รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3513603 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
(ภาษาอังกฤษ) Hospital Information System

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
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คานา
รายละเอียดรายวิชาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information System) รหัสวิชา
3513603 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้
ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้
เอกสารรายละเอียดรายวิชาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอ
ผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น
และเป็นแนวทางทีส่ ามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
14
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3513603 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
(ภาษาอังกฤษ) Hospital Information System
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 มิถุนายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและรวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลบทบาทและความของการ
ใช้หลักจริยธรรมและระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลสาหรับงานเลขานุการทางการแพทย์ และการฝึก
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง
3. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บจริยธรรมในวิช าชี พทางการแพทย์ สิ ทธิผู้ ป่ว ย พันธุ
วิศวกรรม ข้อมูลทางการแพทย์ การทดลองในมนุษย์และนโยบายสารณสุข
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีหลักเกณฑ์
5. เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รวมถึง
สามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
6. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่องานเลขานุการทางการแพทย์ในองค์การ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ ผู้ ส อนมุ่ งสร้ างประสบการณ์ และฝึ กทั ก ษะการบู ร ณาการระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การแพทย์ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การสืบค้นและการบริการข้อมูลทาง
การแพทย์ เทคนิ คการจั ดเก็บ ค้นคืน และบันทึกข้อมูล การใช้ระบบฐานข้อมูล หลั กการจัดความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูปในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาในงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายและสอดคล้องกับสังคมดิจิทัล การนาเสนอข้อมูล ลิขสิทธิ์
ความเชื่อมโยงสิทธิ์และการอ้างอิง โดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดี
ยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ข้อมูลและสารสนเทศใน
องค์การ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การสืบค้นและการบริการข้อมูลทางการแพทย์ เทคนิคการจัดเก็บ ค้น
คืน และบั น ทึกข้อมูล การใช้ร ะบบฐานข้อมูล หลั กการจัดความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการปฏิ บั ติ งาน การแก้ ปั ญ หาในงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายและสอดคล้องกับสังคมดิจิทัล การนาเสนอข้อมูล ลิขสิทธิ์ ความเชื่อมโยง
สิทธิ์และการอ้างอิง
Introduction to theory of hardware and software technologies in medical, hospital
data and information system, medical technologies searching technique and medical
information service, data storage, retrieval, and recording, using database, Principles of
security of the system, operation program, solving problems efficiently, using a variety of
digital technology and accordance with the digital society, copyright laws related and
reference
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ไม่มี
90 ชั่วโมงต่อภาค
ภาคการศึกษา
การศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้
 2) มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการหลักจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4) มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริ ย ธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ มเพื่อพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทางการแพทย์
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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3) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์ก าร การควบคุมและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และหรือทาง
การแพทย์
4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิ จ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมใจ ศึกษากรณีตัวอย่าง การศึกษาโดยใช้ ปัญหา
เป็นฐาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนามาสรุปและ นาเสนอ รวมถึง
การฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย
(3) การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กรณีตัวอย่าง ตรวจผลงาน
(4) ประเมินจากการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้ อมู ล จากหลายแหล่ ง ได้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์
ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(2) นาเสนอมอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของ
โรงพยาบาล
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาคด้วยการปฏิบัติ โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1) มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้ อื่น และรับผิ ดชอบในการเรียนรู้ อย่ างต่อเนื่ อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่ างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม
 3) สามารถทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาต่อสมาชิกของกลุ่มได้อย่างหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้และการ
ร่วมกันอภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนาเสนอ
งานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 4) สามารถน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิ ค การสื่ อสารที่ เ หมาะสม มาใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อข้อมูล เพื่อ สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจและหรื อ
เลขานุการทางการแพทย์
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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(2) นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1-2

- ปฐมนิ เ ทศวิ ช าระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล และสอบถามความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
- หัวข้อการสอน
หน่ ว ยที่ 1 ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ระ บ บ เทคโน โล ยี ส ารส น เทศทาง
การแพทย์

6

1. อาจารย์ ผู้ ส อนแนะน าตั ว และอธิ บ ายเนื้ อ หา 1) สื่อการสอน Power point
รายวิ ช า จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของรายวิ ช า
เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล แนะนาหนั งสื อ
แหล่งการเรียนรู้และ Website เพิ่มเติม
2. มอบหมายการค้นคว้ารายงานและการนาเสนอ

6

1. บรรยายร่วมกับอภิปรายกลุ่ม

1.1,1.4

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

1.1,1.2,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome

3-4

นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศใน
องค์การ

1) สื่อการสอน Power point
2) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
5-6

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีทางการแพทย์

6

1. บรรยายร่วมกับอภิปราย

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.3,1.4,1.5,1.6

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

3

1. บรรยายร่วมกับอภิปราย
2. ให้นักศึกษาทางานกลุ่ม

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.2,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

3

1.บรรยายร่วมกับอภิปรายและให้นักศึกษาศึกษา
เนื้อหา

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.2,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
7

- หัวข้อการสอน
หน่ ว ยที่ 4 การสื บ ค้ น และการ
บริการข้อมูลทางการแพทย์

- Learning Outcome

8

นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 5 เทคนิคการจัดเก็บ

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
9

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 6 ค้นคืน และบันทึกข้อมูล

3

1.บรรยายร่วมกับอภิปราย

1) สื่อการสอน Power point
2) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.1,1.3,1.4,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

3

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหา

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.2,1.4,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

9

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหา

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.2,1.4,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome

10

นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 7 การใช้ระบบฐานข้อมูล

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้

11 - 13

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 8 โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
ปฏิบัติงาน

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
14 - 15

- หัวข้อการสอน
หน่ ว ยที่ 9 หลั ก การจั ด ความมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

1.บรรยายร่วมกับอภิปรายโดยใช้รายงานการวิจัย
ประกอบ

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.2

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้

หมายเหตุ : - กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

สอบปลายภาค

ข้อ 2
1), 2), 3), 4)
ข้อ 3
1), 2), 3)

ประเมินจากผลการสอบปลายภาค

การสอบย่อย

ข้อ 2
1), 2), 3), 4)
ข้อ 3
1), 2), 3)

ประเมินจากผลการทดสอบย่อย

ข้อ 1
1), 2), 3), 4)
ข้อ 4
1), 2), 3)
ข้อ 5
1), 2), 3), 4)
การปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม ข้อ 1
1), 2), 3), 4)
ทารายงาน และ
การนาเสนอรายงาน ข้อ 3
1), 2), 3)
- ก า ร เ ขี ย น
ข้อ 5
รายงาน
1), 2), 3), 4)

พุ ท ธิ พิ สั ย ทางการ
เรี ย น ความตั้ ง ใจ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
กิจกรรมที่มอบหมาย

- การนาเสนอ
แ บ บ ฝึ ก หั ด ท้ า ย ข้อ 2
บ ท เ รี ย น แ ล ะ ก า ร 1), 2), 3), 4)
ข้อ 1
ปฏิบัติงานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
ประเมิน
16

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
30 %

ตลอด
ภาค
การศึกษา

20%

ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการ ตลอด
ทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการ ภาค
อภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
การศึกษา

10 %

การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา และ
งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

ตลอด
ภาค
การศึกษา

20%

ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดและ
ผลการปฏิบัติงาน

ตลอด
ภาค
การศึกษา

20%

1), 2), 3), 4)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร. (2560). เอกสารประกอบการเรียนระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล.กรุงเทพ
มหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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มคอ. 3
ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. บริษัทซีเอ็ด
ยูเคชั่น จากัด: กรุงเทพมหานคร.
ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร. (2560). เอกสารประกอบการเรียนระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล.กรุงเทพ
มหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจาก การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การให้คะแนนนักศึก ษาโดย
อาจารย์ผู้สอน
- มีการทวนสอบโดยตั้ง คณะกรรมการในการทวนสอบที่เ ป็นผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ที่ ไ ม่ใช่ อ าจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
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