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รายละเอียดของรายวิชา กบ 131 วิชาการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 131 วิชาการรักษาด้ วยความร้ อนและความเย็น
PX 131 Therapeutic Heat and Cold
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@swu.ac.th
อาจารย์สวุ ัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nattakarn@swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงาน(หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน(รอง)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)

–ไม่มี-
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8. สถานทีเ่ รียน
บรรยาย ณ ห้ อง 301 ปฏิบัติ ณ ห้ อง 308 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 มิถุนายน พ.ศ.2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่ อศึกษาผลการตอบสนองทางสรี รวิทยาของร่ างกายต่อความร้ อนและความเย็น ข้ อบ่ งใช้ ข้ อห้ าม
ข้ อควรระวังในการให้ การรั กษาด้ วยความร้ อนและความเย็น คุณสมบั ติ และลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ให้
ความร้ อนความเย็นชนิดตื้น และการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบําบัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
อธิบายหลักการทาง Thermodynamics and Heat transfer ได้ (2.1,2.2)
อธิบายกระบวนการของ Soft tissue healing ได้ (2.1, 2.2)
อธิบายลักษณะและคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ ความร้ อนตื้นและความเย็น ที่ใช้ ในการรักษาทาง
กายภาพบําบัดได้ (2.2)
อภิปรายวิธกี ารเลือกใช้ อุปกรณ์ให้ ความร้ อนตื้นและความเย็น ได้ เหมาะสมกับพยาธิสภาพ / อาการ
ของผู้ป่วยแต่ละรายได้ (2.2, 2.3, 3.1)
อธิบายและวิเคราะห์ผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้ อนตื้นและความเย็นได้
(2.2, 3.1, 3.3)
อธิบายข้ อบ่งชี้ ข้ อควรระวัง และข้ อห้ ามในการใช้ อุปกรณ์ให้ ความร้ อนตื้นและความเย็นได้ (2.2)
ปฏิบัตแิ ละประยุกต์การรักษาด้ วยการใช้ อุปกรณ์ให้ ความร้ อนตื้นและความเย็นได้ รวมทั้งดูแล รักษา
เครื่องมือแต่ละชนิดได้ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (3.1, 3.3)
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (1.3)
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเอง (1.2)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้ อนและความเย็น ข้ อบ่งใช้ ข้ อห้ าม ข้ อ
ควรระวังในการให้ การรักษาด้ วยความร้ อนและความเย็น คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ให้
ความร้ อนชนิดตื้น อุปกรณ์ให้ ความเย็นและการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบําบัดเบื้องต้ นด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสม

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

15 ชม./ภาค
การศึกษา

ตามความต้ องการ
ของนิสติ เฉพาะราย

20 ชม./ภาค
การศึกษา

10 ชม./ภาค
การศึกษา

3 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ
เข้ าใจวิชา แลนิสติ สามารถติดต่อผ่านอาจารย์ผ้ ูประสานงานได้ โดยตรง
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
๕.
ทักษะ
การ
วิเคราะ
๔.
ห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข
๖. ทักษะการ
๑. คุณธรรม
๓. ทักษะทาง ระหว่างบุคคล
การ
๒. ความรู ้
ปฏิบตั ิ
จริยธรรม
ปั ญญา
และ
สือ่ สาร
ทางวิชาชีพ
ความ
และการ
รับผิดชอบ
ใช้
เทคโนโ
ลยี
สารสนเ
ทศ
๑ ๒๓๔ ๕ ๑ ๒๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และ
ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มีความรั บผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ องค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ นิสติ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ งานที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาใน
รายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายอย่างเป็ นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ร่วมกับ
การสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนาในการศึกษา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
จากการสัมมนา การอภิปราย และการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
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
ทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองและสนใจที่จะศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2. การจั ดสัมมนาโดยให้ นิสิตเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ ยนความรู้ เชิ งวิ ชาการ
อย่างสร้ างสรรค์
3. มอบหมายงานที่ มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นํา เสนอรายงานที่เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
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4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาการเรี ยนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์ ผู้รับบริ การ ผู้ร่วมงานหรื อบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย และเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์
2. ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
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นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้ นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา การอภิปราย โดยใช้ รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามรถให้ บริการกับผู้รับบริการ
ได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ()มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวข้ อ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ()มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. ()มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. ()มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
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6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ค รอบคลุ ม การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษา แก่ ผ้ ู รั บ บริ ก าร ด้ ว ย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการนําเสนอที่แ สดงถึ ง ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ปั ญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดการสัมมนาให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบําบัด
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
4. มอบหมายโจทย์ปั ญ หากรณีศึ กษาเพื่ อให้ แสดงการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไข
ปั ญหา ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงบประจักษ์แลแหล่งอ้ างอิง
ได้ อย่างเหมาะสม
5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงฝึ กปฏิบัติการ
6. จั ดการสัมมนาและฝึ กปฏิบั ติการให้ นิสิตรู้จั ก หน้ าที่ในการปฏิบั ติงานของตนเอง ฝึ กการมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี และสามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึ กปฏิบัติการรักษาด้ วยความร้ อนและ
ความเย็น และการมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาร่ วมกับการ
ใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงได้ ถูกต้ องเหมาะสม
3. ประเมินจากสัมมนากรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลที่มีการอ้ างอิงได้ ถูกต้ องเหมาะสม
4. ประเมินจาการนําเสนอกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
5. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม ให้ นิ สิ ต มี โ อกาสแสดงหน้ า ที่ ข องตนเองในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้

มคอ.3 กบ 131 การรักษาด้วยความร้อนความเย็น คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

สัปดาห์ที่

บรรยาย

1. แผนการสอน
หัวข้อ

อาจารย์ผูส้ อน

1.Thermodynamics
and heat transfer
2. Biophysics of
optical radiation
3. Soft tissue
healing
4. Physiological
response to heat
and cold
5. Physiological
response,
therapeutic use and
contraindication of
UV
6. Therapeutic use
& contraindication
of heat & cold
7. Instrumentation
and clinical
application of heat
and cold

กนกวรรณ
ว.
กนกวรรณ
ว.
กนกวรรณ
ว.

Lecture exam:
หัวข้ อ 1-4

กนกวรรณ
ท. จิราภรณ์

Seminar: Clinical
application of heat
and cold

กนกวรรณ
ท. วีรยา

3

Lab:
Instrumentation

4

Lab:
Instrumentation
(ต่อ)

กนกวรรณ
ท.

สือ่ การสอน
- เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชา กบ 131
- คอมพิวเตอร์
และเครื่องฉาย
LCD

กนกวรรณ
ท.
กนกวรรณ
ท.
กนกวรรณ
ท.

กนกวรรณ
ท. วีรยา
จิราภรณ์
สุวัฒน์
กนกวรรณ
ท. วีรยา
จิราภรณ์
สุวัฒน์
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- เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชา กบ 131
- คอมพิวเตอร์
และเครื่องฉาย
LCD
- ขี้ผ้ งึ Paraffin ถัง
paraffin และ
อุปกรณ์อ่นื ๆ
-Hydrocollator
และ แผ่นร้ อน
หน้า 9

10

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

สัปดาห์ที่

บรรยาย

มคอ. 3

Lecture exam:
หัวข้ อ 5-7

1.5

11

3

12

3
4

14

4

15

3

16

4

13

อาจารย์ผูส้ อน
กนกวรรณ
ท. จิราภรณ์

กนกวรรณ
ท. วีรยา
จิราภรณ์
สุวัฒน์
Lab: Clinical
กนกวรรณ
application &
ท. วีรยา
approach technique จิราภรณ์
(ต่อ)
สุวัฒน์
Seminar: Clinical กนกวรรณ
application
ท. จิราภรณ์
Seminar: Clinical
วีรยา
application (ต่อ)
สุวัฒน์
Lab exam I:
กนกวรรณ
Instrumentation
ท. จิราภรณ์
technique
กนกวรรณ
Lab exam II:
ท. วีรยา
Clinical
จิราภรณ์
application
สุวัฒน์
Lab: Clinical
application &
approach technique

13

15

หัวข้อ

10

3

7

45
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สือ่ การสอน
- กระเป๋ านํา้ ร้ อน
และ เครื่องต้ มนํา้
ร้ อน
- กระเป๋ าแผ่นร้ อน
ไฟฟ้ า
- เครื่องผลิตรังสี
Infrared
- cryocuff ชนิด
ต่างๆ (สําหรับ
ไหล่, ข้ อมือ, เข่า,
ข้ อเท้ า)
- แผ่นเจลเย็น
- กระติกใส่นาํ้ แข็ง
- ม้ วนผ้ ายืด
(bandage)
- ถุงพลาสติก
- หนังยางใช้
สําหรับรัดของ
- ผ้ าขนหนู ผืน
เล็ก–ผืนใหญ่
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การประเมิน*

การเข้าชั้นเรี ยน พฤติกรรมในชั้นเรี ยน
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การมีส่วนร่ วม
อภิปราย การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน

ตลอดการ
จัดการเรี ยน
การสอน

นิสติ เข้ าเรียน
มากกว่า 80%
จึงมีสทิ ธิ์สอบ

สอบทฤษฏี
สอบย่อย
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง

สัปดาห์ที่ 6,
10
สัปดาห์ที่ 9,
13

45%
5%

สัมมนา
สอบปฏิบตั ิ
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง

สัปดาห์ที่ 7,

10%

สัปดาห์ที่ 15,
16

15%
25%

-

-

-

-

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

-

-

-

คุณธรรมจริ ยธรรม
(1.3), (1.4), (1.5)

ความรู ้
2.1, 2.2, (2.3), 2.4, 3.1

-

ทักษะทางปั ญญา
3.1
(4.2), (5.2), (5.3)
(6.1), (6.2), (6.3), (6.4)
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ

13, 14

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
1.สอบภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 1 (Lec1-4)
ครั้งที่ 2 (Lec5-7)
การทดสอบย่อย (Quiz) 2 ครั้ง (ครั้งละ 2.5%)
3. สอบภาคปฏิบตั ิ ครั้งที่ 1

50%
25%
20%
5%

4. สอบภาคปฏิบตั ิ ครั้งที่ 2
5. การสัมมนา
รวม

15%
25%
10%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์ C
นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิ ธิ์สอบ เข้ าเรียนสายเกิน 15
นาทีท้งั ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวน 3 ครั้งจะถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง มีคะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 50 % จึงถือว่าสอบผ่าน และคะแนนสอบภาคปฏิบัติแต่ละหัวข้ อต้ องไม่ต่าํ กว่า 60 % จึงถือว่าสอบ
ผ่าน
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

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
2. Cameron MH. Physical agents in rehabilitation. China: Saunders; 2009.
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3. Seeley RR, Stephens TD and Tate P. Anatomy & Physiology. USA: McGraw-Hill; 2008.
4.
5.
6.
7.

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.

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. Lehmann JF. Therapeutic heat and cold. USA: Williams & Wilkins; 1990.
12. ปิ ยพงษ์ สิทธิคง. ฟิ สิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2551.
13. ปิ ยพงษ์ สิทธิคง. ฟิ สิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2548.
14. ประโยชน์ บุญสินสุข. การรักษาด้ วยความร้ อน และไฟฟ้ า. กรุงเทพฯ: ไพศาลศิลป์ การพิมพ์; 2530.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
กระเป๋ านํา้ ร้ อน ให้ มจี าํ นวนเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนนิสติ

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการการสนับสนุ นจาก
สาขาวิชา/คณะ

การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน ได้ แก่ กระเป๋ านํา้ ร้ อน ให้ มี -จัดซ่อมปลั๊กเครื่อง Infrared
จํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับ ชนิด nonluminous generator ที่
จํานวนนิสติ
ชํารุดเสียหาย
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อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการเรียนเสียและ
เสื่อมสภาพก่อนเริ่มการเรียนการ
สอน

ดําเนินการจัดซ่อมเรื่องมือที่
ชํารุดหากซ่อมแซมไม่ได้ ให้
ดําเนินการสั่งซื้อใหม่

-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้น
ได้ แก่ กระเป๋ านํา้ ร้ อน

- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบทั้งข้ อเขียนและปฏิบัติก่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชา
แต่ละหัวข้ อที่รับผิดชอบ
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน และนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมินก่อน
นํามาใช้ สอบจริง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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