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รายละเอียดของรายวิชา สภ 422 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 422 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะ
HP 422 Exercise for Healthy Living
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา กลุมวิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุนิสา
สงสัยเกตุ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
อาจารย สุนิสา สงสัยเกตุ
1.
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร
2
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
อาจารย สุพิมพ วงษทองแท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หอง 248 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2562
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจถึงหลักการ วิธีการและประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
รวมไปถึงการฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ วัย ภาวะทางสุขภาพและ
การดํารงชีวิต โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญา การใชทักษะการแปลงขอมูลเปนขาวสารและการใช
ทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคใน สถาน
รณตางๆ ได โดยเมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ รูปแบบ และประเภทของการออกกําลังกายและ
ประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายทั้งแบบ
เดี่ยวและแบบกลุม
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายในเด็ก ผูสูงอายุ คนอวน สตรีตั้งครรภ ผูปวย
เบาหวาน รวมไปถึงในผูปวยความดันโลหิตสูง
4. ทราบวิธีการประเมินสมรรถภาพทางรางกายที่ถูกตอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
รายละเอียด
CLO1
อธิบ ายความรู เกี่ ยวกับ สรีรวิ ทยาของการออกกําลั งกาย การออก
กําลังกายทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุม การออกกําลังกายในเด็ ก ผู 
สูงอายุ คนอวน สตรีตั้งครรภ ผูปวยเบาหวาน
CLO2
ใชความรูสรีรวิทยาออกกําลังกายในการวางแผนการออกกําลังกาย
ในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม

PLO
PLO1, 2
PLO6, 7

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ วิธีการและประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อุปกรณที่ใชในการออกกําลัง
กาย วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกาย และฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ใหเหมาะสม
กับเพศ วัย ภาวะทางสุขภาพและการดํารงชีวิต
2.

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
17

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

13

45
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3.

ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๑. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

๒. ดาน
ความรู

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา

รายวิชา

สภ 422 การ
สงเสริมสุขภาพ

1 2 3


4 1 2 3 1 2







๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง บุคคล
และ ความ
รับผิดชอบ

๕.ดานทักษะ
การ วิเคราะห
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และ การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1 2 3 4 1

2 3



 



๖. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1 2



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ ขอบัง
คับตางๆ ขององคกรและสังคม
3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การ ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ

1.2 วิธีการสอน
1. กําหนดระเบียบการเขาหอง
เรียน การเขาหองสอบ
1. จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย
งานที่ตองทํางานรวมกันเพื่อเปด
โอกาสใหนิสิตไดแสดงบทบาทการ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
2.2 วิธีการสอน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การ
สงงานที่ ไดมอบหมาย
1. ประเมินจากแบบประเมิน
สัมมนา และการนําเสนอในชั้น
เรียนโดย อาจารย

2.3 วิธีการประเมินผล
-
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1. การสอนบรรยาย
2. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้น
เรียน

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจถึง งานวิจัยที
เกี่ยวของกับการสงเสริม สุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประ
โยชนได อยางเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอย
าง มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอย
างเปน ระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไข ไดอยางสรางสรรค

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. สอบภาคปฎิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบ
ประเมิน การสัมมนาและการ
นําเสนอในชั้น เรียนโดยอาจารย

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

-

1. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
เรียน
2. ยกตัวอยาง case
1. การถาม-ตอบ
2. การอภิปรายในชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน 1. การจัดสัมมนากลุม
การ แกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวาง บุคคลและ/หรือกลุมคน
และสามารถ ปรับตัวไดตามสถาน
การณ
2. สามารถทํางานเปนทีมใน
1. การถาม-ตอบและแลกเปลี่ยน
บทบาท ผูนําและผูตามในระบบ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
สุขภาพทุก ระดับ และในสถาน
การณที่ หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

1. ประเมินจากการตอบคําถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน โดยใชแบบประเมิน
1. สังเกตจากการตอบคําถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
มีสวนรวมในทํากิจกรรมกลุม
การสัมมนาโดยอาจารย
1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การมีสวนรวม
กิจกรรมที่จัดในชั้นเรียน
หน้า 4
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษา คนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการ แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร 1. มอบหมายงานใหจัดเตรียม
1. ประเมินจากคุณภาพจาก
ที่มี คุณภาพและเหมาะสมตอการ
ขอมูลและนําเสนอในชั้นเรียน
รายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
สื่อสาร ทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
ในการสื่อสาร
สถานการณ ที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอย
างเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ 1. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่ การสื่อสารระหวางการนําเสนอใน
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
เหมาะสมกับผูฟง
ชั้นเรียน
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน)

1

1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

16 ส.ค.62 -

แนะนํารายวิชา อาจารยผสู อน และ 4
การ เรียนการสอน
บรรยาย
ความหมาย รูปแบบ ชนิด หลักการ
และ ประโยชนของการออกกําลังกาย
เบื้องตน
การทดสอบสมรรถภาพรางกาย

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายเนื้อหา
-PowerPoint อ. สุนิสา
- ถาม-ตอบในระหวางสอน -เอกสารประกอบ
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน คําสอน
-VDO

หน้า 5

มคอ. 3

2

20 ส.ค.62

บรรยาย
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

3

22 ส.ค.62

4

27 ส.ค.62

5

30 ส.ค.62

6

6 ก.ย. 62

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

หัวขอ/รายละเอียด

สัปดาหที่

วันที่สอน

-

-

ปฏิบัติ
การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
บรรยาย
การออกกําลังกายในเด็ก

-

บรรยาย
การออกกําลังกายแบบกลุม
การออกกําลังกายในผูส ุงอายุ

-

สัมมนา
การออกกําลังกายในเด็ก

-

ปฏิบัติ
- การออกกําลังกายในเด็ก

7

10 ก.ย. 62

8

13 ก.ย. 62

สัมมนา
- การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยากับการ
ออกกําลังกาย
- รูปแบบและประโยชนของการออก
กําลังกาย

-

สัมมนา
การออกกําลังกายในผูส ูงอายุ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2
3

2

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายเนื้อหา
- ถาม-ตอบในระหวางสอน
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน

สื่อที่ใช

ผูสอน

-PowerPoint อ. สุนิสา
-เอกสารประกอบ
คําสอน
- ใบงาน
อ. สุนิสา

- บรรยายเนื้อหา
-PowerPoint
- ถาม-ตอบในระหวางสอน -เอกสารประกอบ
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน คําสอน
-VDO
- บรรยายเนื้อหา
-PowerPoint
- ถาม-ตอบในระหวางสอน -เอกสารประกอบ
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน คําสอน
-VDO
1 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียนโดย
จัดรูปแบบการเรียน Active
learning (Gallery walk)
3
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง
2 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- การอภิปรายกลุมในที่
กําหนดในชั้นเรียน
- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาหรือประเด็น
ที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย
เพื่อใหรวมวิเคราะห
ในกลุมยอย
1 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- การอภิปรายกลุมในที่
กําหนดในชั้น เรียน
- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาหรือประเด็น
ที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย
เพื่อใหรวมวิเคราะห ใน
กลุมยอย
หน้า 6

อ. สุนิสา

อ. สุนิสา

อ. สุนิสา
อ. รัตนติพร

อ. สุนิสา
อ. รัตนติพร

อ. สุนิสา
อ. รัตนติพร

อ. สุนิสา
อ. รัตนติพร

หัวขอ/รายละเอียด

วันที่สอน

ปฏิบัติ
การออกกําลังกายในผูส ูงอายุ

-

9
10

11

17 ก.ย. 62

สอบกลางภาค :
1
ทฤษฎี
20 ก.ย. 62
สอบกลางภาค :
- ปฏิบัติ
หัวขอ: การทดสอบสมรรถภาพรางกาย,
ออกกําลังกายในผูสูงอายุ, ออกกําลังกาย ใน
เด็ก
24 ก.ย. 62
บรรยาย
1
- การออกกําลังกายในคนอวน

27 ก.ย. 62

-

1 ต.ค. 62

-

4 ต.ค. 62

2

2

1

บรรยาย
1
การออกกําลังกายในผูปวยความดันสูง

-

14

ปฏิบัติ
การออกกําลังกายในคนอวน

บรรยาย
การออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน

3

1

ปฏิบัติ
การออกกําลังกายในสตรีตงั้ ครรภ

-

13

3

-

บรรยาย
- การออกกําลังกายในสตรี
ตั้งครรภ
12

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

-

ปฏิบัติ
การออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน
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2

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง
- สอบทฤษฎี
-

อ. สุนิสา
อ. รัตนติพร

- สอบปฏิบัติ

อ. สุนิสา
อ. รัตนติพร

-

- บรรยายเนื้อหา
-PowerPoint
- ถาม-ตอบในระหวางสอน -เอกสารประกอบ
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน คําสอน
-VDO
- บรรยายเนื้อหาเปน
-PowerPoint
ภาษาอังกฤษ
-เอกสารประกอบ
- ถาม-ตอบในระหวางสอน คําสอน
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน -VDO
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง
- บรรยายเนื้อหา
-PowerPoint
- ถาม-ตอบในระหวางสอน -เอกสารประกอบ
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน คําสอน
-VDO
- บรรยายเนื้อหา
-PowerPoint
- ถาม-ตอบในระหวางสอน -เอกสารประกอบ
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน คําสอน
-VDO
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
หน้า 7

อ. รัตนติพร

อ.สุพิมพ

อ.สุนิสา

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

อ.สุนิสา
อ.รัตนติพร

อ.สุนิสา

อ.สุนิสา

อ.สุนิสา
อ.รัตนติพร

หัวขอ/รายละเอียด

วันที่สอน

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

สูง

15

8 ต.ค. 62

16

11 ต.ค. 62

17

15 ต.ค. 62

18

18 ต.ค. 62

19

22 ต.ค. 62

ปฏิบัติ
การออกกําลังกายในผูปวยความดัน

2

-

กรณีศึกษาการออกกําลังกายในสุข
ภาวะ ครั้งที่ 1
- กรณีศึกษาการออกกําลังกายในสุข
ภาวะ ครั้งที่ 2
- กรณีศึกษาการออกกําลังกายในสุข
ภาวะ ครั้งที่ 3
- สอบปลายภาค :
ทฤษฎี
สอบปฏิบัติ
- ปฏิบัติหัวขอ: การออกกําลังกายใน
สตรีตั้งครรภ, ผูปวยเบาหวานและ
ผูปวยความดันสูง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 (3.3)
2 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 (3.3)
3 2.2, 3.2, 5.2, 5.3
3 2.2, 3.2, 5.2, 5.3
5 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3
6 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3 (1.3,
3.3, 4.2 )
7 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3 (1.3,
3.3, 4.2)

1
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สื่อที่ใช

ผูสอน

กายใหใชไดในสถานการณ
จริง
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน - ใบงาน
อ.สุนิสา
- จัดรูปแบบการฝก
อ.รัตนติพร
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง
3 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน - สื่อ PowerPoint อ.สุนิสา
- ใบงาน
อ.รัตนติพร
3 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน - สื่อ PowerPoint อ.สุนิสา
- ใบงาน
อ.รัตนติพร
3 - การมีสวนรวมในชั้นเรียน - สื่อ PowerPoint อ.สุนิสา
- ใบงาน
อ.รัตนติพร
อ.รัตนติพร

3

วิธีการ
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
สอบปฏิบัติ: ครั้งที่ 1
สอบปฏิบัติ: ครั้งที่ 2
ผลงานจากปฏิบัติการ
การนําเสนอผลการสัมมนา
รายงานกลุม

กิจกรรมการเรียน
การสอน

-

-

สัปดาห
9
18
10
19
8, 12, 16
7, 8, 15, 16, 17

สัดสวน (%)
25
25
10
10
10
15

15

5

หน้า 8

อ.สุนิสา
อ.รัตนติพร

มคอ. 3

1.

2.

3.
4.

5.

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนาและ
ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกโดยอาจารย
2. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
ระหวางเรียน
ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. สอบภาคปฎิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและ
การนําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย
ดานทักษะทางปญญา
1. สังเกตจากการตอบคําถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมภาวการณเปนผูนํา
และความรับผิดชอบ
และผูตามที่ดี
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมที่จัดในชั้นเรียน
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 1. ประเมินจากแบบประเมินความถูกตองและ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมของขอมูลในการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินจากแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ระหวางการนําเสนอในชั้นเรียน

รอยละ
5

60

15
10

5

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลัก
1. Scott K. Powers, Edward T. Howley (2004). exercise physiology : theory and application to
fitness (5th ed). Boston, Mass. : McGraw-Hill.
2. William C. Beam, Gene M. Adams (2011). Exercise physiology : laboratory manual (6th ed.)
New York : McGraw Hill.
3. Williams E. Garrett, Donald T. Kirkendall. (2000) Exercise and sport science.: Philadelphia :
Lippincott Williams & Wilkins .
4. Bruce Elliott . (1998) Training in sport : applying sport science.: Chichester .
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5. Deborah A. Wuest, Charles A. Bucher. (2006) Foundations of physical education, exercise
science, and sport (15th ed) Boston : McGraw-Hill.
6. American college of sports medicine (2014) ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and
Prescription (9th edition).
7. American college of sports medicine (2014) ACSM’s Resource Manual for Guidelines for
Exercise Testing and Prescription (7th edition)
8. McArdle , W.D., Katch, F.L., Katch, V.L. (2007) Exercise Physiology: Energy, Nutrition, &
Human Performance
เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. American heart Assocoation: http://www.heart.org.
2. National institutes of Aging Exercise and Physical Activity Guide (53).
https://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publication/
3. National Strengh and Conditioning Assocoation: http://www.nsca.lift.org.
4. Shape Up America: : http://www.shapeup.org
เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Physical activity guideline for all American (52). (2008).
2. ACSM/AMA ExeRxcise is medicine: http://www.exerciseismedicine.org
3. American college of sports Medicine position stand on progression models is resisitance
training (18). http://www.acsm.org
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. จัดรูปแบบการฝกปฏิบัติการนําการออกกําลังกายใหใชไดในสถานการณจริง
2. จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับปริมาณผูเรียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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