มคอ. 3

มคอ.3
รายวิชา เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 332 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
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 คนที่ 1
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัดภาควิชา
1 อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 อาจารยรัตนติพร โกสุวิทนทร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎีหอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 1
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถอธิ บ ายความหมายแนวคิ ด และความสํ าคั ญ ของทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร ที่
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ โดยศึกษา อุปสงคตอบริการสุขภาพ อุปทาน
ของบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพและความลมเหลวของตลาดและปจจัยการผลิตบริการสุขภาพ
ตลอดจนศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตอการดูแลสุขภาพของประชาชน และทรัพยากรสําหรับ
การดูแลสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณสุข ทั้งทางดาน
ตนทุนและผลได การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการตัดสินใจเลือกบริการสุขภาพ และใชความรู
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวิเคราะหสถานการณในการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน เพื่อปฏิบัติ
ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ
เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. รับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2. อธิบายสาระสําคัญของเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ
รวมถึงบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตอการดูแลสุขภาพ
3. วิเคราะหสถานการณ ในการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินและทําความเขาใจในประเด็นปญหา
ทางสุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
CLO1
CLO2

อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ใชความรูแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวิเคราะห และวางแผนเกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน เพื่องานดานสุขภาพ

ความสอดคลอง
กับ PLO
PLO 1
PLO 4,6

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ โดยศึกษา
อุปสงคตอบริการสุขภาพ อุปทานของบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพและความลมเหลวของตลาดและ
ป จจั ย การผลิ ต บริการสุ ขภาพ ตลอดจนศึ กษาบทบาทของวิช าเศรษฐศาสตรที่มีตอการดูแลสุขภาพ ของ
ประชาชน และทรัพยากรสําหรับการดูแลสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการดูแลสุขภาพ และ
บริการสาธารณสุข ทั้งทางดานตนทุนและผลได การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการตัดสินใจเลือกบริการ
สุขภาพ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/งาน กรณีศึกษา/สัมมนา การเรียนโดยใช
ภาคสนาม/การ
ปญหาเปนพื้นฐาน
ฝกงาน

38

-

7

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

-

90

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ 332 เศรษฐศาสตร
สาธารณสุขเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ดานที่ 1
ดานที่ 3 ความสัมพัน
ตัวเลข การ
ดานที่ 2
คุณธรรมและ
ทักษะทาง ธระหวาง
สื่อสารและการ
ความรู
บุคคลและ
จริยธรรม
ปญญา
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4






4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

-

-

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขา
1. ประเมินจากแบบบันทึกการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
หองเรียน การเขาหองสอบ การ หองเรียนและหองสอบการสงงาน
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สงงานทีไ่ ดรับมอบหมายใหตรง ที่ไดมอบหมาย
ตามเวลา
3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ

-

-

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

-

-

1. การสอนบรรยาย
2. การถาม-ตอบ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค

-

3.2 วิธีการสอน
-

3.3 วิธีการประเมินผล
-

-

-

-

-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาโดยอาจารย
-

4.3 วิธีการประเมินผล
-
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา 1. อาจารยผูสอนสอดแทรกการใช 1. สอบภาคทฤษฎี
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง คณิตศาสตรระหวางการสอน
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
บรรยาย
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
4. สามารถเลือกและมีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม

-

-

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่
ั
 ี่

วันที่สอน

1
2

3

บทนําสูบทเรียน หลักการ
22 ส.ค. 61 แนวคิด และทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร
หลักเบื้องตนของ
เศรษฐศาสตร สาธารณสุข
24 ส.ค. 61
และกลไกการตลาดของ
บริการสาธารณสุข

5 ก.ย. 61

4

5
6

7
8

9

หัวขอ

ความจําเปน อุปสงคและ
อุปทานในการจัดบริการ
สาธารณสุข ลักษณะพิเศษ
ของสินคาบริการสุขภาพ

อุปสงค อุปทาน ตลาด ราคา
12 ก.ย. 61
และปริมาณดุลยภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจกับการ
19 ก.ย. 61
พัฒนาดานสาธารณสุข
การประยุกตเศรษฐศาสตร
26 ก.ย. 61 มหาภาคกับปญหา
สาธารณสุข
3 ต.ค. 61

สอบกลางภาค

10 ต.ค. 61 ตลาดบริการสุขภาพ
การปฏิรปู ระบบบริการ
สาธารณสุขเหตุผลและความ
17 ต.ค. 61 จําเปนในการปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุข และการ
ปฏิรูประบบสุขภาพใน
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บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

1. แผนการสอน

บรรยายประกอบ
- PowerPoint

3 -

3 -

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

บรรยายประกอบ
PowerPoint

-

3 -

บรรยายประกอบ
PowerPoint
อภิปรายกลุม สัมมนา
2 การจัดบริการ
สาธารณสุข ลักษณะ
พิเศษของสินคาบริการ
สุขภาพ
บรรยายประกอบ
- PowerPoint

3 -

บรรยายประกอบ
- PowerPoint

1 -

บรรยายประกอบ
PowerPoint
1 - 2 สัมมนา การประยุกต
เศรษฐศาสตรมหาภาค
กับปญหาสาธารณสุข
- - บรรยายประกอบ
3 - - PowerPoint

3 -

-

บรรยายประกอบ
PowerPoint

สื่อที่ใช

ผูสอน

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ
อ.ออมใจ

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ
อ.ออมใจ
อ.อภิสรา

อ.ออมใจ
อ.รัตนติพร
อ.รัตนติพร

หนา 6
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สัปดาหที่
ั
 ี่

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

ปจจุบัน
10
11
12

13
14

15

16

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตนทุน
24 ต.ค. 61
ของบริการสาธารณสุข
ตนทุนของบริการสาธารณสุข
31 ต.ค. 61
(ตนทุนกิจกรรม)
หลักเศรษฐศาสตรเพื่อการ
7 พ.ย. 61 วิเคราะหและประเมินผล
บริการสาธารณสุข
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพประเภท
14 พ.ย. 61 องคประกอบเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพ และ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ความเปนธรรมทางดาน
21 พ.ย. 61
สุขภาพ
กรณีจากการศึกษาตัวอยาง
จากการอานบทความและ
หรือเอกสารวิชาการที่
23 พ.ย. 61
เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขและงานสงเสริม
สุขภาพ
นําเสนอหัวขอสัมมนาการ
28 พ.ย. 61 ประยุกตเศรษฐศาสตรเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ

17

12 ธ.ค. 61 สอบปลายภาค

2.
กิจกรรม
1
2
3
5

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
2.2,5.1
2.2,5.1
1.2, 2.2,5.1
1.2, 2.2
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-

บรรยายประกอบ
- PowerPoint

-

3 -

3

บรรยายประกอบ
PowerPoint

-

-

-

บรรยายประกอบ
PowerPoint

บรรยายประกอบ
- PowerPoint

3 -

3 -

บรรยายประกอบ
PowerPoint

-

บรรยายประกอบ
PowerPoint
Active learning แบบ
think pair share

นําเสนอ และอภิปราย
หัวขอการประยุกต
- - 3
เศรษฐศาสตรเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ
- - - สอบบรรยาย

วิธีการ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนําเสนอผลการสัมมนา
งานรายบุคคล

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.รัตนติพร

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ
อ สุนิสา

สัปดาห
7
17
16
6

อ.ออมใจ
อ.ออมใจ
อ.รัตนติพร

อ.ออมใจ
อ.อภิสรา

อ.อภิสรา

สัดสวน (%)
40
40
10
10
หนา 7
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจาก
บันทึกการเขา
หองเรียนและหอง
สอบ การสงงานที่
ไดมอบหมาย
1. การสอบ
ภาคทฤษฎี
2. การประเมินโดย
ใชแบบประเมิน
ความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน
1. ประเมินจากการ
สังเกตการณใช
คณิตศาสตรในการ
ตอบคําถาม หรือ
อภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
การสอบภาคทฤษฎี

รอยละ
10

70

20

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. จรัส สุวรรณเวลา (๒๕๔๓). มุมมองใหม ระบบสุขภาพ นนทบุร:ี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2. ปยธิดา ตรีเดช (๒๕๓๗). เศรษฐศาสตรสาธารณสุข: เครื่องมือเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข.
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
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6. สมคิด แกวสนธิ-ภิรมย กมลรัตนกุล (๒๕๓๒). การวิจัยเพื่อการประเมินผลบริการสาธารณสุข
7. สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล (๒๕๓๔). เศรษฐศาสตรสาธารณสุขการวิเคราะหและ
ประเมินผลบริการสาธารณสุข. โครงการตําราลําดับที่ 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). สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพที่พึงประสงค 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 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขขั้น
แนะนํา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ จํานวน ๕๕ คน ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๒ วิทยาเขตสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๗ หนา
18. สุคนธา คงศีล (๒๕๕๔). เศรษฐศาสตรสุขภาพขั้นแนะนํา. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.สีจัด...จัด.
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เอกสารอานเพิ่มเติม
An introduction to Health Economics
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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
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

ไมมี
ไมมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทําขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับปรุงการจัดลําดับหัวขอการสอนเศรษฐศาสตร
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดยคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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