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รายละเอียดของรายวิชา สภ 443 เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 443 เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ
HP 443 Health Information Technology
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุพิมพ
วงษทองแท
อาจารย ดร.สุรศักดิ์
อยูยงสถิตย
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
1. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท
2. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสถิตย
3. อาจารยภัทธกร บุบผัน

อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2562
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เขาใจและอธิบายแหลงที่มาของขอมูลและระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ รูปแบบตางๆ ของการเก็บ
รวบรวมขอมูลดานสุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการคนควาสารสนเทศ การเรียกใชขอมูลที่
จําเปนในการใหบริการดานสุขภาพ ความสามารถและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการดานสงเสริมสุขภาพ การสรางเครือขายงานดานสุขภาพ และฝ ก
ปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว โดยใหนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มี
ทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและทํางานเปนทีม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการใชทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิต
สามารถ
1. เขาใจทฤษฎี หลักการ และแนวคิดดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ
2. เขาใจกระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ โดยฝกปฏิบัติจริงดวยโปรแกรมตัวอยาง
3. เขาใจรูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพเพื่อใชในงานดานการสงเสริม
สุขภาพ โดยผานกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตความรูภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
CLO1
CLO2
CLO3

รายละเอียด
อธิบ ายกระบวนการดานเทคโนโลยี สารสนเทศดาน
สุขภาพ
ใชโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบ คน
ขอมูลและจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพ
ยกตั ว อย า งการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
สงเสริมสุขภาพ

PLO
PLO4
PLO4
PLO7

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาแหลงที่มาของขอมูลและระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ รูปแบบตางๆ ของการเก็บรวบรวมขอมูลดาน
สุ ข ภาพ และการจั ด เก็ บ กระบวนการและวิ ธีก ารค น คว าสารสนเทศ การเรี ย กใช ข อ มู ล ที่ จํ าเป น ในการ
ใหบริการดานสุขภาพ ความสามารถและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการดานสงเสริมสุขภาพ การสรางเครือขายงานดานสุขภาพ และฝกปฏิบัติตาม
เนื้อหาดังกลาว

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ. 3

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
25

การศึกษาดวยตนเอง (SDL)

5

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ 443 เทคโนโลยี
สารสนเทศดานสุขภาพ

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ดานที่ 1
ดานที่ 3 ความสัมพัน
ตัวเลข การ
ดานที่ 2
คุณธรรมและ
ทักษะทาง ธระหวาง
สื่อสารและการ
ความรู
บุคคลและ
จริยธรรม
ปญญา
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4




















4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1.มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2.มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม

1.2 วิธีการสอน
1.อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ปลูกฝงจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ
1.กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน
การเขาหองสอบ การใชสถานที่
และอุปกรณ สําหรับการเรียนการ
สอนและการศึกษาดวยตนเอง

1.3 วิธีการประเมินผล
1.สังเกตจากพฤติกรรมการ
นําเสนองานเกี่ยวกับสารสนเทศ
ทางสุขภาพ
1.บันทึกการขานชื่อ การเขา
หองเรียน การเขาหองสอบและ
การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ภายในเวลาที่กําหนด

3.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอนื่

-

-

4.เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน

-

-
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1.มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ

2.2 วิธีการสอน
1.บรรยาย
2.อภิปรายกรณีศึกษา
3.ถาม-ตอบ รวมกันในชั้นเรียน
ระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน
และอาจารยพิเศษ
2.มีความรูและความเขาใจในสาระสําคั 1.บรรยาย
ของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 2.จัดกิจกรรมสัมมนา
สุขภาพ
3.อภิปรายกลุมยอย
3.มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1.สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2.สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
3.สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค

-

3.2 วิธีการสอน
1.อภิปรายกรณีศึกษา ถาม-ตอบ
รวมกันในชั้นเรียน
2.ฝกปฎิบัติระบบขอมูลสําหรับ
บริการปฐมภูมิ
1.มอบหมายงานกลุมเพื่อรวม
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา

-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
4.2 วิธีการสอน
พัฒนา
1.มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1.จัดกิจกรรมกลุมที่เปดโอกาสให
นิสิตไดทํางานเปนทีม
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
2.มอบหมายงานรายบุคคล เพื่อ
บุคคลและ/หรือกลุมคน และ
สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดาน
นโยบายและการวางแผนงาน
สาธารณสุข
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
1.สอบภาคทฤษฏี

1.สอบทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยอาจารย
-

3.3วิธีการประเมินผล
1.การสอบภาคปฎิบัติ

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอโดย
อาจารย
-

4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินความรับผิดชอบในการ
เรียนรู การสงงาน ความถูกตอง
ของงาน ที่ไดรับมอบหมายโดย
อาจารย
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2.สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณที่ หลากหลาย
3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยาง เหมาะสม

-

-

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1.สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
1.มอบหมายงานอภิปรายกลุม
1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
ยอยนําเสนอขอมูลหรือผลงาน
แบบประเมินการนําเสนอในชั้น
สุขภาพ โดยเลือก และ ประยุกต
และรวมสัมมนาในชั้นเรียน
เรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ)
โดยตนเอง เพื่อนนิสิต และ
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
อาจารย
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะ แนวทางใน
การแกปญหา
2.สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่ 1.มอบหมายงานใหนําเสนอขอมูล 1.ประเมินจากผลงานและการ
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผูฟง นําเสนอผลงานโดยเรียบเรียง
สื่อสารทั้งกับ บุคคลและ กลุมคนใน และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ขอมูลและนําเสนอใหผูอื่นเขาใจ
สถานการณที่หลากหลาย และ
ไดถูกตอง
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม
3.สามารถสื่อสารไดอยางมี
1.มอบหมายงานใหนําเสนอขอมูล 1.ประเมินความสามารถสื่อสาร
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
โดยและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
โดยใชแบบประเมิน
4.สามารถเลือกและมีทักษะในการใช 1.มอบหมายงานและศึกษาจาก 1.ประเมินจากผลงานและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
กรณีศึกษา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
รวบรวมขอมูลประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
ที่
1

2

3

วันที่
สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

1. แผนการสอน

19 สค (9.30-12.30)
62 *แนะนําการเรียนการสอน

ของรายวิชา
1) บทนํา
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทบาทระบบสารสนเทศ
ในการประยุกตใชเพื่องาน
สาธารณสุข
(13.30-14.30 น)
- แหลงที่มาและรูปแบบ
ของขอมูลสําหรับฐานขอมูล
ทางสุขภาพ
14.30-16.30
ปฏิบัติการจําลองแหลงที่มา
ขอมูล
26 สค (9.30-11.30)
62 สถานการณระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพของไทย
(National Health
Information Systems
from WHO , eHealth)
(13.30-15.30 น)
m-health, telemedic
และ Health Technology
Assessment
(15.30-16.30 น.)
ปฏิบัติการจําลองการใช m
health
2 กย 8.30-10.30
62 - แหลงขอมูลสุขภาพใน
ระบบสารสนเทศและการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

- ดู VDO
- VDO
- รวมกันแลกเปลี่ยนความเห็น
- สื่อ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก PowerPoint
VDO โดยอาจารยเปนผูควบคุม
ประเด็น
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน

2

1 2

2
2

2
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- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน
- รวมกันแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับแหลงที่มาขอมูลโดย
อาจารยเปนผูควบคุมประเด็น
- ปฏิบัติการจําลองแหลงที่มา
ขอมูล

ผูสอน
อ.สุรศักดิ์

อ.สุพิมพ

- ดู VDO
- VDO
อ.สุรศักดิ์
- รวมกันแลกเปลี่ยนความเห็น
- สื่อ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก PowerPoint
VDO โดยอาจารยเปนผูควบคุม
ประเด็น
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน
- ฝกปฏิบัติการใช m health
สุพิมพ
- ทดลองประยุกต telemedic

- ดู VDO
- บรรยายเนือ้ หา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน

อ.สุพิมพ
- VDO
- สื่อ
PowerPoint
หน้า 6

สัปดาห
ที่

4

5

6

วันที่
สอน

หัวขอ

สืบคนขอมูล
10.30-12.30
- ปฏิบัติการทดลองสืบคน
13.30-16.30
- พรบ คอมพิวเตอร
- จําลองสถานการณการ
กระทําผิด
9 กย 8.30-12.30
62 ศึกษาดูงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
13.30-14.30
-โปรแกรมเพื่อการบริการ
บริหาร และจัดการทาง
สุขภาพ
14.30-16.30
สัมมนาโปรแกรมการ
บริหารจัดการ
สอบกลางภาค
16 กย การใชฐานขอมูลเทคโนโลยี
62 สารสนเทศดานสุขภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ
9.30-10.30
ขอจํากัดของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานสงเสริมสุขภาพ
10.30-12.30
-ปฏิบัติการเพื่อการเขาใจ
23 กย
ขอจํากัดของการใช
62
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.30-14.30
- การสรางเครือขายงาน
ดานสุขภาพ (งาน
รายบุคคล)
13.30-16.30

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

มคอ. 3

สื่อที่ใช

ผูสอน

- การมีสวนรวมและการเขาเรียน

2

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ดู VDO
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
- สัมนาเกี่ยวกับโปรแกรมบริหาร
จัดการ

1
4

อ. สุรศักดิ์
อ.สุรศักดิ์
- VDO
อ.สุพิมพ
- สื่อ
PowerPoint

2

1

2
3
1 2

ขอสอบกลางภาค
ฝกการใชฐานขอมูลสารสนเทศ
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน

อ สุพิมพ

สื่อ
PowerPoint

ปฏิบัติการขอจํากัดของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2
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อ.สุพิมพ

- ฝกสรางเครือขายงานสุขภาพ
- Active Learning
- ใหนิสิตแบงกลุมหาเพจสุขภาพ
ที่ชอบ โฆษณาของแตละกลุมวา
เพจที่เลือกดีอยางไร โหวตจน
หน้า 7

สัปดาห
ที่

วันที่
สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

มคอ. 3

ฝกปฏิบัติสรางเครือขาย
งานสุขภาพ

7

8

9

9.30-10.30
หลักการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการจัดการดานสงเสริม
สุขภาพ
10.30-12.30
2.การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
30 กย งานดานสุขภาพ ในระดับ
62 ชุมชนและกรณีศกึ ษา
(application) (มอบหมาย
งานกลุมสัปดาหถัดไป)
13.30-16.30
การวางแผนงานประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในงานสงเสริมสุขภาพ
(application/ program)
(ติดตามงานกลุม)
9.30-12.30
การจัดทําแผนงานเพื่อการ
ประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในงาน
สงเสริมสุขภาพ
7 ตค
13.30-16.30
62
Seminar: การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานดานสุขภาพในดาน
ตางๆ (สงรายงานกลุม,
งานเดี่ยว)
15 ตค สอบปลายภาค
62

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

เหลือ 2 เพจ แลวใหตัวแทนที่
เลือกเพจนั้นๆ ดีเบตกัน ให
เพื่อนในชั้นที่เหลือโหวตวาเพจ
ใดจะเปนที่สุดแหงเพจสุขภาพ
- บรรยายภาษาอังกฤษ
- สื่อ
1.หลักการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการดาน PowerPoint
สงเสริมสุขภาพ
2.การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานดานสุขภาพ
ในระดับชุมชนและกรณีศึกษา
(application) (มอบหมายงาน
กลุมสัปดาหถัดไป)

อ สุพิมพ

1 2

อ สุพิมพ

-นําเสนอแผนงานในการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานดาน
การสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย

อ สุพิมพ
สุรศักดิ์

3 3

2
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- สื่อ
PowerPoint

- ขอสอบปฏิบัติ

อ สุพิมพ
อ สุรศักดิ์
หน้า 8
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 2.2, 3.2, 5.2(1.1, 2.1, 3.1, 5.1,
5.3)
2 2.2, 3.2, 5.2(1.1, 2.1, 3.1, 5.1,
5.3)
4 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 3.1, 5.1)
5 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 3.1, 5.1)
6 1.2, 2.2, 5.2, 5.4 (1.1, 2.1, 2.2,
3.1, 4.1, 5.1, 5.3)
7
9

วิธีการ
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค

สัปดาห
8

สัดสวน
30

สอบปฎิบัต:ิ สอบปลายภาค

15

10

ประเมินสัมมนา
11, 14
ประเมินการฝกปฏิบัติรายบุคคล
1, 3, 4, 9
รายงานกลุม: การประยุกตเทค
14
โนสารสนเทศเพื่องานดาน
สุขภาพในดานตางๆ
1.2, (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1) รายงานรายบุคคล : การสราง
14
เครือขายสารสนเทศเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและ ตลอดภาคการศึกษา
การสงงานตามเวลาที่กําหนด

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.สังเกตจากพฤติกรรมการนําเสนองานเกี่ยวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ
2. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย
2. ดานความรู
1.สอบทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย
3. ดานทักษะทางปญญา
1.การสอบภาคปฎิบัติ
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอโดยอาจารย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1.ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนรู การสงงาน
บุคคลและความรับผิดชอบ
ความถูกตองของงาน ที่ไดรับมอบหมายโดยอาจารย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
นําเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตนเอง เพื่อนนิสิต และอาจารย
2.ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานโดย
เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง
3.ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน
4.ประเมินจากผลงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20
10
20
10
-

รอยละ
5

50
10
5
30

หน้า 9
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
วทัญู ประเสริฐเมือง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสาธารณสุข กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก,
2553.
วีณา จีระแพทย. สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย(บรรณาธิการ) กรุงเทพ :
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
สุขุม เฉลยทรัพย.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต .กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต,
2544.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน ผลการประเมินรายวิชาเทอม 1/2560 และสิ่งที่ปรับปรุงตองปรากฏอยูในตาราง
การสอน
1. เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ตองใชรหัสบุคลากรผูรับผิดชอบจึงจะเปด link ขอมูลจากสวนกลางและใช
โปรแกรมได จึงไมสามารถใหนิสิตใชนอกสถานที่เรียนปฏิบัติการได อยางไรก็ตามไดทําการปรับใหนิสิตไดใช
โปรแกรมจําลองในหองเรียนอยางทั่วถึง และเพียงพอ
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

