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รายละเอียดของรายวิชา กบ 204 สรีรวิทยาการออกกําลงักาย 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2561 
 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ204 สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย  
PX204 Exercise Physiology  

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.สวัุฒน์  จิตรดาํรงค์  suwatj@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียง

 

sukalya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.จินตนา  ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2  
6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1. ระบุและอธบิายความหมาย ชนิด ระดับความหนัก ประโยชน์ และระบบการใช้พลังงานในการ

ออกกาํลังกายได้อย่างถูกต้อง  (2.1, 2.2, 3.1) 

2. ระบุและอธบิายการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ ระหว่างการออก

กาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

3. ระบุและอธบิายการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนของ

เลือด ระหว่างการออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

4. ระบุและอธบิายการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบสบืพันธุร์วมทั้งระบบฮอร์โมนต่างๆ 

ระหว่างการออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

5. ระบุและอธบิายความสัมพันธข์องสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป เช่นอุณหภมิู ระดับความสงู 

มลภาวะที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย รวมถึงการปรับอณุหภมิูของร่างกายระหว่าง

การออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

6. ระบุและแนะนาํโภชนาการที่เหมาะสมกบัการออกกาํลังกายและนักกฬีา และอธบิายอทิธพิล

ของสารกระตุ้นต่อการเพ่ิมสมรรถภาพของร่างกาย ขณะออกกาํลังกายและภายหลังการออก

กาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

7. อภิปรายหลักการและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ (3.1, 5.3) 

8. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ 

การนาํเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาสรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก (2.1, 2.2, 3.1, 

5.3) 

 

2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและนาํเสนอข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกและการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ระหว่างและหลัง

การออกกาํลังกาย ผลของการฝึกต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาํลังกาย และ

หลักการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

11 ชม./ภาคการศึกษา 

 

ตามความ

ต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

4 ชม./ภาคการศึกษา 

 
2 ชม. 

    
3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

-  อาจารย์ประจาํรายวิชาทาํความเข้าใจในรายวิชาแก่นิสิต และนาํแผนการสอนรวมทั้ง Powerpoint การ

สอนของอาจารย์ โดยนิสติสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนทุกหัวข้อได้ตลอดภาคการศึกษา 
 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติั 

ทางวิชาชีพ 

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

                         

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 

และดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน  

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่

เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

3.  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

4.  ไม่ประเมิน 

5.   ไม่ประเมิน  
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1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ 

และการปฏบัิติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการสมัมนาในช้ันเรียน 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทาํโครงงานวิจัยกายภาพบาํบัดโดยคาํนึงถึงหลัก

คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพ

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

  1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

  2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง) 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการออกกาํลังกาย         

ทั้งภาคทฤษฎี สมัมนาอย่างเป็นระบบ             

2. การสัมมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกับการพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค

หรือสภาวะต่างๆของการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการออกกาํลังกาย         
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2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีของแต่ละหัวข้อในรายวิชา 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปราย 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู ่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

3.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกาํลังกายในสภาวะต่างๆ 

3. การสัมมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกับการพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค

หรือสภาวะต่างๆ เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของวิชาการเรียนสาขากายภาพบําบัดระบบหัวใจและ

ปอด 

4. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสมัพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบ

ของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะ

นาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์  ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ             

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การ

เขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 
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3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

      5.2 วิธกีารสอน 
1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงาน ในรูปแบบการสมัมนาของนิสิต  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

 

ตารางการเรียนการสอน  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ประมวลการสอน  วิชา  กบ 204  ชื่อวิชา สรีรวิทยาการออกกําลงักาย  หน่วยกิตทีล่งทะเบยีนเรียน  1 / ( 1-0-2 )  

           

ค
รั้ง

ที ่

วนัที ่ เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย  

หวัขอ้ 
ผูส้อน สถานที ่/

หอ้งเรียน อาจารย ์ อาจารย ์

1 
20 ส.ค. 

61 
8.30-9.30 1       

Lec 1: An overview of exercise 

physiology & body composition 
จินตนา   419 

2 
27 ส.ค. 

61 
8.30-9.30 1       

Lec 2: Metabolic response and 

adaptation to exercise 
สกุลัยา   419 

3 3 ก.ย. 61 8.30-9.30 1       
Lec 3: Musculoskeletal response and 

adaptation to exercise 
ประภาวดี   419 

4 
10 ก.ย. 

61 
8.30-9.30 1       Lec 4: Physical fitness testing 

กนกวรรณ 

ว. 
  419 

  
10 ก.ย. 

61 
16.30-17.00       0.5 

Lecture examination 1         (Lec. 1-

3) 
สวัุฒน์ จินตนา 419 
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5 
17 ก.ย. 

61 
8.30-9.30 1       Lec 5: Nutrition and ergogenic aid 

กนกวรรณ 

ว. 
  419 

6 
24 ก.ย. 

61 
8.30-9.30 1       

Lec 6: Respiratory response and 

adaptation to exercise 
สกุลัยา   419 

  1 ต.ค. 61 8.30-9.30 1       
Lec 7: Neuromuscular response and 

adpatation to exercise 
จินตนา   419 

7 8 ต.ค. 61 8.30-9.30 1       
Lec 8: Cardiovascular response and 

adaptation to exercise 
ประภาวดี   419 

  
15 ต.ค. 

61 
          

หยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที ่

9 
      

  
22 ต.ค. 

61 
8.30-9.30 

      
1 Lecture examination 2 (Lec. 4-7) สวัุฒน์ จินตนา 419 

8 
29 ต.ค. 

61 
8.30-9.30 1       

Lec 9: Thermoregulation during 

exercise 

กนกวรรณ 

ท. 
  419 

9 5 พ.ย. 61 8.30-9.30 1       
Lec 10: Effects of exercise on 

reproductive and hormone system 

กนกวรรณ 

ท. 
  419 

11 
12 พ.ย. 

61 
8.30-9.30 1       

Lec 11: Exercise in extreme 

environment (high altitude) 
สวัุฒน์   419 

  
19 พ.ย. 

61 
8.30-9.30     1   ทบทวนเน้ือหา Physical fitness testing   

กนกวรรณ 

ว. 

  สวัุฒน์ 
419 
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19 พ.ย. 

61 
16.30-17.30     

  
1 Lecture examination 3 (Lec. 8-11) สวัุฒน์ จินตนา 419 

  
26 พ.ย. 

61 
16.30-17.30     1   Seminar: Clinical exercise physiology จินตนา สวัุฒน์ 419 

  3 ธ.ค. 61 8.30-9.30     1   Seminar: Clinical exercise physiology สวัุฒน์ ประภาวดี 419 

  
10 ธ.ค. 

61 
          หยุดวนัรฐัธรรมนูญ       

  
17 ธ.ค. 

61 
8.30-9.30     1   Seminar: Clinical exercise physiology สกุลัยา กนกวรรณ ท. 419 

รวม     11 0 4 2.5 15       

 หมายเหตุ: ทบทวนเน้ือหาเร่ือง Agility test , Power test; Body composition, Strenthening, Flexibility    
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : ตัดเกรดแบบองิเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ  

2. นิสติต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏร้ีอยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

 

ระดบัคะแนน เกรด 

80 -100 A 

75 – 79.9 B+ 

70 – 74.9 B 

60 – 69.9 C+ 

55 – 59.9 C 

50 – 54.9 D+ 

45 – 49.9 D 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.2, 1.3 

(ความรับผิดชอบรอง) 

การเข้าชัน้เรียน 

พฤติกรรมในชัน้เรียน 

พฤติกรรมการทํางานกลุม่ 

 

 
 

- 0% 

2 

ความรู้ 

2.1,2.2, 3.1 

สอบทฤษฎีปลายภาค 

 
 

7, 14, 18 

 

90 % 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1 

สมัมนา 

การค้นคว้าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

15-17 5% 

4 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.3 

สมัมนากรณีศกึษา 

 

การมีสว่นร่วม อภิปราย  

การนําเสนอหน้าชัน้เรียน 
 

15-17 5% 

 

การประเมินผลการเรียน :  

1. คะแนนภาคทฤษฏ ี             90 % 

1.1 การสอบบรรยายคร้ังที่ 1 (หัวข้อที่ 1-3)  24%    

1.2 การสอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อที่ 4- 7)  33% 

1.3 การสอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อที่ 8 - 11)  33% 

2. คะแนนสมัมนา       10 % 

รวม  100 % 
 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. McArdle WD, Katch FI, Katch VL, Exercise physiology : energy, nutrition, and human  

Performance. 6th ed. Baltimore: Lippincott Williams & wilkins, 2007. 

2. McArdle WD, Katch FI, Katch VL, Essentials of exercise physiology. 3rd edition. Philadelphia: 

Lippincott Williams & wilkins, 2006. 

3. Robergs RA, Roberts SO. Exercise physiology: exercise, performance, and clinical 

Applications. St Louis: Mosby, 2001 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2. เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

โดยนสิิต 

สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ขอการ

สนับสนุนจากคณะ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การประชุมข้อสอบทั้งปฏบัิติและข้อเขียนก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนใน

รายวิชาแต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้

ร่วมสอน 
-  การประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบัิติ/สัมมนา/รายงาน 
 - ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากคณาจารย์ผู้ร่วมสอน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีาร

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
-  นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ 
     พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบั

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
-   ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ 
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