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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวิชา กภ 231 วิชาการรกัษาดว้ยความรอ้นและความเย็น 

 สาขาวิชากายภาพบ าบดั  

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
กภ 231 วิชาการรักษาด้วยความร้อนและความเยน็ 

PTX 231 Heat and Cold Therapy 

2. จ านวนหน่วยกติ 

1 (0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด)  

หมวดวิชาบังคับ   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงาน (หลัก) 

 

 

 

 

  

 

อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงาน (รอง) 

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

 

 

อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน  

  อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์ 

อาจรา 

wassana@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.ธรีวัฒน์ นิธอิรรถวานนท ์ teerawatn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน 

 ปฏบิัติและสัมมนา ณ ห้อง 308, 220, 221 และ ห้อง sauna คณะกายภาพบ าบัด  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

5 กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

เพื่อใหนิ้สิต ELO 
1. อธิบายกระบวนการของ Soft tissue healing ได ้(U) 2 
2. เปรียบเทียบผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อนต้ืนและความเยน็

ได ้(A) 
2 

3. อธิบายคุณสมบติั ขอ้บ่งช้ี  ขอ้ควรระวงั และขอ้ห้ามในการใชอุ้ปกรณ์ให้ความร้อนต้ืน
และความเยน็ได ้(U) 

3 

4. อธิบายวิธีการใช ้การดูแลรักษาอุปกรณ์ให้การรักษาดว้ยความร้อนต้ืนและความเยน็ได ้
(U) 

3 

5. ปฏิบติัการรักษาดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ใหค้วามร้อนต้ืนและความเยน็ไดเ้หมาะสมกบัพยาธิ
สภาพและอาการของผูป่้วยได ้(A) 

3 

6. แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์(A) 1 
7. มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย ์คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ

ตวัเอง (A) 
1 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อนและความเยน็ คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของ

อุปกรณ์ให้ความร้อนและความเยน็ชนิดตื้น  และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบ าบัด 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 

 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเองนอก

ช้ันเรียน 

- 

ตามความตอ้งการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบติั 24  ชม./ภาคการศึกษา 
สัมมนาเสริมปฏิบติั 6 ชม./ภาค

การศึกษา 
15 ชม. 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนท่ีตอ้งการ)  ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห ์

 

4. ความรับผิดชอบหลกั/ความรับผิดชอบรอง 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทกัษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

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 
⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  O ⚫ ⚫  ⚫ O O ⚫ O  ⚫ O O ⚫ O    

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตส านึกสาธารณะ 

และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไปพร้อมกับวิทยาการที่ ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดย

ก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้  

1. มีความซ่ือสตัย ์ มีวินยั ตรงต่อเวลา 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพื้ นฐานที่

เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั 

5. ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัรู ้และเขา้ใจสิทธิของตนเองในการรบับริการ 

6. เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละสามารถจัดการกบัปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรม ในทุกสถานการณไ์ดอ้ย่างหมาะสม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบิัติการพื้นฐานวิชาชีพ 

2. ฝึกปฏบิัติ ท ากจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิความซ่ือสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
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3. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหารายวิชาภาคทฤษฎี 

และปฏบิัติการ  

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความซ่ือสตัย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม การมีวินัย การปฏบิัติตนตามระเบียบและข้อตกลงในชั้นเรียน 

2. ความรู ้

2.1  ด้านความรู้ 

นิสิตกายภาพบ าบัดมีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของชีวิต 

และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ ใ นศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่น าไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รับบริการ โดย

ก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  ดังนี้ อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของชีวิต และพื้ นฐาน

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถอธิบายความรูพ้ื้ นฐานวิทยาศาสตรส์ุขภาพความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ 

ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ  การบริหารงานบริการกายภาพบ าบดัหรือ

สาขาวิชาอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

3. สามารถอธิบายสาระส าคญัของศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพกายภาพบ าบดัเพื่อใหค้วามรูใ้นการ

ส่งเสริม ป้องกนัการเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ  ร่วมกบั

การสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ร่วมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัด

ให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา การสมัมนาในกรณีศึกษา 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ 

และพัฒนาความรู้ เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือการฝึก

ปฏบิัติ  

3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานตามที่ก าหนดในรายวิชา 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ด้านทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแกไ้ขปัญหาได ้ 

3. สามารถประเมิน วิพากษ ์สถานการณต่์างๆ โดยใชค้วามรูเ้ป็นฐาน 

4. เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5. สามารถวางแนวทางในการท างานทางกายภาพบ าบดั แก่ประชาชนอย่างปลอดภยัโดยใชอ้งค์

ความรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่เกีย่วขอ้ง 

6. สามารถค้นคว้าและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกบัความรู้ในศาสตร์

อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางปฏบิัติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

7. สามารถพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาให้นิสิตได้เรียนรู้วิธวีิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตน าเสนอความคิดของตนเอง อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกบัการสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้ และค้นคว้าหรือน าเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบ าบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

5. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบ าบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

ในการสมัมนา การอภิปรายหรือการฝึกปฏบิัติ 

2. ประเมินคุณภาพรายงาน ชิ้ นงานที่ก าหนด การอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในชั้นเรียน 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติมีความสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมมี

ความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถท างาน

ร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และ

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้าน

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูร่้วมงานได ้

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

3. สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ 

4. มีจิตบริการและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 

5. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 

4.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้ อหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก               

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสมัมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้เกดิการอภิปราย และเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะน าไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดสมัมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทมีและกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วม

กลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

4. สอดแทรกแนวคิดผ่านกจิกรรมเพื่อฝึกเพื่อให้นิสติสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมใน

การอภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมโดยอาจารย์ 

3. ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหา 

2. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์

อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน 

2.  ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอการสมัมนา การอภิปราย โดยใช้การสบืค้นข้อมูล

จากเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4. ประเมินจากรูปแบบในการน าเสนอผลงานของนิสติ 

 

6. ดา้นทกัษะพิสยั  

6.1 ด้านทกัษะพิสยั  

เพื่อให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัที่สามารถให้บริการกบั

ผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพ จึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

 

6.2 วิธกีารสอน 

 - 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

- 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา
ห์ท

ี่ 

วัน/เดือน/ปี เวลา 

บร
รย
าย

 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา
ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวข้อ 
อาจารย์
ผู้สอนหลัก 

ห้อง 

1 พฤ 18 พ.ย. 64 

8.30-9.30 น.   1   Soft tissue healing (sec1) KV 304 

8.30-9.30 น.      
Physiological response to heat and 
cold (sec2) 

KT 305 

9.30-10.30 น.   1   
Physiological response to heat and 
cold (sec2) 

KT 305 

9.30-10.30 น.      Soft tissue healing (sec1) KV 304 

10.30-12.30 น.      
Active learning: Soft tissue healing, 
Physiological response to heat and 
cold (Formative feedback) 

KT, KV 304, 305 

2 พฤ 25 พ.ย. 64 8.30-9.30 น.   1   

Therapeutic use and 
contraindication of superficial heat 
and cold: UV, IR, hot pack, paraffin 
wax bath, electric heating pad, 
fluidotherapy, contrast bath, cold 
therapy, sauna 

KT, VP 304, 305 
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9.30-10.30 น.   1   

Clinical application superficial heat 
and cold: UV, IR, hot pack, paraffin 
wax bath, electric heating pad, 
fluidotherapy, contrast bath, cold 
therapy, sauna 

KT, VP 304, 305 

10.30-12.30 น.      

Active learning: Therapeutic use, 
contraindication, clinical 
application of heat and cold 
(Formative feedback) 

KT, VP 304, 305 

3 พฤ 2 ธ.ค. 64 

8.30-10.30 น. 

 2    
Sec.1 Instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ 
1-43) 

KT, VP, TN, 
WT 

305, 
sauna 

     
Sec.2 Active learning: 
instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ 44-
87) 

 304 

10.30-12.30 น. 
 2    

Sec.2 Instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ 
44-87) 

KT, VP, TN, 
WT 

305, 
sauna 

     
Sec.1 Active learning: 
instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ 1-43) 

 304 

4 พฤ 9 ธ.ค. 64 8.30-10.30 น. 
 2    

Sec.2 Instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ 
44-87) 

KT, VP, TN, 
WT 

305, 
sauna 

     
Sec.1 Active learning: 
instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ 1-43) 

 304 
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10.30-12.30 น. 

 2    
Sec.1 Instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ 
1-43) 

KT, VP, TN, 
WT 

305, 
sauna 

     
Sec.2 Active learning: 
instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ 44-
87) 

 304 

5 พฤ 6 ม.ค. 65 

8.30-10.30 น. 
 2    

Sec.1 Basic technique 1 (นิสิตเลขที่ 
1-43) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.2 Active learning: Basic 
technique 1 (นิสิตเลขท่ี 44-87) 

 304 

10.30-12.30 น. 
 2    

Sec.2 Basic technique 1 (นิสิตเลขที่ 
44-87) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.1 Active learning: Basic 
technique 1 (นิสิตเลขท่ี 1-43) 

 304 

6 พฤ 13 ม.ค. 65 

8.30-9.30 น. 
 1    

Sec.2 Basic technique 2 (นิสิตเลขที่ 
44-87) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.1 Active learning: Basic 
technique 2 (นิสิตเลขท่ี 1-43) 

 304 

9.30-10.30 น. 
 1    

Sec.1 Basic technique 2 (นิสิตเลขที่ 
1-43) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.2 Active learning: Basic 
technique 2 (นิสิตเลขที่ 44-87) 

 304 
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10.30-12.30 น.      
Active learning: Basic technique 
(Formative feedback) 

KT, VP, TN 305 

7 พฤ 20 ม.ค. 65 10.30-12.30 น.     2 
Lab: instrument+sauna (ประเมินใน
ชั้นเรียน) 

KT, VP, TN  305 

8 พฤ 27 ม.ค. 65 

8.30-10.30 น. 

 2    
Sec.1 Clinical reasoning and 
application for pain (นิสิตเลขที่ 1-43) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.2 Active learning: Clinical 
reasoning and application for pain 
(นิสิตเลขที่ 44-87) 

 304 

10.30-12.30 น. 

 2    
Sec.2 Clinical reasoning and 
application for pain (นิสิตเลขที่ 44-
87) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.1 Active learning: Clinical 
reasoning and application for pain 
(นิสิตเลขที่ 1-43) 

 304 

9 พฤ 10 ก.พ. 65 8.30-9.30 น. 

 1    
Sec.2 Clinical reasoning and 
application for edema (นิสิตเลขท่ี 
44-87) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.1 Active learning: Clinical 
reasoning and application for 
edema (นิสิตเลขที่ 1-43) 

 304 
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9.30-10.30 น. 

 1    
Sec.1 Clinical reasoning and 
application for edema (นิสิตเลขท่ี 1-
43) 

KT, VP, TN 305 

     
Sec.2 Active learning: Clinical 
reasoning and application for 
edema (นิสิตเลขที่ 44-87) 

 304 

10.30-12.30 น.      
Active learning: Clinical reasoning 
and application for pain and 
edema (Formative feedback) 

KT, VP, TN 305 

10 พฤ 17 ก.พ. 65 10.30-12.30 น.   2   
Seminar: Clinical reasoning and 
application for pain and edema 

KT, VP 304, 305 

11 พฤ 24 ก.พ. 65 10.30-12.30 น.     2 
Lab: basic technique, clinical 
reasoning, and application (ประเมิน
ในชั้นเรียน) 

KT, VP, TN 305 

12 พฤ 3 มี.ค. 65 8.30-12.30 น.      สำรองสอบปฏิบัติการ KT, VP, TN 305 
รวมชั่วโมง 26 ชม. (ไม่รวมสอบ)  20 6  4 

 

หมายเหตุ คณาจารย์ให้ค าแนะน า (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติอย่างสม ่าเสมอภายหลังการสมัมนาและการเรียนปฏบิัติในแต่ละคร้ัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์่ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1, 1.4, 1.5, 1.6 

 

การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
5% 

2 
ความรู้ 

         2.2, 2.3 

ชิ้นงาน 

สอบปฏบิัติ 

สปัดาห์ที่ 2, 9 

สปัดาห์ที่ 7, 11 
65% 

3 

ทกัษะทางปัญญา  

(3.1), 3.2, 3.3, 3.5, 

(3.6), (3.7) 

  

 

สมัมนา 

สอบปฏบิัติ 

พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเหน็ของตนเอง 

สปัดาห์ที่ 1, 2, 4 

สปัดาห์ที่ 7, 11 

 

10% 

 

 

4 

ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

4.1, (4.2), 4.4, 

(4.5) 

พฤติกรรมในชั้นเรียน 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

5% 

 

5 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.1), 5.2, (5.3) 

สมัมนา 

 

สปัดาห์ที่ 1, 2, 4 

 
15% 

6 
ทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 
- - - 

 

หมายเหต ุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   
1.สัมมนา 4 หัวข้อ            30%  

 - Soft tissue healing    5% 

 - Physiological response to heat and cold 5% 

 - Therapeutic use and contraindication  10% 

 - Clinical application     10% 

 2. ประเมินในชั้นเรียนภาคปฏบิัติ คร้ังที่ 1      25% 

          คร้ังที่ 2     35%  

 3. ประเมินชิ้นงาน (learning journal 1 ชิ้น)      5% 

 4. พฤติกรรมในชั้นเรียน ความตั้งใจในการเรียนปฏบิัติในห้องเรียน    5% 

    รวม                        100% 

เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์ 

- นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบ  

- เข้าเรียนช้าเกนิ 15 นาททีั้งในภาคทฤษฎีและปฏบิัติ จะถือว่าสาย และหากเข้าสายจ านวน 3 คร้ัง จะ

ถือว่าขาดเรียน 1 คร้ัง 

- กรณีเจบ็ป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หากไม่แสดงใบรับรองให้ถือ

ว่าขาดเรียน  

- คะแนนสอบภาคปฏบิัติแต่ละหัวข้อต้องไม่ต ่ากว่า 60 % จึงถือว่าสอบผ่าน 

    ถา้ไม่ผ่าน นิสิตจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ้่าน โดยนิสิตเป็นผูติ้ดต่อขอสอบซ่อมดว้ยตนเองกบัอาจารยผ์ูส้อบ  

***โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ*** 

มีระดับคะแนนเป็นดังนี้  

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

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 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

ต าราและเอกสารหลกั 

1. Cameron MH. Physical agents in rehabilitation. China: Saunders; 2009. 

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

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

4. Denegar CR. Therapeutic modalities for athletic injuries. USA: Human Kinetic; 2000. 

5. Michlovitz SL. Thermal agents in rehabilitation. USA: Davis Company; 1996. 

6. Knight KL. Cryotherapy in sport injury management. USA: Human Kinetic; 1995. 

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

Heinemann; 1994. 

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

therapists. Norwalk: Appleton & Lange; 1994. 

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

10. Lehmann JF. Therapeutic heat and cold. USA: Williams & Wilkins; 1990. 

11. ปิยพงษ์ สิทธคิง. ฟิสกิสร์ะดับอุดมศึกษา เล่ม 3. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 

2551. 

12. ปิยพงษ์ สิทธคิง. ฟิสกิสร์ะดับอุดมศึกษา เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 

2548. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การด าเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ไม่มี - - 
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- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นปัจจุบัน โดยเพิ่มการเรียน

การสอนในรูปแบบ Gamification ตลอดรายวิชา 

- สอดแทรกการทบทวนความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์เข้าไปในการจัดการเรียนการสอน 

- จัดให้มีการประเมินความต้ังใจในการฝึกปฎิบัติ การมีส่วนร่วมกจิกรรมในชั้นเรียน  

- จัดให้มีการประเมินชิ้นงานหลังการเรียนปฏบิัติ (Learning journal 1 ชิ้น) 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถท าให้เกดิ

การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

- การประชุมข้อสอบปฏบิัติก่อนน าไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้อที่

รับผิดชอบ 

-  การก าหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 

และพฤติกรรมในชั้นเรียน และน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อพิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมินก่อน

น ามาใช้สอบจริง 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้คะแนนในการสัมมนาของนิสิตแต่ละบุคคลตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของรายวิชา 

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 


