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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชาสรีรวิทยาการออกกําลงักาย (กบ 204) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 204  สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย   

PX 204  Exercise Physiology 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

อ.สวัุฒน์  จิตรดาํรงค ์ suwatj@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

อ.สวัุฒน์  จิตรดาํรงค ์ suwatj@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อ.จินตนา  ตนัหยง jintanat@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 302 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

17  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายความหมาย ชนิด ระดับความหนัก ประโยชน์ และระบบการใช้พลังงานในการออกกาํลัง

กายได้อย่างถูกต้อง  (2.1, 2.2, 3.1) 

2. อธบิายการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ ระหว่างการออกกาํลังกาย

และภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

3. อธบิายการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด 

ระหว่างการออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

4. อธบิายการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบสบืพันธุร์วมทั้งระบบฮอร์โมนต่างๆ ระหว่างการ

ออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

5. อธบิายความสมัพันธข์องสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป เช่นอณุหภมิู ระดับความสงู มลภาวะที่

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย รวมถงึการปรับอณุหภมิูของร่างกายระหว่างการออกกาํลัง

กายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

6. แนะนาํโภชนาการที่เหมาะสมกบัการออกกาํลังกายและนักกฬีา และอธบิายอทิธพิลของสาร
กระตุ้นต่อการเพ่ิมสมรรถภาพของร่างกาย ขณะออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกาย

ได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

7. อภิปรายหลักการและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ (3.1, 5.3) 

8. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ การ

นําเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาสรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก (2.1, 2.2, 3.1, 

5.3) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรงุตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและนาํเสนอข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกบักลไกและการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ระหว่างและหลังการออก

กาํลังกาย ผลของการฝึกต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาํลังกาย และหลักการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา/กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเอง 

11 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของนิสติ

เฉพาะราย 

สมัมนา 4 ชม./ภาคการศึกษา 0.5 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

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 

                        

  4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชาทาํความเข้าใจในรายวิชาแก่นิสติ และนาํแผนการสอนรวมทั้ง Powerpoint การ

สอนของอาจารย์ โดยนิสติสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนทุกหัวข้อได้ตลอดภาคการศึกษา 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 

และดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 
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1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎ ี

ปฏบิัติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผดิชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ 

และการปฏบิัติงานในวิชาชีพ     

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการสมัมนาในช้ันเรียน 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทาํโครงงานวิจัยกายภาพบาํบัดโดยคาํนึงถึง

หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

2 ความรู ้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการ

ความรู้ เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

ดังน้ี  

1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการออกกาํลัง
กายทั้งภาคทฤษฎ ีสมัมนาอย่างเป็นระบบ   

2. การสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกบัการพยาธวิิทยา พยาธสิรีรวิทยาของการเกดิโรค

หรือสภาวะต่างๆของการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการออกกาํลังกาย  

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. สอบภาคทฤษฎขีองแต่ละหัวข้อในรายวิชา 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปราย 
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3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกบั

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกาํลังกายในสภาวะต่างๆ 

3. การสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกบัการพยาธวิิทยา พยาธสิรีรวิทยาของการเกดิโรค

หรือสภาวะต่างๆ เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของวิชาการเรียนสาขากายภาพบาํบัดระบบหัวใจและ

ปอด 

4. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศกึษาด้วยตนเองในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายร่วมกนั

ในช้ันเรียน  

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 
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4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิมัพันธก์นัระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รปูแบบ

ของกจิกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดนัให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ             

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเอง 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. เมินจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงาน ในรปูแบบการสมัมนาของนิสติ  

 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ : ไม่ประเมิน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา 
บร

รย
าย

 

ปฏิ
บัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวข้อ 
ผู้สอน สถานท่ี /

ห้องเรียนอาจารย์ อาจารย์ 

1 
19 ส.ค. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 1: An overview of exercise 
physiology and body 
composition 

จินตนา   419 

2 
26 ส.ค. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 2: Metabolic response and 
adaptation to exercise สุกัลยา   419 

3 
2 ก.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 3: Musculoskeletal 
response and adaptation to 
exercise 

ประภาวดี   419 

4 
9 ก.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         Lec 4: Physical fitness testing กนกวรรณ 
ว. 

  419 

 5 
16 ก.ย. 

62 
8.30-
9.30 

      0.5   Lecture examination 1 (Lec. 
1-3) สุวัฒน์ จินตนา 419 

    
9.00-
9.30 

          Active learning ทบทวนบทเรียน       

6 
23 ก.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 5: Nutrition and ergogenic 
aid 

กนกวรรณ 
ว. 

  419 

7 
30 ก.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 6: Respiratory response 
and adaptation to exercise สุกัลยา   419 

 8 
7 ต.ค. 

62 
8.30-
9.30 

1         Lec 7: Neuromuscular response 
and adpatation to exercise จินตนา   419 

9 
14 ต.ค. 

62 
            หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต 

รัชกาลท่ี 9       

10  
21 ต.ค. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 8: Cardiovascular response 
and adaptation to exercise ประภาวดี   419 

11 
28 ต.ค. 

62 
8.30-
9.30 

      1 
  

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

12 
4 พ.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 9: Thermoregulation during 
exercise 

กนกวรรณ 
ท. 

  419 

13 
11 พ.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         
Lec 10: Effects of exercise on 
reproductive and hormone 
system 

กนกวรรณ 
ท. 

  419 

14 
18 พ.ย. 

62 
8.30-
9.30 

1         

Lec 11: Exercise in extreme 
environment - Temperature, 
High altitude and acclimation, 
Pollution 

สุวัฒน์   419 
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คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา บร
รย

า
ย

ปฏิ
บัติ

 

สัม
มน

า 
สอ

บ
บร

รย
า

สอ
บ

ปฏิ
บัติ หัวข้อ ผู้สอน สถานท่ี /

ห้องเรียน
 15 

25 พ.ย. 
62 

8.30-
9.30 

    1     Seminar: Physical fitness testing   
กนกวรรณ 

ว. 
  สุวัฒน์ 

419 

16  
2 ธ.ค. 

62 
8.30-
9.30 

    
  1 

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

 17 
9 ธ.ค. 

62 
8.30-
9.30 

    1     
Seminar: Clinical exercise 
physiology สุวัฒน์ ประภาวดี 419 

  
11.30-
12.30 

    1     
Seminar: Clinical exercise 
physiology 

สุวัฒน์ จินตนา 
419 

 18 
16 ธ.ค. 

62 
8.30-
9.30 

    1     
Seminar: Clinical exercise 
physiology สุกัลยา 

กนกวรรณ 
ท. 

419 

รวม     11 0 4 2.5   17.5       

หมายเหตุ: Physical fitness testing สมัมนาเน้ือหาเร่ือง Agility test , Power test; Body composition, 

Strenthening, Flexibility 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.2, 1.3 

(ความรับผดิชอบรอง) 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 

 
 

- 0% 

2 

ความรู้ 

2.1,2.2, 3.1 

สอบภาคทฤษฎ ี

 
 

5, 11, 16 

 

90 % 

 

3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1 

การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์

ความรู้ในการสมัมนา 

15, 17, 18 5% 

4 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

สมัมนากรณศีกึษา 

สื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้ง  

ในการพูด การเขยีนและสามารถ 

เลือกใช้รปูแบบของการนาํเสนอที่ 

เหมาะสม 
 

15, 17, 18 5% 

 

การประเมินผลการเรียน :  

1. คะแนนภาคทฤษฏ ี              90 % 

1.1 การสอบบรรยายคร้ังที่ 1 (หัวข้อที่ 1-3)   24.6%    
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1.2 การสอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อที่ 4- 7)   32.7% 

1.3 การสอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อที่ 8 - 11)   32.7% 

 

2. คะแนนสมัมนา        10 % 

2.1 การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ความรู้ทางพยาธสิรีรวิทยา 5% 

2.2 ทกัษะการสื่อสาร นาํเสนอ ตอบคาํถามในการสมัมนา  5% 

 

รวม  100 % 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : ตัดเกรดแบบองิเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ  

2. นิสติต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏร้ีอยละ 50 จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

 

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 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

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

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

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

Philadelphia: Lippincott Williams & wilkins, 2006. 

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

Applications. St Louis: Mosby, 2001 
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2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
 - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินรายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

นิสติไม่สามารถเช่ือมโยงพยาธิ

สรีรวิทยาของโรคและการออก

กาํลังกายได้เท่าที่ควร 

อาจารย์จะต้องเน้นการสมัมนาใน

หัวข้อ Clinical exercise 

physiology ให้นิสติเข้าใจพยาธิ

สรีรวิทยาของโรคและการออก

กาํลังกายที่เหมาะสมกบัโรคน้ันๆ 

- 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- จัดทาํแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนาํเสนอต่ออาจารย์ประจาํหลักสตูรเพ่ือ

พิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมนิสอบ/สมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมิน

ก่อนนาํมาใช้สอบจริง 

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากนิสติและอาจารย์ผู้สอน 

 

5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํข้อคดิเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเหน็ชอบและนาํข้อมูลไปปรับปรงุรายวิชา

ต่อไป 

 


