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มคอ.3 
รายวิชา สส 220 วิชาพฤติกรรมสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ220 พฤติกรรมสุขภาพ 

  HP220 Health Behavior 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาชีพสาธารณสุข 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย สุนิสา  สงสัยเกต ุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎีหอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพ ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนผล ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตอ
สุขภาพ วิธีการสรางและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา
สุขภาพ การทํางานเปนทีม และการใชทักษะการสื่อสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว
นิสิตสามารถ 

1. มีความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและเขาใจปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน 

2. สามารถอธิบายความสัมพันธผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตอสุขภาพ 
3. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ มีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค 
4. สามารถประเมินพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 
5. มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคนปรับตัวไดตามสถานการณสามารถทํางานเปน

ทีมในบทบาทผูนําและผูตามในสถานการณท่ีหลากหลาย 
6. สามารถประยุกตความรูและมีทักษะจากการเรียนในการพัฒนาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ  

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
 

CLO รายละเอียด ความสอดคลอง
กับ PLO 

CLO1 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน PLO 1 

CLO2 ประเมินและวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพไดอยางเหมาะสม PLO 1 
CLO3 เลือกแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดตาม

สถานการณสุขภาพ PLO 6 
CLO4 สื่อสารขอมูลสุขภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพไดตามบริบททางสังคม PLO 3 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรม ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมตอพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการขอมูล
ขาวสารเพ่ือการสื่อสารตามบริบทของสังคม การปรึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การนําทฤษฎีทางพฤติกรรมไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง(SDL) 
 

30 8 22 75 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
 
รายวิชา 1.ดาน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 

6.ดาน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชี

พ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

สส 220 
พฤติกรรม
สุขภาพ 

  
  

      
 

  
 

     
  

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

2 ชั่วโมงตอสัปดาห  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ การสงงาน และ
การแตงกายตามระเบียบของคณะ 

1. ประเมินจากแบบบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  

2. มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

- - 

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ความรู 
 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป - - 
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2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา เรียนรูจากกรณีศึกษา 
และการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. มอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินความรูจากแบบประเมิน                     
การสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานท่ีไดรับมอบหมาย) 

3 . มี ค ว าม รู แ ล ะค ว าม เข า ใจ ใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ 
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา เรียนรูจากกรณีศึกษา 
และการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. มอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินความรูจากแบบประเมิน                     
การสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานท่ีไดรับมอบหมาย) 

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ 
รวมท้ังตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน 

1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
2.มอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินการคิดวิเคราะหความรู
จากผลงานโดยใชแบบประเมิน               
การสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานท่ีไดรับมอบหมาย) 

2. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ และแกไขปญหาได 

1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
2.มอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินการคิดวิเคราะหและ
นําเสนอแนวทางแกไขจากผลงาน
โดยใชแบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานท่ีไดรับมอบหมาย) 

3. สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรู 
เปนฐาน 

- - 

4. มี ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม  ส ร า ง ส ร รค
นวัตกรรม 

- - 

5. ส าม ารถ ศึ กษ า  ค น ค ว า  แ ล ะ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐาน
ใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
2.มอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. ประเมินผลงานการอางอิงเอกสาร 
(รายงานท่ีไดรับมอบหมาย) 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม 

- - 

3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ 

1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย
กลุมและสัมมนารวมกัน 

1. สังเกตการณมีสวนรวมในการ 
ถาม-ตอบระหวางการสัมนาและการ
นําเสนอ 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย
กลุมและสัมมนารวมกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในกิจกรรมในชั้น
เรียนโดยใชแบบสังเกต 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือประเด็น
ปญหา  

- - 

2. สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 

1. ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) ใชแบบ
ประเมินการสัมมนา 

3. สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน 
เก็บรวบรวมขอมูลและเลือกใชได
เหมาะสมกับสถานการณ อย างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน) 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 อ.14 ส.ค. 61 
 

บรรยาย 
- แนะนํารายวิชาและแหลงคนควา 
  ประกอบการเรียน   
 -แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
  พฤติกรรมสุขภาพ  
 -ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม 
  กับปญหาสุขภาพ 
 -ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
  พฤติกรรมสุขภาพ   

2 - - -    บรรยายประกอบ   
     PowerPoint 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 
 

2 ศ.17 ส.ค. 61 
 

บรรยาย : 
จรรยาบรรรณในการปรับพฤติกรรม     
 

1 - 1 - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและนําเสนอ
ขอมูล 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 
 

อ.ปยนุช 
 

3 อ.21 ส.ค.61 
 

บรรยาย :  
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- มอบหมายรายงานสวน
บุคคล : วิเคราะหกรณีศึกษา
การประเมินผลพฤติกรรม
สุขภาพ 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

 

อ.ปยนุช 
 

4 ศ.24 ส.ค.61 
 

ปฏิบัติ : การสรางเครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ                      
 

 2  - ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ                      

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนิสา 
 

5 อ.28 ส.ค. 61 
 

SDL : ปฏิบัติการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ (นอกชั้นเรียน) 
 

 2       ศึกษาดวยตนเอง 
(นําเครื่องมือไปเก็บขอมูล
พฤติกรรมสุขภาพ) 

  

6 ศ. 31 ส.ค. 61 
 

สัมมนา : วิเคราะหผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 
     (Active learning) 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนิสา 
 

7 อ.4 ก.ย. 61 
 

บรรยาย : รูปแบบการสงเสริม
สุขภาพของเพนเดอร 
(Pender’s Health Promoting 
Model) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 

- Computer  
-  LCD 
-   Visualizer 

อ.ออมใจ 
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8 ศ. 7 ก.ย. 61 
 

บรรยาย : การวิเคราะหปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพตาม 
PRECEDE PROCEED MODEL 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
 

  สัมมนา 
: การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมสุขภาพตาม PRECEDE 
PROCEED MODEL 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.ปยนุช 
 

9 ศ.21 ก.ย. 61 
 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 
1.แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ  
( Health Belief Model) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
 

 สัมมนา  การประยุกตแนวคิดใน
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ :  
แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

10 อ. 25 กย. 61 
 

บรรยาย : ทฤษฎพีฤติกรรมสุขภาพ 
ระดับบุคคล 
2.ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม  
(Social Cognitive Theory) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
 

 สัมมนาการประยุกตแนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : ทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญาสังคม 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

11 ศ.28 ก.ย. 61 
 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 
3.ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค    
(Protection Motivation Theory) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
 

12 อ. 2 ต.ค. 61 สัมมนาการประยุกตแนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : ทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

13 ศ.5 ต.ค. 61 บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 
4.ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 
 (Theory of Reasoned Action) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 
 

14 อ. 9 ต.ค. 61 สัมมนาการประยุกตแนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : ทฤษฎีการ
กระทําดวยเหตุผล 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

15 อ. 16 ต.ค. 61 สอบกลางภาค    สอบทฤษฎ ี  อ.ออมใจ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 



มคอ. 3 

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

16 ศ.19 ต.ค. 61 บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 
5.ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามแผน  (Theory of Planned 
Behavior) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 

17 ศ.26 ต.ค. 61 สัมมนาการประยุกตแนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแผน  

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

18 อ.30 ต.ค. 61 บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 6.การปรับพฤติกรรม
ทางปญญา (Cognitive Behavior 
Modification) 

2    - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 

19 ศ.2 พ.ย. 61 
 

ฝกปฏิบัติ : เทคนิคการจัดการ
ปญญาและพฤติกรรม 

 2  - ฝกปฏิบัติเทคนิคการจัดการ
ปญญาและพฤติกรรม 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

20 อ.6 พ.ย. 61 บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 7.ทฤษฎีการรับรู
ความสามารถของตนเอง 
(Perceived Self-efficacy) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 

21 ศ.9 พ.ย. 61 สัมมนาการประยุกตแนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : ทฤษฎีการ
รับรูความสามารถของตนเอง  

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

22 อ.13 พ.ย. 61 บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล 8.ทฤษฎีข้ันตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Transtheoritical Model) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 

23 ศ16 พ.ย. 61 ปฏิบัติการวิเคราะหและวาง
แผนการใชข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

 2  - ฝกปฏิบัติการวิเคราะห
ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 

24 อ.20 พ.ย. 61 บรรยาย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับสังคมและชุมชน : แนวคิด
เครือขายทางสังคมและแรง
สนับสนุนทางสังคม(Social 
Network and Social Support) 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 

25 ศ.23 พ.ย.61 สัมมนาการประยุกตแนวคิด
เครือขายทางสังคมและแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปรับ

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
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พฤติกรรมสุขภาพ  

26 อ.27 พ.ย. 61 บรรยาย : การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมุมมองในศาสตรอ่ืนๆ 

2   - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ปยนุช 

27 ศ 30 พ.ย. 61 สัมมนา: ประยุกตแนวคิดทฤษฎีใน
การวางแผนกลยุทธเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามสถานการณปญหา
สุขภาพ 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 
- มอบหมายรายงานกลุม 

ประยุกตแนวคิดทฤษฎีใน
การวางแผนกลยุทธเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
สถานการณปญหาสุขภาพ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

28 อ. 4 ธ.ค.61 
 

สัมมนา : รูปแบบการสื่อสารขอมูล
สุขภาพในการปรับพฤติกรรม
สุขภาพตามบริบททางสังคม 
(ระดบับุคคล ครอบครัว สังคม) 

  2 - นําเสนอขอมูล 
- สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ปยนุช 
อ.สุนสิา 
 

29 อ.11 ธค. 61 สอบปลายภาค 2   สอบทฤษฎ ี  อ.ปยนุช 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

(%) 
1 2.3, 3.2, 3.5 (2.2) สอบทฤษฎ ี: สอบกลางภาค 15 35 
2 2.3, 3.2, 3.5  (2.2) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 29 35 
3 2.3, 3.2, 3.5, 5.2 (2.2) การปฏิบัติ  

 
19, 
23 

10 
 

4 2.3, 3.1,3.2,3.5, 4.4,5.2 (2.2, 4.3) การสัมมนา 
 

6,9, 
21,28 

10 

5 2.3,3.1,3.2,3.5   (2.2) รายงานกลุม  27 5 
6 2.3, 3.1,3.2,3.5  (2.2) รายงานรายบุคคล 6 5 
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มคอ. 3 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย   
ตรงเวลา 

5 

2. ดานความรู 1. การสอบทฤษฎี 
2. แบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินจากผลงานกลุม 
    (เอกสาร/รายงาน) 
4.ประเมินจากรายงานสวนบุคคล 

60 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. ประเมินจากการสอบทฤษฎี 
2. ประเมินจากผลงานกลุม 
3. ประเมินการนําเสนอ(วาจาและสื่อ) 

25 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการมีสวนรวม 
    ในการถาม-ตอบระหวางการนําเสนอ 
2. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนา  

5 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนา 
2.สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

5 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

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

60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. จิระภา  ศิริวัฒนเมธานนท และคณะ. พฤติกรรมสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ.  
    คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2543. 
2. จีระศักดิ์เจริญพันธ. พฤติกรรมสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
    พิมพครั้งท่ี 6. 2550. 

 3.  เฉลิมพลตันสกุล. พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพครั้งท่ี 3. 2543. 

4.  เบญจายอดดําเนิน. พฤติกรรมสุขภาพ :ปญหาตัวกําหนดและทิศทาง. สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล. 2542. 

5.  สถาบันฤติกรรมพฤติกรรมศาสตร. พฤติกรรมศาสตร : มุมองในศาสตรท่ีแตกตาง. โครงการผลิตและ 
เผยแพรหนังสือและเอกสารวิชาการดานพฤติกรรมศาสตร. 2559.   
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
1. มณีรัตน ธีระวิวัฒน และนิรัตน อิมามี. การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ.พิมพ

ครั้งท่ี1. นครปฐม: บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุป จํากัด.2556. 
2. สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. (2536). ทฤษฎี และเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ:  
    สํานักพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 
3. สุปรียา ตันสกุล. จิตวิทยากับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ. พิมพครั้งท่ี2. กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุข

ศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล. 2556. 
4. Glanz, Karen, Rimer, Barbara K., Lewis, Frances Marcus. Health behavior and health 

education : theory, research, and practice. 3 nd ed. USA.:Jossey-Bass. 2002. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1. กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวคิด ทฤษฎีและการนําไปใชในการ 
ดําเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. 2542.  

2. http://elearning.nsru.ac.th/2550/ebook_4000104/lesson1/resources/resource_1/cont
ent/screen11.htm 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

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

3. การปรับปรุงการสอน 
1. จัดทําแบบประเมินการสัมมนาใหมีรายละเอียดมากข้ึน 
2. ปรับหัวขอสัมมนาใหนิสิตไดฝกวิเคราะหทฤษฎีทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํหลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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