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มคอ.3
รายวิชาสภ 231 วิชา พฤติกรรมทางสุขภาพ
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 231วิชา พฤติกรรมทางสุขภาพ
HP 231 Health Behavior
2. จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว
อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 1
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 2

อาจารย์ผู้สอน:
ลาดับที่
รายชื่อ
1. อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว
2. อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

สังกัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน:
ภาคการศึกษา 1/2558 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. สถานที่เรียน
ห้อง 222 ชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
สิงหาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถดังนี้
ด้านที่ 1: คุณธรรมจริยธรรม
-พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
-พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
-พัฒนาผู้เรียนให้เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
-พัฒนาผู้เรียนให้เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีภาวะความเป็นผู้นา
และผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ปัญหาได้
-มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
ด้านที่ 2: ความรู้ ความรู้ที่นิสิตควรได้รับมีดังนี้
-ทราบแนวความคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
-เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน
-สามารถอธิบายความสัมพันธ์ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่อสุขภาพ
-สามารถประยุ กต์ใช้ วิธีการสร้ างและพัฒ นาพฤติกรรมสุ ขภาพในการสร้างเสริมสุ ขภาพได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านที่ 3: ทักษะทางปัญญา
-สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
-สามารถแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆในการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ
-สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะจากการเรียนในการแก้ปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
-สามารถพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่มปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ได้
ด้านที่ 4: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
-มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ สามารถทางาน
เป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามในระบบบริการสุขภาพทุกระดับและในสถานการณ์ที่หลากหลาย
-สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
-มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน
-มีความรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ 5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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-สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแปลความหมาย
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพเหมาะสม
-สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟัง และเขียน
-สามารถใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรม การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมทางสุ ขภาพ ปัจจัยที่มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่อสุขภาพ วิธีการสร้างและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
24
-

สัมมนา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL)

4

-

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม 2. ด้าน
จริยธรรม
ความรู้

3. ด้านทักษะ 4. ด้านทักษะ
ทางปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
สภ 231พฤติกรรม
ทางสุขภาพ







2

3



5. ด้านทักษะการ
6. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การปฏิบัติทาง
การสื่อสารและการใช้ วิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1 2 3

 

4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล
หน้า 3
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1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

-

-

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม

-

-

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น 1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา 1. ประเมินจากการสังเกต
ของผู้อื่น
เรือ่ งการเคารพสิทธิของผู้อื่นใน
พฤติกรรมการรับฟังผู้อื่นระหว่าง
ระหว่างการเรียนการสอนและการ เรียน
สัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการ
ดารงตนและในการปฏิบัติงาน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2. มีความรู้และความเข้าใจ
ในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยว
ข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ

2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน
2. มอบหมายงานกลุ่มให้ร่วมกัน
อภิปรายตามหัวข้อที่กาหนดให้
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน
2. มอบหมายงานกลุ่มให้ร่วมกัน
อภิปรายตามหัวข้อที่กาหนดให้

3. มีความรู้และความเข้าใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

-

3.2 วิธีการสอน

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตการ
อภิปรายในชั้นเรียน และการ
ซักถาม
1. ประเมินจากการสอบทฤษฎี
2.ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนาโดยอาจารย์
3. ประเมินจากผลงานกลุ่ม
(เอกสาร/รายงาน)
-

3.3 วิธีการประเมินผล
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1. สามารถศึกษาข้อมูล/
แนวคิดหรือหลักฐานใหม่ๆ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-

2. สามารถประยุกต์ความรู้
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม

1. ประเมินจากผลงานกลุ่ม:
(โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ)

1.มอบหมายงานกลุ่มเพื่อจัดทา
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3.สามารถศึกษาปัญหาทีค่ ่อน
ข้างซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมี
วิจารณญาณคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และเสนอแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์

-

-

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคล
และ/หรือกลุ่มคน และสามารถปรับตัวได้
ตามสถานการณ์

4.2 วิธีการสอน
-

4.3 วิธีการประเมินผล
-

2. สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นา 1. ให้นิสิตกาหนดหน้าที่ของตนเอง 1.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมใน
และเพื่อนนิสิตในการสัมมนาและ การสัมมนา
สถานการณ์ที่หลากหลาย
ฝึกปฏิบัติภายในกลุ่มให้ชัดเจน
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้ง
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
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1. สามารถศึกษาวิเคราะห์
และทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา
ทางสุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา
2. สามารถแปลงข้อมูลเป็น
ข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อ
การสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลายและนาไปใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคล และกลุ่มคน
4. สามารถเลือกและมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

-

1. ให้นาเสนอข้อมูล
หรือผลงาน และร่วมสัมมนาใน
ชั้นเรียน

-

1. ประเมินจาก
แบบประเมินการนาเสนอโดย
อาจารย์ผู้สอน

1. นาเสนอข้อมูลโดยมีรูปแบบที่ 1. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
เหมาะสมกับผู้ฟัง
การสัมมนาโดยอาจารย์ผู้สอน
-

-

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมิน)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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หัวข้อ

สัมมนา

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1 19 ส.ค.2558 -ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการ 2 - - - บรรยาย อภิปราย ประกอบสื่อ
สอนและให้คาแนะนาในการ
PowerPoint
ปรับตัวเข้ากับระบบการเรียน
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
ของรายวิชา
-บทนาและแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
2 26 ส.ค.2558 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
สุขภาพกับพฤติกรรม
PowerPoint
- แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการ
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- มอบหมายงานรายบุคคล ให้จัดทา
- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
รายงานสรุปกรณีศึกษาทั้งหมดใน
เปลี่ยนแปลง
หัวข้อทฤษฎีด้านพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคลและการประยุกต์ใช้
3 2 ก.ย.2558 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 2 - - - บรรยายประกอบสื่อ Power
ต่อพฤติกรรมสุขภาพตาม
Point
PRECEDE MODEL
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- มอบหมายรายงานส่วนบุคคล :
วิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาทาง
พฤติกรรมสุขภาพตามบริบทของ
PRECEDE MODEL
4 9 ก.ย.2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับ 2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
บุคคลและการประยุกต์ใช้
PowerPoint
- แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
( Health Belief Model)
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
5 16 ก.ย.2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับ 2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
บุคคลและการประยุกต์ใช้
PowerPoint
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
สังคม (Social Cognitive
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
Theory)
ในชั้นเรียน
6 23 ก.ย. 2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและ 2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
การประยุกต์ใช้
PowerPoint
- การตลาดเชิงสังคม (Social
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
Marketing)
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
7 30 ก.ย. 2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและ 2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
การประยุกต์ใช้
PowerPoint
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว
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สัมมนา

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

-ทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรม
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
(Social-Cultural Theory)
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
และการประยุกต์ใช้
ในชั้นเรียน
8 7 ต.ค. 2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับ 2 - - - บรรยายประกอบสื่อ Power
บุคคลและการประยุกต์ใช้
Point
- ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกัน
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
โรค (Protection Motivation
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
Theory)
ในชั้นเรียน
9 14 ต.ค. 2558 สอบกลางภาค
2 - 10 21 ต.ค.2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับ
บุคคลและการประยุกต์ใช้
- ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล
(Theory of Reasoned
Action)
11 28 ต.ค.2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับ
บุคคลและการประยุกต์ใช้
- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior)
12 4 พ.ย.2558 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับ
บุคคลและการประยุกต์ใช้
- ทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transtheoritical Model)
13 11 พ.ย.2558 สรุปแนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมสุขภาพและการ
ประยุกต์ใช้กับ
กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
14 18 พ.ย.2558 กรณีศึกษาแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพตามบริบทต่างๆ ได้แก่
ชุมชน โรงเรียน
สถานพยาบาล (รายงานวิจัย)

2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
2 - - - บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
2 - - - บรรยายประกอบสื่อ Power
Point
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
2 - - -บรรยายประกอบสื่อ Power
Point
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
2 - - - บรรยายประกอบสื่อ Power
Point
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- รายงานวิจัย:กรณีศึกษาให้
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
-มอบหมายรายงานกลุ่ม : จัดทา
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สื่อ Power
Point

กิ่งแก้ว

กิ่งแก้ว
สื่อ
PowerPoint กิ่งแก้ว

สื่อ
PowerPoint กิ่งแก้ว

สื่อ
PowerPoint กิ่งแก้ว

สื่อ
กิ่งแก้ว
PowerPoint

1. สื่อ
PowerPoint
2.กรณี
ศึกษา :ราย
งานวิจยั
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สุขภาพ

15 25 พ.ย.2558 สัมมนาวางแผนการประยุกต์
ความรู้ด้านพฤติกรรมมาใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ
16 2 ธ.ค.2558 นาเสนอการประยุกต์แนวคิด
และทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
และการประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
17 9 ธ.ค.2558 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรร
ผลการเรียนรู้
มที่
1 2.2, 3.3
(2.1)
2

2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3
(1.3, 2.1)

- - 2 - บรรยายประกอบสื่อ Power
กิ่งแก้ว
Point
พิมลพร
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
- - 2 -การนาเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
สื่อ
พฤติกรรม
PowerPoint กิ่งแก้ว
-สัมมนาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความ
พิมลพร
คิดเห็น
2 - -

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบทฤษฎี
อภิปรายกลุ่มและสัมมนา:
-แบบประเมินการนาเสนอ
-ผลงานกลุ่ม (รายงาน)
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กิ่งแก้ว

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
15
14,15

สัดส่วนการ
ประเมิน
40%
40%
5%
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3
4

2.2, 3.3, 5.2, 5.3 (2.1)
2.2, 3.3, 5.2, 5.3 (2.1)

- รายงานกลุ่ม
รายงานส่วนบุคคล

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ :
มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สังเกตการมีส่วนร่วม การเสนอประเด็น
คาถามและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา
โดยอาจารย์ผู้สอน
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
2. ด้านความรู้
1. ประเมินจากการสอบทฤษฎี
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนาโดย
อาจารย์
3. ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร/
รายงาน)
4.ประเมินจากรายงานส่วนบุคคล
1.ประเมินจากการสอบทฤษฎี
3. ด้านทักษะทางปัญญา
2. ประเมินจากผลงานกลุ่ม: (โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ)
3. ประเมินการนาเสนอ(วาจาและสื่อ)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 1.ประเมินจากการสังเกต
ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมการทางานกลุ่มโดยอาจารย์
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา
3.ประเมินคุณภาพของรายงาน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
1.ประเมินจากผลงานกลุ่ม
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ประเมินจากแบบประเมินการนาเสนอ
3.ประเมินจากรายงาน
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
-

15
2,3,4

5%
10%

ร้อยละ
5

80

10

5

5
-

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
3. การสอบทฤษฎี: นิสิตต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 50 % จึงจะถือว่าผ่าน
4. กรณีที่สอบไม่ผ่าน
- ภาคทฤษฎี ให้สอบแก้ตัวตอนปลายเทอมโดยต้องมีคะแนนสอบเกิน 50% จึงถือว่าสอบผ่าน และใช้
คะแนนที่สอบใหม่ในการตัดสินผล
- ภาคปฏิบัติ ให้นัดสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้คุมสอบด้วยตนเอง แต่ยังคงคะแนนที่สอบได้
ในครั้งแรกของหัวข้อนั้น
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1. ตาราและเอกสารหลัก
1. จีระศักดิ์ เจริญพันธ์. พฤติกรรมสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พิมพ์ครั้งที่ 6. 2550.
2. ประภาเพ็ญ สุวรรณ. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2536.
3. พรสุข หุ่นนิรันดร์. เอกสารคาสอนวิชา สข 531 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา. ภาควิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2545.
4. เฉลิมพล ตันสกุล. พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2543.
5. เบญจา ยอดดาเนิน พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกาหนด และทิศทาง. สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2542.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-ไม่มี3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-ไม่มีหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การตอบคาถามของอาจารย์และเพื่อนนิสิตในชั้นเรียนกลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทาขึ้น
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค003)
2. การปรับปรุงการสอน
- ปรับลดการมอบหมายงานให้เหมาะสม
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (การให้คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ
รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการทวนสอบ
4. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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