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รายละเอียดของรายวิชา สภ 422 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาวะ   

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 422   การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาวะ    
HP 422   Exercise for Healthy Living   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา กลุมวิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยสุนิสา  สงสัยเกตุ อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
 อาจารย ดร. รัตนติพร  โกสุวินทร    อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 
อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 
1. อาจารย สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย สุพิมพ วงษทองแท คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 140  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 248  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
17 มิถุนายน 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจถึงหลักการ วิธีการและประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
รวมไปถึงการฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพ่ือการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ วัย ภาวะทางสุขภาพและ 
การดํารงชีวิต โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญา การใชทักษะการแปลงขอมูลเปนขาวสารและการใช 
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคใน สถาน
รณตางๆ ได โดยเม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ  
 1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ รูปแบบ และประเภทของการออกกําลังกายและ 
ประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 2. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายท้ังแบบ 
เดี่ยวและแบบกลุม  
 3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกกําลังกายในเด็ก ผูสูงอายุ คนอวน สตรีตั้งครรภ ผูปวย
เบาหวาน รวมไปถึงในผูปวยความดันโลหิตสูง  
 4. ทราบวิธีการประเมินสมรรถภาพทางรางกายท่ีถูกตอง 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี 
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 อธิบายความรูเก่ียวกับสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย การออก

กําลังกายท้ังแบบเดี่ยวและแบบกลุม การออกกําลังกายในเด็ก ผู 
สูงอายุ คนอวน สตรีตั้งครรภ ผูปวยเบาหวาน 

PLO1, 2 

CLO2 ใชความรูสรีรวิทยาออกกําลังกายในการวางแผนการออกกําลังกาย
ในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม 

PLO6, 7 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาหลักการ วิธีการและประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ อุปกรณท่ีใชในการออกกําลัง 
กาย วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกาย และฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ใหเหมาะสม 
กับเพศ วัย ภาวะทางสุขภาพและการดํารงชีวิต 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
    

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
15 17 13 45 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 

๑. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒. ดาน 
ความรู 

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา 

๔. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวาง บุคคล
และ ความ 
รับผิดชอบ 

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

๖. ดานทักษะ 
การปฏิบัติ 
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
สภ 422 การ
สงเสริมสุขภาพ 

 
              

 
 

 
 

   

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 
สังคม เคารพกฎระเบียบและ ขอบัง
คับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหอง
เรียน การเขาหองสอบ 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา  
หองเรียนและหองสอบ การ 
สงงานท่ี ไดมอบหมาย 

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย 
งานท่ีตองทํางานรวมกันเพ่ือเปด 
โอกาสใหนิสิตไดแสดงบทบาทการ 
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น 
ของผูอ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมิน
สัมมนา และการนําเสนอในชั้น
เรียนโดย อาจารย 

 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การ ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

 
- 

 
- 

 
2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 
การสงเสริมสุขภาพ 

 
- 

 
- 
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2. มีความรูและความเขาใจใน 
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ  
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย  
2. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้น
เรียน 

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

3. มีความรูและความเขาใจถึง งานวิจัยที
เก่ียวของกับการสงเสริม สุขภาพ 

 
- 

 
- 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ 
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี 
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ 
เรียนรูตลอดชีวิต  

- 
 

- 

2. สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประ
โยชนได อยางเหมาะสม 

1. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น 
เรียน  
2. ยกตัวอยาง case 

1. ประเมินจากการตอบคําถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน โดยใชแบบประเมิน 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง 
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอย
าง มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอย
างเปน ระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไข ไดอยางสรางสรรค 

1. การถาม-ตอบ  
2. การอภิปรายในชั้นเรียน 

1. สังเกตจากการตอบคําถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การ แกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวาง บุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถ ปรับตัวไดตามสถาน
การณ 

1. การจัดสัมมนากลุม 1. ประเมินจากแบบประเมินการ
มีสวนรวมในทํากิจกรรมกลุม 
การสัมมนาโดยอาจารย 

2. สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาท ผูนําและผูตามในระบบ
สุขภาพทุก ระดบั และในสถาน
การณท่ี หลากหลาย 

1. การถาม-ตอบและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การมีสวนรวม
กิจกรรมท่ีจัดในชั้นเรียน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา 
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

 
- 

 
- 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา 
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง 
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช 
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี 
เก่ียวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษา คนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการ แกปญหา   

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมี คุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสาร ท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณ ท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอย
างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหจัดเตรียม  
ขอมูลและนําเสนอในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการสื่อสาร 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ 
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี 
เหมาะสมกับผูฟง 

1. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ 
การสื่อสารระหวางการนําเสนอใน
ชั้นเรียน 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ 
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล 
ความหมายและนําเสนอขอมูล 
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 
 

- 
 

 
 

- 

 

6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน) 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

1 16 ส.ค.62 - แนะนํารายวิชา อาจารยผูสอน และ
การ เรียนการสอน 

      บรรยาย 
- ความหมาย รูปแบบ ชนิด หลักการ 

และ ประโยชนของการออกกําลังกาย
เบ้ืองตน 

- การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

4   - บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO 

อ. สุนิสา 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

2 20 ส.ค.62 บรรยาย  
- สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 

อ. สุนิสา 

3    22 ส.ค.62         ปฏิบัต ิ 
-      การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

 3  - การมีสวนรวมในช้ันเรียน - ใบงาน อ. สุนิสา 

4 
 
 

27 ส.ค.62 บรรยาย 
- การออกกําลังกายในเด็ก 

2 

 
 
 

- บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO 

อ. สุนิสา 

5 30 ส.ค.62        บรรยาย 
-      การออกกําลังกายแบบกลุม 
-       การออกกําลังกายในผูสุงอายุ 

3 
 
 
 

 
 
 

 - บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO 

อ. สุนิสา 

 

6 6 ก.ย. 62 
 

 สัมมนา  
- การออกกําลังกายในเด็ก 

 

 

1 -  การมสีวนรวมในช้ันเรียน 
 - สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในช้ันเรียนโดย
จัดรูปแบบการเรยีน Active 
learning (Gallery walk) 

- ใบงาน 
 

อ. สนิุสา 
อ. รัตนติพร 

   ปฏิบัต ิ 
-     การออกกําลังกายในเด็ก 

 3  - การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง  

- ใบงาน   อ. สนิุสา 
อ. รัตนติพร      

7 10 ก.ย. 62       สัมมนา 
-     การเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยากับการ 
ออกกําลังกาย 
-     รูปแบบและประโยชนของการออก
กําลังกาย 

  2 - การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- การอภิปรายกลุมในท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 
- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย 
- จัดกรณีศึกษาหรือประเด็น
ท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกาย
เพ่ือใหรวมวิเคราะห 
ในกลุมยอย 

- ใบงาน อ. สนิุสา 
อ. รัตนติพร      

8 13 ก.ย. 62       สัมมนา  
-     การออกกําลังกายในผูสูงอายุ 

  1 -  การมสีวนรวมในช้ันเรียน 
 - การอภิปรายกลุมในท่ี
กําหนดในช้ัน เรียน  
- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย  
- จัดกรณีศึกษาหรือประเด็น
ท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกาย
เพ่ือใหรวมวิเคราะห ใน 
กลุมยอย 

- ใบงาน อ. สนิุสา 
อ. รัตนติพร      
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

      ปฏิบัติ  
-     การออกกําลังกายในผูสูงอาย ุ

 3  - การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง 

- ใบงาน อ. สนิุสา 
อ. รัตนติพร      

9 17 ก.ย. 62       สอบกลางภาค :  
-     ทฤษฎ ี 1   - สอบทฤษฎ ี - อ. รัตนติพร 

10 20 ก.ย. 62       สอบกลางภาค : 
-     ปฏิบัต ิ
หัวขอ: การทดสอบสมรรถภาพรางกาย, 
ออกกําลังกายในผูสูงอายุ, ออกกําลังกาย ใน
เด็ก 

 

3 

 

- สอบปฏิบัต ิ - อ. สนิุสา 
อ. รัตนติพร      

11 24 ก.ย. 62 บรรยาย  
- การออกกําลังกายในคนอวน 

1 

 

 -  บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO  

อ.สุพิมพ 

 

บรรยาย  
-      การออกกําลังกายในสตรี
ตั้งครรภ 

1 

 

 -  บรรยายเน้ือหาเปน
ภาษาอังกฤษ  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO 

อ.สุนิสา 

12  27 ก.ย. 62 ปฏิบัต ิ 
- การออกกําลังกายในคนอวน 

 2  - การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง 

- ใบงาน อ.สุพิมพ 
อ.สุนิสา 

ปฏิบัต ิ 
-        การออกกําลังกายในสตรตีัง้ครรภ 

 2  - การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง 

- ใบงาน อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 

13 1 ต.ค. 62 บรรยาย 
- การออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน 

1   -  บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO 

อ.สุนิสา 

บรรยาย 
-      การออกกําลังกายในผูปวยความดันสูง 

1   -  บรรยายเน้ือหา  
- ถาม-ตอบในระหวางสอน  
- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-เอกสารประกอบ
คําสอน 
-VDO 

อ.สุนิสา 

14 4 ต.ค. 62 ปฏิบัติ  
- การออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน  

2 
 

- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง

- ใบงาน อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

กายใหใชไดในสถานการณ
จริง 

ปฏิบัติ  
-       การออกกําลังกายในผูปวยความดัน  
สูง  

2 

 

- การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติการนําการออกกําลัง
กายใหใชไดในสถานการณ
จริง 

- ใบงาน อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 

15 8 ต.ค. 62 - กรณีศึกษาการออกกําลังกายในสขุ
ภาวะ ครั้งท่ี 1 

  3 - การมสีวนรวมในช้ันเรียน - สื่อ PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 

16 11 ต.ค. 62 - กรณีศึกษาการออกกําลังกายในสขุ
ภาวะ ครั้งท่ี 2 

  3 - การมสีวนรวมในช้ันเรียน - สื่อ PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 

17 15 ต.ค. 62 - กรณีศึกษาการออกกําลังกายในสขุ
ภาวะ ครั้งท่ี 3 

  3 - การมีสวนรวมในช้ันเรียน - สื่อ PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 

18 18 ต.ค. 62 - สอบปลายภาค :  
ทฤษฎ ี

1   - - อ.รัตนติพร 

19 22 ต.ค. 62 สอบปฏิบัต ิ

- ปฏิบัติหัวขอ: การออกกําลังกายใน
สตรตีั้งครรภ, ผูปวยเบาหวานและ
ผูปวยความดันสูง 

 3  - - อ.สุนิสา  
อ.รัตนติพร 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 
1 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 (3.3) สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 9 25 
2 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 (3.3) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 18 25 
3 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 สอบปฏิบัติ: ครั้งท่ี 1 10 10 
3 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 สอบปฏิบัติ: ครั้งท่ี 2 19 10 

5 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3 ผลงานจากปฏิบัติการ 8, 12, 16 10 
6 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3 (1.3, 

3.3, 4.2 ) 
การนําเสนอผลการสัมมนา 7, 8, 15, 16, 17 15 

7 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3 (1.3, 
3.3, 4.2) 

รายงานกลุม 15 5 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนาและ 
ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกโดยอาจารย  
2. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
ระหวางเรียน 

5 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี  
2. สอบภาคปฎิบัติ  
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนาและ
การนําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย 

60 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. สังเกตจากการตอบคําถามแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

15 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมภาวการณเปนผูนํา 
และผูตามท่ีดี  
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 
กิจกรรมท่ีจัดในชั้นเรียน 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากแบบประเมินความถูกตองและ 
เหมาะสมของขอมูลในการนําเสนอในชั้นเรียน  
2. ประเมินจากแบบประเมินทักษะการสื่อสาร 
ระหวางการนําเสนอในชั้นเรียน 

5 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 
80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 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 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน   
 1.   จัดรูปแบบการฝกปฏิบัติการนําการออกกําลังกายใหใชไดในสถานการณจริง 
           2.   จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับปริมาณผูเรียน 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

http://www.heart.org/
https://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publication/
http://www.nsca.lift.org/
http://www.shapeup.org/
http://www.exerciseismedicine.org/
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