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มคอ.3 

รายวิชา เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ   
สาขาการสงเสริมสุขภาพ 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ 332  เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ   
HP 332  Public Health Economics for Health Promotion  

2. จํานวนหนวยกิต 
 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานรายวิชา  
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1  
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน       อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2  
อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัดภาควิชา 

1 อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกต ุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารยรัตนติพร โกสุวิทนทร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน   คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน  

ภาคทฤษฎีหอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
 
 

คณะกายภาพบําบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 1 
 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายความหมายแนวคิดและความสําคัญของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ี
เก่ียวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ โดยศึกษา  อุปสงคตอบริการสุขภาพ อุปทาน
ของบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพและความลมเหลวของตลาดและปจจัยการผลิตบริการสุขภาพ 
ตลอดจนศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตอการดูแลสุขภาพของประชาชน และทรัพยากรสําหรับ
การดูแลสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณสุข ท้ังทางดาน
ตนทุนและผลได การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการตัดสินใจเลือกบริการสุขภาพ และใชความรู
แนวคิดและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรวิเคราะหสถานการณในการวางแผนเก่ียวกับเรื่องการเงิน เพ่ือปฏิบัติ
ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ 

เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ          
1. รับผิดชอบตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
2. อธิบายสาระสําคัญของเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ

รวมถึงบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตอการดูแลสุขภาพ      
3.  วิเคราะหสถานการณในการวางแผนเก่ียวกับเรื่องการเงินและทําความเขาใจในประเด็นปญหา

ทางสุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 
 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ  

 
3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO รายละเอียด ความสอดคลอง
กับ PLO 

CLO1 อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ PLO 1 
CLO2 ใชความรูแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวิเคราะห และวางแผนเก่ียวกับเรื่อง

การเงิน เพ่ืองานดานสุขภาพ  
PLO 4,6 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ โดยศึกษา  

อุปสงคตอบริการสุขภาพ อุปทานของบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพและความลมเหลวของตลาดและ
ปจจัยการผลิตบริการสุขภาพ ตลอดจนศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตอการดูแลสุขภาพ ของ
ประชาชน และทรัพยากรสําหรับการดูแลสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการดูแลสุขภาพ และ
บริการสาธารณสขุ ท้ังทางดานตนทุนและผลได การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการตัดสินใจเลือกบริการ
สุขภาพ 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
     

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

กรณีศึกษา/สัมมนา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนพ้ืนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

38 - 7 - 90 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 332 เศรษฐศาสตร
สาธารณสุขเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ   

                 

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

2   ชั่วโมง/สัปดาห  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 

 
1.3  วิธีการประเมินผล 

 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  การ
สงงานท่ีไดรับมอบหมายใหตรง
ตามเวลา 

1. ประเมินจากแบบบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบการสงงาน
ท่ีไดมอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

- - 
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4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 

 
2.3  วิธีการประเมินผล 

 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การถาม-ตอบ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาโดยอาจารย 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- 
 

- 
 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

- 
 

- 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

- 
 

- 
 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

- 
 

- 
 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท - - 
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- - 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกการใช
คณิตศาสตรระหวางการสอน
บรรยาย 

1. สอบภาคทฤษฎี 
 
 
 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม 

- 
 

- 
 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

- 
 

- 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล 
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม   

- - 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
 

สัป
ดา

หที่
 

ั
ี่ วันท่ีสอน หัวขอ 

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 
22 ส.ค. 61 

บทนําสูบทเรียน หลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร 

3 -   - 
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

2 

24 ส.ค. 61 

หลักเบื้องตนของ
เศรษฐศาสตร  สาธารณสุข
และกลไกการตลาดของ
บริการสาธารณสุข 

3 -  -  

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ออมใจ 

3 

5 ก.ย. 61 

ความจําเปน อุปสงคและ
อุปทานในการจัดบริการ
สาธารณสุข ลักษณะพิเศษ
ของสินคาบริการสุขภาพ 

1 -  2 

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
อภิปรายกลุม สัมมนา 
การจัดบริการ
สาธารณสุข ลักษณะ
พิเศษของสินคาบริการ
สุขภาพ 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ออมใจ 

 
4 12 ก.ย. 61 

อุปสงค อุปทาน ตลาด ราคา 
และปริมาณดุลยภาพ 

3 -  -  
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

 
 
5 

19 ก.ย. 61 
การพัฒนาเศรษฐกิจกับการ
พัฒนาดานสาธารณสุข 

3 -   - 
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

6 

26 ก.ย. 61 
การประยุกตเศรษฐศาสตร
มหาภาคกับปญหา
สาธารณสุข 

1  - 2 

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
สัมมนา การประยุกต
เศรษฐศาสตรมหาภาค
กับปญหาสาธารณสุข 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

7 3 ต.ค. 61 สอบกลางภาค  - -  -    อ.ออมใจ 

8 
10 ต.ค. 61 ตลาดบริการสุขภาพ 3  -  - 

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.รัตนติพร 

 
 
9 17 ต.ค. 61 

การปฏิรปูระบบบริการ
สาธารณสุขเหตุผลและความ
จําเปนในการปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุข และการ
ปฏิรูประบบสุขภาพใน

3 -   - 

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.รัตนติพร 
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สัป

ดา
หที่

 
ั

ี่ วันท่ีสอน หัวขอ 
 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

ปจจุบัน 

10 
24 ต.ค. 61 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับตนทุน
ของบริการสาธารณสุข 

3 -  -  
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

11 
 31 ต.ค. 61 

ตนทุนของบริการสาธารณสุข 
(ตนทุนกิจกรรม) 

3  -  - 
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

12 
7 พ.ย. 61 

หลักเศรษฐศาสตรเพ่ือการ
วิเคราะหและประเมินผล
บริการสาธารณสุข 

3 -  -  
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

 
 
 

13 
14 พ.ย. 61 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
ประกันสุขภาพประเภท
องคประกอบเก่ียวกับการ
ประกันสุขภาพ และ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

3  -  - 

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.รัตนติพร 

 
14 21 พ.ย. 61 

ความเปนธรรมทางดาน
สุขภาพ 

3 -   - 
บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.รัตนติพร 

 
 

15 
23 พ.ย. 61 

กรณีจากการศึกษาตัวอยาง
จากการอานบทความและ 
หรือเอกสารวิชาการท่ี
เก่ียวของกับเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขและงานสงเสริม
สุขภาพ 

3 -  -  

บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
Active learning แบบ 
think pair share 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

 

16 

28 พ.ย. 61 
นําเสนอหัวขอสัมมนาการ
ประยุกตเศรษฐศาสตรเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ 

 -  - 3 

นําเสนอ และอภิปราย
หัวขอการประยุกต
เศรษฐศาสตรเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ สุนิสา 

 

17 12 ธ.ค. 61 สอบปลายภาค  - -  -  สอบบรรยาย  อ.อภิสรา 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

1 2.2,5.1 สอบกลางภาค 7 40 
2 2.2,5.1 สอบปลายภาค 17 40 
3 1.2, 2.2,5.1 การนําเสนอผลการสัมมนา 16 10 
5 1.2, 2.2 งานรายบุคคล  6 10 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจาก
บันทึกการเขา
หองเรียนและหอง
สอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย 

10 

2. ดานความรู 1. การสอบ
ภาคทฤษฎี 
2. การประเมินโดย
ใชแบบประเมิน
ความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน 

70 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการ
สังเกตการณใช
คณิตศาสตรในการ
ตอบคําถาม หรือ
อภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการ
การสอบภาคทฤษฎี 

20 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.  จรัส สุวรรณเวลา (๒๕๔๓). มุมมองใหม ระบบสุขภาพ นนทบุร:ี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
2.  ปยธิดา ตรีเดช (๒๕๓๗). เศรษฐศาสตรสาธารณสุข: เครื่องมือเพ่ือการบริหารงานสาธารณสุข. 

คณะสาธารณสุขศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล 
3.  ปยธิดา ตรีเดช (๒๕๔๑). ศัพทการบริหารสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
4.  วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และอนุวัฒน ศุภชุติกุล (๒๕๓๕). การประกันสุขภาพในประเทศไทย 

ปจจุบันแลอนาคต ในผลการดําเนินงานสํานักงานประกันสุขภาพป ๒๕๓๕ กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5.  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (๒๕๔๔). เศรษฐศาสตรสาธารณสุข ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ พิษณุโลก : 
ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ 
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6.  สมคิด แกวสนธิ-ภิรมย กมลรัตนกุล (๒๕๓๒). การวิจัยเพ่ือการประเมินผลบริการสาธารณสุข 
7.  สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล (๒๕๓๔). เศรษฐศาสตรสาธารณสุขการวิเคราะหและ 

ประเมินผลบริการสาธารณสุข. โครงการตําราลําดับท่ี ๓ ศูนยบริการเอกสารวิชาการ คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8.  จิรุตม ศรีรัตนบัลล. (๒๕๔๒). การประกันสุขภาพภาคเอกชน ประสบการณของตางประเทศ. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

9.  ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัยและคณะ. (๒๕๔๓). ความเปนธรรมในระบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ: 
โครงการ 
สํานักพิมพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

10.  จรัส สุวรรณเวลา (๒๕๔๔). สขุภาพพอเพียง ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค นนทบุรี: สถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

11.  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป. (๒๕๔๔). การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ กรณีศึกษา 
ประเทศอังกฤษ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

12.  วิโรจน ณ ระนองและอัญชนา ณ ระนอง. (๒๕๔๕). ถวนหนา หรือชวยคนจน เสนทางสูอนาคตของ 
โครงการ ๓๐ บาท. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแสงสวางเวิลดเพรส จํากัด. 

13.  วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ. (๒๕๔๘). การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ ประมาณการรายจายและแหลงรายรับ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพัฒนา 
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข องคการแรงงานระหวางประเทศ. 

14.  รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล. (๒๕๔๙). เศรษฐศาสตรเบื้องตน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

15.  สมชาย สุขศิริเสรีกุล (๒๕๕๑). เศรษฐศาสตรสุขภาพ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

16.  พลภัทร  บุราคม. (๒๕๕๑). รายจายสาธารณะ  ประสิทธิภาพในการจัดสรร และประสบการณ 
ระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ. บริษัท ดี เค ปริ้นติ้ง เวิลด จํากัด. 

17.  สุคนธา คงศีล (๒๕๕๒) เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เศรษฐศาสตรสาธารณสุขข้ัน
แนะนํา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ จํานวน ๕๕ คน ภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๕๒ วิทยาเขตสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๗ หนา 

18.  สุคนธา คงศีล (๒๕๕๔). เศรษฐศาสตรสุขภาพข้ันแนะนํา. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.สีจัด...จัด.  
 
เอกสารอานเพ่ิมเติม 
An introduction to Health Economics 

1.  A. McGuire et al (1988), The Economics of Health Care: An Introductory Text RKP. 
2.  A. L. Cochrance (1972), Effectiveness and Efficiency : Random Reflections on 

Health 
Services,Nuffield Provincial Hospital Trust. 

3.  D. Parkin, A. McGuire & B. Yule (1987), Aggregate health care expenditures and 
national income :Is health care luxury good ?, Journal of Health Economics, 6, 109-
127 

4.  J. Newhouse (1977), Medical Care Expenditure : A cross-national survey, Journal of 
Human 
Resources,12, 115-125. 

5.  J. Newhouse (1987), Cross-national difference in health spending : What do they 
mean ?,Journal of Health Economics, 6, 1159-1162 

6.  V.R. Fuchs (1974), Time Preference and Health : An exploratory study, Economic 
Aspects of Health, The University of Chicago, 93-120 

7.  Mooney, G. (1994) Key issues in health economics, Harvester Wheatsheaf 
8.  Folland, S., Goodman, A.C., and Stano, M. (1997) The economics of health and 

health care, (2rd Ed) Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 
9.  Drummond, M.F., O'Brien, B., Stoddart, G.L., and Torrance, G.W. (๑๙๙๗) Methods 
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for the economic evaluation of health care programmes, 2nd edition, Oxford 
Medical Publications 

10.  Barr, N (1998), The Economics of the Welfare State, 3rd edn, Oxford University 
Press 

 

   2. เอกสารและขอมูลสําคัญ   ไมมี 
   3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  ไมมี 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชา  

จัดทําข้ึน 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. ปรับปรุงการจัดลําดับหัวขอการสอนเศรษฐศาสตร 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดยคณะกรรมการ
ท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

คณะกายภาพบําบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 10 
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