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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวิชา กภ 321 การรักษาด้วยการออกก าลงักายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
สาขากายภาพบ าบัด 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
กภ 321 การรักษาด้วยการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

PTX 321 Therapeutic exercise in patients with non-communicable diseases 

2. จ านวนหน่วยกติ 

1 (0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพกายภาพบ าบดั กลุ่มการรักษาดว้ยไฟฟ้าและการเคล่ือนไหว 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.จินตนา  ตนัหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชาหลกั 
อ.สุวฒัน์     จิตรด ารงค ์ suwatj@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชารอง 
อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนนัตสินธ์ saitida@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อ.วาสนา   เตโชวาณิชย ์ wassana@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อ.ดร.ยภุาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อ.ดร.ธิติมาศ วินยัรักษ ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อ.พิมพพ์ร กลว้ยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานท่ีเรียน 

ออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle  

ภาคปฏบิัติ และสมัมนา ห้อง 248, 308, ห้อง whirlpool คณะกายภาพบ าบัด  

และภาคปฏบิัติ ที่สระน า้ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

1 กรกฏาคม 2565 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

เพื่อใหนิ้สิต ELO 
1. แสดงออกถึงการมีคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ 

รับผิดชอบ ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ (Apply) 

1 

2. วิเคราะห์ และออกแบบการออกก าลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม (Apply) 
2,8,10 

3. เลือกวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ประกอบและประยุกต์การออกก าลังกายได้
เหมาะสมในกรณีตัวอย่างจ าลอง (Apply) 

4,8,10 

4. ปฏบิัติวิธกีารออกก าลังกายแต่ละชนิด ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Apply) 3,4,5 
5. ประยุกต์แนวทางในการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเร้ือรังไม่ติดต่อแต่ละชนิด 

และธาราบ าบัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อน ามาอภิปราย โดยสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (Apply) 

2, 3 

หมายเหตุ  

ELO 1 = Take responsibility for their learning and professional development. 

ELO 2 = Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 

ELO 3 = Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis, management and communication) 

ELO 4 = Demonstrate a professional altruism.  

ELO 5 = Comply with all relevant standards and regulations, and practice within the rules of professional conduct. 

ELO 8 = Analyze the impact of health and disease on physiological, individual and societal levels. 

ELO 10 = Develop an understanding of key issues in healthcare delivery, through application of theoretical knowledge and skills. 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  
จัดให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การออกกาลังกายเพื่อการรักษาและธาราบาบัดในภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิค ความ ดันโลหิตสูง 

ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน และภาวะอ้วน 

 

จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

2. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนท่ีตอ้งการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์ 

 

3. ความรับผิดชอบหลกั/ความรับผิดชอบรอง 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทกัษะการ 
วิเคราะห์
เชิง ตวัเลข 
การ ส่ือสาร 
และ การใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
พิสยั 

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

⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫    
 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สดัส่วนการประเมิน ร้อยละ 3 

บรรยาย/ 

สมัมนาเสริมบรรยาย 
สอนเสริม 

ฝึกปฏิบติั/สมัมนาเสริม

ปฏิบติั 
ศึกษาดว้ยตนเอง 

- 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏิบติัการ 3 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนาเสริมปฏิบติั 27 ชม./

ภาคการศึกษา 

8 ชม./ภาคการศึกษา 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสตัย ์ มีวินยั 

ตรงต่อเวลา 

 

 

 

 

 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในรายวิชา 

- ฝึกปฏบิัติ ท ากจิกรรม 

ส่งเสริมให้เกดิความซ่ือสตัย์ มีวินัย 

และตรงต่อเวลา 

- ชี้แจงกฏระเบียบและแนวปฏบิัติ

ในการเรียนการสอนให้ชัดเจนใน

ทุกรายวิชา 

-สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสตัย์

และการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 

การมีส่วนร่วมอภิปราย การ

น าเสนอในชั้นเรียน 

1.2 ไม่ประเมิน   

1.3 ไม่ประเมิน   

1.4 ปฏิบติัตามหลกั 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพตลอดจนสิทธิ

พื้ นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานทาง

กายภาพบ าบดั 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ในหัวข้อปฏบิัติการ 

สมัมนา   

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน

จิตส านึกสาธารณะโดยตระหนักถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่

มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน 

และสงัคมโดยรวม   

- ส่งเสริม ให้มีการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการ

ด ารงชีพและการปฏบิัติงาน 

-สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสตัย์

และการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 

การมีส่วนร่วมอภิปราย การ

น าเสนอในชั้นเรียน ความ

รับผิดชอบ 

1.5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ 

ผู้ใช้บริการได้รับรู้  

และเข้าใจสิทธขิองตนเองใน

การรับบริการ 

1.6 เคารพในคุณค่า

ศกัด์ิศรี ของความเป็น

มนุษย ์และสามารถจัดการ

กบัปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรม ในทุก

สถานการณ ์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

2 ความรู้ 
สดัส่วนการประเมิน ร้อยละ 53 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 ไม่ประเมิน  - - 

2.2 สามารถอธิบายความรู้

พื้ นฐานวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์

ของวิชาชีพกายภาพบ าบัดทั้ง

- ประเมินจากการสมัมนา และ

การสอบภาคปฏบิัติ 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขา

วิชาชีพ ระบบสุขภาพ 

กฎหมาย ความรูด้า้นการ

จัดการ การบริหารงานบริการ

กายภาพบ าบดัหรือสาขาวิชา

อื่นที่เกีย่วขอ้ง 

สมัมนา และภาคปฏบิัติ 

โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการ

บรรยาย การฝึกปฏบิัติ 

ร่วมกบัการสมัมนา 

การอภิปราย การค้นคว้า             

(ประเมินในชั้นเรียน)  

 

2.3 สามารถอธิบาย

สาระส าคญัของศาสตรที์่เป็น

วิชาชีพกายภาพบ าบดัเพือ่ให้

ความรุใ้นการส่งเสริมป้องกนั

การเกิดโรคหรือภาวะต่างๆได้

อย่างถูกตอ้ง 

การวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา 

กรณีศึกษา การสมัมนา 

โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

2.4 ไม่ประเมิน - - 

 

3 ทักษะทางปัญญา 
สดัส่วนการประเมิน  ร้อยละ 37 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ 

ทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตค์วามรู้

ใหเ้กิดประโยชน ์ 

 

- จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้า

หาความรู้ ด้วยตนเอง และน า

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 

- ก าหนดมาตราฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมใน

ชั้นเรียน 

- ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ 

(ประเมินในชั้นเรียน)  

- การประเมินตนเองของผู้เรียน  

3.2 สามารถคิดอย่างเป็น

ระบบและแกไ้ขปัญหาได ้

 - ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษา

เพื่อให้นิสติได้เรียนรู้วิธี

วิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณา

การความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ ์

สถานการณต่์างๆ 

โดยใชค้วามรูเ้ป็นฐาน 

- เลือกปัญหากรณีศึกษา

ให้นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้น

เรียน และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในทุกมิติได้อย่างสมดุล 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ 

ทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

- น าเสนออภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็และสะท้อนคิดใน

ชั้นเรียน 

3.4 ไม่ประเมิน - - 

3.5 

สามารถวางแนวทางในการท า

งานทางกายภาพบ าบดั 

แก่ประชาชนอย่างปลอดภยัโด

ยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพแล

ะความรูอื้่นที่เกีย่วขอ้ง 

- ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีใน

การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  

- จัดสัมมนาโดยนิสิตน าเสนอ

ความรู้ทางวิชาการ 

งานวิจัยและนวัตกรรมที่

เกี่ยวกบัสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เชิง

วิชาการอย่างสร้างสรรค์  

- การท างานที่ได้รับมอบหมาย

โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และ

ค้นคว้า และน าเสนอรายงาน

กรณีศึกษา  

 

- ก าหนดมาตราฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมใน

ชั้นเรียน 

- ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ 

(ประเมินในชั้นเรียน)  

- การประเมินตนเองของผู้เรียน  

3.6 

สามารถค้นคว้าและประเมินหลั

กฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้

หรือบูรณาการกบัความรู้ในศาส

ตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทา

งปฏบิัติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3.7 สามารถพัฒนาทกัษะ

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

 

4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สดัส่วนการประเมิน  ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกบั

ผูอื้่นในฐานะผูน้ าและ

ผูร่้วมงานได ้

- จัดกจิกรรมการท ากรณีศึกษา

เพื่อให้นิสติฝึกการปรับตัวการ

ท างานร่วมกบัผู้อื่น และรับฟัง

ความคิดเหน็ของเพื่อนร่วมกลุ่ม 

-ก าหนดมาตราฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคิดกจิกรรมในชั้นเรียน

ในการสมัมนากรณีศึกษาและ

รายงานกรณีศึกษา 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

4.2 มีความรบัผิดชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

- เลือกประเดน็ที่เป็นปัญหา

สงัคมที่เกี่ยวกบัสขุภาพเพื่อให้

นิสติเรียนรู้และตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง

กระตุ้นให้คิดหาวิธทีี่จะมีส่วน
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา

โดยเร่ิมต้นจากตัวนิสติเอง 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ  

1. สอดแทรกแนวคิดผ่าน

กจิกรรมเพื่อฝึกให้นิสติสามารถ

ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ 

4.4 มีจิตบริการและมี

ปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บั

ผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานหรือ

ผูบ้งัคบับญัชา 

1.จัดกจิกรรมกลุ่มกรณีศึกษา

เพื่อผลักดันให้เกดิการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน เพื่อน าไปสู่

การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล การท างานเป็น

ทมี การแสดงออกของภาวะ

ผู้น า ตลอดจนกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตน  

-ก าหนดมาตราฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคิดกจิกรรมในชั้นเรียน

ในการสมัมนากรณีศึกษาและ

รายงานกรณีศึกษา 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

4.5 มีความรับผิดชอบใน

การพัมนาตนเอง และวิชาชีพ 

 
 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สดัส่วนการประเมิน  ร้อยละ 2 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ        

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข                

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้

หรือประเดน็ปัญหา 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมิน

การเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพื่อนร่วมชั้นจา

กการสมัมนา 

-ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็จากการ

สมัมนากรณีศึกษา การท า

รายงานกรณีศึกษา 

5.2 สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในการ

น าเสนอกรณีศึกษา การฝึก

ปฏบิัติการ  

5.3 ไม่ประเมิน - ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการ

สบืค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือ

ได้ 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 8 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ        

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข                

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศที่เหมาะสม

ประกอบการน าเสนองาน 

 

 

 6.   ดา้นทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลกัสูตร  

ไม่ประเมิน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

นิสิต กลุ่มท่ี 1 

สัป
ดา

ห์ที่
 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

าเส
ริม

บร
รย

าย
 

สัม
มน

าเส
ริม

ปฏ
ิบัต

ิ 

ปร
ะเม

ินใ
นชั้

นเ
รีย

น 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

จำ
นว

นชั่
วโ

มง
ที่ใ

ช้ใ
นก

าร
เต

รีย
ม

คว
าม

พร้
อม

ก่อ
นแ

ละ
หล

ังก
าร

เรีย
น

แล
ะเต

รีย
มส

อบ
แล

ะท
ำกิ

จก
รร

มที่
ได

้รับ
มอ

บห
มา

ย 

จำ
นว

นน
ิสิต

 

จำ
นว

นอ
าจ

าร
ย์ 

สัด
ส่ว

นอ
าจ

าร
ย์ 

:น
ิสิต

 

หัวข้อ 

อาจารย์ 

สถานที ่/ 
ห้องเรียน 

พิเศษ/
Head 

ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 
ร่วม
สอน 

ร่วม
สอน 

ร่ว
ม
สอ
น 

ร่วม
สอน 

1 31 ตค 65 08.30-09.00              0.5 85 1 85 Oriented รายวิชา จินตนา        online 

  09.00-10.30        1.5 85   เลขที่ 1-85: Active lerning (Hydrotherapy)               online  

 1 พย 65 13.30-17.30    3 1   
 

43 2 22 เลขที่ 1-43: Therapeutic exercise for hypertension (15%) สุวัฒน์ พิมพ์พร       248 

      3 1   
 

42 2 21 เลขที่ 44-85: Therapeutic exercise for obesity (15%) จินตนา รุจิรวรรณ       308 

 7 พย 65 07.30-10.30  3      
 

42 3 14 เลขที่ 44-85: Pool therapy วาสนา สายธิดา ธิติมาศ      สระน้ำ 

          
 

43   
เลขที่ 1-43: active leranning (Therapeutic exercse for 
DM, HT,Obesity, DLP)          

 8 พย 65 13.30-17.30        
 

43 2 22 เลขที่ 1-43: Therapeutic exercise for obesity (15%) จินตนา รุจิรวรรณ       308 

          
 

42 2 21 
เลขที่ 44-85: Therapeutic exercise for hypertension 
(15%) สุวัฒน์ ยุภาภรณ์       248 

 14 พย 65 08.30-10.30    2    
 

43 2 22 เลขที่ 1-43: Whirlpool ยุภาภรณ์ จินตนา       
ห้อง 

Whirlpool 

          
 

42   
เลขที่ 44-85: active leranning (Therapeutic exercse for 
DM, HT,Obesity, DLP)          

 15 พย 65 13.30-17.30    3 1   
 

43 2 22 เลขที่ 1-43: Therapeutic exercse for dyslipidemia (15%) จินตนา รุจิรวรรณ        

      3 1   
 

42 2 21 
เลขที่ 44-85: Therapeutic exercise for diabests mellitus 
(15%) สุวัฒน์ สายธิดา        
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 21 พย 65 08.30-10.30        
 

42 2 21 เลขที่ 44-85: Whirlpool จินตนา 
รุจิรว
รรณ       

ห้อง 
Whirlpool 

  08.30-10.30        
 

   
เลขที่ 44-85: active leranning (Therapeutic exercse for 
DM, HT,Obesity, DLP)          

 22 พย 65 13.30-17.30        
 

43 2 22 
เลขที่ 1-43: Therapeutic exercise for diabests mellitus 
(15%) สุวัฒน์ สายธิดา        

          
 

42 2 21 
เลขที่ 44-85: Therapeutic exercise for dyslipidemia 
(15%) จินตนา รุจิรวรรณ        

5 28 พย 65 07.30-10.30        
 

43 4 11 เลขที่ 1-43: Pool therapy วาสนา สายธิดา จินตนา สุวัฒน์     สระน้ำ 

  08.30-10.30        
 

43   
เลขที่ 1-43: active leranning (Therapeutic exercse for 
DM, HT,Obesity, DLP)     

 
    

6 29 พย 65 13.30-17.30    4    
1 

85 4 21 
เลขท่ี 1-85: Case study (Therapeutic exercse for DM, 
HT,Obesity, DLP) (15%) สุวัฒน์ จินตนา สายธิดา 

รุจิรว
รรณ 

 
   

248, 308 

7 6 ธค 65 13.30-15.30    2    
 

43 2 22 เลขที่ 1-43: Hydrotherapy (20%) วาสนา สายธิดา         สระน้ำ 

  15.30-17.30        
 

42 2 21 เลขที่ 44-85: Hydrotherapy (20%) วาสนา สายธิดา         สระน้ำ 

8 13 ธค 65 13.30-14.30    1    
 

85 2 43 เลขที่ 1-85: Pool therapy วาสนา สายธิดา         online 

  14.30-16.30    2    
 

85 2 43 เลขที่ 1-85: Whirlpool วาสนา สายธิดา         online 

  รวม 0 6 0 18 6 0 0 
 

   30          

          
 

             

 

หมายเหตุ  

1.ปฏบัิติการในหัวข้อต่อไปนี้ศึกษาจาก case study: Therapeutic exercse for DM, HT,Obesity, DLP   

2. คณาจารย์ให้การแนะน า (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ ทุกคร้ังหลังเรียนทั้งหัวข้อฝึกปฏบัิติและสมัมนา           
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รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   

• การประเมินผล 
กจิกรรมท่ี 1. การสอบบรรยาย                    - 
กจิกรรมท่ี 2. การสอบปฏิบัติ                                          60 % 
กจิกรรมท่ี 3. สัมมนาเสริมปฏิบัติการ        40% 

       รวม      100% 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

1. นิสิตตอ้งมาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนภาคปฏิบติัตอ้งไม่ต ่ากวา่ 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือวา่ผา่นการประเมิน 

 

• เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์ 

นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ ระดบัคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

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 

  

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. Thompson PD, Arena R, Riebe D, Pescatello LS; American College of Sports Medicine. ACSM's 

new preparticipation health screening recommendations from ACSM's guidelines for exercise testing 

and prescription. 10th edition. Wolters Kluwer Health Publishers, New York: 2020 

2. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise, foundation and technique. 4th edition. F.A. Davis  

 company, Philadelphia 2002 

3. Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. 5th edition; F.A. 

Davis company Philadelphia; 2007. 
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4. Gravis M, Garrison SJ, H art KA, Lehmkuhl  LD. Physical medicine and rehabilitation: the 

complete approach. Back Well Science, 2000 

5. Sullivan PE. An integrated approach to therapeutic exercise: theory and clinical approach. 

Reston, A Prentice –Hall, Verginia, 1982 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

- การส่ือสารและส่งขอ้เสนอแนะของนิสิตผา่นแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบติัการ ท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมาย 
-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมิน
รายวิชาและ มคอ  

การด าเนินการปรับปรุง ความตอ้งการ
สนบัสนุนจาก
สาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- พิจารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงค์รายวิชา การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถท าให้เกิดการ

เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวแ้ละวิธีการประเมินผลท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 
- การก าหนดเกณฑป์ระเมินการสัมมนา/รายงาน การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปรายและ

พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจากการให้คะแนนในการน าเสนอและสัมมนาคร้ังสุดทา้ยของนิสิตแต่ละบุคคล
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

- ตดัเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารย ์
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- น าขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง โดยน าไปปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
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- น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิต เพื่อพฒันาเน้ือหา
สาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั 

- ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


