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รายละเอียดของรายวิชา กบ 131 วิชาการรกัษาดว้ยความรอ้นและความเย็น 

 สาขาวิชากายภาพบาํบดั  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 131 วิชาการรักษาด้วยความร้อนและความเยน็ 

PX 131 Therapeutic Heat and Cold 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณทองโชติ kanogwun@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์สวัุฒน์   จิตรดาํรงค์ suwatj@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.จิราภรณว์รรณปะเข jirapornw@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายหลักการทาง Thermodynamics and Heat transfer ได้ 

2. อธบิายกระบวนการของ Soft tissue healing ได้ 

3. อธบิายและวิเคราะห์ผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อนต้ืนและความเยน็ได้  

4. อธบิายลักษณะและคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ความร้อนต้ืนและความเยน็ ที่ใช้ในการรักษาทาง

กายภาพบาํบัดได้ 

5. เลือกใช้ อุปกรณ์ให้ความร้อนต้ืนและความเยน็ ได้เหมาะสมกบัสภาวะ / อาการของผู้ป่วยแต่ละ

รายได้  

6. อธบิายวิธกีารใช้ อุปกรณ์ให้ความร้อนต้ืนและความเยน็ได้   

7. อธบิายข้อบ่งช้ี  ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนต้ืนและความเยน็ได้   

8. ปฏบัิติการรักษาด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อนต้ืนและความเยน็ได้ รวมทั้งดูแล รักษาเคร่ืองมือแต่ละชนิด

ได้อย่างถูกวิธแีละปลอดภัย 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบาํบัด  

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อน และความเยน็ ข้อบ่งใช้                  

ข้อห้าม ข้อควรระวังในการให้การรักษาด้วยความร้อนและความเยน็ คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของ

อุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดต้ืน อุปกรณ์ให้ความเยน็ และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด

เบ้ืองต้นด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ /PBL /สมัมนา  ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม. 

/ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

20 ชม./10 ชม./ภาค

การศึกษา 
- 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจ

วิชา และนิสติสามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)                  

ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                         

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏบัิติงาน และ

ดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธิพ้ืนฐาน

ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
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4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ องค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้นิสติวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพและการ

ปฏบัิติงานในวิชาชีพ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาใน

รายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ  ร่วมกบั

การสมัมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา การสมัมนาในการศึกษา 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

จากการสมัมนา การอภิปราย และการฝึกปฏบัิติ 
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3. ประเมินผลรายงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์ 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน
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ศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก               

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสมัมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย และเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดสมัมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมโดยอาจารย์ 

  2. ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

นาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ประเมินไม่ได้ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 

5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกันในช้ันเรียน 

2.  ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอการสมัมนา การอภิปราย โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและ

ผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามรถให้บริการกับผู้รับบริการ

ได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

 1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน 

บาํบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3.มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง

เหมาะสม 

4.มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา แก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. จัดการสัมมนาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด                

ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงบประจักษ์แลแหล่งอ้างอิง

ได้อย่างเหมาะสม 

5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงฝึกปฏบัิติการ 
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6. จัดการสัมมนาและฝึกปฏิบัติการให้นิสิตรู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝึกการมี

มนุษยสมัพันธท์ี่ดี และสามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสงัเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฏบัิติการรักษาด้วยความร้อนและ

ความเยน็ และการมีส่วนร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 

2.ประเมินทกัษะการฝึกปฏบัิติการ การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับการ

ใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิได้ถูกต้องเหมาะสม 

3.ประเมินจากสัมมนากรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลที่มีการอ้างองิได้ถูกต้องเหมาะสม 

4.ประเมินจาการนาํเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

5.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการปฏบัิติงาน 

มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที์่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

1 
2.5 

    

1.Thermodynamics 

and heat transfer 
KV  - เอกสาร

ประกอบการสอน

วิชา กบ 131 

- คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉาย 

LCD 

 

0.5 
    

2. Biophysics of 

optical radiation 
KV  

2 3 
    

4. Soft tissue 

healing 
KV  

3 4 
    

5. Physiological 

response to heat and 

cold 

KT  

4 2 
    

6. Therapeutic use 

& contraindication 

of heat & cold 

KT  

5 

3 
    

7. Clinical 

application of heat, 

cold, UV and IR 

(Instrumentation) 

KT  

      1   
Lecture exam: หัวข้อ 

1-2 
KT JW  

- เอกสาร

ประกอบการสอน
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สปัดาหที์่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

6     2     

Seminar: Clinical 

application of heat 

and cold 

KT VP  
วิชา กบ 131 

- คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉาย 

LCD 

- ข้ีผ้ึง Paraffin ถัง 

paraffin และ

อุปกรณ์อื่นๆ  

-Hydrocollator

และ แผ่นร้อน 

- กระเป๋านํา้ร้อน 

และ เคร่ืองต้มนํา้

ร้อน 

- กระเป๋าแผ่นร้อน

ไฟฟ้า 

- เคร่ืองผลิตรังส ี

Infrared  

- cryocuffชนิด

ต่างๆ (สาํหรับ

ไหล่, ข้อมือ, เข่า, 

ข้อเท้า) 

- แผ่นเจลเยน็ 

- กระติกใส่นํา้แขง็ 

- ม้วนผ้ายืด 

(bandage) 

- ถุงพลาสติก 

- หนังยางใช้

สาํหรับรัดของ 

- ผ้าขนหนู ผืน

เลก็–ผืนใหญ่ 

 

7 
 

4       Lab: Instrumentation  
KT VP 

JW SJ RJ 
 

8 
 

4 
   

Lab: Instrumentation 

(ต่อ) 

KT VP 

JW SJ RJ 
 

9 
 

2       

Lab: Instrumentation 

(ต่อ)(ประเมนิในชั้น

เรียน) 

KT VP 

JW SJ RJ 
 

 
    1   

Lecture exam: หัวข้อ 

3 
KT JW  

10 
 

4       

Lab: Clinical 

application & 

approach technique  

KT VP 

JW SJ RJ 
 

11 
 

4       

Lab: Clinical 

application & 

approach technique 

(ต่อ) 

KT VP 

JW SJ RJ 
 

12 
 

2       

Lab: Clinical 

application & 

approach technique 

(ต่อ) (ประเมนิในชั้น

เรียน) 

KT VP 

JW SJ RJ 
 

13 
  

4     
Seminar:  Clinical  

application 
KT JW  

14 
  

4     
Seminar:  Clinical  

application (ต่อ) 
SJ VP  

15 
  

  3   Lecture  Exam KT JW  

  15 20 10 
  

45     
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มคอ. 3 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.2 
(1.1), (1.3) 

การเข้าช้ันเรียน พฤตกิรรมในชั้นเรียน 

พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม การมส่ีวนร่วม 

อภิปราย การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

- ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน

สปัดาห์ที่ 6, 

7, 11, 15, 

16 

5% 

2 

 

ความรู้ 
2.1, 2.2, 2.3, 

3.1 

- ประเมินจากภาคทฤษฎี และสอบย่อยท้าย

ช่ัวโมง 

- สปัดาห์ที่ 

16 

- สปัดาห์ที่ 

8,12 

 

50% 

3 

 

ทกัษะทางปัญญา 
3.3 

(3.4), (4.2), 

(4.4), (5.2), 

(5.3), (1.1), 

(1.3), (6.1), 

(6.2), (6.3), 

(6.4) 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 6, 

13-14, 9, 

 12 

35% 

4 

 

ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
3.3 

(3.4), (4.2), 

(4.4), (5.2), 

(5.3) 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 6, 

13-14 
5% 

5 

 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 6, 

13-14 
5% 
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มคอ. 3 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

3.3 

(3.4), (4.2), 

(4.4), (5.2), 

(5.3) 

6 การปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 

- - - 

 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

1.สอบภาคทฤษฎี         50% 

คร้ังที่ 1 - Thermodynamics and heat transfer   20%  

- Biophysics of optical radiation 

- Physiological response, therapeutic use and contraindication of UV 

- Soft tissue healing     

 คร้ังที่ 2 - Physiological response to heat and cold  10% 

คร้ังที่ 3- Therapeutic use and contraindication    15% 

- Instrumentation of heat and cold       

 

การทดสอบย่อย (Quiz) 2 คร้ัง   คร้ังละ 2.5%   5%  

 3. สอบภาคปฏบัิติ คร้ังที่ 1     15% 

 4. สอบภาคปฏบัิติ คร้ังที่ 2     25%    

 5. การสมัมนา         10%   

   รวม                          100% 

เกณฑก์ารพิจารณาตัดเกรด : องิเกณฑ ์

นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบมีคะแนนรวมการสอบ

ภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่า 50 % จึงถือว่าสอบผ่านและคะแนนสอบภาคปฏบัิติแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 

% จึงถือว่าสอบผ่าน 

    ถา้ไม่ผ่าน นิสิตจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ่้าน โดยนิสิตเป็นผูติ้ดต่อขอสอบซ่อมดว้ยตนเองกบัอาจารยผ์ูส้อบ  

***โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่าน*** 

มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 
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80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

65-69.9 C+ 2.5 

55-64.9 C 2 

50-54.9 D+ 1.5 

45-49.9 D 1 

0-44.9 E 0 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

2. CameronMH. Physicalagentsinrehabilitation. China: Saunders; 2009. 

3. Seeley RR, Stephens TD and Tate P. Anatomy & Physiology. USA: McGraw-Hill; 2008. 

4. Kitchen S. Electrotherapy: Evidence-Based Practice. China: RDC group limited; 2002. 

5. DenegarCR. Therapeuticmodalitiesforathleticinjuries. USA: HumanKinetic; 2000. 

6. MichlovitzSL. Thermalagentsinrehabilitation. USA: DavisCompany; 1996. 

7. KnightKL. Cryotherapyinsportinjurymanagement. USA: HumanKinetic; 1995. 

8. Low J and Reed A. Electrotherapy Explained: principles & practice. Oxford: Butterworth 

Heinemann; 1994. 

9. Hecox B, Mehreteab TA and Weisberg J. Physical Agents: a comprehensive text for physical 

therapists. Norwalk: Appleton & Lange; 1994. 

10. Gersh MR. Electrotherapy in Rehabilitation. Philadelphia: F.A. Davis; 1992. 

11. LehmannJF. Therapeuticheatandcold. USA: Williams&Wilkins; 1990. 

12. ปิยพงษ์ สิทธคิง.ฟิสกิสร์ะดับอุดมศึกษา เล่ม 3. กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 

2551. 

13. ปิยพงษ์ สิทธคิง. ฟิสกิสร์ะดับอุดมศึกษา เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 

2548. 

14. ประโยชน์ บุญสนิสขุ. การรักษาด้วยความร้อน และไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: ไพศาลศิลป์การพิมพ์; 2530. 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธร์ะหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน การมีส่วมร่วมในการซักถาม อภิปราย 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ปค 003 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

- จัดหาซ้ือข้ีผ้ึงพาราฟินที่มีคุณภาพเพ่ิมเติม 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การประชุมข้อสอบทั้งข้อเขียนและปฏบัิติก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา

แต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจรายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้

ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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