
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 330 เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ    

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สส 330 เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ    
HPX 330 Health Information Technology   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยสุพิมพ   วงษทองแท   อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร. ภัทธกร บุบผัน    อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย ดร. ภัทรกร  บุบผัน  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสถิตย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
หอง 307  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
17 มิถุนายน 2562 
 
 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
เขาใจและอธิบายแหลงท่ีมาของขอมูลและระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ รูปแบบตางๆ ของการเก็บ

รวบรวมขอมูลดานสุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการคนควาสารสนเทศ การเรียกใชขอมูลท่ี
จําเปนในการใหบริการดานสุขภาพ ความสามารถและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการดานสงเสริมสุขภาพ  การสรางเครือขายงานดานสุขภาพ และฝก
ปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว โดยใหนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มี
ทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและทํางานเปนทีม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการใชทักษะการสื่อสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม  เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิต
สามารถ          

 1.  เขาใจทฤษฎี หลักการ และแนวคิดดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ  
 2. เขาใจกระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ โดยฝกปฏิบัติจริงดวยโปรแกรมตัวอยาง  
 3.  เขาใจรูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพเพ่ือใชในงานดานการสงเสริม
สุขภาพ โดยผานกรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 4. ประยุกตความรูภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 อธิบายกระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

สุขภาพ  
PLO4 

CLO2 ใชโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลและจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพ 

PLO4 

CLO3 ยกตัวอยางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 

PLO7 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาแหลงท่ีมาของขอมูลและระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ รูปแบบตางๆ ของการเก็บรวบรวมขอมูลดาน
สุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการคนควาสารสนเทศ การเรียกใชขอมูลท่ีจําเปนในการ
ใหบริการดานสุขภาพ ความสามารถและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการดานสงเสริมสุขภาพ  การสรางเครือขายงานดานสุขภาพ และฝกปฏิบัติตาม
เนื้อหาดังกลาว 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   
บรรยาย 

 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การสัมมนา/กรณีศึกษา 

 
 

การศึกษาดวยตนเอง (SDL) 
 

15 25 5 45 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 
  

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สภ 330 เทคโนโลยี
สารสนเทศดาน
สุขภาพ    

 
                  

 

 

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย มีวนิัย ตรงเวลา     1.อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการตรงตอเวลา การมีวินัย
และปลูกฝงจรรยาบรรณเก่ียวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ 

1.บันทึกการสงงานและเขาหอง
สอบ 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม 

1.สอดแทรกการฝกในการใช
สถานท่ีและอุปกรณ สําหรับการ
เรียนการสอนและการศึกษา
รวมกับผูอ่ืน 

1.สังเกตพฤติกรรมการใช
อุปกรณรวมกับผูอ่ืน 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม  
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2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป   

2.2 มีความรูและความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1.อภิปรายกรณีศึกษา   
2.ถาม-ตอบ รวมกันในชั้นเรียน
ระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน
และอาจารยพิเศษ 

1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยอาจารย 

2.3 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสาํคัญของศาสตรที่เก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1.บรรยาย 
2.จัดกิจกรรมสัมมนา  
3.อภิปรายกลุมยอย 
4.ถาม-ตอบ รวมกันในชั้นเรียน
ระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน
และอาจารยพิเศษ 

1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยอาจารย 

2.4 สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง 

 
 

 
3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน  

 1.การสอบภาคปฎิบัติ 

3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได 

1.มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม 
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอโดย
อาจารย 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรูเปน
ฐาน 

- 
 
- 

3.4 เปนผูมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค
นวัตกรรม  - 

 
- 

3.5 สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐาน
ใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

1.อภิปรายกรณีศึกษา  ถาม-ตอบ 
รวมกันในชั้นเรียน 
2.ฝกปฎิบัติระบบขอมูลสําหรับ
บริการปฐมภูมิ 

1. ชิ้นงานตามกําหนด 
2. แบบประเมินสัมมนา 
3. การสอบภาคปฎิบัติ 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งใน
ฐานะผูนาํและผูรวมงานได 

1.จัดกิจกรรมกลุมท่ีเปดโอกาสให
นิสิตไดทํางานเปนทีม 
 

1.สังเกตความรับผิดชอบในการ
เรียนรู การสงงาน ความถูกตอง
ของงาน ท่ีไดรับมอบหมายโดย
อาจารย 

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม  - 

 
- 

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ  - 

 
- 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

1. มอบหมายงานใหทํารายงาน/ ช้ินงาน
และเตรียมขอมูลเพ่ือการทํากิจกรรม

กลุม/ เดี่ยว 

1. ประเมินผลจากการสังเกตการ
สัมมนากลุมยอยและการนําเสนอใน
ช้ันเรียน 
2. ประเมินคณุภาพของงานท่ีไดรบั
มอบหมายใหคนความดวยตนเอง 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เพื่อใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา 

1.มอบหมายงานอภิปราย/ 
สัมมนา นําเสนอขอมูลหรือผลงาน 
และรวมสัมมนาในชั้นเรียน 

1.ประเมินการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชแบบประเมินการนําเสนอในชั้น
เรียน โดย เพ่ือนนิสิต/ อาจารย 

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.มอบหมายงานใหนําเสนอขอมูล 1.ประเมินความสามารถสื่อสาร
โดยและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
โดยใชแบบประเมิน 

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีใน               
การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
เลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณ
อยางมีประสทิธิภาพ 

1.มอบหมายงานและศึกษาจาก
กรณีศึกษา 
2 สอนบรรยายและฝกปฏิบัติการ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคน/ เก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ  

1.ประเมินจากชิ้นงานตามกําหนด 
2. ประเมินจากการสอบบรรยาย
และปฏิบัติ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

วันท่ี
สอน 

หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 13 สค 
62 

*แนะนําการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
1) บทนํา 
- ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บทบาทระบบสารสนเทศ
ในการประยุกตใชเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

2 
  

- ดู VDO 
- รวมกันแลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 
VDO โดยอาจารยเปนผูควบคุม
ประเด็น 
- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
 

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoint 

 
 

อ.สรุศักดิ์ 
 
 
 
 
 

2 

20 สค 
62 

- แหลงท่ีมาและรูปแบบ
ของขอมูลสําหรับฐานขอมูล
ทางสุขภาพ 

1  2 
 

- ดู VDO 
- รวมกันแลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 
VDO โดยอาจารยเปนผูควบคุม
ประเด็น 
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- ปฏิบัติการจําลองแหลงท่ีมา
ขอมูล 

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoint 

 
 

อ.สุพิมพ 
 

3 27 สค 
62 

สถานการณระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพของไทย
(National Health 
Information Systems 
from WHO , eHealth)  

2   

- ดู VDO 
- บรรยายเนือ้หา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ภัทรกร 

4 3 กย 
62 

m-health, telemedic 
และ Health Technology 
Assessment   

2 1  

- ดู VDO 
- รวมกันแลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 
VDO อาจารยควบคุมประเด็น 
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- ทดลองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
m-health, ทดลองประยุกต 
telemedic 

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.สุพิมพ 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

วันท่ี
สอน 

หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

5 
10 กย 

62 

แหลงขอมูลสุขภาพใน
ระบบสารสนเทศและการ
สืบคนขอมูล 

2 1  

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.สุพิมพ 
 

6 

17 กย 
62 

พรบ. คอมพิวเตอร 1 2  
 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- จําลองสถานการณการกระทําผิด
พรบ 

1.สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.สุพิมพ 
 

7 24 กย 
62 

ศึกษาดูงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 4  ศึกษาดูงาน และทํากิจกรรมเพ่ิม
ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางสุขภาพ  

 อ สุพิมพ 
อ ภัทรกร 

  โปรแกรมเพ่ือการบริการ 
บริหาร และจัดการทาง
สุขภาพ 

1  2 - บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
-  ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ
ระบบปฏิบัติการตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบริการ บริหารและจัดการ  
- อภิปรายการใชงานโปรแกรม 

สื่อ 
PowerPoint 
- VDO 
 

อ สุพิมพ 

8 
1 ตค 
62 สอบกลางภาค 2   

ขอสอบกลางภาค  
 

อ สุพิมพ 

9 
8 ตค 
62 

การใชฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศดานสุขภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ  3  

ฝกปฏิบัติการ (รายบุคคล) 
1) สืบคนขอมูลดานสุขภาพจาก
ฐานขอมูลในประเทศ 
2) สืบคนขอมูลดานสุขภาพจาก
ฐานขอมูลมาตตฐานนานาชาต ิ

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ สุพิมพ 

10 
15 ตค 

62 

ขอจํากัดของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานสงเสริมสุขภาพ 

1 2   
ปฏิบัตกิารศึกษาขอจํากัดของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน
สงเสริมสุขภาพ  

- สื่อ 
PowerPoint อ สุพิมพ 

11 
22 ตค 

62 

การสรางเครือขายงานดาน
สุขภาพ 
-ฝกปฏิบัติการสราง
เครือขายงานดานสุขภาพ 

1  2 
 

-บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- Active Learning 
 ใหนิสิตแบงกลุมหาเพจสุขภาพท่ี
ชอบ โฆษณาของแตละกลุมวาเพจ
ท่ีเลือกดีอยางไร โหวตจนเหลือ 2 
เพจ แลวใหตัวแทนท่ีเลือกเพจ
นั้นๆ ดีเบตกัน ใหเพ่ือนในชั้นท่ี

1. สื่อ 
PowerPoint 
2. ตัวอยาง
เครือขายทาง
สุขภาพใน 
internet 

อ สุพิมพ 
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สัปดาห
ท่ี 

วันท่ี
สอน 

หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

เหลือโหวตวาเพจใดจะเปนท่ีสุด
แหงเพจสุขภาพ 
- ฝกปฏิบัติการสรางเครือขายงาน
ดานสุขภาพ 

12 
29 ตค 

62 

หลักการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการจัดการดานสงเสริม
สุขภาพ(application/ 
program) 

1 2 
 

-รวมกันระดมความคิดวางแผน
งานในการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานดานการสงเสริม
สุขภาพ (มอบหมายงานกลุม 
application สัปดาหถัดไป) 

- flip chart 
- สื่อ 
PowerPoint 

อ สุพิมพ 

13 
5 พย 
62 

การวางแผนงานประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในงานสงเสริมสุขภาพ 
(application/ program) 
(ติดตามงานกลุม) 

 
3 

 

-นําเสนอแผนงานในการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานดาน
การสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย 

- flip chart 
-สื่อ 
PowerPoint 

 

อ สุพิมพ 
อ ภัทรกร 

14 
19 พย

62 

การจัดทําแผนงานเพ่ือการ
ประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในงาน
สงเสริมสุขภาพ 

 3  

-  นําเสนอแผนงานและปรับแกไข
แบบสราง application 

- flip chart 
-สื่อ 
PowerPoint 

 

อ สุพิมพ 
อ ภัทรกร 

15 
25 พย

62 

Seminar: การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
งานดานสุขภาพในดาน
ตางๆ (สงรายงานกลุม, งาน
เดี่ยว) 

  3 

รวมกันอภิปรายในชั้นเรียน :  
1. การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานสุขภาพดาน
ตางๆ  

- flip chart 
-สื่อ 
PowerPoint 

 

อ สุพิมพ 
อ ภัทรกร 

16 
3 ธค 
62 

สอบปลายภาค 

 2  

- ขอสอบปฏิบัติ 

 

อ สุพิมพ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

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

สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 8 30 

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

สอบปฎิบัติ: สอบปลายภาค 15 10 

4 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 3.1, 5.1) ประเมินสัมมนา 7,11, 14 20 
5 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 3.1, 5.1) ประเมินการฝกปฏิบัติรายบุคคล 7, 9, 11, 14 10  
6 1.2, 2.2, 5.2, 5.4 (1.1, 2.1, 2.2, 

3.1, 4.1, 5.1, 5.3)  
รายงานกลุม: การประยุกตเทค
โนสารสนเทศเพ่ืองานดาน
สุขภาพในดานตางๆ 

15 20 

7 1.2, (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1) รายงานรายบุคคล : การสราง
เครือขายสารสนเทศเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 

15 10 

9 - การมีสวนรวมในชั้นเรียนและ
การสงงานตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาคการศึกษา - 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.สังเกตจากพฤติกรรมการนําเสนองานเก่ียวกับ

สารสนเทศทางสุขภาพ 
2. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย 

5 

2. ดานความรู 1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย 

50 

3. ดานทักษะทางปญญา 1.การสอบภาคปฎิบัติ 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอโดยอาจารย 

10 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนรู การสงงาน 
ความถูกตองของงาน ท่ีไดรับมอบหมายโดยอาจารย 

5 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
ตนเอง เพ่ือนนิสิต และอาจารย 
2.ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานโดย
เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 
3.ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน 
4.ประเมินจากผลงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

30 
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

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+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
วทัญู ประเสริฐเมือง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสาธารณสุข กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก, 
 2553. 
วีณา จีระแพทย. สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย(บรรณาธิการ) กรุงเทพ  : 
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
สุขุม เฉลยทรัพย.เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต .กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  ผลการประเมินรายวิชาเทอม 1/2560 และส่ิงท่ีปรับปรุงตองปรากฏอยูในตาราง
การสอน 

 1. เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีตองใชรหัสบุคลากรผูรับผิดชอบจึงจะเปด link ขอมูลจากสวนกลางและใช
โปรแกรมได จงึไมสามารถใหนิสิตใชนอกสถานท่ีเรียนปฏิบัติการได อยางไรก็ตามไดทําการปรับใหนิสิตไดใช
โปรแกรมจําลองในหองเรียนอยางท่ัวถึง และเพียงพอ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 


