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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา สส 432 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะกายภาพบำบัด  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2563 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สส 432  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ   
HPX 432  Public Health Economics for Health Promotion  

2. จำนวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  

อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1  
อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์       อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2  
อาจารย์ผู้สอน 

ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัดภาควิชา 
1 อาจารยส์ุนิสา สงสัยเกต ุ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย ์ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร ์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์   สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ปีที่ 4 
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน  
ภาคทฤษฎีห้อง 140 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
22 พฤษภาคม 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายความหมายแนวคิดและความสำคัญของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสาธารณสุข ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยศึกษาอุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลัง
สุขภาพ ต้นทุนของบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนนโยบาย
และรูปแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพ โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา การ
ทำงานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ 
เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถ          

1. อธิบายสาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับกับงานสาธารณสุข รวมถึงบทบาทของวิชา
เศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ      

2. วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดนโยบาย และการวางแผนเกี่ยวกับการจัดบริการด้านสุขภาพ รวมทั้ง
ทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาทางสุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมทางสุขภาพ 

3. รับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
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3. ผลการเรียนทีค่าดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO รายละเอียด ความสอดคลอ้งกับ 
PLO 

วิธีการประเมนิ 

CLO1 อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

PLO 1 สอบภาคทฤษฎี  
แบบประเมินการสัมมนา 
หัวข้อเศรษฐศาสตร์มหา
ภาคกับปัญหาสาธารณสุข   
แบบฝึกปฏิบัต ิและรายงาน
หัวข้อต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข 

CLO2 ใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มา
วางแผนและประเมินผลงานด้านสุขภาพ  

PLO 4,6 สอบภาคทฤษฎ ี 
แบบฝึกปฏิบัตหิัวข้อ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์และประเมินผล
บริการสาธารณสุข  
แบบประเมินการสัมมนา
และรายงานหัวข้อการคิด
คำนวณหลักประกันสุขภาพ 
ความคุ้มค่า คุม้ทุน และ
หัวข้อเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขและงานส่งเสริม
สุขภาพ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1. คำอธบิายรายวิชา 

 ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลังสุขภาพ ต้นทุนของ
บริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายและรูปแบบการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ 
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

15 14 16 45 

 
3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 432  
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ   

                  

 
4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ใหค้ำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

2   ชั่วโมง/สัปดาห ์  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. กำหนดระเบียบการเข้า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบ  การ
ส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย 

1. บันทึกการเข้าห้องเรียนและ
ห้องสอบ และการส่งงานตาม
กำหนดเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

 
- 

 
- 

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
- 

 
- 
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป - - 

2. มีความรูแ้ละความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

 
- 

 
- 

3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระ 
สำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
อภิปรายกลุ่มย่อย 
2.จัดให้มีการเรียนรู้จากสถาณ
การณ์จริงโดยกรณีศึกษา  

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมนิ
การสัมมนา และการนำเสนอ 
โดยอาจารย ์
2.ประเมินจากรายงานผล
กรณีศึกษา 

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ 
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง 
ต่อเนื่อง 

 
- 

 
- 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน ์ 

- 
 

- 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได ้

1. จัดกิจกรรม Active Learning
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน 

1. กำหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics  

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้ 
เป็นฐาน 

- - 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศกึษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม ่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมสัมมนาและอภิปราย
กลุ่มย่อย 
 

1. ประเมินโดยใช้แบบการสงัเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหว่างการ
สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมนิผล 

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้ง 
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นิสิตได้มีการทำงานในบทบาท
ผู้นำและผู้ตาม ได้แก่ สัมมนา
และอภิปรายรว่มกัน 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมนิ
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการ
ทำงานเป็นทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยอาจารย์ 

2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- - 

3. สามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ 

- - 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. เลือกประเด็นที่เป็นปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับด้านสุขภาพให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบใน การ
แก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจาก ตัวนิสิต
เอง 

1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหว่างการ
สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตอ้งการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมนิผล 
 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหา 

1. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ตัวเลข เพื่อใหเ้ข้าใจประเดน็
ปัญหาได้เหมาะสม 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน และการสัมมนาทีแ่สดง
ถึงความสามารถในการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข 

2. สามารถส ื ่ อสาร ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

- - 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีใน การ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- - 
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6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล  

1. แผนการสอน  
 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า 

สอ
บ

บร
รย

าย
 

สอ
บป

ฏิบ
ัต ิ กิจกรรม

การเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 3 ส.ค. 63 08.30-11.30 บรรยาย: หลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ หลัก
เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์  
สาธารณสุขและกลไก
การตลาดของบริการ
สาธารณสุข  

3     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
 

2 4 ส.ค. 63 13.30-15.30  บรรยาย: อุปสงค์ อุปทาน 
ปริมาณดุลยภาพของสินค้า
บริการสุขภาพ  
 

2     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 

 

15.30-16.30 สัมมนา: อุปสงค์ อุปทาน 
ของสินค้าบริการสุขภาพ 

  1   -สัมมนาอุป
สงค์ อุปทาน 
ของสินค้า
บริการสุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่ม 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

3 5 ส.ค. 63 08.30-10.30  ปฎิบัติ: การประยุกต์
เศรษฐศาสตร์มหาภาคกับ
ปัญหาสาธารณสุข   

   
2 

   -ปฎิบัติ
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
มหาภาคกับ
ปัญหา
สาธารณสุข   
-อภิปรายกลุ่ม  

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 
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การเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

10.30-13.30 สัมมนา: การประยุกต์
เศรษฐศาสตร์มหาภาคกับ
ปัญหาสาธารณสุข   

  3   สัมมนา การ
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
มหาภาคกับ
ปัญหา
สาธารณสุข   
-อภิปรายกลุ่ม 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

4 6 ส.ค. 63 08.30-10.30 
น. 

บรรยาย: ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข 

2     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
 

10.30-12.30 สัมมนา: ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข 

  2   สัมมนา 
ต้นทุนของ
บริการ
สาธารณสุข 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

13.30-14.30  บรรยาย: ต้นทุนของ
บริการสาธารณสขุ (ต้นทุน
กิจกรรม) 

1     -บรรยาย
เนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
 

14.30-16.30 ปฎิบัติ: ต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข (ต้นทุน
กิจกรรม) 

 2    ปฎิบัติการ
วิเคราะห์
ต้นทุนของ
บริการ
สาธารณสุข  

-ใบงานหัวข้อ
ปฏิบัติการ 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

5 13 ส.ค. 63 08.30-11.30  บรรยาย: หลัก
เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์และประเมินผล
บริการสาธารณสขุ                                                    

3     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
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การเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

11.30-12.30  สัมมนา: หลัก
เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์และประเมินผล
บริการสาธารณสขุ                                                    

  1   สัมมนา 
วิเคราะห์และ
ประเมินผล
บริการ
สาธารณสุข     
-อภิปรายกลุ่ม                                            

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 

- โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

13.30-16.30  สอบกลางภาค    2 1   อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

6 19 ส.ค. 63 08.30-12.30  หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์และประเมินผล
บริการสาธารณสขุ (ต่อ)                                                    

 4    ปฎิบัติการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผล
บริการ
สาธารณสุข                                                    

-ใบงานหัวข้อ
ปฏิบัติการ 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 

 

7 20 ส.ค. 63 08.30-09.30  บรรยาย: ความเป็นธรรม
ทางด้านสุขภาพ 
 

1     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.สุนิสา 

09.30-12.30  สัมมนา: ความเป็นธรรม
ทางด้านสุขภาพ 

  2   สัมมนา ความ
เป็นธรรม
ทางด้าน
สุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่ม                                            

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 

- โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.สุนิสา 
อ.รัตน์ติ
พร 

8 
 

24 ส.ค. 63 08.30-11.30  บรรยาย: การคิดคำนวณ
หลักประกันสุขภาพ ความ
คุ้มค่า คุ้มทุน  

2     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.สุนิสา 
อ.รัตน์ติ
พร 

08.30-12.30 สัมมนา: การคิดคำนวณ
หลักประกันสุขภาพ ความ
คุ้มค่า คุ้มทุน 

  3   สัมมนา 
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า 
-อภิปรายกลุ่ม                                            

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 

- โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.สุนิสา 
อ.รัตน์ติ
พร 
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สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

9 25 ส.ค. 63 13.30-14.30  บรรยาย: ตลาดบริการ
สุขภาพ 
 

1     -บรรยาย
เนื้อหาแบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.สุนิสา 

 

14.30-16.30 สัมมนา: ตลาดบริการ
สุขภาพ 

  2   สัมมนา ตลาด
บริการสุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่ม                                            

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 

- โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.สุนิสา 
อ.รัตน์ติ
พร 

10 26 ส.ค. 63 08.30-12.30  ปฎิบัติ: กรณีจากการศึกษา
ตัวอย่างจากการอ่าน
บทความและ หรือเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และงานส่งเสริมสุขภาพ 

- 4 -   - -  ปฎิบัติการ
กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข
และงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ  
-อภิปรายกลุ่ม                                           
Active 
learning 
แบบ think 
pair share  

-ใบงานหัวข้อ
ปฏิบัติการ 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.อภิสรา 

13.30-17.30  สัมมนา: กรณีจาก
การศึกษาเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขและงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

  4   นำเสนอและ
สัมมนาการ
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
เพื่อการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุม
ออนไลน์ 

อ.อภิสรา 
อ.อ้อมใจ 

 

11 28 ส.ค. 63 08.30-11.30  สอบปลายภาค    2 1   อ.อภิสรา 
อ.อ้อมใจ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน 

1 2.3, 3.2, 5.1  สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค  5 25 
2 2.3, 3.2, 5.1 สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 11 25 
3 1.1, 2.3, 3.2, 5.1  สอบปฏิบัติ  5,11 20 
4 1.1, 2.3, 3.2, 4.1, 5.1 (3.5, 4.4) การสัมมนา 3,8,10 15 
5 1.1, 2.3, 3.2, 5.1 (3.5, 4.4) รายงานรายบุคคล 8 5 
6 1.1, 2.3, 3.2, 4.1, 5.1 (3.5, 4.4) รายงานกลุ่ม 3,10 10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ วิธีการประเมนิ ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจาก

บันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้อง
สอบ การส่งงานที่
ได้มอบหมาย 

10 

2. ด้านความรู ้ 1. การสอบ
ภาคทฤษฎ ี
2. การประเมนิโดย
ใช้แบบประเมิน
ความรู้จากการ
นำเสนอในชั้นเรียน 

70 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการ
สังเกตการณ์ใช้
คณิตศาสตร์ในการ
ตอบคำถาม หรือ
อภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากการ
การสอบภาคทฤษฎี 

20 

 
  



มคอ. 3 

คณะกายภาพบำบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 12 

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 

70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

 
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง

จะถือว่าสอบผ่าน 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
จรัส สุวรรณเวลา. (2543). มุมมองใหม่ ระบบสุขภาพ. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
จรัส สุวรรณเวลา. (2544). สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ . นนทบุรี: สถาบันพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. (2542). การประกันสุขภาพภาคเอกชน ประสบการณ์ของต่างประเทศ . กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2544). การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ กรณีศึกษาประเทศ

อังกฤษ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
ปิยธิดา ตรีเดช. (2537). เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: เครื่องมือเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข . กรุงเทพฯ: 
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   2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ    
ไม่ม ี

   3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ   
ไม่ม ี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา  

จัดทำขึ้น 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 
1. ปรับเอกสารการสอนให้เหมาะสม 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 


