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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
----------------------------- 

 
รหัสรายวิชา 654241  ช่ือรายวิชา การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย (Promotion of Physical Performance) 

จํานวนหนวยกิต 2 (1-3) หนวยกิต 
 
เงื่อนไขรายวิชา    มีรายวิชาบังคับกอน  มีรายวิชาบังคับรวม  ไมมีเงื่อนไข 
 
รายวิชาระดับ    ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
จํานวนชั่วโมงที่ใชสอน  บรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห ปฏบัิติการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
    ฝกงาน – ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 
สังกัดคณะ สหเวชศาสตร ภาควิชา กายภาพบําบัด 
ใชสําหรับ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
          ปกติ 
          นานาชาติ 
 
รายชื่อผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยวีระพงษ ชิดนอก 
รายชื่อผูประสานงานรายวิชา อาจารยมัทนา อังศุไพศาล 
 
รายชื่อผูสอน 
 1. อาจารยวีระพงษ ชิดนอก ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
 2. อาจารยมัทนา อังศุไพศาล ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
 3. อาจารยทวีวัฒน เวียงคํา ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 

4. อาจารยรัมภรดา อินทโฉม ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
5. อาจารยสุวลี นามวงษา ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
6. อาจารยโอปอร วีรพันธุ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
7. อาจารยวรุณนภา ศรีโสภาพ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
8. อาจารยกิติยา โกวิทยานนท งานกายภาพบําบัด หนวยเวชกรรมฟนฟู รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
9. ดร.เสาวนีย เหลืองอราม ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
10. คุณธารารัตน กิตติตระการ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 
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คําอธิบายรายวิชา (Course Description)    
การเสริมสรางสุขภาพที่ดีโดยองครวม อันไดแก การเสริมสรางสมรรถนะทางกายและการประยุกตใชการนวด  การทํา

สปา โดยเรียนรูหลักการ องคประกอบ วิธีการทดสอบ และการฝกฝนสมรรถภาพทางกาย ซึ่งไดแก การวัดสัดสวนของรางกาย 
ความทนทาน ความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความออนตัว ความแคลวคลองวองไว สมดุลการทรงตัว การประสานสัมพันธของ
ระบบประสาทและกลามเนื้อ  พรอมทั้งการประยุกตใชการนวดตามแบบแผนไทย แบบแผนสวีดิช การนวดน้ํามันและใชกล่ินบําบัด 
เพื่อผอนคลาย รวมทั้งการนวดทารกและสตรีมีครรภ การบริหารจัดการในศูนยสงเสริมสุขภาพและความงาม 

The holistic ways to promote physical performance, including: the promotion of fitness, massage and spa. 
To study the definition, principles, components, fitness- testing and skill practice of physical performance such as 
body composition measurement, endurance, strength, power, speed, flexibility, agility, balance, neuromuscular 
coordination, including to apply Thai-, oil-, and Swedish- massage, aromatherapy, massage in baby and pregnant 
women. The management of fitness and spa business 
 
ประมวลการเรยีนรายวิชา (Course Outline) 
1. วัตถุประสงค (Objective)  
 1.1 ดานพุทธพิสัย เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 

1.1.1 อธิบายหลักการ องคประกอบ วิธีการเสริมสราง และทดสอบสมรรถภาพทางกายในดานความทนทาน 
ความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความออนตัว ความแคลวคลองวองไว สมดุลการทรงตัว การประสานสัมพันธของระบบประสาทและ
กลามเนื้อ การวัดสัดสวนของรางกายและการวัดองคประกอบของรางกายได 
  1.1.2 อธิบายหลักการและวิธีการในการประยุกตใชการนวดตามแบบแผนไทย แบบแผนสวีดิช การนวดน้ํามัน
และใชกล่ินบําบัดเพื่อผอนคลาย รวมทั้งการนวดทารกและสตรีมีครรภ การบริหารจัดการในศูนยสงเสริมสุขภาพและความงาม 
 1.2 ดานทักษะพิสัย เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 
  1.2.1 มีทักษะในการทดสอบสมรรถภาพทางกายในดานความทนทาน ความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความออน
ตัว ความแคลวคลองวองไว สมดุลการทรงตัว การประสานสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ รวมทั้งการวัดสัดสวนและ
องคประกอบของรางกายไดอยางถูกตอง 

1.2.2 มีทักษะในการประยุกตใชการนวดตามแบบแผนไทย แบบแผนสวีดิช การนวดน้ํามันและใชกล่ินบําบัด
เพื่อผอนคลาย รวมทั้งการนวดทารกและสตรีมีครรภไดอยางถูกตอง  

1.3 ดานจิตพิสัย เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ  
  1.3.1 มีจิตสํานึกที่ดี เล็งเห็นถึงประโยชนและคุณคาของความรูที่ไดรับ และตระหนักถึงความสําคัญของ
รายวิชาในการนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอนไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรักและสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
เรียนและการทํางานกลุม  
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2. เนื้อหาโดยละเอียด 

บทที่ หัวขอ เนื้อเรื่อง 
จํานวน
คาบ 

1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย 
(Basic knowledge physical fitness 
testing) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 

2 การวัดสัดสวนของรางกาย 
(Anthropometry) 
 

การวัดสัดสวนของรางกาย 
 
ปฏิบัติการ 
การวัดสัดสวนของรางกาย 

2 

3 องคประกอบของรางกาย 
(Body Composition) 
 

องคประกอบของรางกาย 
 
ปฏิบัติการ 
การวัดองคประกอบของรางกาย 

4 

4 สมรรถภาพทางกายในดานความแข็งแรง
และพลัง 
(Muscular strength and power) 
 

หลักการ องคประกอบ วิธีการเสริมสรางและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในดานความแข็งแรงและพลัง 
 
ปฏิบัติการ 
วิธีการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกายในดาน
ความแข็งแรงและพลัง 

4 

5 สมรรถภาพทางกายในดานความทนทาน
ข อ ง ร ะ บ บ ก ล า ม เ นื้ อ (Muscular 
Endurance) สมรรถภาพทางกายในดาน
ความออนตัว (Flexibility) 
 

หลักการ องคประกอบ วิธีการเสริมสรางและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในดานความทนทานของระบบ
กลามเนื้อ สมรรถภาพทางกายในดานความออนตัว 
 
ปฏิบัติการ 
วิธีการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกายในดาน
ความทนทานของระบบกลามเนื้อ ในดานความออนตัว 

4 

6 สมรรถภาพทางกายในดานความสามารถ
ในการทรงตัวของรางกาย (Balance) ใน
ดานความเร็วและความคลองแคลววองไว  
(Speed and agility)  
 

หลักการ องคประกอบ วิธีการเสริมสรางและทดสอบใน
ดานการทรงตัวของรางกาย ในดานความเร็วและความ
คลองแคลววองไว 
ปฏิบัติการ 
วิธีการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกายในดาน
การทรงตัวของรางกาย  ในดานความเร็วและความ
คลองแคลววองไว 

4 
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บทที่ หัวขอ เนื้อเรื่อง 
จํานวน
คาบ 

7 สมรรถภาพทางกายในดานความสามารถ
ในการประสานงานระหวางประสาทกับ
กลามเนื้อ 
(Co-ordination) 

หลักการ องคประกอบ วิธีการเสริมสรางและทดสอบใน
ดานการประสานงานระหวางประสาทกับกลามเนื้อ 
ปฏิบัติการ 
วิธีการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกายในดาน
การประสานงานระหวางประสาทกับกลามเนื้อ 

4 

8 สมรรถภาพทางกายในดานความทนทาน
ของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด 
(Cardiopulmonary Endurance) 
 

หลักการ องคประกอบ วิธีการเสริมสรางและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในดานความทนทานของระบบปอด 
หัวใจ และไหลเวียนเลือด 
ปฏิบัติการ 
วิธีการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกายในดาน
ความทนทานของระบบปอด หัวใจ และไหลเวียนเลือด 

4 

9 Integrate Physical Performance Integrate Physical Performance 4 
10 Introduction to massage 

บทนําสูการนวด 
Principles, effects of massage, massage technique, 
indications, contraindications and precautions 

4 

11 Thai Massage and Thai medicine 
การนวดแผนไทยและการแพทยแผนไทย 

- Definition  and principle of reflexiology 
- Indication and contraindication 
- Benefits of reflexiology 
- Techniques of reflexiology 

8 

12 Swedish Massage 
การนวดสวีดิช 

- Definition of Swedish massage  
- Purpose of Swedish massage 
- Benefits of Swedish massage  
- Techniques of Swedish massage 

4 

13 Oil and Aroma Massage 
การนวดน้ํามันรวมกับการใชสุคนธบําบัด 

- History and concept of oil and aroma massage 
- Goal of oil and aroma massage 
- Benefits of oil and aroma massage 
- Techniques of oil and aroma massage 
- VDO demonstration 

4 
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บทที่ หัวขอ เนื้อเรื่อง 
จํานวน
คาบ 

14 Massage in baby and pregnant 
women  
การนวดสําหรับทารกและสตรีมีครรภ 

- Benefits of massage in baby and pregnant women 
- Therapeutic massage for baby and pregnant 
women 
- Techniques of therapeutic massage 

4 

15 Visiting Fitness and Medical Spa 
Business 
ศึกษาดูงานฟตเนสและธุรกิจสปาทาง
การแพทย 

- Gym and spa facility 
- Personal training 
- Group exercises 
- VDO presentation 

4 

 
 
3. การดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
 3.1 ภาคบรรยาย 

- ฟงบรรยายในชั้นเรียน รวมกับการฉายสไลด (Power point) และวิดิทัศน 
- นิสิตอภิปรายความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองและจากการฝกปฏิบัติการตามที่ไดรับ

มอบหมายจากอาจารย 
 3.2 ภาคปฏิบัติ 

- ฝกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายในดานความทนทาน ความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความออนตัว 
ความแคลวคลองวองไว สมดุลการทรงตัว การประสานสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อตามที่ผูสอนจัดใหมีการเรียนการ
สอนในแตละครั้ง 
  - ทํารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในดานความทนทาน ความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความออน
ตัว ความแคลวคลองวองไว สมดุลการทรงตัว การประสานสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ 
  - ฝกปฏิบัติการนวดตามแบบแผนไทย แบบแผนสวีดิช การนวดน้ํามันและใชกล่ินบําบัดเพื่อผอนคลาย รวมทั้ง
การนวดทารกและสตรีมีครรภไดอยางถูกตอง  
 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 4.2 หุนจําลอง/แบบจําลอง 
 4.3 อุปกรณที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพ 
 4.4 อุปกรณที่ใชในการวัดสัดสวนและองคประกอบของรางกาย 
 4.5 กระดาน และจอภาพ 
 4.6 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ และแผนใส 
 4.7 เครื่องฉายสไลด และสไลด 
 4.8 เครื่องฉายวีดทีัศน 
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5. การวัดและประเมินผล 
 5.1 เกณฑการวัดผล แบงออกเปน 3 สวน คือ 
  - สอบกลางภาค    40 เปอรเซ็นต 
   ภาคบรรยาย    20 เปอรเซ็นต 
   ภาคปฏิบัติการ    20 เปอรเซ็นต 
  - สอบปลายภาค    50 เปอรเซ็นต 
   ภาคบรรยาย    25 เปอรเซ็นต 
   ภาคปฏิบัติการ    25 เปอรเซ็นต 

- การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ การเขาเรียน ความตั้งใจ 
และการมสีวนรวมในชั้นเรียน การแตงกาย 5 เปอรเซ็นต 

  -  รายงาน และการนําเสนอรายงาน  5 เปอรเซ็นต 
 

5.2 เนื้อหาการสอบภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัติ และน้ําหนักคะแนน  เปนดังนี้ 
 - ภาคบรรยายและปฏิบัติการทั้งหมด คิดเปน 90 เปอรเซ็นต โดยมีรายละเอียดน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
ลําดับ เรื่อง ชวงที่สอบ เปอรเซ็นต 

1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กลางภาค 5 
2 การวัดสัดสวนของรางกายและองคประกอบของรางกาย กลางภาค 10 
3 สมรรถภาพทางกายในดานความแข็งแรงและพลัง กลางภาค 5 
4 สมรรถภาพทางกายในดานความทนทานของระบบกลามเนื้อและดานความ

ออนตัว 
กลางภาค 5 

5 สมรรถภาพทางกายในดานความสามารถในการทรงตัวของรางกาย ดาน
ความเร็วและความคลองแคลววองไว 

กลางภาค 5 

6 สมรรถภาพทางกายในดานความสามารถในการประสานงานระหวาง
ประสาทกับกลามเนื้อ 

กลางภาค 5 

7 สมรรถภาพทางกายในดานความทนทานของระบบหัวใจและระบบไหลเวียน
เลือด 

กลางภาค 5 

รวมคะแนนภาคบรรยายและปฏิบัติการกลางภาค 40 
8 Integrate Physical Performance กลางภาค 5 
9 บทนําสูการนวด ปลายภาค 5 

10 การนวดแผนไทยและการแพทยแผนไทย ปลายภาค 14 
11 การนวดสวีดิช ปลายภาค 7 
12 การนวดน้ํามันรวมกับการใชสุคนธบําบัด ปลายภาค 7 
13 การนวดสําหรับทารกและสตรีมีครรภ ปลายภาค 7 
14 ศึกษาดูงานฟตเนสและธุรกิจสปาทางการแพทย ปลายภาค 5 

รวมคะแนนภาคบรรยายและปฏิบัติการปลายภาค 50 
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5.3 เกณฑการประเมินผล แบงออกเปน 2 สวน คือ 
  - อิงกลุม (T-score, Mean±SD) 
  - อิงเกณฑ เกรดเรียงตามลําดับ A B+ B C+ C D+ D F 
    A  =  79.5 -100 
    B+ = 74.5-79.49 
    B = 69.5-74.49 
    C+  = 64.5-69.49 
    C = 59.5-64.49 
    D+ = 54.5-59.49 
    D = 49.5-54.49 
    F  < 49.5 
6. แหลงคนควาขอมูลเพ่ิมเติม 
 6.1 ขอมูลในสารสนเทศ 

- http://www.ausport.gov.au/aismain.html 
- http://www.css.edu/asep 
- http://www.totalfitnessguide.com 
- http://www.atozfitness.com 
- http://www.google.com 

 6.2 หนังสือ/ตํารา ที่ใชอานประกอบ 
  1. ธวัช วีระศิริวัฒน.  หลักและการฝกกีฬา.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร 2538. 
  2. ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย. การฝกสมรรถภาพทางกาย.  กรุงเทพมหานคร: ไทย
มิตรการพิมพ 2536. 
  3. พีระพงศ บุญศิริ.  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (วิทยาศาสตรการกีฬา).  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร 
2532. 
  4. วุฒิพงษ ปรมัตถากร.  การออกกําลังกาย.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร 2537. 
  5. วุฒิพงษ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร.  วิทยาศาสตรการกีฬา.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช 
2532. 
  6. ศิริรัตน หิรัญรัตน.  สมรรถภาพทางกายและทางกีฬา.  กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร ภาควิชา
ศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 2539. 
  7. Newby-Fraser P, John M.  Peak Fitness for Women.  Champaign: Human Kinetics, 1995. 
  8. Ronald PP, Brent C.  Concepts of Athletic Training.  Boston: Jones and Bartlett, 1995. 
  9. Sleamaker R, Ray B.  Serious Training for Endurance Athletes.  2nd ed.  Champaign: Human 
Kinetics, 1996. 
  10. Thomas RB.  Essentials of Strength Training and Conditioning.  Champaign: 
Human Kinetics, 1994. 
  11. Tritschler K.  Barrow&McGee’s  Practical Measurement and Assessment.  5th ed. 
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Baltimore: Lippincott Williams&Wilkins, 2000. 
  12. MacDougall JD et al. (eds). Physiological Testing of the Elite Athlete. Movement Publications, 
Inc. 1982. 
  13. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Wipp BJ, Casaburi R. Principles of exercise testing and 
interpretation. 2nd ed. London: Lea & Febiger, 1994. 
  14. ปริญญา เลิศสินไทย, วีระพงษ ชิดนอก, กิติยา โกวิทยานนท, ขนิษฐา พรหมภักดี, พิชญาพา สมบูรณสิริ. 
ผลของการบริหารทาฤๅษีดัดตนตอความสามารถการทรงตัวและความออนตัวของขอสะโพกและลําตัวในนิสิตหญิงสุขภาพดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารกายภาพบําบัด;  ปที่ 27 ฉบับที่ 3 ป 2548: 52-71. 
  15. Chidnok W, Weerapun O, Wasuntarawat C, Lertsinthai, Sripariwuth E. Effect of the Ruesi-
Dudton-Stretching-Exercise Training on Respiratory Muscle Strength in Females. Thai Journal of Physical Therapy 
29; 3: 126-36, 2007. 
  16. Chidnok W, Weerapun O, Wasuntarawat C, Lertsinthai, Sripariwuth E. Effect of the Ruesi-
Dudton-Stretching-Exercise Training on Aerobic Fitness in Healthy Sedentary Females. Naresuan University Journal 
15; 3: 205-14, 2007. 
  17. Chidnok W, Weerapun O, Srirung T, Pacharean R, Permsuwan A. The Study of types and 
Obstacle of Exercise in Personals of Naresuan University. Journal of Sport Science and Technology 7; 1, 2: 101 – 8, 
2007. 

18. โครงการฟนฟูการนวดไทย.  คูมือการนวดไทยในการสาธารณสุขมูลฐาน ฉบับพิมพปรับปรุงแกไขครั้งที่ 5 
โครงการฟนฟูการนวดไทย.  กรุงเทพ: สํานักพิมพหมอชาวบาน 2535 

19. เปโดร ชาน.  กดจุดศิลปะการบําบัดรักษาโรคดวยนิ้วมือ.  กรุงเทพ: เยลโลการพิมพ 2535 
20. สมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย.  ตําราเวชศาสตรฟนฟู พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพ: โรงพิมพเทคนิค 

2539 
21. Inglis B., West R. แปล-เรียบเรียงโดยพีระ บุญจริง.  การแพทยแผนโบราณ ภูมิปญญาบรรพชน.  ราชบุรี: 

ธรรมรักษการพิมพ 2541 
22. Giovanni D.  Beard’s Massage. 4th Ed.  Phildelphia: W.B. Saunders Company 1997  
23. Lederman E.  Fundamentals of Manual Therapy: Physiology, Neurology and Psychology.  

London: Churchill Livingstone 1997 
24. Mercati M.  A Marshall Health Guide Thai Massage.  London, Marshall Publishing 1998 
25. Mercati M.  Thai Massage Manual.  Bangkok: Asia Books 1998 
26. Tapanya S.  Traditional Thai Massage.  Bangkok: DK. Today 2000 
27. Salvo SG.  Massage Therapy: Principles and Practice.  Philadelphia: W.B. Saunders Company 

1999 
28. มัทนา อังศุไพศาล (ครูเมย). Baby Massage สําหรับคุณแมมือใหม. กรุงเทพมหานคร : ศูนยการแพทยนว

บุตรสตรีและเด็ก 2546. 
 6.3 คนควาจากหนังสือในหองสมุดของมหาวิทยาลัย หรือหองสมุดของคณะฯ 
 6.4 สอบถามจากผูที่ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
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ตารางการเรียน 
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 
รหัสรายวิชา 654241  ช่ือรายวิชา การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย (Promotion of Physical Performance) 

จํานวนหนวยกิต 2(1-3) หนวยกิต 
ผูเรียน    นิสิตสาขาวิชากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 2 
วัน/เวลา    วันศุกร เวลา 13.00 – 16.50 น. 
สถานที่    หองปฏิบัติการภาควิชากายภาพบําบัด 
รายชื่อผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยวีระพงษ ชดินอก 
รายชื่อผูประสานงานรายวิชา อาจารยมัทนา อังศุไพศาล 
 

เวลา 
สัปดาห 

วัน/เดือน/
ป บรรยาย ปฏิบัติ 

หัวขอ 
จํานวน
คาบ 

ผูสอน 

1 17 ต.ค.51 12.50–13.00 น. 
13.00-14.50 น. 

 
15.00-15.50 น. 

 
 

- 
- 
 
- 

16.00-16.50 น. 

Introduction Course  
Lec. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
Lec. การวัดสัดสวนของรางกาย 
Lab. การวัดสัดสวนของรางกาย 

 
2 
 

2 

อ.วีระพงษ 
อ.วีระพงษ 

 
อ.รัมภรดา 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

2 24 ต.ค.51 13.00-13.50 น. 
 

- 
14.00-16.50 น. 

Lec. องคประกอบของรางกาย 
Lab. องคประกอบของรางกาย 

4 อ.รัมภรดา 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

3 31 ต.ค.51 13.00-13.50 น. 
 

- 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความแข็งแรงและพลัง 
Lab. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความแข็งแรงและพลัง 

4 อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

4 7 พ.ย.51 13.00-13.50 น. 
 

- 
 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความทนทานของระบบกลามเนื้อ
และดานความออนตัว 
Lab. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความทนทานของระบบกลามเนื้อ
และดานความออนตัว 

4 อ.สุวลี 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 
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เวลา 
สัปดาห 

วัน/เดือน/
ป บรรยาย ปฏิบัติ 

หัวขอ 
จํานวน
คาบ 

ผูสอน 

5 14 พ.ย.51 13.00-13.50 น. 
 

- 
 
 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความสามารถในการทรงตัวของ
รางกาย  ดานความเร็วและความ
คลองแคลววองไว 
Lab. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความสามารถในการทรงตัวของ
รางกาย  ดานความเร็วและความ
คลองแคลววองไว 

4 อ.มัทนา/ 
อ.โอปอร 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

6 21 พ.ย.51 13.00-13.50 น. 
 

- 
 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. สมรรถภาพทางกายในดาน 
ความสามารถในการประสานงาน
ระหวางประสาทกับกลามเนื้อ 
Lab. สมรรถภาพทางกายในดาน 
ความสามารถในการประสานงาน
ระหวางประสาทกับกลามเนื้อ 

4 อ.วรุณนภา 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

7 28 พ.ย.51 13.00-13.50 น. 
 

- 
 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความทนทานของระบบหัวใจและ
ระบบไหลเวียนเลือด 
Lab. สมรรถภาพทางกายในดาน
ความทนทานของระบบหัวใจและ
ระบบไหลเวียนเลือด 

4 อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

- 5 ธ.ค.51 หยุดวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

- 6-27 ธ.ค.
51 กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส (งดการเรียนการสอน) 

8 2 ม.ค.52 13.00-16.50 น. Midterm Examination 4 

อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
คุณธารา
รัตน 

9 9 ม.ค.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. Integrate Physical 
Performance 
Lab. Integrate Physical 
Performance 

4 อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 
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เวลา 

สัปดาห 
วัน/เดือน/

ป บรรยาย ปฏิบัติ 
หัวขอ 

จํานวน
คาบ 

ผูสอน 

10 16 ม.ค.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
14.00-16.50 น. 

Lec. บทนําสูการนวด 
Lab. บทนําสูการนวด 

 อ.โอปอร 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

11 23 ม.ค.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. การนวดแผนไทยและ
การแพทยแผนไทย 
Lab. การนวดแผนไทยและ
การแพทยแผนไทย 

4 อ.กิติยา 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

12 30 ม.ค.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. การนวดแผนไทยและ
การแพทยแผนไทย 
Lab. การนวดแผนไทยและ
การแพทยแผนไทย 

4 อ.กิติยา 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

13 6 ก.พ.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
14.00-16.50 น. 

Lec. การนวดสวีดิช 
Lab. การนวดสวีดิช 

4 ดร.เสาวนีย 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

14 13 ก.พ.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
 

14.00-16.50 น. 

Lec. การนวดน้ํามันรวมกับการใชสุ
คนธบําบัด 
Lab. การนวดน้ํามันรวมกับการใชสุ
คนธบําบัด 

4 ดร.เสาวนีย 
อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

15 20 ก.พ.52 13.00-13.50 น. 
 

- 
 

14.00-16.50 น. 

Lec.  การนวดสําหรับทารกและสตรี
มีครรภ 
Lab. การนวดสําหรับทารกและสตรี
มีครรภ 

4 อ.มัทนา 
อ.วีระพงษ 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 

16 27 ก.พ.52 - 13.00-16.50 น. Lab. ศึกษาดูงานฟตเนสและธุรกิจ 
สปาทางการแพทย 

4 อ.มัทนา 
อ.วีระพงษ 
อ.ทวีวัฒน 
คุณธารารัตน 
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เวลา 

สัปดาห 
วัน/เดือน/

ป บรรยาย ปฏิบัติ 
หัวขอ 

จํานวน
คาบ 

ผูสอน 

17 6 มี.ค.52 13.00-16.50 น. Final Examination 4 

อ.วีระพงษ 
อ.มัทนา 
คุณธารา
รัตน 

 


