
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558 

 

รหัสวิชา 3513302 

ชื่อรายวิชา การระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

ตอนเรียน A1 B1 นักศึกษารหัส 56 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิร ิ

ผศ.ดร.นคเรศ ณ พทัลุง 

 

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย ์

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 



รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 
    3513302 วิชาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
     3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย ์
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้สอน   ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร 
   ดร. นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ุ 
   อ. อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 

ผศ. ปรมัตถ์ปญัปรัชญ์ ต้องประสงค์ 
   ผศ. อัญชนา ลกัษณ์วิรามสิร ิ

ผศ. นคเรศ ณ พัทลุง 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2558 ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ถ้าม ี
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     15 พฤษภาคม 2558 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 



 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและรวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลบทบาทและความของการใช้
หลักจริยธรรมและระบบสานสนเทศในโรงพยาบาลส าหรับงานเลขานุการทางการแพทย์ และการฝกึแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง 
 3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย พันธุวิศวกรรม 
ข้อมูลทางการแพทย์ การทดลองในมนุษย์และนโยบายสารณสุข 
 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีหลักเกณฑ ์
 5. เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รวมถึงสามารถ
น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่องานเลขานุการทางการแพทย์ในองค์การ 

 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 

 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ข้อมลูและสารสนเทศในองค์การ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ การสืบค้นและการบริการข้อมูลทางการแพทย์ เทคนิคการจัดเก็บ ค้นคืน และบันทึก
ข้อมูล การใช้ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงาน หลักการจัดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกึ สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  

ไม่ม ี ไม่มีการฝึกปฏบิัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     จ านวนเวลาให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการมีจรรยาบรรณ เพื่อให้การด าเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมเป็นปกติสุข สรา้งสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้นการใช้ความรู้และทักษะ
ทางการจัดการ ต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการ



พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ทั้งในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ต่อไปนี ้    

1) มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีได ้

2) มีจิตส านึกที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3) มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 
4) มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ 

การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อปลูกจิตส านึกขั้นพื้นฐานใหก้ับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
คณะ ในการรกัษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
และชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่และความซื่อสัตย์
สุจริต 
  2) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
ท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกยอ่งชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติชอบเป็นที่
ประจักษ์ นักศกึษาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม 
  3)  อาจารย์ผู้สอนช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชาโดย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของหลักสูตรต้องส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา มุ่งเน้นในคุณค่าแห่ง
วิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การประเมนิผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยใช้ แบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อไปน้ี อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน เช่น เพื่อร่วมชั้นเรียน 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหัดงานหรือชุมชน เป็นต้น 
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
  2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรบัผิดชอบ
ในหน้าที่ เป็นต้น 
  3) ประเมินผลจากการท ากิจกรรมของนักศกึษา โดยการสังเกตพฤติกรรม การใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
2. ความรู ้
 2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะด้านระบบงาน ระบบส านักงาน มีศิลปะทางการจัดการ
องค์การและธุรกิจ มีทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ทกัษะในการติดต่อสื่อสาร
ทางธุรกิจด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จึงครอบคลุมความรู้
ต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศทั้ง 



ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2) มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ 

จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
3) มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การ 

ปฏิบัติการการควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ 
 2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้
  1) การสอบแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจในทฤษฏีทางการจัดการ การประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์การ และการมีศิลปะในการ
จัดการองค์การ 
  2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรื่อง 
  3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในวิชาชีพประสลการณ์วิชาชีพ 
  4) การเรียนรู้จากเครือข่ายทางสังคม 
  5) เรียนรู้โดยการฝึกท าวิจัยกลุ่ม 
 2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  1) สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
  2) การสอบระหว่างภาค 
  3) การสอบปลายภาค 
  4) การรายงานผลการศกึษาคน้คว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน 
  5) ประเมินผลจากวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้
ความเข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคดิ มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรยีนรู้ต่อไปนี้ 

1) สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งในการระบุและวิเคราะห์ 
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที ่
ศึกษาและประสบการณ์มาใชง้านตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดย 
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
  2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ / ศึกษาดูงาน 



  3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  4) การสอนโดยใช้แบบฝึกหัด กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
 3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  1) การสอนระหว่างภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
  2) การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบัติ 
  3) การรายงานผลการศึกษาคน้คว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสรนอหน้าช้ันเรียนและ
เอกสารรายงาน 
  4) ประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  การพัฒนาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบให้กับนักศึกษาโดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ
แตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

1) สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ 
ตัดสินใจในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ 
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) ก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา บุคลากรของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
  2) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าหรือเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับชุมชน 
  3) มอบหมายให้นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
  2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน การเรียนรู้ที่ก าหนด 
  3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
  4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรอืระดับนานาชาติ 
  
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 



  หน้าที่งานทางการจัดการมีสว่นเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้ เพื่อให้นักศึกษา
มีคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อส าเร็จการศึกษา 

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณติศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ 
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ 
เขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

3) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
  2) จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอผลงาน 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอความถูก
ต้องการใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.แผนการสอน 

ล า
ดับ
ที ่

หัวข้อ
/

รายละ
เอียด 

จ านว
น

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 แนะน า
บทเรีย
นและ
เป็น
การ
สอบถา
ม
ความรู้

3 

ชั่วโมง 

1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะน าหนังสือ แหล่งการเรียนรู้และ 
Website เพิ่มเติม 
2.ถามตอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิ
ภากร 



พื้นฐา
น
เกี่ยวกั
บ
ระบบ
สารสน
เทศใน
โรงพย
าบาล 

2-3 บทที่  
1 
ความรู้
เบื้องต้
น
เกีย่วกั
บ
ระบบ
เทคโน
โลยี
สารสน
เทศ
ทาง
การแพ
ทย์ 

9 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิ
ภากร 

4 ข้อมูล
และ
สารสน
เทศใน
องค์กา
ร 

3 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

อ. อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 

5 เทคโน
โลยี

9 1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้

ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิ



ทาง
การแพ
ทย์ 

ชัว่โมง 2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

ภากร 

6-7 การ
สืบค้น
และ
การ
บริการ
ข้อมูล
ทาง
การแพ
ทย์ 

3 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิ
ภากร 

8 สอบ
กลาง
ภาค 

3   

9 เทคนิค
การ
จัดเก็บ 

3 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

อ. อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 

10 ค้นคืน 
และ
บันทึก
ข้อมูล 

3 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนือ้หาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

อ. อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 

11 การใช้
ระบบ
ฐานข้อ
มูล 

3 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

อ. อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 

12 ระบบ
สารสน
เทศใน

9 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน

ดร. นพ. นวนรรน ธีระอัมพร
พันธ์ุ 



โรงพย
าบาล
รามธิ
บดี 

โรงพยาบาล 

13 ระบบ
สารสน
เทศใน
โรงพย
าบาล
รามาศิ
ริราช 

 1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

อ. อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 

14-
15 

หลักกา
รจัด
ความ
มั่นคง
ปลอด
ภัยของ
ระบบ
เทคโน
โลยี
สารสน
เทศ 

9 

ชั่วโมง 

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรยีนรู้ 
2.สื่อการสอน Power point 
3.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล 

ดร. นพ. นวนรรน ธีระอัมพร
พันธ์ุ 

16 สอบ
ปลาย
ภาค 

3   

 

2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 



1 1.1.1, 1.1.3 , 1.1.4, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 3.1.2, 5.1.1  

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค  

9 
17 

20% 
40% 

2 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3, 1.1.4 , 
2.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4  

พุทธิพิสัยทางการเรียน 
ความต้ังใจ ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

3 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3, 1.1.4 , 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4  

การค้นคว้ารายงานและ
การนาเสนอ  

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

4 1.1.1, 1.1.3 , 1.1.4, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 
3.1.2,4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
5.1.1, 5.1.2  

แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
เรียน  

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

    

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลัก 

 เอกสารประกอบลการสอนของ อาจารย์นายแพทย์ศักดา  อาจองค์ วัลลิภากร  

 

 

 

หมวดที่  7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิภาพผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

1.1 การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 



 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

 2.2 ผลการสอน 

 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรงุการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้

 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 

 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ท าการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย 
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกรายวิชา 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4  

 5.2 เปลี่ยนหรอืสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อใหน้ักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

………………………………… 



 

   

 

 

 


