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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ504 ภายภาพบาํบดัในผูสู้งอายุ  

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2562  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 504 กายภาพบาํบัดในผู้สงูอายุ  

PTX 504 Geriatric Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด   

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.นิธนัินท ์ ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

  สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

  สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.นิตยา  วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

  สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

  สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

  สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.สดุนิ

รันดร์ 

เพชรัตน์

  

sudniran@g.swu.ac.th อาจารย์พิเศษ 

  สงักดัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส tulaya@g.swu.ac.th อาจารย์พิเศษ 

  สงักดัคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

ทพญ.มัทนา  เกษตระทตั pmatana@staff.tu.ac.th อาจารย์พิเศษ 

  สงักดัคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.วิฑรู  แสงศิริสวุรรณ vitoon.sae@mahidol.ac.th อาจารย์พิเศษ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

     

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน คลินิกกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ  

1. อธิบายการบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดและศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง (2.1, 2.3) 

2. ประยุกต์ใช้งานวิจัย องค์ความรู้ ทางกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร

จัดการดูแลผู้สงูอายุ โดยคาํนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม (1.3, 3.4) 

3. อภิปรายและแสดงความคิดเหน็ทางวิชาการในประเดน็การดูแลสขุสภาพของผู้สงูอายุได้ และใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (4.1, 4.3, 4.4, 5.3) 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเลบ็คือความรับผิดชอบของรายวิชา (มอค.2 ปี 2562) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเป็นคร้ังแรก หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ฉบับปรับปรุง 2562 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

แนวคิดปัจจุบันในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์กายภาพบาํบัด ความเสื่อมสภาพทางด้าน

ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ การตรวจประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจวัตรประจาํวันและ

สงัคม การจัดการทางกายภาพบาํบัด 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติั/สมัมนาเสริมบรรยาย ศึกษาดว้ยตนเอง 

24 ช่ัวโมง 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะบุคคล 
0 ช่ัวโมง/ 21 ช่ัวโมง 3 ชม. 

 

 

 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

 

  

รายวิชา 

ด้านที่ 1 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 

ความรู้ 

ด้านที่ 3 ทกัษะ

ทางปัญญา 

ด้านที่ 4 ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านที่ 5 ทกัษะ

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลขการ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กภ 504 กายภาพบาํบดัในผู้สงูอายุ                    

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างทีดี่ในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม

และจริยธรรม 

1.2  วิธกีารสอน  

1.  สอดแทรกประเดน็ทางคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่โครงงาน และกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมการนาํเสนอความคิดเหน็ 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีและ/หรือทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างลึกซ้ึง โดย

สามารถคน้ควา้และอิงขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษที์ท่นัสมยั และเป็นระบบ 

2. ไม่ประเมิน 

3. มีความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชศ้าสตรที์เ่กีย่วขอ้ง และเขา้ใจการพฒันาความรูใ้หม่ เพือ่ใช้

ปฏิบติัในวิชาชีพ การวิจยั และการพฒันางาน 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 
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2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

2.  ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง การแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นที่ปฏบัิติงานจริง ในการดูแลผู้สงูอายุ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. สามารถประยุกตใ์ชง้านวิจัย องคค์วามรูใ้นศาสตรท์างกายภาพบาํบดัและศาสตรที์เ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่นาํไปสู่สุขภาพทีดี่ของประชาชน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. จัดการสอนด้วยเน้ือหาที่รอบด้าน โดยเป็นการบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดและสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. มอบหมายงานให้นิสิตคิดวิเคราะห์เน้ือหาทางวิชาการ บทความวิจัย และแสดงความคิดเหน็ผ่าน

กระดานสมัมนา 

3. สอดแทรกข้อคาํถาม ระหว่างการบรรยาย เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

3.3   วิธกีารประเมินผล 

1. สอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

2. ประเมินตามสภาพจริงจากการนาํเสนอความคิดเหน็ผ่านกระดานสนทนา 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

1. มีความรบัผดิชอบการดําเนนิงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรบัการเรียนรูข้องตนเอง และ

ร่วมมือกบัผูอื้่นอย่างเต็มทีใ่นการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถปรบัตวัต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูอื้่น 

4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้มีการอ่านวิเคราะห์บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดูแลผู้สงูอายุ  

2. จัดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผ่านกระดานสนทนา 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 
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4.3  วิธกีารประเมินผล 

 1. ประเมินจากการแสดงออกของนิสติในการทาํงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. ประเมินจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเหน็ร่วมกนัระหว่างผู้เรียน ผู้สอน  

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะที่ต้องพัฒนา 

1. มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการศึกษาวิจัยและประกอบวิชาชีพ 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ วิเคราะห ์ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

ตลอดจนสามารถจดัการขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยีเพือ่นาํเสนอผ่านสือ่ทีเ่หมาะสม 

4. ไม่ประเมิน 

5.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อการสอนสารสนเทศ ระบบ SWU Moodle   

2. ม อ บ หมายให้นิสตินาํเสนอความคิดเหน็ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ dashboard ใน 

SWU moodle 

5.3  วิธกีารประเมินผล  

1. ประเมินจากความสามารถในการใช้ SWU Moodle เพ่ือเข้าถึงสื่อการสอน และการแสดง

ความคิดเหน็ 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สปั
ดา

หท์ี
่ 

วนัที่ เวลา 

 บ
รร

ยา
ย 

 ป
ฏิบ

ตัิ 

 ส
มั

ม
นา

 

 ส
อบ

บ
รร

ยา
ย 

 ส
อบ

ป
ฏิบ

ตัิ หวัขอ้ 

อา
จา

รย
พ์ิ

เศ
ษ 

อา
จา

รย
 ์

1 จ.6 ม.ค.63 13.30-

14.30 

  1    Epidemiology of aging and comorbidity 

(เปิดประเดน็อภปิราย discussion board, 

SWU Moodle)  

  ผศ.ดร.นิตยา 

อ.ดร.นิธนัินท ์

  14.30-

15.30 

1      Current concepts of physical therapy in 

geriatric (PPT with voice-over, SWU 

Moodle) 

  ผศ.ดรสายธดิา 

  15.30-

16.30 

1      Age related changes and their clinical 

significance (PPT with voice-over, SWU 

Moodle) 

  ผศ.ดรสายธดิา 

2 จ.13 ม.ค.63 13.30-

16.30 

3      Frail elderly and sarcopenia. 

(บันทกึเสยีงการสอนในสไลด ์

การสอน และสอนผ่านระบบ SWU Moodle) 

รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริ

สุวรรณ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 
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สปั
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หท์ี

่ 

วนัที่ เวลา 

 บ
รร

ยา
ย 

 ป
ฏิบ

ตัิ 

 ส
มั

ม
นา

 

 ส
อบ

บ
รร

ยา
ย 

 ส
อบ

ป
ฏิบ

ตัิ หวัขอ้ 

อา
จา

รย
พ์ิ

เศ
ษ 

อา
จา
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3 จ.20 ม.ค.63 13.30-

15.30 

2      Functional performance measurements 

(PPT with voice-over, SWU Moodle) 

  รศ.ดร.รัมภา 

  15.30-

16.30 

  1    สรปุประเดน็อภปิราย Epidemiology of 

aging and comorbidity (วันสดุท้ายของการ

แสดงความคิดเหน็ใน discussion board) 

  ผศ.ดร.นิตยา 

อ.ดร.นิธนัินท ์

4 จ.27 ม.ค.63 13.30-

14.30 

1      Psychological problems involved in 

movement and their assessment (PPT with 

voice-over, SWU Moodle) 

  รศ.ดร.รัมภา 

  14.30-

16.30 

  2    Assignment I: Functional performance 

measurements and psychological problems 

involved in movement and their 

assessment (รับมอบหมายงาน) 

  รศ.ดร.รัมภา 

5 จ.3 ก.พ.63 13.30-

16.30 

  3    Assignment I: Functional performance 

measurements and psychological problems 

involved in movement and their 

assessment (นิสติทาํงานที่ได้รับมอบหมาย) 

    

6 จ.17 ก.พ.63 13.30-

15.30 

2      Health related fitness in elderly: its 

impact and management  (PPT with 

voice-over, SWU Moodle) 

  อ.ดร.นิธนัินท ์

  15.30-

16.30 

  1    นิสติแลกเปล่ียนความคิดเหน็/ปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนผ่าน student forum, SWU 

Moodle 

  อ.ดร.นิธนัินท ์

7 จ.24 ก.พ.63 13.30-

15.30 

2      Cognition: clinical impact and 

management: (PPT with voice-over, 

SWU Moodle) 

  อ.ดร.กสมิา 

  15.30-

16.30 

  1    นิสติแลกเปล่ียนความคิดเหน็/ปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนผ่าน student forum, SWU 

Moodle 

  อ.ดร.กสมิา 

8 จ.2 มี.ค.63 13.30-

15.30 

      นิสติทบทวนบทเรียน    

  15.30-

16.30 

  1    สรปุประเดน็อภปิราย Epidemiology of 

aging and comorbidity (วันสดุท้ายของการ

แสดงความคิดเหน็ใน discussion board) 

  ผศ.ดร.นิตยา 

อ.ดร.นิธนัินท ์

9 จ.9 มี.ค.63 13.30-

16.30 

  3    Assignment I: Functional performance 

measurements psychological problems 

involved in movement and their 

assessment (วันสดุท้ายของการส่งช้ินงาน) 

  รศ.ดร.รัมภา 

10 จ.16 ม.ีค.63 13.30-

15.30 

2      Dental health in elderly. 

(บนัทึกเสียงการสอนในสไลดก์ารสอน และ

สอนผ่านระบบ SWU Moodle) 

ทพญ. มทันา  เกษตระทตั 
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พ์ิ

เศ
ษ 

อา
จา

รย
 ์

  15.30-

16.30 

  1    นิสติแลกเปล่ียนความคิดเหน็/ปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนผ่าน student forum, SWU 

Moodle 

    

11 จ.23 ม.ีค.63 13.30-

15.30 

  2    Nutritional supplementary and management 

in elderly (แลกเปล่ียนประสบการณ์กบั

วิทยากร ผ่าน SWU Moodle) 

  อ.ดร.นิธนัินท/์ 

วิทยากร 

  15.30-

16.30 

  1    นิสติแลกเปล่ียนความคิดเหน็/ปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนผ่าน student forum, SWU 

Moodle 

    

12 จ.30 ม.ีค.63 13.30-

15.30 

2      Polypharmacy in geriatric and general 

strategies for coordinating physical 

therapy with drug treatment. (บนัทึกเสียง

การสอนในสไลดก์ารสอน และสอนผ่าน

ระบบ SWU Moodle) 

ผศ.ดร.ตุลยา  โพธารส 

  

  15.30-

16.30 

  1    นิสติแลกเปล่ียนความคิดเหน็/ปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนผ่าน student forum, SWU 

Moodle 

    

13 จ.20 เม.ย.

63 

13.30-

15.30 

2      Environmental design for older adults 

(ดาํเนินการสอนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

และระบบ SWU Moodle) 

รศ.ดร.สุดนิรนัดร ์ เพช

รตัน ์

  

  15.30-

16.30 

      นิสติแลกเปล่ียนความคิดเหน็/ปรึกษา

อาจารย์ผู้สอนผ่าน student forum, SWU 

Moodle 

    

14 จ.27 เม.ย.

63 

13.30-

14.30 

  1    Assignment II: Health care service models 

1 (รับมอบหมายงาน) 

  รศ.ดร.รัมภา 

อ.ดร.นิธนัินท ์

  14.30-

16.30 

2      Health care service models (VDO 

interview _Part I) 

  รศ.ดร.รัมภา 

15 จ.4 พ.ค.63 13.30-

15.30 

2      Health care service models (VDO 

interview _Part II) 

  อ.ดร.นิธนัินท ์

  15.30-

16.30 

  1    Assignment II: Health care service models 

(นิสติทาํงานที่ได้รับมอบหมาย) 

   

16 จ.11 พ.ค.

63 

13.30-

16.30 

  3    Assignment II: Health care service models 

(วันสดุท้ายของการส่งงาน) 

  รศ.ดร.รัมภา 

อ.ดร.นิธนัินท ์

17 จ.18 พ.ค.

63 

13.30-

16.30 

   3   วันสดุท้ายของการสอบบรรยาย (SWU 

Moodle) หัวข้อที่ 2, 4 และ 8  

  อ.ดร.นิธนัินท ์

      22 0 23 3 0 รวม 45 ชัว่โมง (ไม่รวมสอบ)     

 

หมายเหตุ:   

1. SWU Moodle หมายถึง ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (มูเด้ิล) มหาวิทยาลัย- 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบ SWU Moodle อนิเตอร์เนต็ความเรว็สูง และฐานข้อมูล

ห้องสมุด มศว 

3. คณาจารย์ให้การแนะนาํแบบ formative feedback เป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ในแต่ละหัวข้อ เพ่ือการ

พัฒนาให้นิสติมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน  

1, 2, 3 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.3 

ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่โครงงานและกจิกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

ตลอด

ภาค

การศึกษา 

5 %  

1, 2, 3 ความรู้ 

 2.1, 2.3 
สอบภาคทฤษฎี  17 30 % 

2, 3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.4 

  

ประเมินจากผลงานที่เกดิจาก

การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ ์

สปัดาห์ที่ 

9,16 
40 % 

1, 3 ทกัษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.3, 4.4  

ประเมินจากการแสดงออกของ

นิสติในการทาํงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย และการแสดงความ

คิดเหน็ 

สปัดาห์ที่ 

3,9,16 
10 % 

1, 2, 3 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทศโนโลยี

สารสนเทศ  

5.3 (5.1, 5.5) 

1. ประเมินจากความสามารถ

เข้าถึงสื่อการสอน การค้นคว้า

ข้อมูล และการแสดงความ

คิดเหน็โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตลอด

ภาค 
15 % 

รวม 100% 

 หมายเหตุ ตัวเลขในวงเลบ็คือความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการประเมินผล 

1. ประเมินการแสดงความคิดเหน็ใน Discussion board, SWU Moodle  10% 

    Epidemiology of aging and comorbidity      
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2.สอบวัดความรู้และทกัษะทางปัญญา      40%  

- Age related changes and their clinical significance  (10 %) 

- Cognition: clinical impact and management (20%) 

- Health related fitness in elderly: its impact and management (10%) 

3. ทาํงานที่ได้รับมอบหมาย       50% 

- Assignment I: Functional performance measurements psychological problems involved in 

movement and their assessment (30%) 

- Assignment II: Health care service models (20%) 

    รวม       100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด  

ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน       ระดับเกรด 

80.0-100   A 

75.0-79.9   B+ 

70.0-74.9   B 

65.0-69.9   C+ 

60.0-64.9   C 

55.0-59.9   D+ 

50.0-54.9   D 

<50    E 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- สดุนิรันดร์ เพชรัตน์, รุ่งอรุณ บุญถ่าน, ศานติ จินตรัตน์, มัตติกา บุญมา. การจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพเพ่ืออานวยความสะดวกสาหรับผู้สงูอายุ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  2014; 9(2): 70-85. 

- Ahmed T, Haboubi N.  Assessment and management of nutrition in older people and its 

importance to health.  Clin Interv Aging.  2010 Aug 9; 5: 207-16. 

- Amarya S, Singh K, Sabharwal M.  Changes during aging and their association with 

malnutrition.  Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics.  2015 2015/09/01/; 6(3): 

78-84. 

- Bauman A, Merom D, Bull FC, Buchner DM, Fiatarone Singh MA.  Updating the Evidence 

for Physical Activity: Summative Reviews of the Epidemiological Evidence, Prevalence, and 

Interventions to Promote “Active Aging”.  The Gerontologist.  2016; 56(Suppl_2): S268-

S80. 
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- Begum MN, Johnson CS.  A review of the literature on dehydration in the institutionalized 

elderly.  e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism.  2010 

2010/02/01/; 5(1): e47-e53. 

- Byun J-E, Kang E-B.  The effects of senior brain health exercise program on basic physical 

fitness, cognitive function and BDNF of elderly women - a feasibility study.  J Exerc Nutrition 

Biochem.  2016; 20(2): 8-18. 

- Guccione A, Wong R, Avers D.  Geriatric Physical Therapy 3rd ed.: Mosby; 2011.   from 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 

- Gustavson AM, Falvey JR, Jankowski CM, Stevens-Lapsley JE.  Public Health Impact of 

Frailty: Role of Physical Therapists.  The Journal of frailty & aging.  2017; 6(1): 2-5. 

- Palmer RC, Batra A, Anderson C, Page T, Vieira E, Seff L.  Implementation of an Evidence-

Based Exercise Program for Older Adults in South Florida.  J Aging Res.  2016; 2016: 

9630241-. 

- Paterson D, Jones G, Rice C.  Ageing and physical activity: Evidence to develop exercise 

recommendations for older adults. 2007.   

- Schlanger LE, Bailey JL, Sands JM.  Electrolytes in the aging.  Adv Chronic Kidney Dis.  

2010 Jul; 17(4): 308-19. 

- Soiza RL, Cumming K, Clarke JM, Wood KM, Myint PK.  Hyponatremia: Special 

Considerations in Older Patients.  J Clin Med.  2014; 3(3): 944-58. 

- Stanga Z.  Basics in clinical nutrition: Nutrition in the elderly.  e-SPEN, the European e-

Journal of Clinical Nutrition and Metabolism.  2009 2009/12/01/; 4(6): e289-e99. 

- Taylor D.  Physical activity is medicine for older adults.  Postgrad Med J.  2014; 90(1059): 

26-32. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

- https://www.youtube.com/watch?v=HobesO8JmJo 

- https://www.youtube.com/watch?v=yT55n7_d3kc&t=1s 

- https://www.youtube.com/watch?v=7JckCHb_bmA 

- http://www.dop.go.th/th 

 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
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2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

3. การปรบัปรุงการสอน:  

-  การประมวลความคิดเหน็ของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป                                                                                              

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์บัณฑติศึกษา 

- นิสติทาํแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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