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รายละเอียดของรายวิชา กบ 204 สรีรวิทยาการออกกําลงักาย 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 
 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ204 สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย  
PX204 Exercise Physiology  

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.สวุัฒน์  จิตรดาํรงค ์ suwatj@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา (หลกั) 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา  

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwun@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ประภาวด ีภิรมย์พล prapawad@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

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

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1. ระบุและอธบิายความหมายของการออกกาํลังกาย และบอกถึงชนิดของการออกกาํลังกาย 

ระดับการออกกาํลังกาย ประโยชน์ของการออกกาํลังกาย และระบบการใช้พลังงานในการออก

กาํลังกายได้อย่างถูกต้อง  (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. ระบุและอธบิายความสาํคัญของสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป เช่นอุณหภมิู ระดับความสงู และ

มลภาวะต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ระหว่างการออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลัง

กายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

6. ระบุและแนะนาํการให้อาหารกบันักกฬีา และอธบิายอทิธพิลของสารกระตุ้นต่อการเพ่ิม

สมรรถภาพของร่างกาย ขณะออกกาํลังกายและภายหลังการออกกาํลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1) 

7. อธบิายหลักการและปฏบัิติการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ (2.1, 2.2, 5.3) 

8. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ 

การนาํเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาสรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก (2.1, 2.2, 3.1, 

5.3) 

 

  

1. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอนโดยพิจารณาร่วมกบัความเหน็ที่นิสติประเมิน 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 



มคอ. 3 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบักลไก และการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ระหว่างและหลังการออกกาํลังกาย ผล

ของการฝึกต่อระบบต่างๆของร่างกายปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาํลังกายและหลักการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย 
 
 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/PBL/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

11 ชม./ภาคการศึกษา 

สอบบรรยาย 1 ชม. 
ไม่มี 

ฝึกปฏบัิติ - ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนา/อภิปราย        4 

ชม./ภาคการศึกษา 

สอบปฏบัิติ 

ประเมินในช้ันเรียน 

ชม./ภาคการศึกษา 

    
3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

-  อาจารย์ประจาํรายวิชาทาํความเข้าใจในรายวิชาแก่นิสิต และนาํแผนการสอนรวมทั้ง Powerpoint การ

สอนของอาจารย์ผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย โดยนิสติสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนทุก

หัวข้อได้ตลอดภาคการศึกษา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถให้ผู้เรียนนาํไปใช้ในการรักษาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 

แก่ผู้อื่นและสงัคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1. ไม่ประเมิน  

2. ไม่ประเมิน  

3.  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง (ความรับผิดชอบรอง) 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

6. ไม่ประเมิน  

7. ไม่ประเมิน  

8. ไม่ประเมิน  

 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพและปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพและ

การปฏบัิติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังการ 

     ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ และสามารถนาํความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ 

     ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ  

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง) 

5. ไม่ประเมิน 
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6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกายทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ อย่างเป็นระบบ             

2. การสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกบัการออกกาํลังกายเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ          

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติของแต่ละหัวข้อในรายวิชา 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการให้นิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา 

เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักกายภาพบาํบัดวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้

นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

3.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

3. ฝึกปฏิบัติและสัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆในสาขาวิชา

กายภาพบําบัดและสาขอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ

ให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.3 วิธกีารประเมินผล 
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1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบ

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 

1.   ไม่ประเมิน 
2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม 

      5.2 วิธกีารสอน 
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1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถ

ให้บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ                

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน  
2. ไม่ประเมิน  

3. ไม่ประเมิน  

4. ไม่ประเมิน  

5. ไม่ประเมิน  

 

6.2 วิธกีารสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

1. ฝึกปฏิบัตที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน  รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริม

สุขภาพ แก่ ผู้ รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. จัดกิจกรรมให้ นิสิต มี โอกาสแสดงความสามารถในการสื่ อสารความ รู้ ด้ าน

กายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่าง

เหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ

แก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์  

4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติ 

 

6.3 วิธกีารประเมินผลในด้านการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

1.  ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน การแก้ไข

ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

2.  ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานที่แสดงถึง การวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างองิหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

3. ประเมินจากการนาํเสนอและรายงานกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 หวัขอ้/รายละเอียด 
จํานวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และ

สือ่ทีใ่ช ้
ผูส้อนหลกั/ผูร่้วมสอน 

1 
Lec 1: An overview of exercise 

physiology & body composition 
1 บรรยาย อ.สวัุฒน์      

2 Lec 2: Physical fitness testing 1 บรรยาย ดร.กนกวรรณ วิชัยวงษ์ 

3 
Lec 3: Metabolic response and 

adaptation to exercise 

1 
บรรยาย ผศ.ดร.สกุลัยา 

4 
Lec 4: Neuromuscular response 

and adpatation to exercise 

1 
บรรยาย ผศ.ดร.สกุลัยา 

5 Lec 5: Musculoskeletal 

response and adaptation to 

exercise 

1 

บรรยาย ผศ.ดร.สกุลัยา 

6 Lec 6: Respiratory response and 

adaptation to exercise 

1 
บรรยาย ผศ.ดร.สกุลัยา 

7 
Lec 7: Cardiovascular response 

and adaptation to exercise 

1 
บรรยาย อ.ประภาวด ี

 
Lecture examination 1  

(Lec. 1-5) (Midterm exam) 

0.5 
บรรยาย  อ.สวัุฒน์ และ อ.ประภาวดี 

8 
Lec 8: Nutrition and ergogenic 

aid 

1 
บรรยาย 

ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ 

9 
Lec 9: Effects of exercise on 

reproductive and hormone 

system 

1 

บรรยาย 

ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

10 
Lec 10: Exercise in extreme 

environment (high altitude) 

1 
บรรยาย 

อ.สวัุฒน์ 

11 
Lec 11: Thermoregulation 

during exercise 

1 
บรรยาย ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

12 
ทบทวนเน้ือหา Physical fitness 

testing 

1 
สมัมนา 

อ.สวัุฒน์  

ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ 

 
Lecture examination 2  

(Lec. 6-11) (Final exam) 
0.5 สอบบรรยาย อ.สวัุฒน์ และ อ.ประภาวดี 

13 

Seminar: Clinical exercise 

physiology (Body composition, 

Metabolic response ) 

1 สมัมนา คณาจารย์ 

14 

Seminar: Clinical exercise 

physiology 2 (Neuromuscular 

and Musculoskeletal systems) 

1 
สมัมนา คณาจารย ์
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15 

Seminar: Clinical exercise 

physiology 3 (Cardiovascular 

and Respiratory systems) 

1 
สมัมนา คณาจารย ์

 รวม(ไม่รวมช่ัวโมงสอบ) 15    

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : ตัดเกรดแบบเกณฑ ์A 

- นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏร้ีอยละ 

50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.3, 1.4, 1.5 

(ความรับผิดชอบรอง) 

การเข้าชัน้เรียน 

พฤติกรรมในชัน้เรียน 

พฤติกรรมการทํางานกลุม่ 

 

 
 

- - 

2 

ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

2.1,2.2, 3.1 

สอบทฤษฎีปลายภาค 

 
 

8, 13 

 

95 % 

 

3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.1, 2.2,3.1, 5.3 

สมัมนากรณีศกึษา 

การค้นคว้าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

การมีสว่นร่วม อภิปราย  

การนําเสนอหน้าชัน้เรียน 
 

13-15 5% 

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. 
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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 

1. SWU course web (A-tutor): PX205 Exercise Physiology 

 
 
 
 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2. เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 
-  ข้อเสนอแนะผ่าน A-tutor ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาํเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากนิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
-  การวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารฝึกปฏบัิติ  

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
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- 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 

 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 
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