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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 
ระดับปริญญาตรี 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
         รหัสหลักสูตร    :  25541651101871 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการทางการแพทย)  
   ชื่อยอ :  บธ.บ. (เลขานุการทางการแพทย)     
 ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration (Medical Secretary)  
   ชื่อยอ :  B.B.A.  (Medical Secretary)      
 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1 มีความรูดานเลขานุการ เทคโนโลยีดิจิทัล การคนควาวิจัย การบริหารจัดการ และความรูพื้นฐาน
ทางการแพทย สามารถบูรณาการองคความรูเพ่ือการปฏิบัติงานได 

3.2 มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเปนทีม มีกรอบแนวคิดแบบเติบโต มีความพรอมในการปฏิบัติงาน
บริการ 

3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกไขปญหาดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได 
3.4 มีความสามารถในการสื ่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย และสามารถสรางการสื ่อสาร

หลากหลายรูปแบบผานชองทางตาง ๆ  
3.5 มีค ุณธรรม จร ิยธรรม มีความซื ่อส ัตย ส ุจร ิต ความร ับผ ิดชอบ เก ็บร ักษาความลับได ดี  

มีความทุมเทและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพเลขานุการทางการแพทย 
 
4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

4.1 สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ (ปวช.) หรือ 
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

4.2 สอบผานการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเทา หรือ 
4.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน หรือ 
4.4 สำเร ็ จการศ ึ กษาหล ั กส ู ตรประกาศน ียบ ั ตรผ ู  ช  ว ยพยาบาลท ี ่ ผ  านการร ับรอง โ ดย 

สภาการพยาบาล หรือ 



4.5 สำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สอบผานการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับ
เกรด 12 จากประเทศนั้น และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังสามารถใชภาษาไทย
ได 

 
3. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา  

3.1 เลขานุการผูบริหารองคการทางการแพทยและสาธารณสุข 
3.2 เลขานุการสำนักงานดานการแพทยและสาธารณสุข 
3.3 เจาหนาท่ีของหนวยงานดานการบริการสุขภาพในองคกรรัฐและเอกชน 
3.4 ผูประสานงานดานการแพทยและสาธารณสุข 
3.5 ผูประกอบการธุรกิจสุขภาพ 
3.6 ผูประสานงานดาน Medical Tour  ในโรงพยาบาล 
3.7 ผูประสานงานในสถานประกอบการ Wellness & SPA 
3.8 อาชีพอิสระ 

 
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     93  หนวยกิต  

2.1. วิชาแกน 24  หนวยกิต 
2.2. วิชาเฉพาะสาขา 60  หนวยกิต 

2.2.1. วิชาพ้ืนฐานทางการแพทย 27  หนวยกิต 
2.2.2. วิชาดานเลขานุการ 33  หนวยกิต 

2.3. วิชาเลือก 6  หนวยกิต 
2.4. วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 3  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  



รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30 หนวยกิต 

1500202 ความเปนสวนดุสิต 
Suan Dusit Spirit 

3(2-2-5) 

1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
Thai Language Communication Skills 

3(2-2-5) 

1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม 
English for Modern Lifestyle 

3(2-2-5) 

1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   
English for International Communication 

3(2-2-5) 

2500118 อาหารการกิน 
Food for Life 

3(3-0-6) 

2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
Lifestyle for Circular Economy 

3(2-2-5) 

2500120 คุณคาของความสุข 
Values of Happiness 

3(3-0-6) 

2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
Thai and Global Citizens 

3(2-2-5) 

4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 
Business Thinking Inspiration 

3(2-2-5) 

4000115 การใชชีวิตในยุคดิจิทัล 
Living in the Digital Era 

3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต                              
2.1) วิชาแกน 24 หนวยกิต 

3622402 การจดัการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล  
Human Resource Management in Hospital 

3(3-0-6) 

3822111 หลักการบัญชีการเงิน 
Principles of Financial Accounting 

3(2-2-5) 

3512507 การจัดการการตลาดโรงพยาบาล  
Hospital Marketing Management 

3(3-0-6) 

3691101 หลักเศรษฐศาสตร  
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

3511307 การจัดการงานในโรงพยาบาล  
Hospital Management 

3(3-0-6) 

3514502 การเปนผูประกอบการธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) 



Healthcare Entrepreneurship 
3513307 การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจสุขภาพ   

Healthcare Business Strategic Management 
3(3-0-6) 

3514304 การวิจัยทางธุรกิจบริการสุขภาพ  
Healthcare Business Research 

3(2-2-5) 

 
2.2) วิชาเฉพาะสาขา  60  หนวยกิต 

2.2.1) วิชาพ้ืนฐานทางการแพทย 27 หนวยกิต 
3512503 อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

Environmental Health in Hospital 
3(3-0-6) 

3514603 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล  
Hospital Information Systems 

3(3-0-6) 

3512504 ระบบสุขภาพ 
Health Systems 

3(3-0-6) 

3512505 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาเบื้องตน  
Basic Anatomy and Physiology 

3(3-0-6) 

3511502 การดูแลสุขภาพตนเอง 
Self-care  

3(3-0-6) 

3513308 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล  
Hospital Quality Systems 

3(3-0-6) 

3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย 
Medical Ethics and Laws 

3(3-0-6) 

3514501 ศัพทสามัญทางการแพทย 
Common Medical Terminology 

3(3-0-6) 

5071603 โภชนาการมนุษย 
Human Nutrition 

3(3-0-6)    

2.2.2) วิชาดานเลขานุการ 33 หนวยกิต 
3511402 จริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเลขานุการทางการแพทย 

Ethics and Personality Development for Medical Secretary 
3(2-2-5) 

3511403 การคิดเชิงออกแบบในงานเลขานุการทางการแพทย 
Design Thinking for Medical Secretary Work 

3(3-0-6) 

3512406 ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ  
Administrative and Documentation Skills 

3(2-2-5) 

3513402 เทคนิคงานเลขานุการทางการแพทย  
Techniques for Medical Secretary Work 

3(2-2-5) 



3512306 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเลขานุการทางการแพทย 
Package Software for Medical Secretary Work 

3(2-2-5) 

3514402 การจัดประชุมทางการแพทย 
Organizing Medical Conferences 

3(2-2-5) 

3513309 เวชระเบียนและสถิติทางการแพทย  
Medical Record and Statistics 

3(3-0-6)    

3513310 การจัดการงานพัสดุทางการแพทย 
Medical Supply Management 

3(3-0-6) 

3512604 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 
Listening and Speaking English for Secretary  

3(2-2-5) 

3512605 การอานภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 
Reading English for Secretary 

3(2-2-5) 

3513604 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  
Writing English for Secretary 

3(2-2-5) 

 
2.3) วิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3513311 การบริหารความขัดแยงในโรงพยาบาล 
Conflict Management in Hospital 

3(3-0-6) 

3513701 การชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ 
Elder Care 

3(2-2-5) 

3513702 การชวยเหลือดูแลทารกและเด็ก 
Newborn and Child Care   

3(2-2-5) 

3513703 การชวยเหลือดูแลผูใหญ 
Adult Care 

3(2-2-5) 

3513704 การชวยเหลือดูแลผูใชบริการข้ันพ้ืนฐาน 
Basic Care for Patient in Healthcare 

3(2-2-5) 

3513705 การชวยเหลือดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบานและชุมชน 
Elder Care at Home and Community 

3(2-2-5) 

3514701 เทคนิคการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุข้ันพ้ืนฐาน 
Techniques for Basic Elder Care 

3(2-2-5) 

3514702 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุข้ันพ้ืนฐาน 
Basic Elder Care Practice 

3(0-6-3) 

3514205 การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล 
Finance and Investment in the Digital Age 
 

3(2-2-5) 



3513301 การบริหารโครงการและงบประมาณ 
Project and Budget Management 

3(3-0-6) 

3514303 ดิจิทัลสำหรับงานเลขานุการ 
Digital for Secretary              

3(2-2-5) 

3513312 จิตวิทยาในการทำงานเลขานุการทางการแพทย 
Psychology in Medical Secretary Work 

3(3-0-6)    

3514602 โยคะ 
Yoga 

3(2-2-5) 

3571502 ภาษาจีนระดับตน 
Basic Chinese 

3(3-0-6) 

3572505 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Chinese in Daily Communication 

3 (3-0-6) 

 
2.4) การฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หนวยกิต 

3514803 การฝกประสบการณวิชาชีพเลขานุการทางการแพทย  
Field Experience in Medical Secretary 

3(360) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
      ใหเลือกเรียนรายวิชาอื ่น ๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไมซ้ำกับรายวิชาที ่เคยเรียนมาแลว และไมเปนรายวิชาที ่กำหนดใหเรียน 
โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
3622402  การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล  3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Hospital  

 แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรทางการแพทย การฝกอบรมและการพัฒนา การบริหารคนเกง ความกาวหนาในสายอาชีพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนของแพทย กฎหมายคุ มครองแรงงาน 
จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย การจัดการทรัพยากรมนุษยดวยสำนักงาน
เสมือน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการแพทย  

 Concepts and theories of human resource management ( HRM) , manpower 
planning, recruitment and selection of medical personnel, training and development, talent 
management, career advancement, performance appraisal, physicians compensation and benefit 
management, labor protection law, ethics and discipline of healthcare staffs, human resource 
management of virtual office, occupational health and safety, medical human resource 
management 

 
3822111  หลักการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Principles of Financial Accounting  

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินในธุรกิจสุขภาพ รูปแบบของธุรกิจสุขภาพ วงจรบัญชี หลักการและ
วิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไปยัง
บ ั ญช ี แ ยกประ เภ ท  งบด ุ ล  แล ะ งบกำ ไ ร ข าดท ุ น  ก า รป ร ั บป ร ุ ง บ ั ญช ี เ ม ื ่ อ ส ิ ้ น รอบ ระยะ เ วล า 
การรายงาน จัดทำบัญชี และการจัดรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณทางการเงิน งบประมาณเงินทุน แหลงเงินทุน ตนทุนเงินทุน 

Meanings and objectives of accounting; usefulness and information technology of 
accounting; conceptual framework for healthcare financial reports; forms of healthcare business; 
accounting cycle; principles and procedures of recording transactions under double entry system; 
recording in general journals; posting to ledgers; balance sheet and income statement; account 
adjusting at the end of the accounting period, reporting, accounting entry, and business financial 
report, financial analysis, financial planning and forecasting, capital budgeting, source of funds and 
cost of capital 
 
 
 
 



3512507  การจัดการการตลาดโรงพยาบาล 3(3-0-6) 
 Hospital Marketing Management  
       หล ักการและแนวค ิดเก ี ่ยวก ับการตลาด การตลาดด ิจ ิท ัล การว ิ เคราะห ส ิ ่ งแวดล อม 
ทางการตลาดในโรงพยาบาล วิเคราะหพฤติกรรมและการวางแผนเสนทางลูกคา การวัดและการพยากรณ สวน
ประสมทางการตลาด การพ ัฒนาค ุณค าของส ินค  าและบร ิการส ุขภาพ การจัดการประสบการณ  
ของลูกคา สรางการสื ่อสารที ่หลากหลายรูปแบบผานชองทางตาง ๆ การสัมผัสรับรู ความรู ส ึกของลูกคา  
การสรางความจงรักภักดีตอตราสินคาในโรงพยาบาล การจัดการลูกคาสัมพันธและศูนยการติดตอสื ่อสาร  
ฐานขอมูลขนาดใหญดานการบริการสุขภาพ จริยธรรมทางการตลาด  

 Priniciples and concepts of marketing, digital marketing, hospital marketing 
environmental analysis, consumer behavior analysis and customer journey planning, 
measurement and forcast, marketing mix, value development of healthcare goods and services, 
customer experience management, building various communication channels, customer 
touchpoints, building hospital brand loyalty, customer relationship management system ( CRM 
System) and contact center, Big Data of health service, marketing ethics 
 
3691101  หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  
 Principles of Economics 
        หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต และหลักทั ่วไปของเศรษฐศาสตร 
ว าดวยมูลคา ราคา และการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู บริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต อุปสงค 
และอุปทานของสินคา ตลาดแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ เงินเฟอ เงินฝด การลงทุน นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง การคาระหวางประเทศ 
 Principles and meanings of economics, scope and general principles of economics 
in the aspects of value, price and resource allocation, consumer behavior, production, cost of 
production, demand and supply, perfectly and imperfectly competitive market, national income, 
inflation, deflation, investment, monetary policy, fiscal policy,  international trade 
 
3511307  การจัดการงานในโรงพยาบาล  3(3-0-6)  
 Hospital Management 
   แนวคิดและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโรงพยาบาล การจัดโครงสรางองคกรโรงพยาบาลระบบงาน
สำค ัญของ โ ร งพยาบาล   ระบบงานบร ิ กา ร  ระบบสน ับสน ุ น งานบร ิ ก าร  แนวค ิ ดและทฤษฎี  
ดานการจัดการ  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงพยาบาล  การบริหารภาพลักษณองคการ การจัดการความรู การ
บ ร ิ ห า ร ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง  ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล   ก า ร บ ริ ห า ร ย า แ ล ะ เ ว ช ภ ัณฑ   
การติดตามควบคุมการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
                     Concept and basic knowledge about hospital management; hospital structure 
organization, key hospital systems, service systems, support service systems, concept and theory 



of management, roles and duties of hospital executive officers, corporate image management, 
knowledge management, risk management, human resources management in hospital, drug and 
medical supply management, operational control and monitoring in hospital 
 

3514502 การเปนผูประกอบการธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Healthcare Entrepreneurship  

แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผูประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ การศึกษา
ความเปนไปไดกอนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจดานสุขภาพ การ
จ ั ด ต ั ้ ง ธุ ร ก ิ จ ด  า น ส ุ ข ภ า พ  ห ล ั ก ก า ร บ ร ิ ก า ร แ ล ะ ก า ร ผ ล ิ ต  ก า ร บ ร ิ ห า ร เ ง ิ น ท ุ น  ก า ร จ ั ด ก า ร 
ทางการ เง ิน  การจ ัดร ูปแบบองค กร  ล ั กษณะของธ ุ รก ิ จด  านส ุขภาพในประเทศไทย จร ิ ยธรรม 
ของผู ประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ กฎหมายธุรกิจ การประเมินความเสี ่ยงในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
กรณีศึกษาเก่ียวกับการเปนผูประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ 
 Business concepts and qualifications of healthcare business entrepreneurs, 
feasibility studies before business decision making, business design, and management of 
healthcare business, healthcare business establishment, principles of service and manufacturing, 
capital management, financial management, organizational models management, nature of 
healthcare business in Thailand, code of conduct for healthcare business entrepreneurs, business 
law, risk assessment in healthcare business practice, case studies of being a healthcare business 
entrepreneur 
 

3513307 การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Healthcare Business Strategic Management 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจสุขภาพ กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการแขงขัน ความรวมมือและการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจสุขภาพในสภาวะวิกฤติ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ การ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร เ ช ิ ง ก ล ย ุ ท ธ  ใ น ย ุ ค ด ิ จ ิ ท ั ล  ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล  จ ร ิ ย ธ ร ร ม ท า ง ธ ุ ร กิ จ 
และความรับผิดชอบตอสังคม  

 Concepts, theories, meanings and forms of strategic management in healthcare 
businesses. Strategic management process, analysis of the environment and competition, 
cooperating and building competitive advantage, healthcare business strategic management in 
crisis, strategic implementation, strategic assessment, strategic management in digital age, good 
governance, business ethics and social responsibility 

 
 
 



3514304  การวิจัยทางธุรกิจบริการสุขภาพ  3(2-2-5) 
 Healthcare Business Research 
       แนวคิด ความหมาย ประเภทของการวิจ ัย การคนควาขอมูลการวิจ ัย ทิศทางการวิจัย 
ของธุรกิจบริการสุขภาพ กระบวนการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ การเลือกกลุมตัวอยาง การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ข  อม ู ล  การ เล ื อกใช  สถ ิ ต ิท ี ่ เหมาะสมก ับการว ิ จ ั ยทางธ ุ รก ิ จบร ิ การส ุ ขภาพ การ เข ี ยนรายงาน 
การวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
 Concepts, meanings, and types of research; data research, research directions of 
healthcare business, research design, mixed methods approach; qualitative and quantitative 
research design, sampling method, construction and validation of research instruments, data 
collection, data analysis, choosing statistics for healthcare business research, research paper 
writing, writing research and academic articles, research publications 

 
วิชาเฉพาะสาขา 

1) วิชาพ้ืนฐานทางการแพทย 
3512503 อนามัยส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล 3(3-0-6) 
 Environmental Health in Hospital  
    หลักการและแนวคิดการจัดการสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ลักษณะของสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาล การจ ัดการสภาพแวดล อมในโรงพยาบาล การจ ัดการสภาพแวดล อมในการดูแลผ ู ป วย 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย หล ักการยศาสตร  หล ักการโรงพยาบาลน าอย ู   เอ ื ้อให เก ิดความผาสุก 
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูรับบริการ ผูใหบริการ และชุมชน การจัดการของเสียในโรงพยาบาล 
                     Concepts and principles of environmental management in hospital, general 
environment in hospital, environmental management in hospital, environmental management for 
patient care according to safety standard, ergonomics, principles of hygienic and good quality of 
life for patients, service recipient, service providers and communities, waste management in 
hospital 
 
3514603 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล  3(3-0-6) 
 Hospital Information Systems 

 ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย ขอมูลและสารสนเทศใน
องค การ เทคโนโลย ีทางการแพทย   การใช งานและการสร างระบบฐานข อม ูลเบ ื ้องต น การร ักษา 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล การสืบคนขอมูลทางการแพทย การแกปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการนำเสนอขอมูล ลิขสิทธิ์ ความเชื่อมโยงสิทธิ์และการอางอิง อนาคตของ
เทคโนโลยีในโรงพยาบาล บริการทางการแพทยทางไกล กฎหมายควบคุมการใชขอมูลของผูใชบริการ  



 Fundamental knowledge of mecial information systems, data and information in 
the organization, medical technology,  the usage and construction of basic database systems, 
security of information systems in the hospital, searching for medical information, solving 
problems arising in information systems, data presentation technology, copyright, laws related 
and reference, the future of hospital technology, telemedicine, laws of data usage protection 

 
3512504 ระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Health System 

แนวคิดระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติย
ภูมิ และการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิในการเบิกจายคารักษาพยาบาล ระบบประกัน
สุขภาพของภาคเอกชน และการบริหารงานบริการสุขภาพ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพในการบริหารจัดการในงาน
บริการดานสุขภาพ 

Concepts of health system and health service system, health care system including 
primary, secondary, tertiary health services as well as  primary health care concepts, the national 
health security system, private health insurance system,  administering health service, factors 
affecting the effectiveness of healthcare service quality 
 
3512505 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Anatomy and Physiology 
โครงสราง หนาที่ กลไกการทำงานของเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก 

ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสรางเลือด ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร 
ระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ  ระบบอวยัวะสัมผัสพิเศษของมนุษย 

Structure, function, and mechanism of cells and tissues, skin, bone, muscle, 
nervous system, blood, bone marrow, blood circulation, respiratory system, digestive system, 
endocrine system, excretion system, reproduction system, and sensory system 

 
3511502 การดูแลสุขภาพตนเอง 3(3-0-6) 
  Self-care 

หลักการดูแลสุขภาพตนเอง การปองกันโรคทั่วไป โรคที่พบบอย การปองกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล หลักการและเทคนิคปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ การปองกันการติดเชื้อ การดูแลตนเอง
เมื่อเจ็บปวย สุขอนามัยสวนบุคคล โภชนาการ ความรูเรื่องยารักษาโรคขั้นพื้นฐาน รูจักชื่อโรคตางๆ การลงบันทึก
ตามบัญชีจำแนกทางสถิติระหวางประเทศของโรค (ICD) การปฐมพยาบาลและการกูชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล
ท่ัวไป และการประสานงานในกระบวนการสงตอผูปวยใหไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม 

 Principles of self-care, protection general diseases, common diseases, prevent and 
deal with seasonal diseases, principles and techniques for infectious disease control, infectious 



prevention, self-manage after illness, encompassing hygiene, nutrition, and self-medication, know 
different disease names, record the disease’ s name according to International Classification of 
Diseases (ICD), first aid and basic CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) for the general public, and 
coordination in referral process for an appropriate treatment 

 
3513308  ระบบคุณภาพโรงพยาบาล  3(3-0-6) 
 Hospital Quality Systems 
      ความรู เบื ้องตนของระบบคุณภาพโรงพยาบาล แนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการและการควบคุม
คุณภาพ พัฒนาการของการจ ัดการคุณภาพ เคร ื ่องม ือและเทคนิคในการจ ัดการและควบคุมคุณภาพ  
ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลในประเทศไทยและในระดับสากล กระบวนการพ ัฒนาค ุณภาพ ระบบ 
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปญหาและแนวโนมการจัดการคุณภาพในอนาคต    
      Fundamental knowledge of hospital quality systems, concepts of quality 
management and quality control, quality management development, tools and techniques in 
quality management and quality control, systems of hospital standard in Thailand and 
international level, quality development process, hospital assurance system, the problems and 
trends of quality management in the future 
 
3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย  3(3-0-6) 
 Medical Ethics and Laws   

 หลักจริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จริยธรรมในวิชาชีพดาน
การแพทย  พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.ว ิชาช ีพด านการแพทย  ส ิทธ ิผ ู ป วย พ ันธ ุว ิศวกรรม ข อมูล 
ทางการแพทย และนโยบายสาธารณสุข 

 Principle of medical ethics and laws, human research ethics, medical ethics, the 
sanatoriums act, medicine professional act, patients rights; genetic engineering, information in 
medical and public health policy 
 
3514501 ศัพทสามัญทางการแพทย 3(3-0-6) 
 Common Medical Terminology  

คำศัพทเบื้องตนทางการแพทยดานกายวิภาค สรีรวิทยา และชื่อโรคตาง ๆ ที่พบบอย คำยอทาง
การแพทย  เบ ื ้ อ งต นท ี ่ ใช  ในระบบต าง  ๆ ในวงการแพทย   ความสามารถด านการอ  านออกเส ี ยง 
และการเข ียนคำศัพททางการแพทย  คำศัพทเก ี ่ยวก ับเคร ื ่องม ือแพทยและคุณสมบัต ิของเคร ื ่องมือ 
ทางการแพทย  

 Basic common medical terminology, anatomy, physiology, and common diseases, 
basic medical abbreviation, the ability of medical terminology pronunciation and writing, 
terminology of medical instruments and its qualification    



5071603 โภชนาการมนุษย 3(3-0-6)    
  Human Nutrition 
                    ศึกษาความสำคัญของโภชนาการตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต การจำแนกประเภทสารอาหาร 
แหลงท่ีมา ประโยชน การนำสารอาหารไปใชในรางกาย ความตองการสารอาหาร และพลังงานของบุคคลวัยตาง ๆ 
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร  ก า ร ค ำ น ว ณ ค ุ ณ ค  า ส า ร อ า ห า ร  ฉ ล า ก โ ภ ช น า ก า ร  บ ท บ า ท 
ของสารอาหารในการปองกันโรค ปญหาสุขภาพท่ีเก่ียวของกับภาวะโภชนาการ 
                   The important of nutrition to health and quality of life, classification of types of 
nutrients sources benefits utilization of nutrients in the body requirement of nutrients and energy 
for various age groups, nutritional assessment, calculation of nutritional value, nutrition fact, roles 
of nutrients in disease prevention, health problems related to nutritional status 
     

2) วิชาดานเลขานุการ 
3511402 จริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเลขานุการทางการแพทย 3(2-2-5)  
 Ethics and Personality Development for Medical Secretary  

 แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต และจริยธรรมการดำเนินชีวิต หลักการพัฒนาบุคลิกภาพเลขานุการทาง

การแพทย การวิเคราะหพฤติกรรมและประเมินบุคลิกภาพของตนเอง ศาสตรของภาษากาย ภาวะผูนำในอาชีพ

ของเลขานุการทางการแพทย มารยาททางสังคม  มารยาทการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ การ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน จิตบริการ การพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมในการทำงาน จริยธรรมของเลขานุการทาง

การแพทย 

Concept of life and lifestyle ethics, principles of personality development in 

medical secretary, behavior analysis and assessment of one's personality, science of body 

language, career leadership of medical secretary, social etiquette, etiquette of using various forms 

of communication technology, decision making in operation, service mind, developing and 

promoting work ethics, and medical secretary code of ethics 

 
3511403 การคิดเชิงออกแบบในงานเลขานุการทางการแพทย  3(3-0-6) 
 Design Thinking for Medical Secretary Work 

 ความหมาย ความสำคัญ หลักการ การคิดในเช ิงการออกแบบ การคิดเช ิงสร างสรรค  
กรอบความค ิดแบบเต ิบโต การกำหนดปญหา การร วมก ันสร างความค ิดและแนวทางการแก ป ญหา  
การคนหาปญหาและแนวทางการแกปญหา ว ิธ ีการนำกระบวนการคิดเช ิงออกแบบไปประยุกตใช งาน 
ในชีว ิตประจำวัน ความสำคัญ และประโยชนของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม การนำเสนอแนวคิด 
ตอผูบริหาร 

 Meanings, significance, and principles of design thinking, creative thinking, growth 
mindset framework, identifying problems, sharing ideas and solutions, finding problems and 



solutions, ways to apply design thinking into daily work, importance and benefits of innovation 
innovation, types of innovation, presentating concepts to the executives 

 
3512406  ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ  3(2-2-5) 
 Administrative and Documentation Skills 

 ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสำนักงานทางการแพทยสมัยใหม เครื่องใช
สำนักงานอัตโนมัติ การบริหารจัดการงานธุรการและงานสารบรรณในโรงพยาบาล ระบบเอกสารคุณภาพ ระบบ
สำน ักงานอ ิ เล ็กทรอน ิกส   การเข ียนและการอ างอ ิง ท ักษะการเข ียนและการพิมพ โต ตอบจดหมาย 
ในธุรกิจสุขภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานทางการแพทย การจัดรูปแบบเอกสารการ
ประชุมและการสัมมนาออนไลน  

 Fundamental knowledge of modern medical office management, office 
automation equipment, administrative and documentation management in hospital, quality 
document system, electronic office system, writing and referencing, writing and business 
correspondences skills in health business, risk management and medical office controls, preparing 
documents for various conference and webinars 
 
3513402  เทคนิคงานเลขานุการทางการแพทย  3(2-2-5) 
 Techniques for Medical Secretary Work 

 แน ว ค ิ ด ใ นก า รส ร  า งศ ั ก ยภาพและกา รน ำตน  ก า รบ ร ิ ก า ร เ หน ื อค ว ามคาดหวั ง  
การคิดสรางสรรค การติดตอประสานงานทางการแพทย งานผูชวยแพทย เทคนิคการจัดการการนัดหมายผูปวย
และการจ ัดตารางตรวจของแพทย ด วยระบบด ิจ ิท ัล การเก ็บร ักษาความล ับและความเป นส วนตัว 
ในสภาพแวดลอมทางการแพทย การจัดเตรียมและขั ้นตอนในการจัดการบริการสุขภาพ การสงตอผู ป วย 
ไปย ั งผ ู  เช ี ่ ยวชาญเฉพาะด าน การจ ัดการเวชระเบ ียน การส ื ่ อสารค ัดกรองผ ู ป  วย การประเ มิน 
และการพ ัฒนาการทำงานเลขาน ุการทางการแพทย   การจ ัดการงานเลขาน ุการทางการแพทย  
ดวยระบบดิจิทัล 

 Concepts of building capacity and self- direction, services beyond expectation, 
creative thinking, medical coordination, medical personal assistant work, techniques of organizing 
patient appointments and doctors’schedules using digital system, confidentiality and privacy in a 
medical environment, preparation and process of medical accounts, referrals to specialist 
practitioners, patient records management, health screening communication, evaluation and 
development of medical secretary work, digital management of medical secretary work 

 
 
 

 



3512306 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเลขานุการทางการแพทย  3(2-2-5) 
 Package Software for Medical Secretary Work 
       การใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและการประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงาน
เลขานุการทางการแพทย โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน โปรแกรมนำเสนอขอมูล โปรแกรมตัดตอ
วิดีโอเบื้องตน การแกไขปญหาการใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรมสำเร็จรูป เทคนิคการใชโปรแกรมสำเร็จรูป 
การใหคำแนะนำในการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการแพทยสำหรับผูใชบริการ ลิขสิทธิ์ท่ีเก่ียวของกับการใชงาน
โปรแกรมสำเร็จรูป 
 Usage of Operating system programs, installation and application of package 
software for medical secretary work, word processor, spread sheet programs, presentation 
programs, basic video editor programs, troubleshooting for using computers and package software, 
techniques for using package software,  providing advice on the use of medical software packages 
for users, copyrights related to package software usage 
 
3514402  การจัดประชุมทางการแพทย  3(2-2-5) 
 Medical Conference 
   ความรู  เบ ื ้องตนเกี ่ยวกับการจัดประชุม ร ูปแบบ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิค 
การจัดประชุมทางการแพทย การวางแผนการประชุม ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กระบวนการจัด
ประชุมวิชาการทางการแพทย การประเมินผลการจัดประชุม ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัด
ประช ุ ม  การ เก ็ บหน  วยคะแนนจากการประช ุ ม เพ ื ่ อพ ัฒนาว ิ ช าช ี พ  กฎหมายท ี ่ เ ก ี ่ ย วข  อ ง กับ 
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 Fundamental knowledge of conducting meetings, formats, writing meeting minutes, 
techniques and planning of medical conferences.  electronic conference system, process of 
medical conference arrangement, conference evaluation, problems and solutions of conference 
arranagment, keeping track of medical scoring system for professional development, laws related 
to the electronic conferences 
 
3513309  เวชระเบียนและสถิติทางการแพทย  3(3-0-6) 
 Medical Record and Statistics 
 ความหมายเวชระเบียน แนวคิดพื้นฐานในการบริหารงานเวชระเบียน คำที่เกี่ยวของ บุคลากร
ทางดานเวชระเบียน หมายเลขท่ีสำคัญของเวชระเบียน การแบงงานและหนวยงานทางดานเวชระเบียน การบันทึก
และการจัดเรียงแบบฟอรมเวชระเบียน ขั้นตอนการดำเนินงานเวชระเบียน การจัดเก็บเวชระเบียน การตรวจสอบ
เวชระเบียน คณะกรรมการเวชระเบียน องคกรดานเวชระเบียน คำสำคัญในงานเวชระเบียน ขอบเขตงานเพื่อการ
บริหารงานเวชระเบียน การลงบันทึกตามบัญชีจำแนกทางสถิติระหวางประเทศของโรค จัดเก็บเวชระเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ปญหาและแนวทางการดำเนินงานบริหารงานเวชระเบียน เวชระเบียนกับความปลอดภัยของ



ผูปวยและบุคลากรสาธารณสุขตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สถิติเบื้องตน การคำนวณคาทางเวช
สถิติในโรงพยาบาล การสรุปรวบรวมนำเสนอและตีความขอมูลทางสถิติทางการแพทย 
 Meaning of medical record, basic concepts of medical record management and 
related words, medical record personnel, the important number of medical record, work division 
and medical record units, recording and arranging medical record forms, process of medical record 
works, filing system, medical record audit, medical record committee, medical record 
organization, key words in medical record, scope of medical record work; recording disease names 
according to International Classification of Diseases ( ICD) ; storing medical record electronically; 
problems and guidances for medical record management; medical record and safety of patients 
and healthcare staffs according to hospital and healthcare standards; preliminary statistics, 
calculation of medical statistics in hospital medical; summarizing, collecting, presenting and 
interpreting medical statistical data 
 
3513310  การจัดการงานพัสดุทางการแพทย 3(3-0-6) 
 Medical Supply Management 
 ความหมายและความสำคัญของการจ ัดการงานพัสด ุ หลักการจัดการงานพัสดุ หนาท่ี 
ความร ับผ ิดชอบของงานพัสด ุ  ประเภทของการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง  ว ิธ ีการและข ั ้นตอนการจ ัดหาพ ัสดุ  
ทางการแพทย การจัดหาพัสดุโดยวิธีการจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญาซื้อขายและสัญญาจาง การควบคุมพัสดุ 
การจำหน ายพ ัสด ุ  การลงโทษผ ู ท ิ ้ งงาน ป ญหาและแนวทางการแก  ไขป ญหาการจ ัดการงานพ ัสดุ  
ทางการแพทย การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การประมูล การประกวดราคา การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการงานพัสดุ 
 Meanings and importance of supply management, principles of supply 
management, duties and responsibilities of supply managment, types of procurement, methods 
and procedures of procuring medical supplies, providing supplies by procurement, management 
of contract of sale and employment contracts, supply controlling, supply distribution, punishment 
for job abandonment, problems and solutions for medical supply management, electronic 
procurement, E- Auction, bidding process in procurement, electronics procurement, laws and 
regulations in government procurement 
 
3512604 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  3(2-2-5) 
 Listening and Speaking English for Secretary  

 เทคนิคการพูดเบื้องตน ศิลปะการสนทนา ทักษะการฟงและการพูดเพื่อการติดตอสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในโรงพยาบาล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท การสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน ทักษะการ
สนทนากลุมยอยในงานธุรกิจ การเจรจาตอรอง และการนำเสนอเครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทย 



     Basic techniques in speaking, art of conversation, listening and speaking skills for 
communication in various situations in the hospital, telephoning, communication via LINE® 
application, small group discussion in business, negotiation, and medical equipment presentation 
 
3512605 การอานภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  3(2-2-5) 
 Reading English for Secretary 

 ส ำนวน  ไวยากรณ   การสร  า งศ ัพท ภาษาอ ั งกฤษท ี ่ เ ก ี ่ ย วข  อ งก ั บท ักษะการอ  าน 
ในงานเลขานุการทางการแพทย การอานอยางเร็วเพื ่อหาใจความสำคัญ การอานอยางเร็วเพื ่อหาขอมูล 
ที่ตองการ การอานระดับอนุเฉท การอานจับใจความสำคัญ การอานเอกสารและบทความทางการแพทย การอาน
ขาว การอานเอกสารการจ ัดซ ื ้อทางการแพทย การอานเอกสารทางธ ุรก ิจ การอานบทความโฆษณา 
ทางการแพทย 

 Idiom, grammar, vocabulary building related to reading skills in medical secretary 
work, skimming reading, scanning reading, paragraph reading, finding main idea, reading medical 
texts and articles, reading news, medical procurement document reading, business reading, 
medical advertisement reading 

 
3513604 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  3(2-2-5) 
 Writing English for Secretary 
       ส ำนวน  ไวยากรณ   คำศ ัพท   ท ั กษะในการ เข ี ยนภาษาอ ั งกฤษในงาน เลขาน ุการ 
ทางการแพทย การเขียนบันทึกขอความสั้น  การเขียนบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายธุรกิจ การ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนวาระการประชุม การเขียนกำหนดการสำหรับการประชุมวิชาการทางการ
แพทย การบันทึกรายงานการประชุม  
 Idiom, grammar, vocabulary, and skills in medical secretary writing, writing 
memorandum, writing telephone messages, writing business correspondence, writing e- mail 
messages, writing agenda, writing medical academic conference schedule and minutes 
วิชาเลือก 
3513311 การบริหารความขัดแยงในโรงพยาบาล                            3(3-0-6) 
 Conflict Management in Hospital  

          แนวค ิดและทฤษฎ ีการบร ิหารความข ัดแย งในโรงพยาบาล  สาเหต ุของความข ัดแยง 
ในโรงพยาบาล  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอขอขัดแยงในการปฏิบัติงาน  กระบวนการ
บร ิ ห า รคว ามข ั ดแย  ง ในองค  ก า ร   ก า ร เ จ รจ าต  อ รองส ำหร ั บแก  ป ญหาคว ามข ั ดแย  ง   ว ิ ธ ี ใ น 
การปองกันและขจัดความขัดแยง กลยุทธการบริหารความขัดแยงในโรงพยาบาล 

 Principles and theories of conflict management in the hospital, the causes of 
conflict in the hospital, inside and outside environment that affects the conflict in the 
organization, the process of conflict management in the organization, negotiation techniques for 



solving the conflict, and different approaches in preventing and eliminating the conflicts, strategy 
of conflice management in the hospital al 

 

3513701 การชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ 3(2-2-5) 
 Elder Care 

หลักการดูแลช วยเหล ือผ ู ส ูงอาย ุในภาวะส ุขภาพปกต ิและเจ ็บป วยเร ื ้อร ังให สามารถ 
ดำเนินชีวิตไดตามศักยภาพในชีวิตประจำวัน การประเมินและการชวยเหลือเบื้องตนในภาวะเฉียบพลันและฉุกเฉิน 
การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน การขอความชวยเหลือและสงตอ การชวยฟนฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาลและการ
ดูแลระยะสุดทายของชีวิต 

Principles elder care with healthy aging and chronic diseases for living in their daily 
life on their own, health evaluation and primary healthcare in emergency situation, basic life 
support management, assistant request and referrals, rehabilitation according to treatment plan 
and palliative care 

 
3513702 การชวยเหลือดูแลทารกและเด็ก 3(2-2-5) 
 Newborn and Child Care 

การอภิบาลทารกแรกเกิดและการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ปญหาสุขภาพของทารก แรก
เก ิดท ี ่ ม ีภาวะเส ี ่ ยงและผ ู ป  วย เด ็ก ในระบบต  าง  ๆ ท ี ่พบบ อย การช วยเหล ือด ูแลทารกแรกเ กิด 
ท่ีมีภาวะเสี่ยง และผูปวยเด็กข้ันพ้ืนฐานท่ีมีปญหาการเจ็บปวยท่ีไมรุนแรงและไมซับซอนโดยคำนึงถึงครอบครัวเปน
ศูนยกลาง 

   Initial taking care of the newborns and children, breast- feeding supporting, health 

problems of newborn babies with risk condition and sick children in various common systems, 

basic nursing assistant and personal care skills for newborn babies with risk condition and child 

patients with mild health problems and uncomplicated condition based on their family center 

 
3513703 การชวยเหลือดูแลผูใหญ 3(2-2-5) 
  Care for Adult 

 หลักการและเทคนิคชวยเหลือดูแลผูใหญที่มีปญหาการเจ็บปวยที่ไมรุนแรงและไมซับซอน ใน
ระบบตาง ๆ ท่ีพบบอย และการดูแลมารดา โดยคำนึงถึงครอบครัวเปนศูนยกลาง 

Principle and technique for adult care with mild health problems and 
uncomplicated condition in common systems, caring of postpartum mother concerning with 
family center 
 
 



3513704 การชวยเหลือดูแลผูใชบริการข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Basic Patient Care 

หลักการและเทคนิคการดูแลชวยเหลือ ผูใชบริการในโรงพยาบาลทุกชวงวัยการดูแลผูปวยดาน
ความสุขสบาย ความปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของ
ผูปวย  

Principle and technique for patient care of all ages in the hospital, caring the 
patients for comfortable condition and safety, arranging an appropriate environment to respond 
the basic need of patients 

 
3513705 การชวยเหลือดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบานและชุมชน 3(2-2-5) 
  Elder Care at Home and Community 

แนวคิดและหลักการดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่องที่บานและในชุมชน การชวยเหลือผูสูงายุท่ี
เจ็บปวยเรื้อรัง การดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง การติดตอประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพเพ่ือการดูแลเม่ือพบ
ความผิดปกติ 

Principles and concepts for continuous caring the elderly at home and community, 
caring for the elderly with complication disease and dependency, communication with 
professional nurse for abnormal health conditions 
 
3514701 เทคนิคการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Techniques for Basic Elder Care 

การประเมินสภาพผูสูงอายุ เทคนิคในการดูแลดานการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การสงเสริม
สุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน ทดลองปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุดานการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ใหปลอดภัยและสุขสบาย 

Health assessment for the elderly, techniques in elder care for daily life activities, 
health promotion, and basic first aid, practice helping the elderly to do their daily routine activities  
with safety and comfort 

 
3514702 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุข้ันพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
  Basic Elder Care Practice 

ฝกปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุเพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน
ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การสงเสริมสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

Practice caring for the elderly to response to their basic needs in daily life including 
physical, mental, emotional, social, and spiritual well-being, health promotion and first aid 
 
 



3514205 การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Finance and Investment in the Digital Age 
 ความรู พ ื ้นฐานการลงทุน การอานและวิเคราะหงบการเง ิน งบแสดงฐานะทางการเงิน  
งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี ่ยนแปลงในสวนผู ถือหุ น แนวคิดทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับ 
การลงทุน การประเมินความเสี่ยง การใชเครื่องมือวิเคราะหทางเทคนิค การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานในการลงทุน 
เงินดิจิทัลและการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล การจัดทำบัญชีเบื้องตนในการลงทุน   
 Fundamental knowledge of investment, reading and analyzing financial 
statements, statement of financial position, income statement, statement of cash flow, statement 
of changes in owner’ s shareholders, concepts and theories of investment, risk assessment, using 
technical investment analysis tools, fundamental factors analysis of investment, cryptocurrencies 
and investing in crypto assets, basic accounting in investment 
 
3513301 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Project and Budget Management   
 ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับการวางแผน การจัดทำโครงการ การเขียนโครงการ  การบริหาร
งบประมาณ การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล การจัดการทรัพยากร การ
จัดการระบบสารสนเทศในการบริหารโครงการ   
 Basic knowledge in planning, managing project, writing project, budget 
management, quality control, risk management, follow- up and evaluation, resources 
management, information systems management in project management 
 
3514303 ดิจิทัลสำหรับงานเลขานุการ 3(2-2-5) 
 Digital for Secretary              
    แนวค ิดและหล ักการสำค ัญท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับการใช  งานด ิจ ิท ัล ท ั ้ งด  านความเข าใจ  
ดานการใชงาน ดานการสราง และการสื่อสารในงานเลขานุการทางการแพทย เพื่อใหเกิดการจัดการสารสนเทศ 
การประสานงาน การทำงานรวมกัน และการแกปญหาในงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับสังคมดิจิทัล การนำเสนอขอมูล ลิขสิทธิ์ ความเชื่อมโยงสิทธิ์และการอางอิง 
    Concepts and principles related to digital literacy either understand using and 
creating, and communication in medical secretarial work, Information management to achieve 
interoperability, coordination, solving problems efficiently, using a variety of digital technology 
and accordance with the digital society, copyright laws related and reference 
 
3513312  จิตวิทยาในการทำงานเลขานุการทางการแพทย  3(3-0-6) 
 Psychology in Medical Secretary Work 



        ความร ู  เบ ื ้ องต นเก ี ่ ยวก ับจ ิตว ิทยาในงานเลขาน ุการ การเข  า ใจและเห ็นค ุณคา 
ในตัวเอง การควบคุมอารมณ การปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การติดตอสื่อสารและการเจรจาตอรอง การใชเทคนิค
ทางจิตวิทยาในการจูงใจ  การสื่อสารขามวัฒนธรรม การประสานงาน การสรางมนุษยสัมพันธในงานเลขานกุาร 
ศิลปะในการพูดและการแสดงออก การแกไขปญหาเฉพาะหนา เทคนิคทางจิตวิทยาในการจัดการความขัดแยง
และคุณภาพชีวิตการทำงาน 
   Introduction to psychology in secretarial work, self-understanding and self-esteem, 
emotional control, self-adaptation to modern society, communications and negotiation, applying 
psychological techniques to motivate, cross-cultural communication, coordinating, human relations 
in secretarial work, art of speech and expression, workaround, psychological techniques in conflict 
management and quality of work life 
 
3514602 โยคะ  3(2-2-5) 
 Yoga  

 แนวค ิดและความหมาย รากฐานของการฝ กโยคะ ฝ กโยคะทวงท า (อาสนะ) ต าง ๆ   
การออกแบบการฝกโยคะ ทาแก การดัดแปลงอาสนะ การฝกหายใจแบบโยคะ (ปราณายามะ) ทวงทาโยคะเพ่ือ
การผอนคลาย ทวงทาโยคะเพ่ือฝกความแข็งแรง การพัฒนาบุคลิกภาพดวยโยคะ 

 Principles and meaning; basic of yoga training, practice yoga poses (Asana) , design 
series of yoga poses, relieving poses, pose modifications, practice yoga breathing (Pranayama) , 
yoga poses for relaxation, yoga poses for strength, improving personality with yoga  
 
3571502 ภาษาจีนระดับตน (3-0-6) 
 Basic Chinese 
                   ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ตัวพินยิน ตัวอักษรจีน คำศัพท และประโยคพ้ืนฐาน 
 Practice listening, speaking, reading and writing skills, PIN YIN letters, Chinese letters, 
basic vocabulary and sentence. 
 
3572505  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6) 
 Chinese in Daily Communication 
                   ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยใชคำศพัท 
สำนวน และโครงสรางภาษาท่ีซับซอนข้ึน และศึกษาวัฒนธรรมของประเทศจีน 
                   Practice listening, speaking, reading and writing skills for Chinese communicating in 
everyday life with advance vocabulary, idiom and structure and study Chinese culture 
  
 
 



วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
3514803 การฝกประสบการณวิชาชีพเลขานุการทางการแพทย  3(360) 
 Field Experience in Medical Secretary 

 ฝ กปฏ ิบ ัต ิ งานด านงานสำน ักงานและงานเลขานุการในโรงพยาบาลหร ือหน วยงาน 
ที่เกี่ยวของสังกัดหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโดยนำความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ก า ร ฝ  ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ    แ ล ะ จ ั ด ป  จ ฉ ิ ม นิ เ ท ศ เ พ ื ่ อ อ ภ ิ ป ร า ย ป  ญ ห า แ ล ะ เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง 
การแกปญหาจากการฝกประสบการณวิชาชีพ  
 Practice working in administrative or secretarial tasks in the government or private 
hospital or related organization under supervised teachers; applying knowledge and experiences 
from classrooms into the real situation at work place; arranging orientation of field experience 
to clarify all details and post training of field experience to discuss  problems and solutions of 
field experience 


