหัวข้อที่
ได้รับ

3

1) ให้นักศึกษานาเสนอคู่มือเทคนิคงาน
เลขานุการทางการแพทย์

3

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
สือ่ การสอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
ประกอบการเรียน 4.1.1-4.1.3
เทคนิคเลขานุการ 5.1.3
ทางการแพทย์
(1) Powerpoint
2.1.1-2.1.4
อ.มนสินี
(2) เอกสาร
3.1.1-3.1.3
ประกอบการเรียน 4.1.1-4.1.3
เทคนิคเลขานุการ 5.1.3
ทางการแพทย์
(1) Powerpoint
(2) เอกสาร
ประกอบการเรียน
เทคนิคเลขานุการ
ทางการแพทย์

2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3
4.1.1-4.1.3
5.1.3

อ.มนสินี

อ.มนสินี

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ที่ได้
ที่
(ระบุข้อ)
1
คุณธรรมจริยธรรม
2

3
4

-

5

-

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ตลอดภาคการศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา
- โครงการ/กิจกรรม
- การประสานงาน
- การนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
นาเสนอผลงาน

30%

สอบปลายภาค

30%

วิธีการประเมิน
- จิตสาธารณะ/จิตอาสา
- กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
- งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบ
- การทดสอบย่อย

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน

16

รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
มนสิ นี สุ ข มาก. (2561) เอกสารประกอบการเรี ย นเทคนิ ค งานเลขานุ ก ารทางการแพทย์ .
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
แพนด้า สไมล์. อัพเกรดการทางานสู่ยุค AEC. (2556). กรุงเทพฯ. ปราชณ์สานักพิมพ์.
วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์. (2540). กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม่ (2556). กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จากัด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1. ให้นักศึกษาหาข้อมูลการอบรมในหน่วยงานสาธารณสุข
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. ผลการสอบ
2.2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. การทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอน
4.2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ พิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
ตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2. เชิญวิทยากรจากหน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล
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