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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส330 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สส330   เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ    
HPX330  Health Information Technology   

2. จำนวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ สุพิมพ์   วงษ์ทองแท้   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทธกร บุบผัน   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2

อาจารย์ผู้สอน 
 

ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 
1 นายสัมฤทธ์ิ สขุทวี กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิตัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร. ภัทรกร  บุบผัน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
ภาคทฤษฎี online 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
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9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
11 มิถุนายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เข้าใจและอธิบายแหล่งที่มาของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รูปแบบต่างๆ ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศสุขภาพ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ  การสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ และฝึกปฏิบัติตามเน้ือหาดังกล่าว โดยให้
นิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  เมื่อเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิต
สามารถ          
1.  มคีวามรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทระบบสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใน
งานสาธารณสุข 
2. เข้าใจถึงแหล่งที่มาและรูปแบบของข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลทางสุขภาพ 
3. ทราบถึงสถานการณ์ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของไทย รวมถึงนวัตกรรมที่ได้จาก
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ 
4. ทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพเพ่ือการสืบค้นและการประเมินคุณภาพของสารสนเทศทาง
สุขภาพ 
5. เข้าใจพรบ คอมพิวเตอร์ และ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถประยุกต์กับการทำงานบนพ้ืนฐาน
ความถูกต้องของกฎหมาย 
6. เข้าใจและทราบถึงการเข้าถึงและใช้งานเบ้ืองต้นของโปรแกรมเพ่ือการบริการ บริหาร และจัดการทาง
สาธารณสุข 
7. สร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ 
8. ประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจบัุนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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3. ผลการเรียนทีค่าดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO วิธีการประเมิน 
CLO1 เข้าใจที่มาและลักษณะข้อมูล เพ่ือประเมิน

และนำใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  
PLO3 การสอบภาคทฤษฎี 

 
CLO2 ทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายและ
สถานการณ์ 

PLO4 - การสอบภาคทฤษฎี 
- คะแนนการฝึกปฏิบัติ 
-เว็บเพจเครือข่ายงานด้าน
สุขภาพ 

CLO3 การประยุกต์ความรู้สารสนเทศทางสุขภาพ
ออกแบบนวัตกรรมบริการข้อมูลสุขภาพ 

PLO11 - การสัมมนานำเสนอช้ินงาน 
- การสอบทฤษฎี 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รูปแบบต่างๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านสุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ความสามารถและข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ  การสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ และฝึกปฏิบัติตาม
เน้ือหาดังกล่าว 

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 
 

15 24 6 45 
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3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
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
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ    

                    

 

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
    2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนสิิต 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1.1 มคีวามซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา    1.อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการตรงต่อเวลา การมีวินัย
และปลูกฝังจรรยาบรรณเก่ียวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ 

1.บันทึกการสง่งานและเข้าสอบ 

1.2 มจีิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

- - 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม - - 

2. ด้านความรู้ 
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 
- - 
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2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสขุภาพ 

1.อภิปรายกรณีศึกษา   
2.ถาม-ตอบ รว่มกันในช้ันเรียน
ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผูส้อน 

สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรยีน 

2.3 มคีวามรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1.บรรยาย 
2.จัดกิจกรรมสัมมนา  
3.อภิปรายกลุม่ย่อย 
4.ถาม-ตอบ ร่วมกันในชัน้เรยีน
ระหว่างผูเ้รียนและอาจารยผ์ู้สอน 

1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินการปฏิบัติ 
3.แบบประเมินการสัมมนา และ
การนำเสนอ โดยอาจารย์ 

2.4 สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

- - 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้อง

พัฒนา 
3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  

- - 

3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1.มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือให้มีการ
จัดการและแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

1.ซักถามที่มาและวิธีการสร้าง
ช้ินงานในการสัมมนา 
2. แบบประเมนิการมีส่วนร่วมใน
การทำงาน 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน 

- - 

3.4 เป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์
นวัตกรรม  

- - 

3.5 สามารถศกึษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

1. การเรียนภาคทฤษฎี 
2. การเรียนภาคปฏิบัติ 
3. มอบหมายงานกลุ่มเพื่อร่วม 

สัมมนาวิเคราะห์กรณศีึกษา 
4. มอบหมายงานสร้างข้อมูล

สารสนเทศเพือ่การส่งเสริม
สุขภาพ 

5. มอบหมายงานจัดทำข้อมูลเพื่อ
สร้างเครือขา่ยทางสขุภาพ 

1. สอบภาคทฤษฎี 
2. คะแนนงานปฏิบัติ 
3. แบบประเมินการสัมมนาและ
การนำเสนอโดยอาจารย์ 
4. แบบประเมินชิ้นงานสร้าง
ข้อมูลสารสนเทศ 
5.แบบประเมินการเตรียมขอ้มูล 
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4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

- - 

4.2 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

- - 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ  

- - 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1. มอบหมายงานให้ทำรายงาน/ 
ช้ินงานและเตรียมข้อมูลเพ่ือการทำ
กิจกรรมกลุม่/ เด่ียว 

1. การสังเกตการสัมมนากลุม่
ย่อยและการนําเสนอในช้ันเรียน 
 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหา 

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานการจัดทำ
ข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายงาน
ด้านสุขภาพ 
3. ยกตัวอย่างงานวิจัยเก่ียวกับ
นวัตกรรมจากการประยุกต์
สารสนเทศเพือ่งานสุขภาพ 
4. มอบหมายงานสร้างข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การส่งเสริม
สุขภาพ 
5. มอบหมายงานสัมมนาการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพจากขอ้มูลสารสนเทศ 

1. การสอบทฤษฎี 
2. แบบประเมินการเตรียมข้อมูล 
3. แบบประเมินชิ้นงานสร้าง

ข้อมูลสารสนเทศ 
4. แบบประเมินสัมมนา 
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5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.มอบหมายงานให้นำเสนอข้อมูล 
2.มอบหมายให้สื่อสารกับนิสติ
ผู้เรียนรายวิชา สภ 141 เพ่ือให้
สร้างสื่อเพ่ือใช้ในการสร้าง
เครือข่ายทางสุขภาพ 

1.แบบประเมนิสัมมนา 
2. สังเกต และรวบรวมปัญหาจาก
การสื่อสารในการสร้างสื่อใน
การบูรณาการกับรายวิชา สภ 
141 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน             
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บรรยาย 
2. ฝึกปฏิบัติ 
3. มอบหมายงานการวางแผน
สร้างนวัตกรรมและเครือข่ายทาง
สุขภาพ 

1. การสอบทฤษฎี 
2. คะแนนการปฏิบัติ 
3. แบบประเมินสัมมนา 
4. แบบประเมินชิ้นงาน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 10 สค 64 13.30-
15.30 น. 

*แนะนำการเรียนการสอนของ
รายวิชา 
1) บทนำ 
- ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- บทบาทระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประยุกต์ในงานสาธารณสุข 

2     - ดู VDO ความสำคัญของ
สารสนเทศทางสุขภาพ 
- ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศจาก VDO โดย
อาจารย์เป็นผู้ควบคุมประเด็น 
- บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- การมสี่วนร่วมและการเข้า
เรียน 

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoint 
- moodle  

 
 

อ.สุพิมพ์ 
 
 
 
 
 

2 17 สค 64 13.30-
16.30 น. 

สถานการณ์ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพของไทย (ehealth, 
m-health, telemedic) 

(ยกประเด็นปัญหาการ
เช่ือมโยงข้อมูลระดับชาติจาก

1 2    - ดู VDO 
- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- ปฏิบัติการทดลองเข้าถึง
ระบบสารสนเทศสุขภาพ 
- ทดลองใช้เทคโนโลยี

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoi
nt 
- Webex  
- moodle 

อ.สุพิมพ์ 
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รร
ยา

ย 
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ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

งานวิจัยเรื่องทิศทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพของ
ประเทศไทย) 

สารสนเทศ m-health, 
ทดลองประยุกต์ telemedic 

3 24 สค 64 13.30-
15.30 น. 

การจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศสุขภาพ 

2     - ดู VDO 
- ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศจาก VDO 
อาจารย์ควบคุมประเด็น 
- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- การมสี่วนร่วมและการเข้า
เรียน 
(Active learning) 

- VDO 
- สื่อ 
PowerPoi
nt 
- Webex  
- moodle 
 

อ.สุพิมพ์ 
 

4 31 สค 64 13.30-
16.30 น. 

ปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศสุขภาพ 

 3    -ปฏิบัติการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศสุขภาพจากโจทย์
ตัวอย่าง 
- มอบหมายงานเด่ียวการ
สร้างข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

 อ.สุพิมพ์ 
 

5 7 กย 64 13.30-
16.30 น. 

การสร้างเครือข่ายงานด้าน
สุขภาพ 
-ฝึกปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
งานด้านสุขภาพ 

 2    - ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครือข่ายงานด้านสุขภาพ 
โดยแบ่งนิสิตเป็น 4 กลุ่ม แต่
ละกลุ่มเลือกเพจสุขภาพใช้ใน
การสร้างเครือข่ายงานด้าน
สุขภาพ 1 เพจ วางแผนงาน 
และร่วมกันคิดสื่อที่ใช้
ประกอบการสร้างเครือข่าย 
และส่งต่อข้อมลูสื่อที่ต้องการ
ให้รายวิชามัลติมีเดียเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือประสาน
ในการสร้างสื่อต่อไป 

1. สื่อ 
PowerPoi
nt 
2. ตัวอย่าง
เครือข่าย
ทาง
สุขภาพใน 
internet 
- Webex  
- moodle 
 

อ สุพิมพ์ 
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6 14 กย 64 13.30-
15.30 น. 

-ฝึกปฏิบัติการจัดการเครือข่าย
งานด้านสุขภาพ 

 2    ติดตาม แก้ไขปรับปรุง การ
สร้างเครือข่ายงานด้าน
สุขภาพ 

1. สื่อ 
PowerPoin
t 
2. สื่อ
ประกอบก
ารสร้าง
เครือข่าย
ด้าน
สุขภาพ 
- Webex  
- moodle 

อ สุพิมพ์ 
 

7 21 กย 64 13.30-
15.30 น. 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
สุขภาพ (ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครอง
และจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2     - บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- การมสี่วนร่วมและการเข้า
เรียน 
- จำลองสถานการณ์การ
กระทำผิดพรบ  

1.สื่อ 
PowerPoi
nt 
 

อ. ภัทรกร 
 

8 28 กย 64 13.30-
15.30น. 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
สุขภาพ (พรบ คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล) 

2     - บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- การมสี่วนร่วมและการเข้า
เรียน 
- จำลองสถานการณ์การ
กระทำผิดพรบ  

1.สื่อ 
PowerPoi
nt 
 

อ. ภัทรกร 
 

9 5 ตค 64 13.30-
15.30 น. 

สอบกลางภาค    2  ข้อสอบกลางภาค  อ สุพิมพ์ 

10 12 ตค 64 13.30-
16.30 น. 

1. การสืบค้นข้อมลูสุขภาพ 
2. การประเมินคุณภาพของ

สารสนเทศทางสุขภาพบน
เว็บ 

1 2    - บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- การมสี่วนร่วมและเข้าเรียน 
- ฝึกปฏิบัติประเมินคุณภาพ
สารสนเทศ  

PowerPoi
nt 

- Webex  
- moodle 
 

อ.สุพิมพ์ 
 

11 19 ตค 64 13.30- - แหล่งที่มาและรูปแบบของ 1 2    - ดู VDO - VDO อ.สุพิมพ์ 
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16.30 น. ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลทาง
สุขภาพ (HDC) 

- ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศจาก VDO โดย
อาจารย์เป็นผู้ควบคุม
ประเด็น 
- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
- ปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลทาง
สุขภาพ  

-สื่อ 
Powerpoin
t - Webex  
- moodle 
 

 
 

 

12 26 ตค 64 13.30-
15.30 น. 

พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมเพ่ือการ
บริการ บริหาร และจัดการทาง
สาธารณสุข 

3     - บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
 

 อาจารย์
พิเศษ 

13 2 พย 64 13.30-
17.30 น. 

โปรแกรมเพ่ือการบริการ 
บริหาร และจดัการทาง
สาธารณสุข (JHCIS) 

 4    - บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
-  ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่
เก่ียวกับการบริการ บริหาร
และจัดการ  
- ทดสอบการปฏิบัติท้ายคาบ 

- Webex  
- moodle 
 

อาจารย์
พิเศษ 

14 9 พย 64 13.30-
17.30 น. 

โปรแกรมเพ่ือการบริการ 
บริหาร และจดัการทาง
สาธารณสุข (HOSXP-PCU) 

 4    - บรรยายเน้ือหา  ถาม-ตอบ 
ในระหว่างสอน   
-  ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่
เก่ียวกับการบริการ บริหาร
และจัดการ  
- ทดสอบการปฏิบัติท้ายคาบ 

- Webex  
- moodle 
 

อาจารย์
พิเศษ 

15 16 พย 64 13.30-
16.30 น. 

นวัตกรรมการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ด้านส่งเสริมสขุภาพ (paper 
application/ program) 

1  2   -ร่วมกันระดมความคิด
วางแผนงานในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
(มอบหมายงานกลุ่ม 

- สื่อ 
PowerPoi
nt 
- Webex  
- moodle 

อ สุพิมพ์ 
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application สัปดาห์ถัดไป)  
16 23 พย 64 13.30-

16.30 น. 
ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสร้างแนวคิด
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  

 3    ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน
ประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  

-สื่อ 
PowerPoi
nt 
- Webex  
- moodle 

อ สุพิมพ์ 
อ ภัทธกร 

17 30 พย 64 13.30-
15.30 น. 

สัมมนาปฏิบัติการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรา้ง
แนวคิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

  2   -นำเสนอช้ินงานการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 อ สุพิมพ์ 
อ ภัทธกร 

18 7 ธค 63 13.30-
15.30น 

- Seminar: นำเสนอผลงาน 
ปัญหา และอุปสรรคของการ
สร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ 

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับรายวิชา 

  2   ร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน :  
1. การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานสุขภาพ
ด้านต่างๆ  
(การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

-สื่อ 
PowerPoi
nt 
- Webex  
- moodle 

 

อ สุพิมพ์ 
อ ภัทธกร 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน 

1 1.2, 2.2, 5.2  สอบทฤษฎี 9 30 
 2.2, 5.4 สอบย่อยหลังเรียน 10, 11, 12, 15 20  

                                                        รวมภาคทฤษฎี                                                        50 
2 2.2, 5.4 การปฎิบัติการโปรแกรมเพ่ือการบริการ 

บริหาร และจดัการทางสาธารณสุข 
13, 14 20 

4 2.2, 3.2, 5.2, 5.4 ประเมินสัมมนา 15, 17 10 
5 1.2, 5.2, 5.4 งานกลุ่ม: การพัฒนาเครือข่ายงานด้าน

สุขภาพ 
17 10 

6 3.2, 5.2, 5.4 งานรายบุคคล : การสร้างข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 

17 10 

                                                        รวมภาคปฏิบัติ                                                       50 
7 - การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและการส่งงาน

ตามเวลาที่กำหนด 
ตลอดภาคการศึกษา - 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การประเมนิผลช้ินงาน (เพจเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ) 
2. การสอบทฤษฎี 

10 

2. ด้านความรู้ 1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินงานจากการปฏิบัติ 
3.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และการ
นำเสนอ โดยอาจารย์ 

50 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และการ
นำเสนอโดยอาจารย์ 
2.แบบประเมนิการเตรียมข้อมูล 

10 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สังเกตและสอบถามพฤติกรรมการทำงานในกลุ่ม - 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สอบทฤษฎี 
2. ประเมินงานจากการปฏิบัติ 
3. ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานโดยเรียบ
เรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้ถูกต้อง 

30 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 
70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

 
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง

จะถือว่าสอบผ่าน 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1. วทัญญู ประเสริฐเมือง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสาธารณสุข กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก, 
 2553. 
2. วีณา จีระแพทย์. สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย์(บรรณาธิการ) 

กรุงเทพ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 
3. สุขุม เฉลยทรพัย์.เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต .กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 

2544. 
2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 

1. พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 
     

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำขึ้น 

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

3. การปรับปรุงการสอน   
ปรับให้เน้ือหาในส่วนของโปรแกรมในสถานพยาบาลให้เรียนรู้ในระดับพ้ืนฐานแต่ครอบคลุม และในส่วน
การลงรายละเอียดในการฝึกปฏิบัติ ให้เป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้นิสิตได้ลองทำจริง 
และประเมินโดย CI 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


