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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส330 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศกึษา 2565 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สส330   เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ    
HPX330  Health Information Technology  

2. จำนวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 

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

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ช่ืออาจารย์ E.mail ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1. อาจารย์ สพิุมพ์ วงษ์ทองแท ้ supim@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
2. อาจารย์ ดร. ปริยากร สงวนกิตติพันธ์ุ pariyakorn_s@kkumail.com อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรกร บุบผัน pattakorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
4.  อาจารย์ ดร. สุนิสา ไกรนรา sunisaso@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
5. นายสัมฤทธ์ิ สุขทวี sumrit.hshf@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน  
ภาคทฤษฎี ห้อง 301 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 ระบบออนไลน์ โดยใช้ Zoom meeting 
SWU Moodle 
 



มคอ. 3 

 หน้า 2 
 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
27 มิถุนายน.2565 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
CLO ELO รายละเอียด ระดับการเรียนรู ้ การประเมิน 

CLO1 3 เข้าใจที่มาและลักษณะข้อมูล 
เพ่ือประเมินและนำใช้ในการส่งเสริมสุข
ภาพ  

Understanding 
 

การสอบภาคทฤษฎี 
 

CLO2 4 มีทักษะการสบืค้นข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเส
ริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายและสถานการณ์ 

Analyzing 
 
 

-การสอบภาคทฤษฎี 
-คะแนนการฝกึปฏิบัติ 
-ประเมินจากงาน
มอบหมาย 

CLO3 11 การประยุกต์ความรู้สารสนเทศทางสุขภ
าพออกแบบนวัตกรรมบริการข้อมูลสขุภ
าพ 

Applying -ประเมินสัมมนา 
-การสอบภาคทฤษฎี 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

2.2 จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2565 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รูปแบบต่างๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านสุขภาพและการจัดเก็บกระบวนการและวิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ความสามารถและข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ  การสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ และฝึกปฏิบัติตาม
เน้ือหาดังกล่าว 
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2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/กา

รฝึกงาน 
การสัมมนา/กรณีศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

15 24 6 45 
 
3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. 
ด้านคุณธรร
ม จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพัน

ธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเ
คราะห์เชิงตัวเ

ลข 
การส่ือสาร 

และการใช้เทค
โนโลยีสารสนเ

ทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
สส 330 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้า
นสุขภาพ    

⬤    🞅 ⬤   🞅   ⬤    🞅 ⬤ 🞅 ⬤   

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท่ี์อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
4.1 จำนวน 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และอาจารย์ประจำรายวิชา 

ประกาศเวลาในการให้คำปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการจัดการเรียนรู้ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา  
 

1.อาจารย์ผูส้อนสอดแทรก
เนื้อหาเรื่องการตรงต่อเวลา 
การมีวินัยและปลูกฝงั
จรรยาบรรณเก่ียวกับ
สารสนเทศทางสุขภาพ 

1.บันทึกการสง่งานและเข้าสอบ 

1.2 มจิีตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

 

 



มคอ. 3 

 หน้า 4 
 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.อภิปรายกรณีศึกษา   2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคญัของ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถนำความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจำวัน 

1.บรรยาย 
2.จัดกิจกรรมสัมมนา  
3.อภิปรายกลุม่ย่อย 
4.ถาม-ตอบ ร่วมกันในช้ัน
เรียนระหว่างผู้เรียนและ
อาจารย์ผู้สอน 

1.สอบทฤษฏี 
2.ประเมินการปฏิบัติ 
3.แบบประเมินการสัมมนา และการ
นำเสนอ โดยอาจารย ์

2.4 สามารถพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติ
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์  ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้ 1.มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือให้มี

การจัดการและแก้ปัญหา
ร่วมกันเพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

1.ซักถามที่มาและวิธีการสร้างช้ินงานใน
การสัมมนา 
2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้ความรู้ เป็นฐาน 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3.4 เป็นผูมี้ความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์นวัตกรรม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
3.5 สามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินข้อมูล 
แนวคิด หรือหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย 

1.การเรียนภาคทฤษฎี 
2.การเรียนภาคปฏิบัต ิ
3.มอบหมายงานกลุ่มเพื่อร่วม 
สัมมนาวิเคราะห์กรณศีึกษา 
4.มอบหมายงานสร้างข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การส่งเสริม
สุขภาพ 
5.มอบหมายงานจัดทำข้อมลู
เพ่ือสร้างเครือข่ายทางสขุภาพ 

1. สอบภาคทฤษฎี 
2. คะแนนงานปฏิบัติ 
3. แบบประเมินการสัมมนาและการ
นำเสนอโดยอาจารย์ 
4. แบบประเมินงานมอบหมาย 
5. แบบประเมินการเตรียมขอ้มูล 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบท่ีตอ้งพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนท้ัง ในฐานะ
ผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4.2 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.มอบหมายงานให้ทำรายงาน/ 
ช้ินงานและเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การทำกิจกรรมกลุ่ม/ เด่ียว 

1.การสังเกตการสัมมนากลุม่ย่อยและ
การนําเสนอในช้ันเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
 

5.1 สามารถวิเคราะหข้์อมูลเชิงตัวเลขเพื่อให้
เข้าใจองคค์วามรู้ หรือประเด็นปัญหา 

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานการจัดทำ
ข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายงาน
ด้านสุขภาพ 
3. ยกตัวอย่างงานวิจัย
เก่ียวกับนวัตกรรมจากการ
ประยุกต์สารสนเทศเพ่ืองาน
สุขภาพ 
4. มอบหมายงานสร้างข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การส่งเสริม
สุขภาพ 
5. มอบหมายงานสัมมนาการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพจากข้อมูล
สารสนเทศ 

1. การสอบทฤษฎี 
2. แบบประเมินการเตรียมข้อมูล 
3. แบบประเมินงานมอบหมาย 
4. แบบประเมินสัมมนา 
 

5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  1.มอบหมายงานให้นำเสนอ
ข้อมูล 
2.มอบหมายงานการสร้างเพจ
สุขภาพเพ่ือสื่อสารต่อผู้เข้า
เย่ียมชมเพจ 

1.แบบประเมนิสัมมนา 
2. สังเกต และรวบรวมปัญหาจากการ
สื่อสารในการทำงาน 
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5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน การสืบค้น เก็บ
รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บรรยาย 
2. ฝึกปฏิบัต ิ
3. มอบหมายงานการวางแผน
สร้างนวัตกรรมและเครือข่าย
ทางสุขภาพ 

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

 6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร 
ด้านทักษะพิสยั/สมรรถนะของหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนา 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมินผล 

 
6.1 มีทักษะการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกันโรค 
การดูแลสุขภาพ หรือการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบเป็น
องค์ รวมโดยประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียว
ข้องให้เหมาะสมกับนโยบาย สาธารณสุข สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

6.2 มีทักษะในการบริหารจัด การงานสุขภาพ
และการทำงานเป็นทีมร่วมกบัทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
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ย์ 

: จ
ำน

วน
นิส

ิต 

CL
O หัวข้อ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ อาจารย์/พิเศษ 

 1 
  

9 สค 65  
  

13.30-15.30 น. 2       1 1:42 1 *แนะนำการเรียนการสอนของรายวิชา 
1) บทนำ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บทบาทระบบสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใน
งานสาธารณสุข 

- ดู VDO ความสำคัญของ
สารสนเทศทางสุขภาพ 

VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- moodle  
 

อ. สุพิมพ ์

 2 16 สค 65  
 

13.30-14.30 น. 1       1 1:42 1 สถานการณ์ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสาร
สนเทศสุขภาพของไทย (ehealth, m-health, 
telemedic) 
(ยกประเด็นปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติ
จากงานวิจัยเรื่องทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศสุ
ขภาพของประเทศไทย) 

- ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก 
VDO โดยอาจารย์เป็นผู้
ควบคุมประเด็น 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์

  14.30-16.30 น.  2      1 1:14 1 ปฏิบัติการทดลองเข้าถึงระบบสารสนเทศสุขภาพ 
- ทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ m-health, 
ทดลองประยุกต์ telemedic, Metaverse 
ในงานสุขภาพ 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-
ตอบ ในระหว่างสอน   

- application 
ทางสุขภาพ 
- website metaverse 
- VDO 
- สื่อ PowerPoint 

อ. สุพิมพ ์
อ.ดร ปริยากร 
ผศ.ดร.ภัทรกร 
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- zoom 
 

 3 23 สค 65  
 

13.30-15.30 น. 2       1 1:42 1 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ - การมีส่วนร่วมและการ
เข้าเรียน 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์

 4 30 สค 65  
 

13.30-16.30 น.  3      2 1:14 2 ปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสุขภ
าพ 

- ดู VDO - สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์
อ.ดร ปริยากร 
ผศ.ดร.ภัทรกร 

 5  6 กย 65  
 

13.30-15.30 น.  2      2 1:14 3  การสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ 
-ฝึกปฏิบัติการสร้างเครือข่ายงานด้านสุขภาพ 

- บรรยายเนื้อหา ถาม-
ตอบ ในระหว่างสอน   

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

 อ. สุพิมพ ์
อ.ดร ปริยากร 
ผศ.ดร.ภัทรกร 

6  13 กย 65  13.30-15.30 น.  2      2 1:14 3 ฝึกปฏิบัติการจัดการเครือข่ายงานด้านสุขภาพ  - VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์
อ.ดร ปริยากร 
ผศ.ดร.ภัทรกร 

7 20 กย 65  13.30-15.30 น. 2       1 1:42 1, 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 
(ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑) 

- ปฏิบัติการทดลองเข้าถึง
ระบบสารสนเทศสุขภาพ 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์

8 27 กย 65  13.30-15.30 น. 2       1 1:42 1,2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ (พรบ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 

- ทดลองใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ m-health, 
ทดลองประยุกต์ 
telemedic 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์

9 4 ตค 65 13.30-15.30 น.      2  3 1:21 1,2 สอบกลางภาค - ดู VDO ข้อสอบกลางภาค อ.สุพิมพ์ 
อ.ดร ปริยากร 

10 11 ตค 65 13.30-14.30 น. 1       0 1:42 1 1. การสืบค้นข้อมูลสุขภาพ - ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก 
VDO อาจารย์ควบคุม
ประเด็น 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ.สุพิมพ์ 
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  14.30-16.30 น.  2      1 1:14 1 2  
การประเมินคุณภาพของสารสนเทศทางสขุภาพ
บนเว็บ 

- บรรยายเนื้อหา ถาม-
ตอบ ในระหว่างสอน   

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- 
สื่อสุขภาพบนเว็บไซด์ต่าง
ๆ 

อ. สุพิมพ ์
อ.ดร ปริยากร 
อ.ดร.สุนิสา 

11 18 ตค 65 13.30-14.30 น. 1       2 1:42 1 - 
แหล่งที่มาและรูปแบบของข้อมูลสำหรับฐานข้อมู
ลทางสุขภาพ (HDC) 

- การมีส่วนร่วมและการ
เข้าเรียน 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ. สุพิมพ ์
 

  14.30-16.30 น.  2      1 1:14 1 ปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลทางสุขภาพ (Active learning) - VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- HDC 

อ.สุพิมพ์ 
อ.ดร ปริยากร 
อ.ดร.สุนิสา 

12 25 ตค 65 13.30-16.30 น. 3       1 1:42 1 พื้นฐานการใช้โปรแกรมเพื่อการบริการ บริหาร 
และจัดการทางสาธารณสุข 

ปฏิบัติการจัดการข้อมูล
และสารสนเทศสุขภาพ
จากโจทย์ตัวอย่าง 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 
- HDC 

อ สัมฤทธิ์ (กระทรวง) 
 

13 1 พย 65 13.30-17.30 น.  4      1 1:14 1 โปรแกรมเพื่อการบริการ บริหาร 
และจัดการทางสาธารณสุข (JHCIS) 

มอบหมายงานเดี่ยวการ
สร้างข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 
- โปรแกรม JHCIS 

อ สัมฤทธิ์ (กระทรวง) 
อ. สุพิมพ ์
อ.ดร.ปรียากร 
 
 

14 8 พย 65 13.30-17.30 น.  4      1 1:14 1 โปรแกรมเพื่อการบริการ บริหาร 
และจัดการทางสาธารณสุข (HOSXP-PCU) 

 - ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครือข่ายงานด้านสุขภาพ 
โดยแบ่งนิสิตเป็น 4 กลุ่ม 
แต่ละกลุ่มเลือกเพจ
สุขภาพใช้ในการสร้าง
เครือข่ายงานด้านสุขภาพ 
1 เพจ วางแผนงาน และ
ร่วมกันคิดสื่อที่ใช้
ประกอบการสร้าง
เครือข่าย และส่งต่อข้อมูล
สื่อที่ต้องการให้รายวิชา

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 
- โปรแกรม HOSXP-PCU 

อ. ปราณี (BMS) 
อ. สุพิมพ ์
อ.ดร.ปรียากร 
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มัลติมีเดียเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อประสานใน
การสร้างสื่อต่อไป 

15 15 พย 65 13.30-14.30 น. 1       1 1:42 2 นวัตกรรมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในก
ารจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ (paper 
application/ program) 

ติดตาม แก้ไขปรับปรุง 
การสร้างเครือข่ายงาน
ด้านสุขภาพ 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 
- 
ข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้า
นสุขภาพ 

อ.ดร ปริยากร 

  14.30-16.30 น.  2      1 1:21 2 แลกเปลี่ยนแนวคิดในการวิเคราะห์ผลงานนวัตก
รรมทางเทคโนโลยีสารสนเท 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-
ตอบ ในระหว่างสอน   

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ.ดร ปริยากร 
อ. สุพิมพ ์
 

16 22 พย 65   3      1 1:21 3 ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้
างแนวคิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

- การมีส่วนร่วมและการ
เข้าเรียน 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ.ดร ปริยากร 
อ. สุพิมพ ์
 

17 29 พย 65     2    2 1:21 3 สัมมนาปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสร้างแนวคิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

- จำลองสถานการณ์การ
กระทำผิดพรบ 

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 

อ.ดร ปริยากร 
อ. สุพิมพ ์
 

18 6 ธค 65     2    2 1:21 2 ‐ Seminar: นำเสนอผลงาน ปัญหา 
และอุปสรรคของการสร้างเครือข่ายงานด้านสุ
ขภาพ  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชา 

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-
ตอบ ในระหว่างสอน   

- VDO 
- สื่อ PowerPoint 
- zoom 
- moodle 
- website metaverse 

อ. สุพิมพ ์
อ.ดร ปริยากร 

  รวม 15 26 0 4 0 2 0 29       

หมายเหตุ: Student workload ไม่เกิน 45 ชั่วโมง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรยีนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน รวม 
1 1.2, 2.2, 5.2  สอบทฤษฎ ี 9 30 50 

2.2, 5.4 สอบย่อยหลังเรียน 10, 11, 12, 15 20 
2 2.2, 3.2, 5.2, 5.4 สัมมนา 15, 17 10 10 
3 1.2, 5.2, 5.4 งานกลุ่ม: 

การพัฒนาเครือข่ายงานด้านสุขภาพ 
17 10 10 

4 3.2, 5.2, 5.4 งานรายบุคคล :  

‐ การสร้างข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการส่งเส
ริมสุขภาพ 

‐ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพ่ือการบริการ 
บริหาร และจัดการทางสาธารณสุข 

 
17 
 
13, 14 

 
10 
 

20 

 
10 
 

20 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ 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.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสา
รสนเทศ 

1. สอบทฤษฎี 
2. ประเมินงานจากการปฏิบัติ 
3. ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานโดยเรียบ
เรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้ถูกต้อง 

30 
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3. รายละเอียดการประเมนิ และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์ 
1. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2. เกณฑ์ระดับขั้นคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 
100-80.0 A 
79.9-75.0 B+ 
74.9-70.0 B 
69.9-65.0 C+ 
64.9-60.0 C 
59.9-55.0 D+ 
54.9-50.0 D 

น้อยกว่า 44.9-0 E 
 

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. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

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

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทำข้ึน 

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

3. การปรับปรุงการสอน 
ปรับให้เน้ือหาในส่วนของโปรแกรมในสถานพยาบาลให้เรียนรู้ในระดับพ้ืนฐานแต่ครอบคลุม 
และในส่วนการลงรายละเอียดในการฝึกปฏิบัติ ให้เป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้นิสิตได้ลองทำจริง และประเมินโดย CI 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ/สัมมนา และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรยีน 
4.2 ส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสอนก่อนกา

รสอบทฤษฎี 
4.3 ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในเก

ณฑ์การประเมินระหว่างอาจารย์ผู้ประเมิน 
4.4 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชา 

โดยนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
4.5 ตัดเกรดรายวิชาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     5.1 นำข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการสัมมนา  
          และการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี 
          การศึกษาต่อไป  

5.2  รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ กับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา 
      เนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี    
      คาดหวัง 
5.3 ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
5.4 ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


