รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขา

: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
: คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
: หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Management Program in Medical Services
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย)
การจัดการบัณฑิต (การบริการทางการแพทย์)
กจ.บ. (การบริการทางการแพทย์)
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Management (Medical ServiceS)
B.M. (Medical ServiceS)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
1
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการจั ดการบั ณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ เป็นหลักสู ตรใหม่ เริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการวิ ช าการประจาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการประชุม ครั้ ง ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) ผู้ช่วยแพทย์ในคลินิกตรวจต่าง ๆ ในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
2) เลขานุ การในหน่ วยงานฝ่ ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายบริหาร ในโรงพยาบาลหรือ สถาน
ประกอบการอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เจ้าหน้าที่ธุรการในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ นามสกุ ล เลขประจ าตั วบัต รประชาชน ตาแหน่ ง และคุณ วุฒิ การศึก ษาของอาจารย์ ผู้รั บ ผิด ชอบ
หลักสูตร

1. ดวงหทัย แสงสว่าง

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
1249900020xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-

2. ดร.ดรุณวรรณ สมใจ

3750200310xxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3. วิภาวรรณ เพ็งพานิช

1249900046xxx

-

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
- บธ.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2550)
- ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2552)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
- พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (2537)
- วท.ม. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)
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ชื่อ-สกุล
4. Dr.Yin Yushan

5. อิสรีย์ เหลืองวิลยั

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
Passport No :
ED6233912

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-

3101400240xxx

-

คุณวุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Modern Chinese Literature)
Peking University (2009)
- M.A. (Modern Chinese Literature)
Shandong University (2004)
- B.A. (Chinese Language and Literature)
Shandong University (2001)
- พย.ม. (บริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
- ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553)
- พย.บ.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2542)
- หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน กิโลเมตรที่ 18 ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน / แหล่งฝึกงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มของสถานการณ์ธุรกิจ โรงพยาบาลหรือ สถานประกอบการด้าน
สุขภาพ ที่นามาใช้ในการพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ
บริการสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งมีการขยายตัวและการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมากขึ้น
รวมทั้ ง มี โ รงพยาบาลเอกชนหลายแห่ ง ขยายฐานลู ก ค้ า สู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ส่ ง ผลให้ โ รงพยาบาลหรื อ สถาน
ประกอบการด้านสุขภาพ มีความต้องการบุคลากรด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นบุคลากรที่
ทางานสนับสนุน ทาให้โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการสุขภาพ ขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถด้านเลขานุการ การจัดการด้านเอกสาร การบริการทางการแพทย์
และความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และมีทักษะเฉพาะทางอื่นๆ เช่น
ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การมีจิตวิทยาบริการ เป็นต้น บุคลากรด้าน
สนับสนุนบริการทางการแพทย์ จึงเป็นกลไกสาคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการดาเนินงานในโรงพยาบาลหรือ
สถานประกอบการด้านสุขภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา
สาหรับผู้ที่ทางานแล้วที่ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านบริการทางการแพทย์ จึงเห็นควรมีการรับ
นักศึกษาภาคสมทบ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุด หรือนอกเวลาการทางาน
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นามาใช้ในการพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น
มาจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การจ้างคนทางานที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบ
โลกาภิวัฒน์ รวมถึงการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาให้ มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ มุ่งเน้นผลลัพธ์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีไทยด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลักสูตรให้ มีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับและรองรับกับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการผลิตบุคลากรที่สามารถทางานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลหรือ สถานประกอบการด้านสุขภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้ มีจิตวิทยาการ
บริการ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในการทางานได้ มีทักษะเฉพาะ
ทางที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้ แก่องค์กรอย่างมี
คุณภาพนอกจากจะเปิ ดการเรีย นการสอนส าหรับนักเรียนในระบบปกติแล้ ว ยัง ขยายกลุ่ มสู่ผู้ ที่ทางานแล้ ว ที่
ต้องการพัฒนาตนเอง โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาทางาน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒ นาหลั กสู ต รได้ ส อดคล้ อ งกับ วิสั ย ทัศน์ ของมหาวิทยาลั ย ที่เป็ นมหาวิท ยาลั ยที่เ ป็นศู นย์ก ลาง
การศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายในปี 2575 และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานระหว่างด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านภาษาจีน ที่ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ของอาจารย์ รวมทั้งมี
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่ดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดยรับผิดชอบดาเนินการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการทรัพ ยากรบุค คล เพื่อ ปฏิบัติง านด้า นสนับ สนุน การบริก ารทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องประกอบด้วยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เช่น
ด้านการศึกษาทั่วไป ด้านภาษาจีน ด้านสุขภาพ ด้านการจัดการ และด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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คณะศิลปศาสตร์ รั บผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิช า
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ รับผิดชอบหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน รับผิดชอบหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาจีน กลุ่มวิชาการบริการทางการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบกลุ่มวิชาการบริการทางการแพทย์
คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหาร กลุ่มวิชาการ
บริการทางการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบกลุ่มวิชาการบริการทางการแพทย์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การบริก ารทางการแพทย์ เ ป็น การดาเนิน งานร่ว มกัน ระหว่า งการให้บ ริก ารทางการแพทย์กับ การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทางานของฝ่ายแพทย์ ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายบริหาร รวมถึง
ตอบสนองความต้อ งการของผู ้ร ับ บริก ารในโรงพยาบาล บุคลากรที่ทาหน้าที่ สนับสนุนบริการทางการแพทย์
จาเป็นต้องมีความรู้ มีความสามารถมีทักษะในการดาเนินงานสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ให้ดาเนินไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและพร้อมรับใช้สังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการบริการทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้
2) เพื่อให้บัณฑิตประยุกต์ความรู้ด้านเลขานุการ ด้านสุขภาพ ด้านจัดการโรงพยาบาล และการบริการทาง
การแพทย์ กับงานด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ได้
3) เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาจีนกับงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
- พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ก ารทางการแพทย์ ให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของแหล่งงานและการเปลี่ยนแปลง
ของระบบสุขภาพ
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั และบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ติดตามการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- สารวจความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตและบัณฑิต
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน ความ
ต้องการของผู้ประกอบการ

หลักฐานตัวบ่งชี้
- เอกสารหลักสูตร

- รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการสารวจภาวการณ์
มีงานทาของบัณฑิต
- สนับสนุนเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้น - จานวนรายวิชา/กิจกรรม ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญให้หลากหลาย
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- สนับสนุนบุคลากรทาวิจยั และให้บริการ - ปริมาณงานวิจัย/ บริการวิชาการต่อ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
อาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์ และอาจ
เปิดภาคฤดูร้อนได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 หมวด 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคปกติ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ภาคสมทบ
วันทาการปกติ 1 วัน เวลา 17.30-20.30 น
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าอนุปริญญา (การเทียบโอน)
4) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
6) ไม่เป็นคนวิกลจริต
7) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
8) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
9) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานหรือกาลังประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
(ภาคสมทบ)
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ภาคปกติ
1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2) สอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
ภาคสมทบ
1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
3) หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เป็นผู้ส่ง
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัย กาหนดเป็นกระบวนการคัดเลือกเป็นรายกรณี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เป็นหลักสูตรใหม่
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
เป็นหลักสูตรใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ

2562
80
80

2563
80
72
152

ปีการศึกษา
2564
80
72
68
220

2565
80
72
68
64
284
64

2566
80
72
68
64
284
64

หมายเหตุ : จานวนนักศึกษาภาคปกติ 40 คน และภาคสมทบ 40 คน
คาดว่าปีแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ผ่าน ประมาณร้อยละ 10 ปีที่ 2- 3 คาดว่าจะมีนกั ศึกษาลาออกและสอบไม่ผ่านร้อยละ 5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา +ค่าลงทะเบียน

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

จานวนนักศึกษา (คน)

80

152

220

284

284

รวมรายรับ (บาท)

5,260,000

9,994,000

14,465,000

18,673,000

18,673,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาร่วมสอน
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ(ห้องเรียน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง*
รวม ก
ข. งบลงทุน
1. ค่าหนังสือ/ตารา/วารสาร
2. ครุภัณฑ์
3. วัสดุ/อุปกรณ์ทางการศึกษา
รวม ข
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา (คน) **
ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 1 คน (บาทต่อปี)

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

1,428,000
312,441
555,000
1,790,800
4,086,241

1,668,000
552,838
1,200,000
3,402,520
6,823,358

1,908,000
644,074
1,800,000
4,924,700
9,276,774

2,148,000
644,074
1,845,000
6,357,340
10,994,414

2,388,000
644,074
1,845,000
6,357,340
11,234,414

100,000
200,000
200,000
500,000
4,586,241
80
57,328

100,000
200,000
200,000
500,000
7,323,358
152
48,180

100,000
200,000
200,000
500,000
9,776,774
220
44,440

100,000
200,000
200,000
500,000
11,494,414
284
40,473

100,000
200,000
200,000
500,000
11,734,414
284
41,318

2565

2566

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นค่าเฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน หนังสือ
ค่าสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย/ค่าใช้จ่ายดาเนินงานความร่วมมือต่างๆ
** หมายถึง จานวนนักศึกษารวมทั้งหมด
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2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 6 การศึกษาข้ามสถาบัน การย้ายสาขาวิชา การย้ายรอบ และการ
โอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
23

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2

- กลุ่มวิชาภาษา

9

1.2 วิชาเลือก

7

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน

36

- กลุ่มวิชาเอก

55

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา (Course Number) ประกอบด้วยอักษร 2 ตัว ตามด้วยเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
CN หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาจีน
CS หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
EG หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
GE หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MA หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
MC หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
MG หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยกลุ่มวิชาด้านการจัดการ
ST หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
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รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน
หมายถึง
ระดับชั้นปี
เลขหลักร้อยและหลักสิบ
หมายถึง
ลาดับวิชา
เลขหลักหน่วย
หมายถึง
หน่วยกิต
การกาหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่วยกิตรายวิชาใช้รหัส ดังนี้
A (B1/B2 - C1/C2 - D1/D2)
A หมายถึงจานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึงจานวนหน่วยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
C1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง
C2 หมายถึง จานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองต่อสัปดาห์
D1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
D2 หมายถึง จานวนชั่วโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์
หมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด B1 + C1+ D1 = A

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
23 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
GE 1082 โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(WorldViews and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
GE 1142 จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 หน่วยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
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กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
2) วิชาเลือก
7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and Wisdom)
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
GE 2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
GE 2212 ภาวะผู้นากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
GE 2162 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
กลุ่มวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
CN 1113 ภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese I)
CN 1123 ภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese II)
CN 1213 การฟัง–พูดภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Listening – Speaking)
CN 2113 ภาษาจีน 3
3(3/3-0-0)
(Chinese III)
CN 2123 ภาษาจีน 4
3(3/3-0-0)
(Chinese IV)
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation I)
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation II)
EG 5033 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening - Speaking for Professional Purposes)
EG 5043 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading - Writing for Professional Purpose)
MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
MG 1303 องค์การและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Organization and Management)
ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Statistics Analysis for Health Care)
2) กลุม่ วิชาเอก 55 หน่วยกิต
CN3503 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
3(3/3-0-0)
(Chinese for the Office)
CN 3843 ภาษาจีนสาหรับงานเลขานุการ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Secretaries)
MC 2013 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลและงานบริการทางการแพทย์ 3(3/3-0-0)
(Introduction to Hospitals and Medical Services)
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MC 2023 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือดูแลบุคคล
3(3/3-0-0)
(Basic knowledge for Health Care)
MC 2033 ศัพท์ทางการแพทย์สาหรับบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Medical Terminology for Medical Services)
MC 2043 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงในงานบริการทางการแพทย์ 3(3/3-0-0)
(Quality Improvement and Risk Management in Medical Services)
MC 2053 กฎหมายสาหรับการบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Lawfor Medical Service)
MC 3063 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในหนวยบริการสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Introduction to Health care Management)
MC 3073 หลักการเลขานุการทางการแพทย์และงานสารบรรณ
3(3/3-0-0)
(Principle of Medical Secretary and Document)
MC 3083 การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Management Information System for Medical Service)
MC 3092 การจัดประชุมสาหรับบริการทางการแพทย์
2(2/2-0-0)
(Medical Services Meeting)
MC 3102 ระบบสารสนเทศสุขภาพการบริการและคลินิก
2(2/2-0-0)
(Health Information System of Services and Clinical)
MC 3113 ภาษาจีนสาหรับงานผู้ช่วยแพทย์
3(3/3-0-0)
(Chinese for Medical assistant)
MC 3123 การวิจัยด้านบริการทางการแพทย์
3(2/2-1/2-0)
(Research in Medical Services)
MC 3133 ผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3/3-0-0)
(Leader and Team Working)
MC 3143 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3/3-0-0)
(Psychology for Service and Personality Development)
MC 3153 เวชสถิติสาหรับบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Medical Statistics of Medical Service)
MC4166 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) *
(Co-operative Education)
MC 4174 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์
4(0-0-4/16) **
(Practice in Medical Service)
MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย์
2(0-2/4-0) **
(Seminar in Medical Services)
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หมายเหตุ นักศึกษาเลือกศึกษาดังนี้
1. รายวิชา MC 4166 สหกิจศึกษา * หรือ
2. รายวิชา MC 4174 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์** และ MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย์**

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้
ตามความสนใจ
3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

CN 1113 ภาษาจีน 1

3

CN 1213 การฟัง-พูดภาษาจีน

3

3

0

0

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร

3

3

0

0

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1

3

2

2

0

GE 1142 จีนศึกษา

2

2

0

0

GE 1172 การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

2

1

2

0

MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ

3

3

0

0

19

17

4

0

รวม

รวม 19 หน่วยกิต จานวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

CN 1123 ภาษาจีน 2
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1

3
3

3

0

0

GE 1082 โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต

2

2

0

0

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

2

2

0

0

GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก

2

2

0

0

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2

2

0

0

……....

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)

1

0

2

0

...…….

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)

2

2

0

0

17

16

2

0

รวม

รวม 17 หน่วยกิต 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

CN 2113 ภาษาจีน 3

3

CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2

3

3

0

0

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

3

2

2

0

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้

2

2

0

0

MG 1303 องค์การและการจัดการ

3

3

0

0

ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ

3

3

0

0

...…….

2

2

0

0

19

18

0

0

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)
รวม

รวม 19 หน่วยกิต จานวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

CN 2123 ภาษาจีน 4

3

CN 3503 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
MC 2013 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลและงานบริการ
ทางการแพทย์
MC 2023 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการชวยเหลือดูแลบุคคล

3

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

MC 2033 ศัพท์ทางการแพทย์สาหรับบริการทางการแพทย์

3

3

0

0

...…….

2

2

0

0

17

17

0

0

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)
รวม

รวม 17 หน่วยกิต จานวน 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

CN 3843 ภาษาจีนสาหรับงานเลขานุการ

3

EG 5033 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

3

3

0

0

3

3

0

0

3
3

3
3

0
0

0
0

3
18

3
18

0
0

0
0

MC 2043 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงในงานบริการ
ทางการแพทย์
MC 2053 กฎหมายสาหรับการบริการทางการแพทย์
MC 3063 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในหน่วยบริการ
สุขภาพ
…………. เลือกเสรี (1)
รวม

รวม 18 หน่วยกิต จานวน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

MC 3073 หลักการเลขานุการทางการแพทย์และงานสารบรรณ

3

MC 3083 การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับบริการทางการแพทย์

3

3

0

0

MC 3092 การจัดประชุมสาหรับบริการทางการแพทย์

2

3

0

0

MC 3102 ระบบสารสนเทศสุขภาพบริการและคลินิก

2

2

0

0

MC 3113 ภาษาจีนสาหรับงานผูช้ ่วยแพทย์

3

3

0

0

………….

3

3

0

0

16

16

0

0

เลือกเสรี (2)
รวม

รวม 16 หน่วยกิต จานวน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
3
0
0

EG 5043 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

3

MC 3123 การวิจัยด้านบริการทางการแพทย์

3

2

2

0

MC 3133 ผู้นาและการทางานเป็นทีม

3

3

0

0

MC 3143 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ

3

3

0

0

MC 3153 เวชสถิติสาหรับบริการทางการแพทย์

3

3

0

0

15

14

2

0

รวม

รวม 15 หน่วยกิต จานวน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
MC4166 สหกิจศึกษา

6

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
0

0

40

รวม 6 หน่วยกิต จานวน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ
MC 4174 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์

4

0

0

16

MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย์

2

0

4

0

รวม 6 หน่วยกิต จานวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ 23 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 1172 การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพและการดาเนินชีวิตแบบ
องค์รวม โครงสร้างและหน้าที่การทางานของร่างกายมนุษย์ ชีวิตกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาล
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนาความรู้ และทักษะการออกกาลังกาย
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม การฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
GE 1082

โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของโลกทัศน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิตที่
ดีงาม เพื่อเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศน์ที่มีต่อ
การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศาสตร์เกี่ยวกับความเข้าใจตนเอง การตระหนักในคุณค่าของตน ความเข้าใจผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์
การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดารงชีวิต เสริมสร้างการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปัญหา
และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปรั บ ตั ว ของไทยด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มของภูมิภาคเอเชียและสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาคมโลก
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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GE 1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ นมา และความหมายของปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตร
ทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดาริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142

จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาและวิถีแห่งจีน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2หน่วยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและโปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้นข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและแหล่ง ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตและสังคม ด้านการฟังพูด การอ่านและการเขียน การฟังและการอ่าน
จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
เพื่อเป็น เครื่ องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร
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GE 1053

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูด
ในชีวิตประจาวัน
GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
วิชาบังคับก่อน : GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการ
ฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
2) วิชาเลือก 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม ความดีและ
ความจริง ความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม
คุณค่าแห่งความงามของชีวิต
GE 2192

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and wisdom)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย บทบาทหน้าที่ การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความหลากหลายและลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิตและ
แบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยกับการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ในยุคโลกาภิวัตน์
GE 2292

การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและคุณค่าของการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์กับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ
การใช้ปัญญาหาเหตุผลและการวิเคราะห์การใช้เหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจาวัน
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GE 2242

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและการดาเนินชีวิตของบุคคลต่างวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสาคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การเลือกใช้สื่อและเตรียมสารให้เหมาะกับผู้รับสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
GE 2212

ภาวะผู้นากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของผู้ นาและภาวะความเป็นผู้นา การพัฒนาและบูรณาการกระบวนการทางการจัดการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น
GE 2162

ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผู้ที่ประสบผลสาเร็จในการเรียน เตรียมพร้อมที่จะเรียน
ด้วยการสร้างแรงจู งใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การตั้งเป้าหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ
บริหารเวลา การสร้างสมาธิในการเรี ยน การจดบันทึกคาบรรยาย การอ่าน การเตรียมตัวสอบ การทาข้อสอบ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
GE 2142

อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒ นาการของอาเซีย น ความเป็ นมาของชาติส มาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความร่ว มมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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GE 2152

ผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ ที่สามารถนาไปใช้ในการ
เป็นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดย
การใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางการ
คานวณ โปรแกรมเพื่อการนาเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสาหรับการพัฒนาเว็บเพจ
การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งาน
กลุ่มวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัทอักษรพินอิน โดยเน้นการฟัง พูดคาศัพท์ รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ประจาวันและวิชาพื้นฐาน
ความรู้ด้านไวยากรณ์เบื้องต้น
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
CN 1113 ภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคความเดียวและประโยคความรวมที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์พื้นฐาน วิธีการ
เขียนและจดจาตัวอักษรจี น โดยเน้ นทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนและการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคาศัพท์
ภาษาจีนไม่น้อยกว่า 600 คา
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CN 1123 ภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese II)
วิชาบังคับก่อน : CN 1113 ภาษาจีน 1
คาศัพท์ วลี และโครงสร้ างประโยคเชิงซ้อนที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์พื้นฐาน การศึกษาคาศัพท์ใหม่
ภาษาจีนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 600 คา
CN 1213 การฟัง–พูดภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Listening – Speaking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น การฝึกฝนโดยใช้ประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ ที่สมมุติขึ้นจาก
สถานการณ์และโอกาสต่างๆ การฝึกฝนการฟังแล้วพูดสรุปใจความสาคัญ
CN 2113 ภาษาจีน 3
3(3/3-0-0)
(Chinese III)
วิชาบังคับก่อน : CN 1123 ภาษาจีน 2
คาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์จีน โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียนภาษาจีน การศึกษาคาศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 600 คา
CN 2123 ภาษาจีน 4
3(3/3-0-0)
(Chinese IV)
วิชาบังคับก่อน : CN 2113 ภาษาจีน 3
คาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อน ระบบไวยากรณ์จีน โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่านการเขียน
ภาษาจีนจากความเรียง นิทาน หรือบทความสั้นๆ การศึกษาคาศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 600 คา
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : CN 1213 การฟัง – พูดภาษาจีน
ทักษะการสนทนาโต้ตอบ โดยฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
สานวนและรูปประโยค
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
ทักษะการสนทนาโต้ตอบ โดยเน้นภาษาพูดและภาษากึ่งทางการเป็นหลัก ฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมุติ
ขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ฝึกสรุปใจความจากเนื้อหาบทสนทนาที่เรียน รวมทั้งการศึกษา คาศัพท์ สานวนและ
รูปแบบประโยคที่ยาวและซับซ้อนขึ้น
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EG 5033 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening - Speaking for Professional Purposes)
วิชาบังคับก่อน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่าง ๆ ทักษะการสนทนา การนาเสนอในที่
ประชุม และการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
EG 5043 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading - Writing for Professional Purpose)
วิชาบังคับก่อน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจับใจความในภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนงาน โดยใช้คาศัพท์
และสานวนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาชีพ
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจานวนจริง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเส้นตรง การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นโดยใช้กฎของเครเมอร์ แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ความน่ า จะเป็ น การแจกแจงความน่ า จะเป็น แบบไม่ ต่อ เนื่ อ งและ
แบบต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าจากตัวอย่างสุ่ม
MG 1303 องค์การและการจัดการ
3 (3/3-0-0)
(Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิด และทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ โดยศึกษาถึงหน้าที่ทางการจัดการ
ประกอบด้ว ย การวางแผน การจั ด องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ การชี้นาและการบังคับบัญชา การ
ติดต่อสื่อสาร การจูงใจและการควบคุม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการบริหารธุรกิจ การจัดการใน
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่
ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Statistics Analysis for Health Care)
วิชาบังคับก่อน : MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท
การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติการเกิด -ตาย (Vital Statistics) และ
ตารางชีพ (Life Table)
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2) กลุม่ วิชาเอก
55 หน่วยกิต
CN 3503 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
3(3/3-0-0)
(Chinese for the Office)
วิชาบังคับก่อน : CN 1123 ภาษาจีน 2
ศึกษาคาศัพท์และสานวนจีนซึ่งใช้ในสานักงาน โครงสร้างองค์กร การเขียนแผนงาน และหน้าที่ของงาน
ตาแหน่งต่างๆ การจัดเก็บแฟ้ม รวมทั้งการจดบันทึกรายงานการประชุม
CN 3843 ภาษาจีนสาหรับงานเลขานุการ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Secretaries)
วิชาบังคับก่อน : CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
บทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของเลขานุการ คาศัพท์ สานวนภาษาจีนและความรู้เบื้องต้นที่จาเป็น
สาหรับงานเลขานุการ ได้แก่ การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ตาแหน่งเลขานุการ การพิมพ์ รับ -ส่งและจัดเก็บ
เอกสารหนังสือ การจัดประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือ
โทรคมนาคมอื่นๆ ทักษะการสนทนาสื่อสารโดยฝึกฝนจากสถานการณ์จาลอง
MC 2013 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลและงานบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Introduction to Hospitals and Medical Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย หน้าที่ ประเภทของโรงพยาบาล การจัดองค์กรในโรงพยาบาล โครงสร้างการบริหารของ
โรงพยาบาล โครงสร้างการบริหารฝ่ายแพทย์ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายบริหาร การดาเนินงานของงานบริการทางแพทย์
และงานเลขานุการ รวมถึงการบริหารงานพัสดุในงานบริการทางการแพทย์
MC 2023 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือดูแลบุคคล
3 (3/3-0-0)
(Basic knowledge for Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู
สภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใช้ยาสมเหตุผล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิผู้ป่วย
MC 2033 ศัพท์ทางการแพทย์สาหรับบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Medical Terminology for Medical Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ ระบบต่างๆของร่างกาย โครงสร้างของคา การจาแนกส่ วน
ประกอบของคาศัพท์เกี่ยวกับโรค และการทาหัตถการทางการแพทย์ คาศัพท์ทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในกระบวนการ
วินิจฉัยและรักษาโรค คาศัพท์เกี่ยวกับเวชระเบียน และการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์
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MC 2043 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงในงานบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Quality Improvement and Risk Management in Medical Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในงานบริการทางการแพทย์ การพัฒนา
คุณภาพบริการทางการแพทย์ ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยงในงานบริการทางการแพทย์
MC 2053 กฏหมายสาหรับการบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Law for Medical Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายวิชาชีพแพทย์ พยาบาล สิทธิผู้ป่วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันสุขภาพ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนผู้ประสบภัย
จากรถ ประกันสุขภาพภาคเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์
MC 3063 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในหนวยบริการสุขภาพ
3 (3/3-0-0)
(Introduction to Health care Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการในหนวยบริการสุขภาพ การบริหารจัดการหนวยบริการสุขภาพ การแยก
ประเภทผู ป วย การควบคุมการติดเชื้อ การเตรียมอุปกรณที่ใชในการแพทยและการพยาบาล การดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช
MC 3073 หลักการเลขานุการทางการแพทย์และงานสารบรรณ
3(3/3-0-0)
(Principle of Medical Secretary and Document)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดงานเลขานุการทางการแพทย์ บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการ หลักมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการปฏิบัติในการติดต่อประสานงาน การจัดการเวลาและการวางแผน การแก้ปัญหาในการทางาน การจัดการ
บันชีการเงินสาหรับสานักงาน ความรู้เบื้องต้นงานธุรการและงานสารบรรณ ระบบหนังสือและการบันทึก การ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ
MC 3083 การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Management Information System for Medical Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายงานการประชุม ตารางออกตรวจ การนัดหมายและแบบฟอร์ม
เอกสารต่างๆ ระบบสารสนเทศบริการส่วนหน้าและบริการผู้ป่วย ระบบสารสนเทศทางการบริหารและสานักงาน
เช่น สถิติผู้ป่วย ต้นทุน อัตรากาลัง
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MC 3092 การจัดประชุมสาหรับบริการทางการแพทย์
2(2/2-0-0)
(Medical Services Meeting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รูปแบบและเทคนิคการจัดประชุมสาหรับบริการทางการแพทย์ การ
วางแผนการประชุม การดาเนินการประชุม การจัดทารายงานการประชุม การจัดประชุมวิชาการและการจัดสัมมนา
MC 3102 ระบบสารสนเทศสุขภาพการบริการและคลินิก
2(2/2-0-0)
(Health Information System of Services and Clinical)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบทะเบียนผู้ป่วย ระบบงานรับผู้ป่วยใน จาหน่าย และย้าย/ส่งต่อผู้ป่วย ระบบการตรวจสอบสิทธิ
การรักษาพยาบาล ระบบนัดหมายผู้ป่วย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก ระบบงานพยาบาล ระบบห้องยา
ระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ระบบภาพทางการแพทย์ ได้แก่ Picture Archiving and Communication
System (PACS), Radiology Information System (RIS) ระบบงานการเงิน และระบบบริหารทรัพยากรของ
องค์กร ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วย
MC 3113 ภาษาจีนสาหรับงานผู้ช่วยแพทย์
3 (3/3-0-0)
(Chinese for Medical assistant)
วิชาบังคับก่อน : CN 1123 ภาษาจีน 2
ศึกษาคาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยค เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนจากความเรียง
บทความสั้นๆ พร้อมทั้งศึกษาศัพท์ทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการเบื้องต้น การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจพิเศษ เครื่องมือทางการแพทย์ที่พบบ่อย การใช้ภาษาจีนในการแก้ไขปัญหา
MC 3123 การวิจัยด้านบริการทางการแพทย์
3(2/2-1/2-0)
(Research in Medical Services)
วิชาบังคับก่อน : ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
แนวคิดการวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย รวมทั้งการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R) และนามาใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์
MC 3133 ผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3/3-0-0)
(leader and Team Working)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีการเป็นผู้นาในยุคต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการทางานเป็น
ทีม การสร้างทีมและการบริหารทีมงาน จิตวิทยาและเทคนิคในการเป็นผู้นา การแก้ไขปัญหาและการจัดการความ
ขัดแย้งในการทางาน รูปแบบการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
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MC 3143 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3/3-0-0)
(Psychology for Service and Personality Development))
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ หลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เทคนิ คการให้ บริ การด้วยใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการให้บริการเมื่อพบปัญหา หลักและวิธีการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ สุขอนามัย แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และมารยาททางสังคม การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร และความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเน้นการปรับตัวให้เข้ากับบริบทขององค์กรด้านสุขภาพ
MC 3153 เวชสถิติสาหรับบริการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Medical Statistics of Medical Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการฝึกปฏิบัติการให้ รหัสโรค รหัสหัตถการ และการผ่ าตัด การจัดกลุ่ ม
วินิจฉัยโรคร่วม และน้าหนักสัมพัทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาสถิติผู้ป่วย
MC 4166 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : สถานะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
การปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไป
ตามความเห็นชอบของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
MC 4174 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์
4(0-0-4/16)
(Practice in Medical Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ย วกับงานบริการทางแพทย์ ในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
เลขานุการทางการแพทย์ เลขานุการผู้บริหาร ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการในแผนกต่างๆ เป็นต้น
MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย์
2(0-2/4-0)
(Seminar in Medical Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนาประเด็น ปัญหา และแนวโน้มที่มีต่องานบริการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การศึกษา การวิจัย การบริการ และการพัฒนางาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
1249900020xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-

2. ดร.ดรุณวรรณ
สมใจ

3750200310xxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3. วิภาวรรณ
เพ็งพานิช

1249900046xxx

-

4. Dr.Yin
Yushan

Passport No :
ED6233912

-

5. อิสรีย์
เหลืองวิลัย

3101400240xxx

-

ชื่อ-สกุล
1. ดวงหทัย
แสงสว่าง

คุณวุฒิการศึกษา
- บธ.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2550)
- ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2552)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหาร
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
- พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (2537)
- วท.ม. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)
- Ph.D. (Modern Chinese Literature)
Peking University (2009)
- M.A. (Modern Chinese Literature)
Shandong University (2004)
- B.A. (Chinese Language and Literature)
Shandong University (2001)
- พย.ม. (บริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
- ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553)
- พย.บ.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2542)
- หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
5.0

5.0

5.0

9.0

4.5
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ จัดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น ประกอบด้ ว ย สหกิ จ ศึ ก ษา และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ก ารทางการแพทย์
รายละเอียดดังนี้
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์
จากการทางานจริงเป็นหลัก (Work- based Learning) หรือโครงงานพิเศษ (Project) ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้จะทาให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพ
ความสามารถและสมรรถนะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนที่มี
ความรู้ทางด้านการบริการทางการแพทย์ และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์ (Practice in Medical Service) เป็นการฝึกปฏิบัติงาน
มีจุดเน้นเช่นดียวกัน คือ มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริ งในสถานประกอบการ
เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็นหลัก (Work- based Learning)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. สามารถปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ในหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพได้
2. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
- รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
ชั้นที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ จัดเต็มเวลา16 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2
(ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)
- รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ จัดฝึก 2 วันต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
หรือเต็มเวลา 6 สัปดาห์ ในชั้นที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
เป็นการทาวิจัยที่ประกอบในรายวิชา MC 3123 การวิจัยด้านบริการทางการแพทย์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การจัดทาโครงการวิจัยทางด้านบริการทางการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการวิจัย และนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
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5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถประยุกต์เอาปัญหาหรือเรื่องน่าสนใจในด้านการบริการทางการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
เป็นหัวข้อวิจัย สามารถดาเนินการวิจัยไปตามกระบวนการวิจัย ได้ผลการวิจัยและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (อยู่ในวิชา MC 3123 การวิจัยด้านบริการทางการแพทย์)
(เป็นภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต)
5.5 การเตรียมการ
1. การสอนภาคทฤษฎีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยแก่นักศึกษา
2. เตรียมเอกสารคู่มือการทาวิจัยการประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผล
3. เตรียมอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา พร้อมมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
5. ดาเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นาเสนอผลการวิจัยต่อคณาจารย์ และจัดทารายงานการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. จากโครงร่างการวิจัยและการนาเสนอ
2. จากการนาเสนอผลการวิจัย
3. จากเล่มรายงานการวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มีก ารสอดแทรกหลัก คุ ณธรรมจริย ธรรมและความรั บ ผิด ชอบต่ อ
วิชาชีพ และสังคม
ตนเอง วิชาชีพและสังคม ในวิชาเรียน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมด้านต่างๆ เช่นปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู ตลอดจนยกย่องผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบที่ผู้อื่น
ควรเอาอย่าง
(2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบริการทางการแพทย์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านการบริการทางการแพทย์
(3) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในงานสนับสนุน การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา
บริ ก ารทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและสถาน ประกอบการดาเนินงาน ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน
ประกอบการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ การฝึกสหกิจศึกษา/การฝึกปฎิบัติงาน และการศึกษาดูงาน
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(5) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ภ าวะผู้ น า สื่ อ สารอย่ า งมี การฝึกปฏิบัติการทางานเป็นทีม การทารายงานในวิชาเรียน การทา
ประสิทธิภาพ สามารถทางานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ
กิจกรรมกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่การทางาน และประสานงานอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งมีวิชาสอนเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาในการ
บริหารทางการแพทย์
(6) สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดโครงการ
เพื่อ สนั บสนุน การปฏิ บัติ งานด้ านการสนั บสนุน การ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
บริการทางการแพทย์
(7) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการสืบค้น ทารายงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLOs)
1) บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์ ในการทางานเป็นผู้ช่วยแพทย์ หรือเลขานุการทาง
การแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
2) บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์ และที่เกี่ยวข้อง ในการทางานด้านสนับสนุน
บริการทางการแพทย์
3) บัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาจีนในการปฏิบัติงานด้านบริการทางการแพทย์ได้
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดาเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ และความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
4) เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางาน
กลุ่ม นักศึกษาต้องฝึกให้ เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ไม่
กระทาการทุจริ ตในเรื่ องใด ๆ เช่น การคัดลอกผลงานของผู้ อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้ส อนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยก ย่อง
นักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละรวมถึงการสอดแทรกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนใน
รายวิชาต่าง ๆ
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3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 6 ประการ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
การกระทาทุจริตในการสอบ การลอกผลงาน การช่วยเหลืออาจารย์ เพื่อน การดาเนินชีวิตอย่าง
ประหยัด เป็นต้น
- ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัย เช่น การแต่งกาย การทิ้งขยะให้ถูกต้อง เป็นต้น
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ประเมินจากการทางานกลุ่ม
3.2 ความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 อธิบายความรู้ หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
2.2 สามารถนาความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบ
2.3 บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
2.4 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติในสภาพการณ์จริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่จัดทาและนาเสนอ
(4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติงาน
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองค์รวม
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4) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ตีความและประเมินค่าเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
5) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานประจา และ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การฝึกสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติงาน
(2) การศึกษาดูงาน
(3) การศึกษาวิจัย
3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเมินจากรายงาน
และการนาเสนอในชั้นเรียน ประเมินจากรายงานวิจัย การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
5) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่มในรายวิชาต่างๆ
- การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติงาน
- กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน
3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝึก
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน
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3) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกรูปแบบการนาเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม
4) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้ภาษาสื่อสาร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ รวมถึงรายงานและการ
นาเสนอ
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ที่จาเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
การสื่อสาร
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยแพทย์ เลขานุการทางการแพทย์ และงานด้านสนับสนุนการบริการ
ทางการแพทย์ในหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพได้
2) สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบเอกสาร ข้อมูล ระบบทะเบียน การจัดบริการทางคลินิกได้
3) สามารถใช้ภาษาจีนในงานบริการทางการแพทย์ได้
3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติงาน
- การนิเทศงาน
- การฝึกปฏิบัติสร้างเสริมทักษะในห้องเรียน
3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- ประเมินจากรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติงาน
- การประเมินการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
- การสอบวัดความรู้

35

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2















2(2/2-0-0)



















2.3

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4



























4.5

5.2

5.3

5.4

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
1

GE 1172

2

GE 1082

การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบ
องค์รวม
โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต

2(1/1-1/2-0)

3

GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

2(2/2-0-0)



4

GE 1102

ไทยกับสภาวการณ์โลก

2(2/2-0-0)



5

GE 1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-0-0)



6

GE1142

จีนศึกษา

7

GE 1122

8










2(2/2-0-0)





เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้

2(2/2-0-0)





GE 1043

ภาษาไทยกับการสื่อสาร

3(3/3-0-0)





9

GE 1053

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(2/2-1/2-0)







10

GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(2/2-1/2-0)































































































































หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
11

GE 2182

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

2(2/2-0-0)

12

GE 2192

วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย

2(2/2-0-0)
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6.3

มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

13

GE 2292

2(2/2-0-0)

GE 2242

การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

14
15

GE 2202

กฎหมายกับสังคม

2(2/2-0-0)



16

GE2212

ภาวะผู้นากับการจัดการ

2(2/2-0-0)



17

GE 2162

ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

2(2/2-0-0)

18

GE 2142

อาเซียนศึกษา

2(2/2-0-0)

19

GE 2152

ผู้ประกอบการยุคใหม่

2(2/2-0-0)

20

CS 1001

1(0-1/2-0)

21

GE 2122

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ในชีวิตประจาวัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1.2

1.3





2(2/2-0-0)

1.4

2. ความรู้

1.5

2.2

3.3

3.4






















































2.1



2(2/2-0-0)





2.3

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2



4.3

4.4

































































4.5







































6.1








5.4






5.3






5.2

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ







หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน)
22

CN 1113

ภาษาจีน 1

3(3/3-0-0)





















23

CN 1123

ภาษาจีน 2

3(3/3-0-0)





















24

CN 1213

การฟัง-พูดภาษาจีน

3(3/3-0-0)









25

CN 2113

ภาษาจีน 3

3(3/3-0-0)





















26

CN 2123

ภาษาจีน 4

3(3/3-0-0)





















27

CN 2213

การสนทนาภาษาจีน 1

3(3/3-0-0)
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6.2

6.3

มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

28

CN 2223

การสนทนาภาษาจีน 2

3(3/3-0-0)

29

EG 5033

3(3/3-0-0)

31

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
EG 5043 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ

32

MG 1303 องค์การและการจัดการ

3(3/3-0-0)

33

ST 2013

3(3/3-0-0)

30

การวิเคราะห์สถิติเพือ่ การบริบาล
สุขภาพ

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

1.2



1.3

1.4



2. ความรู้

1.5

2.1

2.2





2.3

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3



3.4

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2



4.3

4.4





4.5

5.2

5.3

5.4

































































































6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.1

















กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก)
34

CN 3503

ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน

3(3/3-0-0)

35

CN 3843

ภาษาจีนสาหรับเลขานุการ

3(3/3-0-0)

36

MC 2013

3(3/3-0-0)

37

MC 2023

38

MC 2033

39

MC 2043

40

MC 2053

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาล
และงานบริการทางการแพทย์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือ
ดูแลบุคคล
ศัพท์ทางการแพทย์สาหรับบริการทาง
การแพทย์
การพัฒนาคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยงในงานบริการทางการแพทย์
กฎหมายสาหรับบริการทางการแพทย์















3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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6.3

มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

41

MC 3063

42

MC 3073

43

MC 3083

44

MC 3092

45

MC 3102

46

MC 3113

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการใน
หนวยบริการสุขภาพ
หลักการเลขานุการทางการแพทย์
และงานสารบรรณ
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับ
บริการทางการแพทย์
การจัดประชุมสาหรับบริการทาง
การแพทย์
ระบบสารสนเทศสุขภาพการบริการ
และคลินิก
ภาษาจีนสาหรับงานผู้ช่วยแพทย์

47

MC 3123

การวิจยั ทางบริการทางการแพทย์

48

MC 3133

ผู้นาและการทางานเป็นทีม

3(3/3-0-0)

49

MC 3143

3(3/3-0-0)

50

MC 3153

จิตวิทยาบริการและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
เวชสถิติสาหรับบริการทางการแพทย์

51

MC 4166

สหกิจศึกษา

6(0-0-6/40)

52

MC 4174

4(0-0-4/16)

53

MC 4182

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการทาง
การแพทย์
สัมมนาทางการบริการทางการแพทย์

1.2

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)



1.3

1.4





2. ความรู้

1.5









2(2/2-0-0)

2.1

2.2









2.3

2.4

3.1

















3(2/2-1/2-0)





























2(0-2/4-0)







2(2/2-0-0)





3.3

3.4

3.5

4.1

5.1



4.2

4.3







































































4.5



5.2














































5.3

































































6.2

6.3


















6.1






5.4

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ








4.4





3(3/3-0-0)



3.2

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ








3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLO)
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ด้าน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

































































































PLO

PLO 1 บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์
ในการทางานเป็นเลขานุการทางการแพทย์ หรือผู้ช่วยแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ธุรการในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
Sub PLO 1.1 มีความรู้พื้ นฐาน ทั กษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ การนาเสนอข้อมูล และความรู้
พื้นฐานด้านการบริการทางการแพทย์
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงพยาบาลและงาน
บริการทางการแพทย์
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ การ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการความเสี่ยงและงานดูแลบุคคล
ในโรงพยาบาล
1.4 มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริการทางการแพทย์
สาหรับเลขานุการทางการแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ และ
สามารถปฏิบัติงานเบื้องต้น

1. คุณธรรม จริยธรรม





2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา































4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ



























6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
1
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มคอ. 2
PLO

PLO 2 บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านการบริการทางการแพทย์ และที่
เกี่ยวข้อง ในการทางานด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์
Sub PLO 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการทาง
การแพทย์ ด้านผู้ช่วยแพทย์
2.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การนาเสนอข้อมูล
2.3 มีความสามารถในการวางแผน การออกแบบ
กระบวนการในการทางานด้านการบริการทางการแพทย์
2.4 มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการทางการแพทย์
PLO 3 บัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาจีนในการปฏิบัติงานด้านบริการทาง
การแพทย์ได้
Sub PLO 3.1 มีความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้น
3.2 สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
3.3 สามารถสื่อสารภาษาจีนสาหรับสานักงานและงาน
บริการทางการแพทย์
3.4 สามารถสื่อสารภาษาจีนในการฝึกปฏิบตั ิงานงาน
บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถาน
ประกอบการที่เกีย่ วข้อง

1. คุณธรรม จริยธรรม
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4













2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
1
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มคอ. 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
1

2

3

4

ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี
1.1 มีความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป
1.2 มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1.3 มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
1.4 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการบริการทางการแพทย์
1.5 มีความรู้ด้านภาษาจีนในระดับเบื้องต้น และฟังพูดภาษาจีนเบื้องต้นได้
2.1 มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2.2 มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถสนทนาด้วยภาษาจีนได้
2.3 มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนในงานสานักงาน
2.4 มีความรู้ด้านสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
2.5 มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงาน ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์
2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพ การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล
2.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวงานการบริการทางการแพทย์ ศัพท์ทางการแพทย์สาหรับการบริการทางแพทย์
2.8 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือบุคคลเบื้องต้น
3.1 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการทางการแพทย์
3.2 มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนสาหรับผู้ช่วยแพทย์และเลานุการ
3.3 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการงานด้านบริการทางการแพทย์ สาหรับเลขานุการทางการแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิ
3.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในงานบริการทางการแพทย์
4.1 มีทักษะฝึกปฏิบัติงานในงานบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เลขานุการทางการแพทย์ หรือผู้ช่วยแพทย์ หรือธุรการต่างๆ
4.2 นาความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของโรงพยาบาล/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
พัฒนางานในหน่วยของโรงพยาบาล/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
4.3 นาความรู้ด้านภาษาจีนไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะกาลังศึกษา
มีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรีย นรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละ
รายวิชา โดยดาเนินการผ่านระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนัก ศึกษาหลั งส าเร็ จการศึก ษาเพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้
(1) ภาวะมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการ
หางานทา ความสามารถในการทางานและความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทางานทั่วไปของบัณฑิต
ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของบัณฑิตและข้อเสนอแนะต่างๆ
(3) ความเห็นจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น
(4) ความเห็นจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(5) ความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร (กรณี ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รตามรอบ
ระยะเวลา)
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ
- จานวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลของคณะ
- จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
- จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่า
ด้ว ยการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ.2552 หมวด 10 การส าเร็จการศึ กษาและการขอรับปริญญา โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) แต้มเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส MC ไม่ต่ากว่า 2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(3) สนับสนุนให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(3) ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ ป็ น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็นดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กากับดูแลการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รมี ก ารส ารวจติ ด ตามคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้ง มีการศึกษาข้อมูลภาวะการมี
งานทาของบัณฑิตความพึงพอใจจากผู้ใช้หลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาพัฒนา และ/หรือ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
44

มคอ. 2

3. นักศึกษา
หลั กสู ตรมีการกาหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และมี
กระบวนการหรือการแสดงผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา)
4. อาจารย์
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ครอบคลุมระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ รวมทั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีประสบการณ์ และมีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการวางระบบผู้สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินผู้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะวิชา มีการ
กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีการกากับและติดตามผล
การจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการสรุปข้อมูล ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบการดาเนินงานเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและ
ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตรมีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนัก ศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับคาแนะนาด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
บทบาทหน้าที่ความเป็นอาจารย์
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

7

8

8

9

10

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)

มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 8% ของตัวบ่งชี้รวม
โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จ ะใช้ในการประเมินและปรับปรุง กลยุทธ์ก ารสอนที่ว างแผนไว้เพื่ อพัฒ นาการเรีย น
การสอนใช้ห ลากหลายวิธีร่วมกัน ขึ้นอยู่กับเอกลั กษณ์ของรายวิชา พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
จะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะในเรื่องที่ศึกษาไม่ โดยประเมินจากการสอบย่อย การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่ง
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน
การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาทีเ่ รียน หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการดาเนินการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ ใช้การ
ประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องทาการประเมินการสอน
ของอาจารย์ ในแต่ล ะรายวิช าเมื่อสิ้ น ภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลั ยจะนาเสนอผลการประเมินการสอนต่อ
ผู้บริหารพิจารณา และร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอนรวมทั้ง การประเมินโดยตัวอาจารย์เอง
หรือเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานซึ่งผลการประเมินเหล่านี้จะใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ของอาจารย์ใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดาเนินการโดยใช้ผลสะท้อนกลับหรือผลการประเมินจากทั้งนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งมีความเข้าใจในหลักสูตรมากที่สุด รวมทั้งผลการประเมินจากตัวบัณฑิตเอง
และผู้ใช้บัณฑิตผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มาใช้พิจารณา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมด้วย โดยกระบวนการที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร มีดังนี้
1) กาหนดแผนการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี หรือเมื่อครบรอบการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินหลักสูตร
3) ดาเนินการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน ผู้บริหาร บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกาหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมในเรื่อง
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน ผลการดาเนินงานของหลักสูตร ดาเนินการเป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จะนาผลการประเมินดังกล่าว มาใช้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
ข้อมูล ที่ได้จ ากการประเมินหลักสูตร จะทาให้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการบริหารหลั กสู ตรใน
ภาพรวมและในแต่ล ะรายวิ ช า โดยในกรณีที่ พบปั ญหาของรายวิช าใดรายวิช าหนึ่ง จะทาการเสนอต่ อคณะ
กรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร เพื่อพิจ ารณาปรับปรุงรายวิช าให้ เหมาะสมทันทีที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะดาเนินการทุกๆ 5 ปี ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะทาการสอบถามความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ข้อมูลที่ได้จะนามาใช้พิจารณากาหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมวิพากษ์
และให้คาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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