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รายละเอียดของรายวิชา กบ 204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2563

หมวดที ข้อ มูล ทัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
PX204 Exercise Physiology
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th
อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@g.swu.ac.th
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@g.swu.ac.th
อ.จินตนา ตันหยง
jintanat@g.swu.ac.th
อ.รุจิรวรรณ บุบผาพรหม
rujirawan@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 234/2, 248, 305, 419 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
7 พฤษภาคม พ.ศ.2563
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
1. อธิบายความหมาย ชนิด ระดับความหนัก ประโยชน์ และระบบการใช้ พลังงานในการออกกําลัง
กายได้ อย่างถูกต้ อง (2.1, 2.2, 3.1)
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบประสาทและกล้ ามเนื้อ ระหว่างการออกกําลังกาย
และภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด
ระหว่างการออกกําลังกายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
4. อธิบายการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสืบพันธุร์ วมทั้งระบบฮอร์โมนต่างๆ ระหว่างการ
ออกกําลังกายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
5. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นอุณหภูมิ ระดับความสูง มลภาวะที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมถึงการปรับอุณหภูมิของร่างกายระหว่างการออกกําลัง
กายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
6. แนะนําโภชนาการที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายและนักกีฬา และอธิบายอิทธิพลของสาร
กระตุ้นต่อการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย ขณะออกกําลังกายและภายหลังการออกกําลังกาย
ได้ (2.1, 2.2, 3.1)
7. อภิปรายหลักการและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ (3.1, 5.3)
8. สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ การ
นําเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาสรีรวิทยาการออกกําลังกายทางคลินิก (2.1, 2.2, 3.1,
5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและนําเสนอข้ อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ระหว่างและหลัง
การออกกําลังกาย ผลของการฝึ กต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกําลังกาย และ
หลักการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สัมมนาเสริมบรรยาย

ศึกษาด้วยตนเอง

11 ชม./ภาคการศึกษา

4 ชม./ภาคการศึกษา

18 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาทําความเข้ าใจในรายวิชาแก่นิสติ และนําแผนการสอนรวมทั้ง Powerpoint การ
สอนของอาจารย์ โดยนิสติ สามารถเข้ าปรึกษาอาจารย์ผ้ สู อนทุกหัวข้ อได้ ตลอดภาคการศึกษา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

1

2 3

4
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4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

1

2

1











  

3

2

3

4
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน
และดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่ างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1.
ไม่ประเมิน
2.
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่
เหมาะสม
3.
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4.
ไม่ประเมิน
5.
ไม่ประเมิน

1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการสัมมนาในชั้นเรียน
4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทําโครงงานวิจัยกายภาพบําบัดโดยคํานึงถึงหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
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นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจยั พื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของชีวิต และพื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน

2.2 วิธกี ารสอน
1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการออกกําลังกาย
ทั้งภาคทฤษฎี สัมมนาอย่างเป็ นระบบ
2. การสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ าเกี่ยวกับการพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค
หรือสภาวะต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการออกกําลังกาย
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีของแต่ละหัวข้ อในรายวิชา
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การ
สัมมนา การอภิปราย
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามที่กาํ หนดในรายวิชา

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน

3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกําลังกายในสภาวะต่างๆ
3. การสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ าเกี่ยวกับการพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค
หรือสภาวะต่างๆ เพื่อให้ เป็ นพื้นฐานของวิชาการเรียนสาขากายภาพบําบัดระบบหัวใจและ
ปอด
4. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่

ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนา
ตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ รูปแบบ
ของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะ
นําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ไขปัญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้ อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ
เขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
1.
ไม่ประเมิน
2.
ไม่ประเมิน
3.
สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงาน ในรูปแบบการสัมมนาของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

10 มิย 63 13.30-14.30
15 มิย 63 8.30-9.30
29 กค 63 8.30-9.30
3 สค 63 8.30-9.30
10 สค 63 8.30-9.30
17 สค63 8.30-9.30

1
1
1
1
1
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1

2

82
82

1
1

82
82

82
82
82
82
82
82
82

1
1
1
1
1
1
2

82
82
82
82
82
82
41

สถานที่ /
ห้องเรี ยน

อาจารย์

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

10.30-11.30

จํานวนอาจารย์

5 มิย 63

จํานวนนิสิต

1

จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรี ยม

9.30-10.30

สอบปฏิบตั ิ

5 มิย 63

สอบบรรยาย

1

ประเมินในชั้นเรี ยน

8.30-9.30

สัมมนาเสริ มปฏิบตั ิ

5 มิย 63

สัมมนาเสริ มบรรยาย

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

หัวข้อ

Lec 1: An overview of exercise physiology and body
composition
Lec 2: Metabolic response and adaptation to exercise
Lec 3: Exercise in extreme environment - Temperature,
High altitude and acclimation, Pollution
Lec 4: Thermoregulation during exercise
Lec 5: Musculoskeletal response and adaptation to exercise
Lec 6: Physical fitness testing
Lec 7: Respiratory response and adaptation to exercise
Lec 8: Neuromuscular response and adpatation to exercise
Lecture examination 1 (Lec. 1-4)

หน้า 8

พิเศษ/
Head

ร่ วม
สอน

ร่ วม
สอน

JT

online

SK

online

SJ

online

KT
PAP
KV
SK
JT
SJ

online
online
online
online
online
301, 302

JT

มคอ. 3
10
11
12

24 สค 63

8.30-9.30

1

31 สค 63

8.30-9.30

1

7 กย 63

8.30-9.30

KV

online

82
41

Lec 9: Nutrition and ergogenic aid
Lec 10: Effects of exercise on reproductive and hormone
system
Seminar: Physical fitness testing

KT

online

KV

SJ

234/2, 419

2

41

Lecture examination 2 (Lec. 5-7)

SJ

JT

301, 302

82

1

82

Lec 11: Cardiovascular response and adaptation to exercise

2

82

2

41

Lecture examination 3 (Lec. 8-11)

SJ

JT

301, 302

1
1

3
3

82
82

2
2

41
41

1
4

3
18

82

2

41

Seminar: Clinical exercise physiology
Seminar: Clinical exercise physiology
Seminar: Clinical exercise physiology
18

SJ
SK
SJ

RBP
KT
JT

419, 305
419, 305
419, 305

1

16.30-17.00

13
14

14 กย 63

8.30-9.30

15

21 กย 63

8.30-9.30

16
17

28 กย 63
5 ตค 63

รหัสหน่วยกิต

1(1-0-2 )

0.5

82

1

82

3

82
82

1
2

2

82

1

8.30-9.30
8.30-9.30
11.30-12.30
รวม
11
รวม
15
1
15

1

0
0
0

0

0

2.5

0

29

0

หมายเหตุ: Physical fitness testing สัมมนาเนื้อหาเรื่อง Agility test , Power test; Body composition, Strenthening, Flexibility
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
1. นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
2. นิสติ ต้ องได้ คะแนนการสอบภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน

ระดับคะแนน

เกรด

80 -100

A

75 – 79.9

B+

70 – 74.9

B

60 – 69.9

C+

50 – 59.9

C

45 – 49.9

D+

40 – 44.9

D

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

-

0%

สอบภาคทฤษฎี

9, 13, 15

90 %

วิธีการประเมิน
การเข้ าชั้นเรียน

คุณธรรมจริยธรรม
1

(1.2, 1.3)

ความรู้
2.1,2.2, 3.1

พฤติกรรมในชั้นเรียน

2
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

3

ทักษะทางปัญญา
3.1

การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
ความรู้ในการสัมมนา

4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3

สัมมนากรณีศึกษา
สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในการพูด การเขียนและสามารถ
เลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสม

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

16, 17

5%

16, 17

5%

การประเมินผลการเรียน :
1. คะแนนภาคทฤษฏี
1.1 การสอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้ อที่ 1-4)
1.2 การสอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้ อที่ 5- 7)
1.3 การสอบบรรยายครั้งที่ 3 (หัวข้ อที่ 8 - 11)

90 %
32.7%
24.6 %
32.7%

2. คะแนนสัมมนา
2.1 การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์ความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา
2.2 ทักษะการสื่อสาร นําเสนอ ตอบคําถามในการสัมมนา
รวม

10 %
5%
5%
100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1.เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2.เว็บไซด์นติ ยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมิน
รายวิชา
เอกสารการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ควรมีเอกสารภาษาไทย

สิ่งที่ปรับปรุง
เอกสารการสอนมีความจําเป็ นที่ต้องมี
คําศัพท์ท่เี ป็ นภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นการ
ฝึ กให้ มีความคุ้นเคยกับคําศัพท์ทาง
วิชาชีพ นิสติ สามารถเข้ าพบอาจารย์
ผู้สอนในหัวข้ อนั้นๆเพื่อขอคําอธิบาย
เพิ่มเติมได้

สิ่งที่ขอการ
สนับสนุนจากคณะ
ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดทําแผนการสอบโดยระบุใน มคอ 3 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมิน
ก่อนนํามาใช้ สอบจริง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 12

มคอ. 3

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพร้ อมข้ อเสนอแนะแก้ ไขมานําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้ อมูลไปปรับปรุงรายวิชา
ต่อไป
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