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มคอ.3 
รายวิชา สส220 วิชาพฤติกรรมสุขภาพ 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สส220 พฤติกรรมสุขภาพ 
  HPX220 Health Behavior 
2. จำนวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย์ สุกฤษฏ์ิ  ใจจํานงค ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
 ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
 ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
11 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน ผล ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่อ
สุขภาพ วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพ การทำงานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
นิสิตสามารถ 

1. มีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและเข้าใจปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน 

2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่อสุขภาพ 
3. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
4. สามารถประเมนิพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
5. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนปรับตัวได้ตามสถานการณ์สามารถทำงานเป็น

ทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตามในสถานการณท์ี่หลากหลาย 
6. สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะจากการเรียนในการพัฒนาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO วิธีการประเมิน 
CLO1 ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อ

พฤติกรรมทางสุขภาพและความเจ็บป่วยได้ 
PLO  1 1.สอบทฤษฎี 

2.รายงานการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
CLO2 ใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมในการอธิบายความ

เจ็บป่วยและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ตามสถานการณ์สุขภาพ 

PLO  6,7 1.สอบทฤษฎี 
2.รายงานสรุปแนวทางการประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

CLO3 แสดงความสามารถในการสือ่สารข้อมูล
สุขภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพได้ตาม
บริบททางสังคม 

PLO  6,8 แบบประเมินการสัมมนาการประยุกต์แนวคิด
ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ   
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสื่อสารตามบริบทของสังคม การปรึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การนำทฤษฎีทางพฤติกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง(SDL) 
 

30 12 18 75 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
รายวิชา 1.ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู ้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

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 

สส 220 
พฤติกรรม
สุขภาพ 

                   

 
4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 

2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา 

1. กำหนดระเบียบการเข้าหอ้งเรียน 
การเขา้ห้องสอบ การส่งงาน  

1. ประเมินจากแบบบันทึกการเข้า
ห้องสอบ การส่งงานท่ีได้มอบหมาย
ตามเวลาท่ีกำหนด  

2. มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

- - 
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3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 

2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
และการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

ประเมินความรู้จากแบบประเมิน       
การสัมมนา 

3. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคญัของศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับ การส่งเสรมิสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. อภิปรายกลุ่มย่อย เรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและการสัมมนา ร่วมกัน
ในชัน้เรยีน 
3. มอบหมายกรณีศึกษาใหจั้ดทำ
รายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินความรู้จากแบบประเมิน  
การสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานที่ได้รบัมอบหมาย) 

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทั ้งต่อยอดองค์ความรู ้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน ์

1. มอบหมายกรณีศึกษาให้อภิปราย
กลุ่มย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้น
เรียน 
2. มอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินการคิดวิเคราะห์ความรู้
จากผลงานโดยใช้แบบประเมิน       
การสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานที่ได้รบัมอบหมาย) 

2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

1. มอบหมายรณีศึกษาให้อภิปราย
กลุ่มย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้น
เรียน 
2.มอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินการคิดวิเคราะห์และ
นำเสนอแนวทางแก้ไขจากผลงาน
โดยใช้แบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินผลงาน 
(รายงานที่ได้รบัมอบหมาย) 
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3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้ 
เป็นฐาน 

- - 

4. ม ีความค ิดร ิ เ ร ิ ่ ม  สร ้ างสรรค์
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในช้ันเรียน 
2.มอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. ประเมินผลงานจากการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 
(รายงานที่ได้รบัมอบหมาย/การ
สัมมนา) 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

- - 

2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

- - 

3. สามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้อภิปราย
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในช้ันเรียนโดยใช้แบบสังเกต 

4. สามารถพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้อภิปราย
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน 

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในชัน้เรียนโดยใช้แบบ
สังเกต 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหา  

- - 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผู้ฟัง 

1. ประเมินการนำเสนอในชัน้เรียน
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) ใช้แบบ
ประเมินการสมัมนา 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
เก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้
เหมาะสมก ับสถานการณ์อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมิน) 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที่

สอน 
เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 จ. 9 
สค. 64 

13.30 
-15.30 

1.แนะนำการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
2. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์ 
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับปัญหาสุขภาพ 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

 

อ.ปิยนุช 
 

อ.10 
สค.64 

13.30 
-15.30 

1.พฤติกรรมสขุภาพใน
มุมมองของศาสตร์อ่ืนๆ 
(มานุษยวิทยาการแพทย์ 
สังคมวิทยาการแพทย์ 
จิตวิทยาสังคม) 
2.พฤติกรรมความเจ็บป่วย
และการแสวงหาการรักษา
ในบทบาทของผู้ป่วย 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.ปิยนุช 
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2 จ.16 
สค. 64 

13.30-
15.30 

1.นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนางานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ  
2.บทบาทของนักส่งเสริม
สุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

พ.18 
สค.64 

8.30-
10.30 

วิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพกับสถานการณ์การ
ดำเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

- - 2 - - - มอบหมายการ
เรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
(Active Learning: 
Case study) 
- อภิปรายกลุม่
นำเสนอข้อมูลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 

3 จ. 23
สค. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : รูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของเพน
เดอร์ 
(Pender’s Health 
Promoting Model) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.ดร.อ้อมใจ 
 

ศ.27 
สค.64 

8.30-
10.30 

บรรยาย : การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพตาม 
PRECEDE PROCEED 
MODEL 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom  

อ.ดร.อ้อมใจ 
 

4 จ. 30 
สค. 64 

13.30-
15.30 

สัมมนา : การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพตาม 
PRECEDE PROCEED 
MODEL 

  2   - มอบหมายการ
เรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุม่
นำเสนอข้อมูลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom  

อ.ดร.อ้อมใจ 
อ.ปิยนุช 
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ศ.3 กย.
64 

8.30-
10.30 

สอบคร้ังที่ 1 (เน้ือหา
บรรยาย 5 หัวข้อ ใน
สัปดาห์ที่ 1-3 )  

- - - 2 -   อ.ดร.อ้อมใจ 
 

5 จ. 6 
กย. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
1.แบบแผนความเช่ือทาง
สุขภาพ ( Health Belief 
Model) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.ปิยนุช 
 

 ศ. 10 
กย.64 

8.30-
10.30 

การประยุกต์แนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : 
แบบแผนความเช่ือทาง
สุขภาพ 

- - 2 - - -มอบหมายการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom  

อ.ปิยนุช 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

6 จ. 13 
กย. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
2.ทฤษฎีการเรยีนรู้ทาง
ปัญญาสังคม (Social 
Cognitive Theory) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.ปิยนุช 
 

ศ. 17 
กย.64 

8.30-
10.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
3. ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 
(Perceived Self-efficacy) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom  

อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

7 จ. 20 
กย. 64 

13.30-
15.30 

การประยุกต์แนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
: ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 

- 2 - - - -มอบหมายการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษาา 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 
 

อ. 21 
กย. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
4.ทฤษฎีการกระทำด้วย
เหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.สุกฤษฎ์ิ 
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5.ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามแผน   
(Theory of Planned 
Behavior) 

8 พ. 22 
กย.64 

8.30-
10.30 

การประยุกต์แนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
: ทฤษฎีการกระทำด้วย
เหตุผล และทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
แผน 

- - 2 - -  -มอบหมายการ
เรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 
 

ศ. 1 
ตค.64 

8.30-
10.30 

สัมมนา PBL : การวิเคราะห์
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆโดย
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎี  
ครั้งที่ 5,6,7 
 ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

- - 2 - -  - อภิปรายกลุม่และ
สัมมนาร่วมกันตาม
หัวข้อที่กำหนดให้ 
- นำเสนอข้อมลูและ
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (Active 
Learning: PBL) 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom Webex 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 
 

9 จ.4 ตค. 
64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
6.ทฤษฎีแรงจงูใจเพ่ือ
ป้องกันโรค  
(Protection Motivation 
Theory) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.ปิยนุช 
 

ศ. 8 
ตค.64 

8.30-
10.30 

การประยุกต์แนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
: ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ป้องกันโรค 

- - 2 - - -มอบหมายการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom 

อ.ปิยนุช 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

10 จ.11 
ตค. 64 

13.30-
15.30 

สอบคร้ังที่ 2 (เน้ือหา
บรรยาย 5 หัวข้อ ใน
สัปดาห์ที่ 5-9 )  

- - - 2 -  - อ.ปิยนุช 
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ศ. 15 
ตค.64 

8.30-
10.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
7.โมเดลข้ันตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
(Transtheoritical Model) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.ปิยนุช 
 

11 จ.18 
ตค. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับบุคคล 
8. การสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(Motivational 
Interviewing) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom 

อ.ปิยนุช 

อ.19 
ตค. 64 

13.30-
15.30 

การประยุกต์แนวคิดในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
: การสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- 2 - - - -มอบหมายการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Zoom 

อ.ปิยนุช 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

12 จ.25 
ตค. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย  ทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพระดับสังคมและ
ชุมชน :  
9. แนวคิดเครือข่ายทาง
สังคมและแรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social Network 
and Social Support) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.ปิยนุช 
 

ศ. 29 
ตค.64 

8.30-
10.30 

สัมมนา PBL : การวิเคราะห์
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ 
ตามแนวคิดทฤษฎี ครั้งที่ 
10,11,12  ในการวางแผน
กลยุทธ์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 

- - 2 - - ปฏิบัติการวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนร่วมกัน
ตามหัวข้อที่
กำหนดให้ 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.ปิยนุช 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
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13 จ.1 
พ.ย. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย : หลกัการวัดและ
การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 
 - หลักการวัดและการ
ประเมินผล 
 - เครื่องมือวัดพฤติกรรม
สุขภาพ (ความรู้ ทัศนคติ 
การปฏิบัติ)  
- การประเมินในรูปแบบ
อ่ืนๆ (ตามแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง) 

2 - - - - - บรรยายเน้ือหา  
ถาม-ตอบ  
 ในระหว่างสอน 
 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

ศ.5พ.ย.
64 

8.30-
10.30 

ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

- 2 - - - -มอบหมายการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 
 

14 จ.8 
พ.ย. 64 

13.30-
15.30 

พัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ        

- 2 - - - - อภิปรายกลุ ่มและ
สัมมนาร ่วมกันตาม
หัวข้อที่กำหนดให้ 
- นำเสนอข้อมลูและ
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 
 

ศ.12 
พ.ย.64 

8.30-
10.30 

สัมมนา  : เครือ่งมือที่ใช้ใน
การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 

- - 2 - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
-มอบหมายรายงาน
กลุ่ม หัวข้อ  “การ
ประเมินและวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ” 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.สุกฤษฎ์ิ 
อ.ปิยนุช 
 

15 จ.15 
พ.ย. 64 

13.30-
15.30 

ปฏิบัติการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ (SDL) 

- 2 - - - ปฏิบัติการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที่

สอน 
เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ตามกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด 

ศ.19 
พ.ย.64 

8.30-
10.30 

บรรยาย :  
1.ทักษะการจดัการตนเอง
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.การสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและงาน 
(Work Life Balance) 

2 - - - - - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ และร่วม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
(สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.ปิยนุช 
 

16 จ.22 
พ.ย. 64 

13.30-
15.30 

1.การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 
2.แนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

- - 2 - - -นำเสนอข้อมลู
ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 
-อภิปรายกลุ่มและ
สัมมนาร่วมกัน 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom  

อ.ปิยนุช 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

ศ.3 ธค.
64 

8.30-
10.30 

กิจกรรม World café : 
สรุปแนวทางการประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- 2 - - - - อภิปรายกลุ ่มและ
สัมมนาร ่วมกันตาม
หัวข้อที่กำหนดให้ 
- (Active learning : 
Brainstorming) 
-มอบหมายรายงาน
รายบุคคล 
: สรุปแนวทางการ
ประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สื่อ 
PowerPoint 

Moodle 
Zoom 

อ.ปิยนุช 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

17 อ. 7 
ธ.ค. 64 
 

13.30-
15.30 

สอบคร้ังที่ 3 (เน้ือหา
บรรยาย 5 หัวข้อ ใน
สัปดาห์ที่ 10-15 )  

- - - 2 -   อ.ปิยนุช 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนการ
ประเมิน (%) 

1 2.3, 3.1, 3.2 (2.2) สอบทฤษฎี :ครั้งที่ 1 4 20 
สอบทฤษฎี :ครั้งที่ 2 10 25 
สอบทฤษฎี :ครั้งที่ 3 17 20 

2 2.3, 3.2, 5.2 (2.2) การปฏิบัติ  
- วิเคราะห์และวางแผนการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

 
11 
 

 14 

10 

3 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.4, 5.2 
(2.2, 4.3) 

การสัมมนา 
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพตาม PRECEDE PROCEED MODEL 
- PBL:ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีในการปรับ
พฤติกรรม 

 
4 
 

 8, 12 

15 

4 1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5 (2.2) รายงานกลุ่ม : การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 16 5 
5 1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5 (2.2) 

 
รายงานรายบุคคล 
: สรุปแนวทางการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

16 5 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  ตรงเวลา 

5 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบทฤษฎี 
2. แบบประเมนิการสัมมนา 
3. แบบประเมนิผลงานกลุ่ม(รายงานส่วนบุคคลและรายงานกลุ่ม) 

60 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. การสอบทฤษฎี 
2. แบบประเมนิการสัมมนา 
3. แบบประเมนิผลงานกลุ่ม (รายงานส่วนบุคคลและรายงานกลุ่ม) 

25 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบระหว่างการนำเสนอ 
2. แบบประเมนิการสัมมนา  

5 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.แบบประเมนิการสัมมนา 
2.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
3.แบบประเมนิผลงาน (รายงานกลุ่ม) 
 

5 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ดังน้ี 
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 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1. จิระภา  ศิรวัิฒนเมธานนท์ และคณะ. พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ.  
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2543. 
2. จีระศักด์ิเจริญพันธ์. พฤติกรรมสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
    พิมพ์ครั้งที่ 6. 2550. 

 3.  เฉลิมพลตันสกุล. พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2543. 

4.  เบญจายอดดำเนิน. พฤติกรรมสุขภาพ :ปัญหาตัวกำหนดและทิศทาง. สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล. 2542. 
5.  สถาบันฤติกรรมพฤติกรรมศาสตร์. พฤติกรรมศาสตร์ : มุมองในศาสตร์ที่แตกต่าง. โครงการผลิตและ 
เผยแพร่หนังสือและเอกสารวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์. 2559.   

2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
1. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ และนิรัตน์ อิมามี. การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ.พิมพ์

ครั้งที่1. นครปฐม: บริษทั เพชรเกษมพริ้นต้ิงกรุ๊ป จำกัด.2556. 
2. สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต. (2536). ทฤษฎี และเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ:  
    สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
3. สุปรียา ตันสกุล. จิตวิทยากับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่2. กรงุเทพฯ: คณะสาธารณสุข

ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. 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. เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 

1. กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวคดิ ทฤษฎีและการนำไปใช้ในการ 
ดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. 2542.  

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

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำ
ขึ้น 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผูร้่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
1.เพ่ิมเติมการวิเคราะห์พฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ 
2.เพ่ิมการฝึกปฏิบัติประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง 

4. ทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน           

โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


