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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา สส 432 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2565 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส 432  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   
HPX 432  Public Health Economics for Health Promotion  

2. จํานวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนท่ี 1  
อาจารย์ ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนท่ี 2  
อาจารย์ผู้สอน 

ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัดภาควิชา 
1 อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย์ ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีท่ี 4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  

ไม่มี 
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8. สถานท่ีเรียน  
ภาคทฤษฎีห้อง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
3 พฤษภาคม 2565 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นิสิตสามารถอธิบายความหมายแนวคิดและความสําคัญของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานสาธารณสุข ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยศึกษาอุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลัง
สุขภาพ ต้นทุนของบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนนโยบาย
และรูปแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพ โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา การ
ทํางานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ 
เม่ือเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ          

1. อธิบายสาระสําคัญของเศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกับงานสาธารณสุข รวมถึงบทบาทของวิชา
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ      

2. วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือกําหนดนโยบาย และการวางแผนเก่ียวกับการจัดบริการด้านสุขภาพ รวมทั้ง
ทําความเข้าใจในประเด็นปัญหาทางสุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมทางสุขภาพ 

3. รับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO รายละเอียด ความสอดคล้อง
กับ PLO 

วิธีการประเมิน 

CLO1 อธิบายแนวคิดทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

PLO 1 สอบภาคทฤษฎี  
แบบประเมินการสัมมนา หัวข้อเศรษฐศาสตร์มหาภาค
กับปัญหาสาธารณสุข   
แบบฝึกปฏิบัติ และรายงานหัวข้อต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข 

CLO2 ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ น ว คิ ด แ ล ะ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มา
วางแผนและประเมินผล
งานด้านสุขภาพ  

PLO 4,6 สอบภาคทฤษฎี  
แบบฝึกปฏิบัติหัวข้อเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์
และประเมินผลบริการสาธารณสุข  
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แบบประเมินการสัมมนาและรายงานหัวข้อการคิด
คํานวณหลักประกันสุขภาพ ความคุ้มค่า คุ้มทุน และ
หัวข้อเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและงานส่งเสริม
สุขภาพ 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลังสุขภาพ ต้นทุนของ
บริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายและรูปแบบการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง 

(SDL) 

15 15 15 45 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร 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
สาธารณสุขเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพ  

                  

4. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
2   ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. กําหนดระเบียบการเข้า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. บันทึกการเข้าห้องเรียนและ
ห้องสอบ และการส่งงานตาม
กําหนดเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

 
2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้า
การส่งเสริมสุขภาพ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระ 
สําคัญของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
อภิปรายกลุ่มย่อย 
2.จัดให้มีการเรียนรู้จากสถาณ
การณ์จริงโดยกรณีศึกษา  

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยอาจารย์ 
2.ประเมินจากรายงานผล
กรณีศึกษา 

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ 
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
รวมท้ังต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง 
ต่อเน่ือง 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1. จัดกิจกรรม Active Learning
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน 

1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics  
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3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้ 
เป็นฐาน 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

5. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมสัมมนาและอภิปราย
กลุ่มย่อย 
 

1. ประเมินโดยใช้แบบการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหว่างการ
สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นท้ัง 
ในฐานะผู้นําและผู้ร่วมงานได ้

1. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นิสิตได้มีการทํางานในบทบาท
ผู้นําและผู้ตาม ได้แก่ สัมมนา
และอภิปรายร่วมกัน 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยอาจารย์ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1. เลือกประเด็นท่ีเป็นปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง
กับด้านสุขภาพให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
พร้อมท้ังกระตุ้นให้คิดหาวิธีท่ีจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบใน การ
แก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจาก ตัวนิสิต
เอง 

1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหว่างการ
สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหา 

1. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจประเด็น
ปัญหาได้เหมาะสม 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน และการสัมมนาท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการใวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข 

2. ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีใน การ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 7 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
 

สัป
ดา

ห์ที่
 วันท่ี เวลา หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

ิ 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรม

การเรียน
การสอน  

ส่ือท่ีใช้ ผู้สอน 

1 8 มิ.ย. 65 08.30-11.30 บรรยาย: หลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
หลักเบ้ืองต้นของเศรษฐศาสตร์  
สาธารณสุขและกลไกการตลาด
ของบริการสาธารณสุข 

3     -บรรยายเน้ือหา
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
 

11.30-12.30 
13.30-14.30 

บรรยาย: อุปสงค์ อุปทาน 
ปริมาณดุลยภาพของสินค้า
บริการสุขภาพ  
 

2     -บรรยายเน้ือหา
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
 

14.30-15.30 สัมมนา: อุปสงค์ อุปทาน ของ
สินค้าบริการสุขภาพ 

  1   -สัมมนาอุปสงค์ 
อุปทาน ของ
สินค้าบริการ
สุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่ม 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.ส ุนิสา 

15.30-17.30 ปฎิบัติ: การประยุกต์
เศรษฐศาสตร์มหาภาคกับ
ปัญหาสาธารณสุข   

 2    -ปฎิบัติประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
มหาภาคกับ
ปัญหา
สาธารณสุข   
-อภิปรายกลุ่ม  

-ใบงาน 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.สุนิสา 

2 15 มิ.ย. 65 08.30-10.30  ปฎิบัติ: การประยุกต์
เศรษฐศาสตร์มหาภาคกับ
ปัญหาสาธารณสุข   
 

 2    -ปฎิบัติประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
มหาภาคกับ
ปัญหา
สาธารณสุข   

-ใบงาน 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.สุนิสา 

10.30-11.30 สัมมนา: การประยุกต์
เศรษฐศาสตร์มหาภาคกับ
ปัญหาสาธารณสุข   

  1   -สัมมนา การ
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
มหาภาคกับ
ปัญหา
สาธารณสุข   
-อภิปรายกลุ่ม 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.สุนิสา 

11.30-12.30 
13.30-14.30 

บรรยาย: ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกับต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข 
 

2     -บรรยายเน้ือหา
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
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สัป
ดา

ห์ที่
 วันท่ี เวลา หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

ิ 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรม

การเรียน
การสอน  

ส่ือท่ีใช้ ผู้สอน 

14.30-16.30 สัมมนา: ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกับต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข 
 

  2   -สัมมนา ต้นทุน
ของบริการ
สาธารณสุข 
 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.สุนิสา 

16.30-17.30 บรรยาย: ต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข (ต้นทุนกิจกรรม) 

1     -บรรยายเน้ือหา
ภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 
 

3 22 มิ.ย. 65 08.30-11.30  ปฎิบัติ: ต้นทุนของบริการ
สาธารณสุข (ต้นทุนกิจกรรม) 

 3    ปฎิบัติการ
วิเคราะห์ต้นทุน
ของบริการ
สาธารณสุข  

-ใบงานหัวข้อ
ปฏิบัติการ 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 

 

11.30-12.30 
13.30-16.30 

บรรยาย: หลัก 2  1   -บรรยาย -PowerPoint 
-เอกสาร 

อ.อ้อมใจ 
อ.สุนิสา 

 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์
และประเมินผลบริการ
สาธารณสุข  
สัมมนา: หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
การวิเคราะห์และประเมินผล
บริการสาธารณสุข                  
                                        

     เน้ือหาแบบ
ออนไลน์  
-สัมมนา 
วิเคราะห์และ
ประเมินผล
บริการ
สาธารณสุข     
-อภิปรายกลุ่ม      

ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 
--ใบงาน
หัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

 
 

4 29 มิ.ย. 65 08.30-12.30 ปฎิบัติ: หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
การวิเคราะห์และประเมินผล
บริการสาธารณสุข (ต่อ)            

 4    ปฎิบัติการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผล
บริการ
สาธารณสุข         

-ใบงานหัวข้อ
ปฏิบัติการ 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 
อ.สุนิสา 
 

13.30-14.30 บรรยาย: ความเป็นธรรม
ทางด้านสุขภาพ 
 

1     -บรรยายเน้ือหา
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 

อ.สุนิสา 

14.30-16.30 
 

สัมมนา: ความเป็นธรรม
ทางด้านสุขภาพ 

  2   สัมมนา ความ
เป็นธรรม
ทางด้านสุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่ม      

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.สุนิสา 
อ.รัตน์ติพร 

5 1 ก.ค. 65 08.30-11.30  สอบกลางภาค    2 1   อ.อ้อมใจ 
อ.รัตน์ติพร 

6 6 ก.ค. 65 08.30-10.30  
 

บรรยาย: ตลาดบริการสุขภาพ 2     -บรรยายเน้ือหา
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 

อ.รัตน์ติพร 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 9 
 

สัป
ดา

ห์ที่
 วันท่ี เวลา หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

ิ 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรม

การเรียน
การสอน  

ส่ือท่ีใช้ ผู้สอน 

-moodle 
-VDO 

08.30-12.30 สัมมนา: ตลาดบริการสุขภาพ   2   สัมมนา 
หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
-อภิปรายกลุ่ม      

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.รัตน์ติพร 
อ.อ้อมใจ 

13.30-14.30  บรรยาย: หลักประกันสุขภาพ  1     -บรรยายเน้ือหา
แบบออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-moodle 
-VDO 

อ.รัตน์ติพร 

 

14.30-16.30 สัมมนา: หลักประกันสุขภาพ    2   สัมมนา ตลาด
บริการสุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่ม      

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.รัตน์ติพร 
อ.อ้อมใจ 

7 20 ก.ค. 65 08.30-12.30  ปฎิบัติ: กรณีจากการศึกษา
ตัวอย่างจากการอ่านบทความ
และ หรือเอกสารวิชาการที่
เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขและงานส่งเสริม
สุขภาพ 

 4    ปฎิบัติการ
กรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขและ
งานส่งเสริม
สุขภาพ  
-อภิปรายกลุ่ม      
Active 
learning แบบ 
think pair 
share  

-ใบงานหัวข้อ
ปฏิบัติการ 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.อ้อมใจ 

13.30-17.30  สัมมนา: กรณีจากการศึกษา
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและ
งานส่งเสริมสุขภาพ 

  4   นําเสนอและ
สัมมนาการ
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

-ใบงานหัวข้อ
สัมมนา 
-โปรแกรม
ประชุมออนไลน์ 

อ.รัตน์ติพร 
อ.อ้อมใจ 
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27 ก.ค. 65 08.30-11.30  สอบปลายภาค    2 1   อ.รัตน์ติพร 
อ.อ้อมใจ 

 
 

 
 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 10 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการ สัปดาห์ 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 : 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียน
และห้องสอบ การส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

10 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ความรู้จากการนําเสนอในช้ันเรียน 

70 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ใช้
คณิตศาสตร์ในการตอบคําถาม หรือ
อภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากการการสอบภาคทฤษฎี 

20 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

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 
 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบัด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 11 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

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

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

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2544). การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ กรณีศึกษาประเทศ

อังกฤษ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
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   2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ    
ไม่มี 

   3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา   
ไม่มี 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชา  

จัดทําข้ึน 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
1.  บูรณาการการเรียนรู้ให้ต่อเน่ืองกับรายวิชา สส325 การฝึกปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 


