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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 443 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ    

สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 443 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ    
HP 443 Health Information Technology   

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(1-4-4) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ภัทธกร  บุบผัน   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ล าดับที่ รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย์สมชาติ สุนสุข สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. อาจารย์ภัทธกร บุบผัน  คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :   
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 140  คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เข้าใจและอธิบายแหล่งที่มาของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รูปแบบต่างๆ ของการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเรียกใช้ข้อมูลที่
จ าเป็นในการให้บริการด้านสุขภาพ ความสามารถและข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ  การสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ และฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหาดังกล่าว โดยให้นิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มี
ทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มและท างานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว นิสิต
สามารถ          

 1.  เข้าใจทฤษฎี หลักการ และแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ  
 2. เข้าใจกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยฝึกปฏิบัติจริงด้วยโปรแกรมตัวอย่าง  
 3.  เข้าใจรูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือใช้ในงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ โดยผ่านกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 4. ประยุกตค์วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพไปใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวขอ้งกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 อธิบายกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

สุขภาพ  
PLO4 

CLO2 ใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ 

PLO4 

CLO3 ยกตัวอย่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

PLO7 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รูปแบบต่างๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเรียกใช้ข้อมู ลที่จ าเป็นในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ความสามารถและข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ  การสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ และฝึกปฏิบัติตาม
เนื้อหาดังกล่าว 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 
 

15 27 3 45 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 443 เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1.อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ปลูกฝังจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ 

1.สังเกตจากพฤติกรรมการ
น าเสนองานเกี่ยวกับสารสนเทศ
ทางสุขภาพ 

2.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 

1.ก าหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน 
การเข้าห้องสอบ  การใช้สถานที่
และอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการ
สอนและการศึกษาด้วยตนเอง 

1.บันทึกการขานชื่อ การเข้า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบและ
การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด 

3.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

- 

 
 
- 
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

4.เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งใน
การด ารงตนและในการปฏิบัติงาน  

- 

 
 
- 

 
2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1.มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ 

1.บรรยาย  
2.อภิปรายกรณีศึกษา   
3.ถาม-ตอบ ร่วมกันในชั้นเรียน
ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พิเศษ 

1.สอบภาคทฤษฏี  
 

2.มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 

1.บรรยาย 
2.จัดกิจกรรมสัมมนา  
3.อภิปรายกลุ่มย่อย 

 
 

1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนา และการน าเสนอ 
โดยอาจารย์ 

3.มีความรู้และความเข้าใจถึงงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมสุขภาพ  
 

 

- 

 
 
- 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

1.สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.อภิปรายกรณีศึกษา  ถาม-ตอบ 
ร่วมกันในชั้นเรียน 
2.ฝึกปฎิบัติระบบข้อมูลส าหรับ
บริการปฐมภูมิ 

1.การสอบภาคปฎิบัติ 
 
 
 
 

2.สามารถประยุกต์ความรู้ภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

1.มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือร่วม 
สัมมนาวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนา และการน าเสนอโดย
อาจารย์ 

3.สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

- 

 
 
- 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1.มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และ
สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

1.จัดกิจกรรมกลุ่มที่เปิดโอกาสให้
นิสิตได้ท างานเป็นทีม 
2.มอบหมายงานรายบุคคล เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน
นโยบายและการวางแผนงาน
สาธารณสุข 

 

1.ประเมินความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ การส่งงาน ความถูกต้อง
ของงาน ที่ได้รับมอบหมายโดย
อาจารย์ 

 

2.สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ที่ หลากหลาย 

 

- 

 
 
- 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอย่าง เหมาะสม 

 

- 

 
 
- 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1.สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และ  ประยุกต์
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะ แนวทางใน
การแก้ปัญหา  

1.มอบหมายงานอภิปรายกลุ่ม
ย่อยน าเสนอข้อมูลหรือผลงาน 
และร่วมสัมมนาในชั้นเรียน 

 

 
 

1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช้
แบบประเมินการน าเสนอในชั้น
เรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิต และ
อาจารย์ 
 

2.สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับ บุคคลและ กลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม  

1.มอบหมายงานให้น าเสนอข้อมูล
โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

1.ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงานโดยเรียบเรียง
ข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ถูกต้อง 
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3.สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน  

1.มอบหมายงานให้น าเสนอข้อมูล 1.ประเมินความสามารถสื่อสาร
โดยและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน
โดยใช้แบบประเมิน 

4.สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

1.มอบหมายงานและศึกษาจาก
กรณีศึกษา 

1.ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

วันที่
สอน 

หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 18 
ส.ค.
60 

*แนะน าการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
1) บทน า 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บทบาทของระบบ
สารสนเทศในการ
ประยุกต์ใช้เพ่ืองาน
สาธารณสุข 

1 2  
 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
-  มอบหมายงานกลุ่มย่อย
วิเคราะห์กรณีศึกษา และร่วมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 
 

อ.ภัทธกร 
 
 
 
 
 

2 

25 
ส.ค. 
60 

- ระบบสุขภาพ และระบบ
สารสนเทศสุขภาพหรือ
ระบบสารสนเทศด้านการ
สาธารณสุข 
-กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของระบบ
สารสนเทศสุขภาพของ
ประเทศ 

3   
 

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
 

สื่อ 
PowerPoint 

 
 

อ.ภัทธกร 
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สัปดาห์
ที ่

วันที่
สอน 

หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

3 1 
ก.ย. 
60 

การพัฒนาการระบบ
สารสนเทศและเทศโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพของไทย 
(National Health 
Information Systems & 
eHealth) 

1   2 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ภัทธกร 
 

4 8 
ก.ย. 
60 

สถานการณ์ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพของไทย
(National Health 
Information Systems & 
eHealth) 

1 2  

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
- ใบงาน 

สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.

ปะการัง 
 

5 
15 
ก.ย. 
60 

แหล่งข้อมูลสุขภาพใน
ระบบสารสนเทศและการ
สืบค้นข้อมูล 

1 2  
- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ภัทธกร 
 

6 

22 
ก.ย. 
60 

1) ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลทางสุขภาพ 
2) ระบบข้อมูลส าหรับ
ระบบบริการปฐมภูมิ 

1 2  
 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
 

1.สื่อ 
PowerPoint 
 

อาจารย์
สมชาติ 

 22 
ก.ย. 
60 

ปฏิบัติระบบข้อมูลส าหรับ
ระบบบริการปฐมภูมิ : การ
ออกแบบระบบจัดเก็บ
ข้อมูลตามบริบทของพ้ืนที่ 

  3   

- ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลตาม
ระบบบริการปฐมภูมิ 
- มอบหมายงานรายบุคคลให้
ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตาม
บริบทชุมชนที่ก าหนดให้ 

1. สื่อ 
PowerPoint 
2. ฐานข้อมูล
จ าลอง 
 

อาจารย์
สมชาติ 

7 
29
ก.ย. 
60 

สอบกลางภาค 2   
  

 

8 
6  

ต.ค.
60 

1) มาตรฐาน 21 แฟ้มและ
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2) รูปแบบฐานข้อมูล : 
ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข
ระดับจังหวัด (PROVIS)  
3) รูปแบบฐานข้อมูล : 
ระบบคลังข้อมูลระดับ
จังหวัด (Data 
Warehouse :DW) 

1 2 
 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลตามระบบ
มาตรฐาน 21 แฟ้ม 
- ฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล 
PROVIS และ Data Warehouse 
:DW 
- มอบหมายงานรายบุคคลให้จัดส่ง

1. สื่อ 
PowerPoint 
2. ฐานข้อมูล
จ าลอง 

 

อาจารย์
สมชาติ 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

สัปดาห์
ที ่

วันที่
สอน 

หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

4. ICD 10และบัญชียา ข้อมูลตามมาตรฐาน 21 และ 43 
แฟ้ม ในฐานข้อมูลจ าลอง 

 
6  

ต.ค.
60 

ปฏิบัติ : 
1) มาตรฐาน 21 แฟ้มและ
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2) รูปแบบฐานข้อมูล : 
ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข
ระดับจังหวัด (PROVIS)  
3)รูปแบบฐานข้อมูล : 
ระบบคลังข้อมูลระดับ
จังหวัด (Data 
Warehouse :DW) 
4. ICD 10และบัญชียา 

 3  

ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลตามระบบ
มาตรฐาน 21 แฟ้ม 
- ฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล 
PROVIS และ Data Warehouse 
:DW 
- มอบหมายงานรายบุคคลให้จัดส่ง
ข้อมูลตามมาตรฐาน 21 และ 43 
แฟ้ม ในฐานข้อมูลจ าลอง 

สื่อ 
PowerPoint 

อาจารย์
สมชาติ 

9 
 

20  
ต.ค.
60 

1) ระบบการรับส่งข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรม HosXP-
PCU และ Hospital-OS 
2) รูปแบบฐานข้อมูล :
ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ 
(Business Intelligence: 
BI) 

1  2   

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลตามระบบ 
ฝึกปฏิบัติการ 
1) ระบบการรับส่งข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม HosXP-PCU และ 
Hospital-OS 
2) รูปแบบฐานข้อมูล :ระบบ
รายงานข้อมูลสุขภาพ (Business 
Intelligence: BI) 

สื่อ 
PowerPoint 

 
 

อาจารย์
สมชาติ 

 
20  
ต.ค.
60 

1) ระบบการรับส่งข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรม HosXP-
PCU และ Hospital-OS 
2) รูปแบบฐานข้อมูล :
ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ 
(Business Intelligence: 
BI) 

 3  

ฝึกปฏิบัติการ 
1) ระบบการรับส่งข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม HosXP-PCU และ 
Hospital-OS 
2) รูปแบบฐานข้อมูล :ระบบ
รายงานข้อมูลสุขภาพ (Business 
Intelligence: BI) 

 อาจารย์
สมชาติ 

10 

7 
ต.ค. 
59 
 

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือบริหารงานทรัพยากร
สาธารณสุข (GIS) 

1 2   

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 
 

อ.ภัทธกร 
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สัปดาห์
ที ่

วันที่
สอน 

หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

11 
3 

พ.ย.
60 

1.การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
2.การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
งานด้านสุขภาพ ในระดับ
ชุมชนและกรณีศึกษา 
(application) 

1 2  
 

-บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน   
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน :  

1. แนวทางพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากอดีตถึง
ปัจจุบัน             
2. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
ระบบ e-Healthcare for 
Thailand 

1. สื่อ 
PowerPoint 
2. ฐานข้อมูล
รายงาน
สุขภาพต่างๆ 

 

อ.ภัทธกร 
 

12 
10 

พ.ย.
60 

แนวโน้มการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
งานด้านสุขภาพ 3 

  

-บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ 
-มอบหมายงานเดี่ยวเพ่ือให้นิสิต
ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานด้าน
สุขภาพในอนาคต 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.ภัทธกร 
 

13 
24  

พ.ย.
60 

Seminar: กรณีศึกษาการ
ประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานด้าน
สุขภาพในด้านต่างๆ 

  
3 

-มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือให้นิสิต
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

14 
17  

พ.ย.
60 

สอบปลายภาค 
2 1    

อ.ภัทธกร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
3.  
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการ สัปดาห์ สัดส่วน 

1 2.2, 3.2, 5.2(1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 
5.3) 

สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 5 25 

2 2.2, 3.2, 5.2(1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 
5.3) 

สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 11 25 

3  สอบปฎิบัติ 17 10 
4 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 3.1, 5.1) ประเมินสัมมนา 1, 2, 7, 8, 9, 10 10 
5 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 3.1, 5.1) ประเมินการฝึกปฏิบัติรายบุคคล 3,4,6 5  
6 1.2, 2.2, 5.2, 5.4 (1.1, 2.1, 2.2, 

3.1, 4.1, 5.1, 5.3)  
รายงานกลุ่ม: กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนสารสนเทศเพ่ือ
งานด้านสุขภาพในด้านต่างๆ 

10 10 
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7 1.2, (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1) รายงานรายบุคคล : การสร้างสื่อ
สารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

9 10 

8 1.2 คะแนนการเข้าห้องเรียน  5  
9 - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ

การส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
ตลอดภาคการศึกษา - 

 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.สังเกตจากพฤติกรรมการน าเสนองานเกี่ยวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ 
2.บันทึกการขานชื่อ การเข้าห้องเรียน การเข้าห้อง
สอบและการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายภายใน
เวลาที่ก าหนด 

5 

2. ด้านความรู้ 1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และการ
น าเสนอ โดยอาจารย์ 

50 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1.การสอบภาคปฎิบัติ 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และการ
น าเสนอโดยอาจารย์ 

10 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนรู้ การส่งงาน 
ความถูกต้องของงาน ที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์ 

5 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช้แบบประเมินการ
น าเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
ตนเอง เพื่อนนิสิต และอาจารย์ 
2.ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงานโดย
เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
3.ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนโดยใช้แบบประเมิน 
4.ประเมินจากผลงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

30 

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ น้อยกว่า 50 คะแนน = E 
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อย

ละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
วทัญญู ประเสริฐเมือง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสาธารณสุข กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก, 
 2553. 
วีณา จีระแพทย์. สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย์(บรรณาธิการ) กรุงเทพ  : 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 
สุขุม เฉลยทรัพย์.เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต .กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 
 2544. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดท า
ขึ้น 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  ผลการประเมินรายวิชาเทอม 1/2559 และส่ิงที่ปรับปรุงต้องปรากฏอยู่ในตาราง
การสอน 

 1. เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับรหัสโรค 
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือลงโปรแกรมเตรียมความ
พร้อมไว้ล่วงหน้า 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


