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รายละเอียดของรายวิชา กภ 231 วิชาการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กภ 231 วิชาการรักษาด้ วยความร้ อนและความเย็น
PTX 231 Heat and Cold Therapy
2. จานวนหน่ วยกิต
1 (0-2-1)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน (หลัก)
อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน (รอง)
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
อาจารย์ผ้ สู อน
wassana@g.swu.ac.th
อาจรา
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ นิธอิ รรถวานนท์ teerawatn@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
ปฏิบัติและสัมมนา ณ ห้ อง 308, 220, 221 และ ห้ อง sauna คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
5 กรกฎาคม 2564

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 1

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อให้นิสิต
อธิบายกระบวนการของ Soft tissue healing ได้ (U)
เปรี ยบเทียบผลการตอบสนองทางสรี รวิทยาของร่ างกายต่อความร้อนตื้นและความเย็น
ได้ (A)
อธิบายคุณสมบัติ ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนตื้น
และความเย็นได้ (U)
อธิบายวิธีการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ให้การรักษาด้วยความร้อนตื้นและความเย็นได้
(U)
ปฏิบตั ิการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนตื้นและความเย็นได้เหมาะสมกับพยาธิ
สภาพและอาการของผูป้ ่ วยได้ (A)
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ (A)
มีระเบียบวินัย ซื่ อสัตย์ คุณธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของ
ตัวเอง (A)

ELO
2
2
3
3
3
1
1

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปี 2563
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้ อนและความเย็น คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์ให้ ความร้ อนและความเย็นชนิดตื้น และการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบาบัด
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัติการ / สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเองนอก
ชั้นเรียน

-

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย

ปฏิบตั ิ 24 ชม./ภาคการศึกษา
สัมมนาเสริ มปฏิบตั ิ 6 ชม./ภาค
การศึกษา

15 ชม.

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 2

มคอ. 3

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ตอ้ งการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์

4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

1
⚫

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫
⚫ O O
O ⚫ ⚫

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1
⚫

2
O

3

4
⚫

5
O

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
O ⚫ O

6. ทักษะ
พิสัย

1

2

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต พร้ อมให้ ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตสานึกสาธารณะ
และเป็ นพลเมือ งที่มีคุณ ค่ า ของสังคมไปพร้ อมกับ วิทยาการที่ ศึกษาได้ อย่ างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม โดย
กาหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพื้นฐานที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด
5. ส่งเสริมให้ผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริการได้รบั รู ้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
6. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์และสามารถจัดการกับปั ญหา คุณธรรม
จริยธรรม ในทุกสถานการณ์ได้อย่างหมาะสม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ
2. ฝึ กปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้ เกิดความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
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3. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหารายวิชาภาคทฤษฎี
และปฏิบัติการ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน ความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ งานที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม การมีวินัย การปฏิบัติตนตามระเบียบและข้ อตกลงในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ด้ านความรู้
นิ สิตกายภาพบ าบัดมี ความรอบรู้อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็น คุณ ค่ า ของตนเอง ผู้อ่ืน สัง คม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
และศาสตร์ ของวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ใ นศาสตร์ อ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดย
ก าหนดผลการเรี ยนรู้ด้า นความรู้ ดังนี้ อธิบ ายสาระสาคัญ ของศาสตร์ ท่ีเป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถอธิบายความรูพ้ ื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพความรูท้ ี่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพ
ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้ า้ นการจัดการ การบริหารงานบริการกายภาพบาบัดหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
3. สามารถอธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เ ป็ นวิชาชีพกายภาพบาบัดเพื่อให้ความรู ใ้ นการ
ส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายอย่างเป็ นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ร่วมกับ
การสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนมีการวิเคราะห์ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัด
ให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนาในกรณีศึกษา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือการฝึ ก
ปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานตามที่กาหนดในรายวิชา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ด้ านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดั ง นั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ให้ นิ สิ ต คิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ และแก้ไขปัญหาได้
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรูเ้ ป็ นฐาน
4. เป็ นผู้มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรม
5. สามารถวางแนวทางในการทางานทางกายภาพบาบัด แก่ประชาชนอย่างปลอดภัยโดยใช้องค์
ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นที่เกีย่ วข้อง
6. สามารถค้ นคว้ าและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในทางปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ ตัวอย่างกรณีศึกษาให้ นิสิตได้ เรียนรู้วิธวี ิเคราะห์ปัญหาและฝึ กบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการ
แก้ ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ
2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิต นาเสนอความคิดของตนเอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์ ร่วมกับการสะท้อนคิดในชั้นเรียน
3. มอบหมายงานที่มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ น าเสนอรายงานที่เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบาบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบาบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบาบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหา
ในการสัมมนา การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินคุณภาพรายงาน ชิ้นงานที่กาหนด การอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลอย่ า งถูกต้ องตามหลัก และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อมมี
ความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทางาน
ร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และ
ศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูร้ ่วมงานได้
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
3. สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ
4. มีจิตบริการและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงานหรือผูบ้ งั คับบัญชา
5. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
4.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย และเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทางานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสิตฝึ กการปรับตัว การทางานร่วมกับผู้อ่นื รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วม
กลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้ นหาทางออกร่วมกันได้
4. สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อฝึ กเพื่อให้ นิสติ สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม การมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์
3. ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
2. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูลและเลือกใช้ ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้ นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอการสัมมนา การอภิปราย โดยใช้ การสืบค้ นข้ อมูล
จากเทคโนโลยีท่เี หมาะสมจากแหล่งที่เชื่อถือได้
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
4. ประเมินจากรูปแบบในการนาเสนอผลงานของนิสติ
6. ด้านทักษะพิสยั
6.1 ด้ านทักษะพิสยั
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่สามารถให้ บริการกับ
ผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
6.2 วิธกี ารสอน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
-
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

8.30-9.30 น.

1

8.30-9.30 น.
1

พฤ 18 พ.ย. 64

9.30-10.30 น.

1

9.30-10.30 น.
10.30-12.30 น.

2

พฤ 25 พ.ย. 64

8.30-9.30 น.
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1

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน
หัวข้อ
Soft tissue healing (sec1)
Physiological response to heat and
cold (sec2)
Physiological response to heat and
cold (sec2)
Soft tissue healing (sec1)
Active learning: Soft tissue healing,
Physiological response to heat and
cold (Formative feedback)
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

หน้ า 8

อาจารย์
ผู้สอนหลัก

ห้อง

KV

304

KT

305

KT

305

KV

304

KT, KV

304, 305

KT, VP

304, 305

มคอ. 3

9.30-10.30 น.

1

10.30-12.30 น.

2
8.30-10.30 น.
3

พฤ 2 ธ.ค. 64
2
10.30-12.30 น.

2
4

พฤ 9 ธ.ค. 64

8.30-10.30 น.
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Clinical application superficial heat
and cold: UV, IR, hot pack, paraffin
wax bath, electric heating pad,
KT, VP
304, 305
fluidotherapy, contrast bath, cold
therapy, sauna
Active learning: Therapeutic use,
contraindication, clinical
KT, VP
304, 305
application of heat and cold
(Formative feedback)
Sec.1 Instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ KT, VP, TN,
305,
1-43)
WT
sauna
Sec.2 Active learning:
instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ 44304
87)
Sec.2 Instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ KT, VP, TN,
305,
44-87)
WT
sauna
Sec.1 Active learning:
304
instrument+sauna 1 (นิสิตเลขที่ 1-43)
Sec.2 Instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ KT, VP, TN,
305,
44-87)
WT
sauna
Sec.1 Active learning:
304
instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ 1-43)
หน้ า 9
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2
10.30-12.30 น.

2
8.30-10.30 น.
5

พฤ 6 ม.ค. 65
2
10.30-12.30 น.

1
8.30-9.30 น.
6

พฤ 13 ม.ค. 65
1
9.30-10.30 น.
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Sec.1 Instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่
1-43)
Sec.2 Active learning:
instrument+sauna 2 (นิสิตเลขที่ 4487)
Sec.1 Basic technique 1 (นิสิตเลขที่
1-43)
Sec.2 Active learning: Basic
technique 1 (นิสิตเลขที่ 44-87)
Sec.2 Basic technique 1 (นิสิตเลขที่
44-87)
Sec.1 Active learning: Basic
technique 1 (นิสิตเลขที่ 1-43)
Sec.2 Basic technique 2 (นิสิตเลขที่
44-87)
Sec.1 Active learning: Basic
technique 2 (นิสิตเลขที่ 1-43)
Sec.1 Basic technique 2 (นิสิตเลขที่
1-43)
Sec.2 Active learning: Basic
technique 2 (นิสิตเลขที่ 44-87)
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KT, VP, TN,
WT

305,
sauna
304

KT, VP, TN

305
304

KT, VP, TN

305
304

KT, VP, TN

305
304

KT, VP, TN

305
304

มคอ. 3

10.30-12.30 น.
7

พฤ 20 ม.ค. 65 10.30-12.30 น.

2
2

8.30-10.30 น.

8

พฤ 27 ม.ค. 65
2
10.30-12.30 น.

1
9

พฤ 10 ก.พ. 65

8.30-9.30 น.
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Active learning: Basic technique
(Formative feedback)
Lab: instrument+sauna (ประเมินใน
ชั้นเรียน)
Sec.1 Clinical reasoning and
application for pain (นิสิตเลขที่ 1-43)
Sec.2 Active learning: Clinical
reasoning and application for pain
(นิสิตเลขที่ 44-87)
Sec.2 Clinical reasoning and
application for pain (นิสิตเลขที่ 4487)
Sec.1 Active learning: Clinical
reasoning and application for pain
(นิสิตเลขที่ 1-43)
Sec.2 Clinical reasoning and
application for edema (นิสิตเลขที่
44-87)
Sec.1 Active learning: Clinical
reasoning and application for
edema (นิสิตเลขที่ 1-43)
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KT, VP, TN

305

KT, VP, TN

305

KT, VP, TN

305
304

KT, VP, TN

305

304

KT, VP, TN

305

304

มคอ. 3

1
9.30-10.30 น.

10.30-12.30 น.
10

พฤ 17 ก.พ. 65 10.30-12.30 น.

11

พฤ 24 ก.พ. 65 10.30-12.30 น.

12

พฤ 3 มี.ค. 65 8.30-12.30 น.
รวมชั่วโมง 26 ชม. (ไม่รวมสอบ)

2
2

20

6

Sec.1 Clinical reasoning and
application for edema (นิสิตเลขที่ 143)
Sec.2 Active learning: Clinical
reasoning and application for
edema (นิสิตเลขที่ 44-87)
Active learning: Clinical reasoning
and application for pain and
edema (Formative feedback)
Seminar: Clinical reasoning and
application for pain and edema
Lab: basic technique, clinical
reasoning, and application (ประเมิน
ในชั้นเรียน)
สำรองสอบปฏิบัติการ

KT, VP, TN

305

304

KT, VP, TN

305

KT, VP

304, 305

KT, VP, TN

305

KT, VP, TN

305

4

หมายเหตุ คณาจารย์ให้ คาแนะนา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ อย่างสม่าเสมอภายหลังการสัมมนาและการเรียนปฏิบัติในแต่ละครั้ง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

4

5

6

ผลการเรียนรู ้
คุณธรรมจริยธรรม
1.1, 1.4, 1.5, 1.6

วิธีการประเมิน

การเข้ าชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน
ตลอดการจัดการ
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม การมีส่วนร่วม
เรียนการสอน
อภิปราย การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน

ความรู้
2.2, 2.3
ทักษะทางปัญญา
(3.1), 3.2, 3.3, 3.5,
(3.6), (3.7)

สัปดาห์ที่ประเมิน

ชิ้นงาน
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ท่ี 2, 9
สัปดาห์ท่ี 7, 11

สัมมนา
สอบปฏิบัติ
สัปดาห์ท่ี 1, 2, 4
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วมแสดง สัปดาห์ท่ี 7, 11
ความคิดเห็นของตนเอง

ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมในชั้นเรียน
บุคคล และความ
ตลอดการจัดการ
รับผิดชอบ
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม การมีส่วนร่วม
เรียนการสอน
4.1, (4.2), 4.4,
อภิปราย การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
(4.5)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
สัมมนา
สัปดาห์ท่ี 1, 2, 4
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.1), 5.2, (5.3)
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

-

-

สัดส่วนของ
การประเมิน*
5%

65%

10%

5%

15%

-

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ ในเครื่ องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
1.สัมมนา 4 หัวข้ อ
- Soft tissue healing
5%
- Physiological response to heat and cold
5%
- Therapeutic use and contraindication
10%
- Clinical application
10%
2. ประเมินในชั้นเรียนภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
3. ประเมินชิ้นงาน (learning journal 1 ชิ้น)
4. พฤติกรรมในชั้นเรียน ความตั้งใจในการเรียนปฏิบัติในห้ องเรียน
รวม

30%

25%
35%
5%
5%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
- นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบ
- เข้ าเรียนช้ าเกิน 15 นาทีท้งั ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะถือว่าสาย และหากเข้ าสายจานวน 3 ครั้ง จะ
ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง
- กรณีเจ็บป่ วยต้ องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองจากอาจารย์ท่ปี รึกษา หากไม่แสดงใบรับรองให้ ถือ
ว่าขาดเรียน
- คะแนนสอบภาคปฏิบัติแต่ละหัวข้ อต้ องไม่ต่ากว่า 60 % จึงถือว่าสอบผ่าน
ถ้าไม่ผ่าน นิสิตจะต้องสอบแก้ตวั ให้ผ่าน โดยนิสิตเป็ นผูต้ ิดต่อขอสอบซ่อมด้วยตนเองกับอาจารย์ผสู ้ อบ
***โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ***
มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65-69.9
55-64.9
50-54.9
45-49.9
0-44.9
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ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตาราและเอกสารหลัก
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.
4.
5.
6.

Kitchen S. Electrotherapy: Evidence-Based Practice. China: RDC group limited; 2002.
Denegar CR. Therapeutic modalities for athletic injuries. USA: Human Kinetic; 2000.
Michlovitz SL. Thermal agents in rehabilitation. USA: Davis Company; 1996.
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. ปิ ยพงษ์ สิทธิคง. ฟิ สิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2551.
12. ปิ ยพงษ์ สิทธิคง. ฟิ สิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2548.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

ความต้องการการสนับสนุ นจาก
การดาเนินการปรับปรุง

รายวิชา
ไม่มี
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สาขาวิชา/คณะ
-
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- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่น ปัจจุบัน โดยเพิ่มการเรียน
การสอนในรูปแบบ Gamification ตลอดรายวิชา
- สอดแทรกการทบทวนความรู้พ้ นื ฐานทางกายวิภาคศาสตร์เข้ าไปในการจัดการเรียนการสอน
- จัดให้ มีการประเมินความตั้งใจในการฝึ กปฎิบัติ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
- จัดให้ มีการประเมินชิ้นงานหลังการเรียนปฏิบัติ (Learning journal 1 ชิ้น)
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาให้ เกิด
การเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบปฏิบัติก่อนนาไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ รู ่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้ อที่
รับผิดชอบ
- การกาหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน และนาเสนอต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ รู ่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมินก่อน
นามาใช้ สอบจริง
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้ คะแนนในการสัมมนาของนิสิตแต่ละบุคคลตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของรายวิชา
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นาผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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