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รายละเอียดของรายวิชา กภ 615 สรีรวิทยาการออกกําลงักายทางคลินกิ  

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 615 สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก  

PTX 615 Clinical Exercise Physiology 

2. จํานวนหน่วยกิต  

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด   

หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

    สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

    สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

    สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chadpsm@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

    สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ  kanogwun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

    สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล  weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

    สงักดัคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.อ.ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ thaweesps@yahoo.com อาจารย์พิเศษผู้สอน 

สงักดัวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอนิทร์ tepmanas.bup@mahidol.ac.th อาจารย์พิเศษผู้สอน 

สงักดัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ  ratchakrit.sri@mahidol.ac.th อาจารย์พิเศษผู้สอน 

สงักดัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.นพ.วิษณุ กมัทรทพิย์  wkumthornthip@yahoo.com อาจารย์พิเศษผู้สอน 

    สงักดัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.นพ.วสวัุฒน์ กติิสมประยูรกุล wkitisom@yahoo.co.th อาจารย์พิเศษผู้สอน 

    สงักดัคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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พญ.สภัุทรา คันติโต  kantitosupattra@gmail.com อาจารย์พิเศษผู้สอน 

    สงักดัศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

พญ.ฉัตรชนก รุ่งรัตน์มณีมาศ ccn_ccit@yahoo.com อาจารย์พิเศษผู้สอน 

    สงักดัสถาบันโรคทรวงอก 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติปริญญาเอก รหัส 61 ช้ันปีที่ 1  

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

คลินิกกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติความรู้และทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด เฉพาะทางที่สนใจ 

1.1 สามารถประมวลปัญหาและจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึงความรู้สกึของผู้อื่นได้ (1.2) 

1.2 อธบิายหลักการออกกาํลังกายในผู้ป่วยภาวะทางระบบต่าง ๆ ได้ (2.1, 2.2) 

1.3 อธบิายหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ (2.1, 2.2) 

1.4 วิเคราะห์ปัญหาและอธบิายแนวทางการแก้ไขที่ต้องใช้การออกกาํลังกาย (3.2, 5.1, 5.3) 

1.5 ออกแบบโปรแกรมการออกกาํลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือประยุกต์ใช้กบัผู้สงูอายุและ

ผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบต่าง ๆ (3.2, 5.1, 5.3, 5.5) 

1.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและนาํเสนอข้อมูลทางวิชาการที่ทนัสมัยเกี่ยวกับการ

ออกกาํลังกายในผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5) 

*ในวงเลบ็คือความรับผิดชอบของรายวิชา (มอค.2 ปี 2560) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ตามหลักสตูรปรับปรุง 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การศึกษาความก้าวหน้าขององค์ความรู้ หลักการออกกาํลังกาย การตอบสนองและการปรับตัวทาง

สรีรวิทยาต่อการออกกาํลังกายของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ทอ่ เพ่ือประยุกต์ใช้ทางกายภาพบาํบัด 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติั/สมัมนาเสริมปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

14 ชม. 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะบุคคล 
ปฏบัิติ 21 ชม./สัมมนา 40 ชม. 8 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

ด้านที่ ๑ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ ๒ 

ความรู้ 

ด้านที่ ๓ 

ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ด้านที่ ๔  ทกัษะ

ความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความ 

รับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ ทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทศ

โนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ด้านที่ ๖ ทกัษะการ

ปฏบิตัทิางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                      

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พฒันา 

1. ริเร่ิมหรือช้ีให้เหน็ข้อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้วยดุลยพินิตทางคุณธรรม 
2. สามารถประมวลปัญหา และจดัการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมทีซ่บัซอ้นรวมทั้งปัญหา

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานงึถึงความรูสึ้กของผูอื้่น  

3. ไม่ประเมิน 
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1.2  วิธีการสอน  

1.  สอดแทรกประเดน็ทางคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน  

1.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่โครงงาน และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอน 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรูที้พ่ฒันา 

1. สรา้งองคค์วามรูห้รือนวตักรรมอนัก่อใหเ้กิดคุณประโยชนที์สํ่าคญัในการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

หรือต่อสงัคม 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัทีเ่ปลีย่นแปลงในวิชาชีพ

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และใหคํ้าแนะนาํแก่ผูอื้่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธีการสอน 

1. บรรยายเน้ือหา 

2.  การอภิปรายร่วมกนัระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินจากช้ินงานสรุปความการศึกษาดูงาน  

3. ประเมินจากเน้ือหาที่นาํเสนอหน้าช้ันเรียนตามหัวข้อต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีพ่ฒันา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวชิาชีพและสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ เกดิการ

ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวชิาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นิสติคิดวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย และนาํเสนอเน้ือหา

ทางวิชาการที่เกี่ยวกับกรณีศึกษา โดยองิจากหลักฐานงานวิจัย และทฤษฎีด้านสรีรวิทยาของ

การออกกาํลังกาย 

3.3   วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลการอภิปรายผล และการวิเคราะห์วิจารณ์บทความวิจัยและ/หรือกรณีศึกษา  

2. ประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงาน และจากนาํเสนองานของนิสติในช่ัวโมงสัมมนา  
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีพ่ฒันา 

1. แสดงความเห็นและมีความเป็นผูน้าํ ทีดี่ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สร้างปฏสิมัพันธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดาํ เนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้ สมัฤทธิ์ผล

อย่างมีประสิทธภิาพ  

4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่ม เพ่ือการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การ

ออกกาํลังกายในผู้ป่วยกรณีศึกษา ร่วมกนัระหว่างกลุ่มผู้เรียน และผู้สอน 

2. จัดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

4.3  วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมอภิปราย  

 2. ประเมินจากรายงานรายกลุ่มของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะทีต่อ้งพฒันา 

1. ค้นคว้าในประเดน็ปัญหาที่สาํคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอวิธแีก้ไขได้ 

ตรงประเดน็ โดยใช้วิธกีารทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

2. ไม่ประเมิน 

3. นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

5.2 วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาดูงานการออกกาํลังกายในผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ

สถาบันต่างๆ   

2 . ม อ บ หมายให้นาํเสนอแนวทางการออกกาํลังกายในผู้ป่วยกรณีศึกษา 

5.3  วิธีการประเมินผล  

1. ประเมินจากความสามารถในค้นคว้า และการนาํเสนอ การออกกาํลังกายในกรณีศึกษาทาง

คลินิก โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือด้านการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

ลาํ
ดับ

ท
ี่  

บร
รย

าย
 

ปฏ
บิัต

 ิ

สมั
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

SD
L เน้ือหา ผู้สอน 

สถ
าน

ท
ี่ เรี

ยน
 

สิ่ง
สนั

บส
นุน

กา
ร

เรี
ยน

กา
รส

อน
 

1 2   2     Introduction of clinical 

exercise physiology and 

Principle of fitness test 

and prescription 

อ.ดร.นิธนัินท ์  ประสาน

มิตร 

อนิเตอร์เนต็ 

คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉาย

ภาพ และจอ 

2     3   4 Review: clinical exercise 

physiology, fitness test, 

and prescription 

  

3     4   4 Review clnical exercise 

physiology in CVS, RS 

  

4   4 3     >>Workshop for fitness 

test VO2max and body 

composition  

อาจารย์พิเศษ

จากสถาบันโรค

ทรวงอก 

สถาบันโรค

ทรวงอก 

  

5 2         Clinical exercise 

physiology: 

Cardiovascular disease 

พญ. ฉัตรชนก 

รุ่งรัตน์มณีมาศ 

ประสาน

มิตร 

  

2         Clinical exercise 

physiology in Respiratory 

diseases  

  

6   3       >>Workshop: exercise for 

CVS disease/conditions 

สถาบันโรค

ทรวงอก 

  

  3       >>Workshop: exercise for 

RS disease/ conditions 

  

7 2         Clinical exercise 

physiology in 

musculoskeletal diseases  

ร.อ.นพ.กรกฎ 

ชรากร 

ประสาน

มิตร 

คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉาย

ภาพ และจอ 

  5       Review exercise for OA 

and OP  

  อนิเตอร์เนต็  

8     4     Case presentation and 

discussion: CVS and RS 

ผศ.ดร.สกุลัยา 

กฤษณเกรียง

ไกร 

  

9     4     Exercise for OA and 

osteoporesis 

อ.ดร.ชัชฎา 

(หลัก) และอ.

ดร.ทองโชติ 

(หลัก) 

คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉาย

ภาพ และจอ 

และ

อนิเตอร์เนต็

ความเรว็สงู 

10 2 4 4     Clinical exercise 

physiology: metabolic 

diseases and workshop 

พญ.สภุทัรา คัน

ติโต 

ศนูย์

การแพทย์

กาญจนา
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ดับ

ท
ี่  
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รย

าย
 

ปฏ
บิัต
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สมั
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สอ
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รร
ยา

ย 

SD
L เน้ือหา ผู้สอน 

สถ
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สนั

บส
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ร

เรี
ยน

กา
รส

อน
 

ภเิษก 

ศาลายา 

11     2     Exercise in metabolic 

disease 

อ.ดร.นิธนัินท ์

(หลัก) อ.ดร.

กนกวรรณ ทอง

โชติ (ร่วม

สอน) 

คลินิก 

ประสาน

มิตร 

whiteboard 

    2     Review physical activity, 

fitness, and aging 

อ.ดร.นิธนัินท ์   

12     4     Class assignment: 

exercise for  stroke and 

spinal cord injury  

อ.นิธนัินท ์ 

และ อ.ดร.วีร

ยา  

  

13 2         Clinical exercise 

physiology in 

neurological diseases 

นพ. วสวุัฒน์ กิ

ติสมประยูรกุล 

  คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉาย

ภาพ 

2          Exercise for longevity 

and healthy aging 

นพ. วสวุัฒน์ กิ

ติสมประยูรกุล 

  

14     2      Exercise for  stroke and 

spinal cord injury 

อ.นิธนัินท ์

(หลัก) และอ.

ดร.วีรยา 

(หลัก) 

  

  2       Clinical workshop: 

exercise in elderly 

      

15     2     >> Presentation I: 

exercise in elderly 

(จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ) 

ผศ.ดร.สายธดิา 

(หลัก) อ.ดร.

นิธนัินท ์(ร่วม) 

    

    4     >>Presentation II: 

design/improve exercise 

program with evident 

support (จัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาองักฤษ) 

ผศ.ดร.สายธดิา    คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉาย

ภาพ 

  14 21 40 0 8 75       

 

หมายเหตุ:  คณาจารย์ให้การแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่าง

สมํ่าเสมอ คือ หลังการทาํปฏบัิติการร่วมกนั และการสมัมนาในแต่ละหัวข้อ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน  

2, 3 
คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1) 1.2 

- การสมัมนาในช้ันเรียน 

- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนการมี

ส่วนร่วม แสดงความคิดเหน็ของ

ตนเอง 

 

ตลอด

ภาค

การศึกษา 

5 % 

(ประเมิน

ร่วมกบัการ

สมัมนาในช้ัน

เรียน) 

1, 2, 3 ความรู้ 

 2.1, 2.2 (2.3) 

- การสมัมนาและอภิปราย 

- รายงาน 

18 30 % 

ตอลด

ภาค

การศึกษา 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.2  

  

- การสมัมนาและอภิปราย 30 % 

3 ทกัษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 (4.2, 4.3)  

- ประเมินพฤติกรรมระหว่าง

การอภิปราย และการนาํเสนอ

ผลงานหน้าช้ันเรียน 

20 % 

2, 3 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทศโนโลยี

สารสนเทศ  

5.3 (5.1, 5.5) 

- การนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน 15 % 

 หมายเหตุ ตัวเลขในวงเลบ็คือความรับผิดชอบรอง 

 

 

กิจกรรมการประเมินผล 

 1. รายงานสรุปความรู้จากการศึกษาดูงานสถาบันโรคทรวงอก   10% 

2. รายงานสรุปความรู้จากการศึกษาด้วยตนเองในประเดน็ที่สนใจ  20% 

3. การนาํเสนองาน การวิเคราะห์ และการอภิปราย   

- Cardiovascular/ respiratory diseases (เคสจริง)   30 % 

- Exercise for longevity and healthy aging (เคสจริง)   40%    

     รวม    100% 

 

หมายเหตุ 
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*ประเมินความรู้และทกัษะทางวิชาชีพเฉพาะทางที่สนใจ จาก การนาํเสนอ การแสดงความคิดเหน็ 

การอภิปราย ที่ได้เรียนรู้และพัฒนาทกัษะผ่านการศึกษาดูงาน การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย

กรณีศึกษา และการออกแบบโปรแกรมการออกกาํลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กบัผู้สูงอายุ

และผู้ป่วย โดยองิจากหลักฐานทางวิชาการที่น่าเช่ือถือและจากประสบการณ์จริง 

 ** นาํเสนอและอภิปรายโดยไม่ต้องทาํ slide power point presentation  

 

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 

- Michael N. Sawka, Charlotte A. Tate, Ronald L. Terjung. ACSM's advanced exercise 

physiology. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 

- Walter R. Neil F. Gordon, Linda S. Pescatello Thompson. ACSM's guidelines for 

exercise testing and prescription /American College of Sports Medicine. Philadelphia : 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

- Victor L. Katch, William D. McArdle, Frank I. Katch. Essentials of exercise physiology. 

Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011. 

- Chodzko-Zajko, Wojtek J. ACSM's exercise for older adults. Upper Saddle River, NJ : 

Wolters Kluwer Lippincott Williams and Wilkins, 2014. 

- Lori Thein Brody, Carrie M. Hall. Therapeutic exercise : moving toward function. 

Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011. 

- Sharon A. Plowman, Denise L. Smith. Exercise physiology for health, fitness, and 

performance. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 

2011. 

- Steven Jonas, Edward M. Phillips. ACSM's exercise is medicine : a clinician's guide to 

exercise prescription. American College of Sports Medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 
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- Jonathan Myers, David Nieman, et al. ACSM's resources for clinical exercise physiology 

:musculoskeletal, neuromuscular, neoplastic, immunologic, and hematologic conditions. 

American College of Sports Medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins 

Health, 2010. 

- Jonathan Ehrman, Paul Gordon, Paul Visich, Steven Keteyian Clinical Exercise 

Physiology, 3rd ed. Human Kinetics Publishers. Philadelphia : Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

http://www.acsm.org/ 

http://www.acsm-cepa.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3445 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

3. การปรบัปรุงการสอน:  

-  ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสตูรปรับปรุงฉบับ 2560 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ขอการ

สนับสนุนจากคณะ 

ให้ปรับรูปแบบการประเมิน ลดจาํนวนคร้ังในการนาํเสนองานหน้าช้ัน

เรียน และลดจาํนวนคร้ังในการประเมิน 
-ไม่มี- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์บัณฑติศึกษา 

- นิสติและอาจารย์ผู้สอนทาํแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 

- นาํข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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