
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ   ๑๓๐ คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษ   SIET   130 Basic Computer 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
      (ชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า/สัปดาห์) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์  แพทย์พิทักษ์ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์  แพทย์พิทักษ์ 
    

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
     (Pre-requisite)    
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
     (Co-requisite)    
 
๘. สถานที่เรียน สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด                    
  



 

๒ 

 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต 

ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับสัญญาณเข้าและส่งสัญญาณออก รูปแบบของแฟ้มข้อมูล หลักการพื้นฐานของระบบโครงข่าย
และการสื่อสาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลค าและการน าเสนอ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจากรายวิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ไปพัฒนา 
องค์ความรู้และบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
การฝึกฝนและเรียนรู้องค์ประกอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ รับสัญญาณเข้าและ  

ส่ งสัญ ญ าณ ออก ฝึก ใช้ และตรวจสอบรูปแบบของแฟ้ มข้ อมูลของระบบคอมพิ วเตอร์  น าเสนอและวิ เคราะห์ เทคโนโลยี  
การสื่อสาร การประยุกต์ใช้และทิศทางเทคโนโลยีระบบโครงข่าย การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ในอนาคต 

Hands-on practices and learning in the components, hardware, software, operating system, internet, input 
signal and output signal devices. Practices using and testing in data file formats of the computer systems. Presents and 
analyzes communication technologies.  The application and current trends of network communication.  Information 
technologies in medicine in the future. 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ๐ ๓๐ ๗๕ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
  



 

๓ 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทักษะเสริมอื่นๆ ที่คาดหวังของรายวิชา 
  ๑.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

๑.  สามารถอธิบายหลักการ ความส าคัญ และระบบการท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
๒.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล  
๓.  สามารถบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ส าหรับใช้งานในกิจกรรมด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  
๔.  สามารถน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น จากการประมวลความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ     

ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.  ค านึงถึงการอ้างอิงลิขสิทธิ์และแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้อย่างถูกต้อง 
๓.  สามารถใช้เทคโนโลยีติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๔.  สามารถแบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกในกลุ่มและท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม จ านวน ชม. 
อาจารย ์

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ บทน าและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเน้ือหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 
(๒) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(๓) องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๒ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ๑ ) 
(๑) ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
(๒) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(๓) การเลือกใช้เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ๑ 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ๒ ) 
(๑) การเลือกใช้เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ๒ 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ ๑) 
(๑) ประเภทของระบบปฏิบัติการต่างๆ 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๕ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ ๒) 
(๑) MS-DOS 
(๒) MS-Windows 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๖ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ ๓) 
(๑) Unix 
(๒) Linux 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๗ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ๑ (ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
(๑) HTTP 
(๒) E-mail 
(๓) FTP 
(๔) TELNET 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๘ สอบกลางภาค 

๙ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ๒ 
(๑) ไอพีแอดเดรส (IP addressing) 
(๒) การแบ่งซับเน็ตย่อย (Subnet) 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๐ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ๓ 
(๑) ระบบการเดินสาย (Cabling system) 
(๒) ระบบแลน (LAN) 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๑ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ๔ 
(๑) ระบบแลนแบบมีสาย (Wired LAN) 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๒ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ๕ 
(๑) ระบบแลนแบบไร้สาย (Wireless LAN) 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๓ เทคโนโลยี Computer Virtualization 
(๑) VM (Virtual Machine) 
(๒) Network Simulation 
(๓) Simulation Tools 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 



 

๕ 

 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม จ านวน ชม. อาจารย ์
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๔ เทคโนโลยี Computer Virtualization 
(๑) Simulation Tools  
(๒) Network Simulation 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๕ เทคโนโลยี  เครื่องมือ และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล ๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๖ ทิศทางและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒ ๒ ผศ.ดร.พุฒินันท์  
แพทย์พิทักษ์ 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล 

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน/การส่งงานตามก าหนดเวลา ๑๐% 

ผลงานบุคคล ๒๐% 

ผลงานกลุ่ม ๒๐% 

สอบข้อเขียน  ๒๐% 

สอบปฏิบัติ ๒๐% 

การน าเสนอ  ๑๐% 

การอ้างอิงลิขสิทธ์ิและแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ใช้เทคโนโลยีค้นคว้า รวบรวมข้อมูล  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

รวม ๑๐๐% 

 

 
 
  



 

๖ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 

Inc. Cisco System. “Internetworking Troubleshooting Handbook (2nd Edition).” ciscopress.com, February 2011. 
Meyer, D., and Zobrist, G. “TCP/IP versus OSI.” Potentials, IEEE, February 1990. 
Baraket, C. “TCP/IP modeling and validation.” Network, IEEE, May 2001. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
  



 

๗ 

 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความตรงต่อเวลา 
 การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
 ค าพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
 ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาน้ี 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ให้คณะกรรมการหลักสูตรประเมินการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 
 ผลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ  

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลักสูตรฯ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการแจ้งผลการประเมินการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาแก่

คณาจารย์  และก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมเพื่ออภิปรายปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  พร้อมกับหา
แนวทางในการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้น 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการ

ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อก าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ท้ังเนื้อหา ล าดับการ
สอน วิธีการสอนและการประเมินผล 

 


