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รายละเอียดของรายวิชา กบ 204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
PX204 Exercise Physiology
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียง 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

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

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน พ.ศ.2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. ระบุและอธิบายความหมาย ชนิด ระดับความหนัก ประโยชน์ และระบบการใช้ พลังงานในการ
ออกกําลังกายได้ อย่างถูกต้ อง (2.1, 2.2, 3.1)
2. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบประสาทและกล้ ามเนื้อ ระหว่างการออก
กําลังกายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
3. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนของ
เลือด ระหว่างการออกกําลังกายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
4. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสืบพันธุร์ วมทั้งระบบฮอร์โมนต่างๆ
ระหว่างการออกกําลังกายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
5. ระบุและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นอุณหภูมิ ระดับความสูง
มลภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมถึงการปรับอุณหภูมิของร่างกายระหว่าง
การออกกําลังกายและภายหลังการออกกําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
6. ระบุและแนะนําโภชนาการที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายและนักกีฬา และอธิบายอิทธิพล
ของสารกระตุ้นต่อการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย ขณะออกกําลังกายและภายหลังการออก
กําลังกายได้ (2.1, 2.2, 3.1)
7. อภิปรายหลักการและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ (3.1, 5.3)
8. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาสรีรวิทยาการออกกําลังกายทางคลินิก (2.1, 2.2, 3.1,
5.3)

1. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและนําเสนอข้ อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกและการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย ระหว่างและหลัง
การออกกําลั งกาย ผลของการฝึ กต่ อ ระบบต่ างๆ ของร่ างกาย ปั จจั ยที่มีผลต่ อ การออกกําลั งกาย และ
หลักการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

11 ชม./ภาคการศึกษา

ตามความ
ต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

4 ชม./ภาคการศึกษา

2 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาทําความเข้ าใจในรายวิชาแก่นิสิต และนําแผนการสอนรวมทั้ง Powerpoint การ
สอนของอาจารย์ โดยนิสติ สามารถเข้ าปรึกษาอาจารย์ผ้ ูสอนทุกหัวข้ อได้ ตลอดภาคการศึกษา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
 

  

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2 3 4

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2



3

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พั ฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติง าน
และดํา เนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1.
ไม่ประเมิน
2.
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจ ริ ต เสี ย สละ และสามารถจั ด การกับ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
3.
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง)
4.
ไม่ประเมิน
5.
ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ งในรายวิ ช าทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริ ม และจั ดกิจกรรมให้ มีการพั ฒ นาด้ านจิ ตสํานึ กสาธารณะโดยตระหนั กถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
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
นิสิตกายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ ท่เี ป็ นพื้ นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ความรับผิดชอบรอง)
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. ประเมิน ผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้ น เรี ยน เช่ น 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 นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพั ฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกําลังกายในสภาวะต่างๆ
3. การสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ าเกี่ยวกับการพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค
หรื อสภาวะต่ างๆ เพื่ อให้ เป็ นพื้ นฐานของวิ ชาการเรี ยนสาขากายภาพบําบั ดระบบหั วใจและ
ปอด
4. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
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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
ตนเองในศาสตร์ ของวิชาชีพ และศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อประโยชน์ในการพั ฒนาวิชาชีพ และสังคม
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสมั พั นธ์กันระหว่ างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ รูปแบบ
ของกิจกรรมกลุ่มเพื่ อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ระหว่ างผู้เรี ยนและผู้สอน อันจะ
นําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิ ด เห็ น ของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 6

มคอ. 3

เขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
1.
ไม่ประเมิน
2.
ไม่ประเมิน
3.
สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงาน ในรูปแบบการสัมมนาของนิสิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สอบบรรยาย

สั มมนา

ปฏิบัติ

บรรยาย

ครั้งที่

วันที่

ตารางการเรี ยนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ประมวลการสอน วิชา กบ 204 ชื่ อวิชา สรีรวิทยาการออกกําลังกาย หน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน 1 / ( 1-0-2 )
เวลา
หัวข้ อ
ผู้สอน

1

21 ส.ค.
60

8.30-9.30

1

Lec 1: An overview of exercise
physiology & body composition

2

28 ส.ค.
60

8.30-9.30

1

3

4 ก.ย. 60

8.30-9.30

4

11 ก.ย. 60

5

18 ก.ย. 60

อาจารย์
พิเศษ

อาจารย์

อาจารย์

สถานที่ /
อาจารย์ ห้ องเรีย
น

จินตนา

302

Lec 2: Metabolic response and
adaptation to exercise

สุ กลั ยา

302

1

Lec 3: Physical fitness testing

302

8.30-9.30

1

Lec 4: Musculoskeletal response
and adaptation to exercise

กนกวรรณ
วิชยั วงศ์
ประภาวดี

8.30-9.30

1

Lec 5: Neuromuscular response
and adpatation to exercise

จินตนา

302
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6

25 ก.ย. 60

8.30-9.30

7

2 ต.ค. 60

8.30-9.30

8

9 ต.ค. 60

8.30-9.30

9

16 ต.ค.
60

8.30-9.30

10

23 ต.ค.
60
30 ต.ค.
60

1
1

สุ กลั ยา

Lecture examination 1
(Lec. 1-3)

จินตนา

Lec 7: Cardiovascular response
and adaptation to exercise
Lec 8: Exercise in extreme
environment (high altitude)

1
1

302
นักวิชาการ
การศึกษา

302

ประภาวดี

302

สุ วฒั น์

302

วันปิ ยะมหาราช
8.30-9.30

1

Lec 9: Thermoregulation during
exercise

กนกวรรณ ทอง
โชติ

302

Lec 10: Effects of exercise on
reproductive and hormone
system
Lec 11: Nutrition and ergogenic
aid
ทบทวนเนื้ อหา Physical fitness
testing

กนกวรรณ ทอง
โชติ

302

กนกวรรณ วิชยั
วงศ์
จินตนา

302

11

6 พ.ย. 60

8.30-9.30

1

12

13 พ.ย.
60
20 พ.ย.
60

8.30-9.30

1

13

Lec 6: Respiratory response and
adaptation to exercise

8.30-9.30
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14
15
16

27 พ.ย.
60
27 พ.ย.
60
4 ธ.ค. 60
11 ธ.ค.
60
18 ธ.ค.
60
18 ธ.ค.
60

8.30-9.30
1
16.30-17.30

1

8.30-9.30

1

8.30-9.30

Lecture examination 2
(Lec. 4-7)
Seminar: Clinical exercise
physiology
Seminar: Clinical exercise
physiology
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

สุ วฒั น์

จินตนา

302

จินตนา

สุ วฒั น์

302

สุ วฒั น์

ประภาวดี

302

สุ กลั ยา
กนกวรรณ
Seminar: Clinical exercise
ทองโชติ
physiology
18
16.30-17.30
1 Lecture examination 2
สุ วฒั น์
จินตนา
(Lec. 8-11)
รวม
11
0
4
3
15
หมายเหตุ: ทบทวนเนื้อหาเรื่อง Agility test , Power test; Body composition, Strenthening, Flexibility
คณาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (Formative feedback) เพื่อการพัฒนานิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอคือ หลังการสอบบรรยายแต่ละรอบ และการสัมมนาทุกครั้ง
17

8.30-9.30
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
1. นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
2. นิสติ ต้ องได้ คะแนนการสอบภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
ระดับคะแนน

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 ้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

พฤติกรรมการทํางานกลุม่

-

0%

สอบทฤษฎีปลายภาค

7, 14, 18

90 %

วิธีการประเมิน
การเข้ าชันเรี
้ ยน

คุณธรรมจริยธรรม
1

1.2, 1.3
(ความรับผิดชอบรอง)
ความรู้
2.1,2.2, 3.1

พฤติกรรมในชันเรี
้ ยน

2
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ทักษะทางปัญญา
3.1

สัมมนา
การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

15-17

5%

15-17

5%

3

4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3

สัมมนากรณีศกึ ษา
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
การนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

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

90 %
30%
30%
30%
รวม

10 %
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.เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมิน
โดยนิสิต
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาจะแจ้ ง
ให้ อาจารย์ ผ้ ู สอนในแต่ ล ะหั ว ข้ อ
จั ด เต รี ย ม เนื้ อ ห า ก า ร ส อ น ใ ห้
เหมาะสมกับเวลาในการสอน
แนะนําแหล่งค้ นคว้ าเพิ่มเติมที่
น่าเชื่อถือ จัดช่วงเวลาให้ นิสิตได้
ปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาระหว่าง
กลุ่ม และส่งงานให้ อาจารย์ก่อน 1
สัปดาห์ก่อนนําเสนอเพื่อปรับปรุง
แก้ ไขรายงานก่อนการนําเสนอ
ยกตัวอย่างการนําความรู้ไปใช้ ใน
รายวิชาอื่น ๆ และในกรณีตัวอย่าง
ทางวิชาชีพในระหว่างการเรียนเพื่อ
เป็ นการเชื่อมต่อความรู้ส่วู ิชาในชั้นปี
ต่อๆไป เช่น การตรวจประเมินทาง

สิ่งที่ปรับปรุง

สิ่งที่ขอการ
สนับสนุนจากคณะ

อาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิชาจะแจ้ งให้
อาจารย์ผ้ ู สอนในแต่ ละหั วข้ อจั ดเตรี ยม
เนื้ อหาการสอนให้ เหมาะสมกับ เวลาใน
การสอน
ให้ นิสิตติดตามแหล่ งอ้ างอิงจากหนั งสือ
อ้ างอิงที่อาจารย์แนะนํา

ไม่มี

เน้ นให้ นิสิตนําความรู้จากการสัมมนาไป
ใช้ ในการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าในชั้ น ปี 3
และ 4 ต่อไป

ไม่มี
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กายภาพบําบัดระบบหัวใจและปอด
(กบ251) กายภาพบําบัดในระบบ
หัวใจและปอด (กบ351) ในชั่วโมง
การสัมมนาของ Clinical exercise
physiology
เพิ่ มจํานวนครั้ งในการสอบจาก 2 ครั้ ง ขอใช้ เวลาและ
จัดเวลาการสอบให้ มีหัวข้ อที่จะสอบที่ เป็ น 3 ครั้ง
สถานที่ ในช่วง
เหมาะสม (จากสอบ 2 ครั้ง เป็ น 3
นอกเวลา
ครั้ง)
(16.30-17.30
น.) 2 ครั้ง

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบทั้งปฏิบัติและข้ อเขียนก่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนใน
รายวิชาแต่ละหัวข้ อที่รับผิดชอบ
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจข้ อสอบของคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้
ร่วมสอน
- การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากคณาจารย์ผ้ ูร่วมสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี าร
สัมมนา การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
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