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รายละเอียดของรายวิชา กบ 223 วิชา การรกัษาดว้ยไฟฟ้าความถีตํ่า่และปานกลาง 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ223 การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่ตํ่าและปานกลาง 

PX223 Low and medium frequency electrotherapy 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ  

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม  tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก 

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

อาจารย์ดร.วันวิสาข์  พานิชาภรณ ์ wanvisa@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

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

อาจารย์ดร.กสมิา  เอกธุวะปราณ ี kasima@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์   wassana@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2    ช้ันปีที่ 2 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 -ไม่มี- 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

 –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 305 คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน พ.ศ.2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

 1.1 อธิบายคุณลักษณะและตัวแปรต่าง ๆ ของกระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่า และความถี่ปานกลาง 

ต่อไปน้ีได้อย่างถูกต้อง (2.1, 2.2) 

  - กระแสตรง 

  - กระแสสลับ 

  - กระแส ท ีอ ีเอน็ เอส 

  - กระแสไฟตรงศักย์สงู 

  - กระแสอนิเตอร์เฟอเรนเชียล 

  - กระแสไดอะไดนามิก 

 

 1.2 วิเคราะห์และอธบิายผลทางสรีรวิทยาเม่ือร่างกายได้รับกระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่าและความถี่ปาน 

กลาง (3.1, 3.3, 3.4) 

 1.3 อธิบายหลักการกระตุ้น และผลทางสรีรวิทยาของวิธีการรักษาต่อไปน้ีได้อย่างถูกต้อง (2.1, 

2.2) 

  - การกระตุ้นกล้ามเน้ือที่มีเส้นประสาทมาเล้ียง 

  - การกระตุ้นกล้ามเน้ือที่ขาดเส้นประสาทมาเล้ียง 

  - การผลักดันนํา้ยาเข้าสู่ร่างกาย 

  - การกระตุ้นไฟฟ้าเพ่ือลดปวด 

  - การกระตุ้นไฟฟ้าเพ่ือลดบวม 

  - การกระตุ้นไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซมเน้ือเย่ือ 

  - การกระตุ้นไฟฟ้าฟ้าเพ่ือทาํกจิกรรม (Functional electrical stimulation) 

 1.4 อธบิายหลักการการใช้สญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือแบบป้อนกลับ (2.1, 2.2) 

 1.5 เลือกและประยุกต์ใช้กระแสในข้อ 1.1 พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล วิเคราะห์ ในการเลือกใช้ใน

การรักษาได้เหมาะสมกบัพยาธสิภาพของผู้ป่วยที่กาํหนด (3.1, 3.3, 3.4) 
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 - ปฏบัิติการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าโดยวิธ ีSD-curve ได้ 

 - ระบุข้อบ่งช้ี อนัตราย ข้อห้าม และข้อควรระวังของวิธใีนการรักษาในข้อ 1.3 ได้อย่าง 

ถูกต้อง 

 - ปฏบัิติการด้วยวิธกีารในข้อ 3 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบัพยาธสิภาพของผู้ป่วยที่กาํหนด 

 1.6 แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ (1.4, 1.5) 

 1.7 ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ (4.2, 4.4) 

2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1.คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาคุณลักษณะ และตัวแปรต่าง ๆ ของกระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่า และความถี่ปานกลาง การใช้

เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า หลักการการกระตุ้น ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าวินิจฉัย และการใช้

สญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือแบบป้อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบาํบัด 

2.จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องของการของนิสติเฉพาะ

ราย/ 

ฝึกใช้เคร่ืองมือนอกเวลาภายใต้การ

ดูแลของอาจารย์ 

ปฏบัิติการ/   

สมัมนา/อภิปราย 

60 ชม./ภาค

การศึกษา 

6.5 ชม. 

 

3.จํานวนชัว่โมงทีต่่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

 - อาจารย์ประจาํรายวิชาช้ีแจงราย อธิบายรายละเอียดวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาใน

ช่ัวโมงแรกของการเรียนการสอน 

 - อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 
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1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และ                   
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
ส่ือสารและ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ                  
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิ

มนุษยชนสิทธิเด็กสิทธิผู้บริโภคสิทธิผู้ป่วยตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ มี

ความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้องสามารถแยกแยะความดีความช่ัวและจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 

 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติ 

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ 

3. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเองการมีระเบียบวินัยระหว่างการสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 
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1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติความรู้ 

 

2 ความรู ้

2.1 ความรู้ที่พัฒนา 

นิสิตกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิบัติ กฏ

ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

 

2.2 วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการสัมมนาการอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหากรณีศึกษาสถานการณ์จริง 

3. การฝึกปฏบัิติโดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและปฏบัิติกบักรณีศึกษา 

 

2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการสมัมนาการ

อภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงานช้ินงานที่กาํหนด 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสิตได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาดังน้ี 
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1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นทีเ่กีย่วขอ้ง

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาและการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการสมัมนาการ

อภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงานช้ินงานที่กาํหนด 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสิตได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกันได้มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคมรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองวิชาชีพองค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใช้รูปแบบของกจิกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้

ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่

จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
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4.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดการเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานรายงานกรณีศึกษารวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะ

การสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอการอภิปรายรายงานกรณีศึกษาในรายวิชาโดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 กลุ่มที1่ 

ค
รั้ง

ที ่

วนัท่ี เวลา บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

1 พ 11 มค 60 8.30-9.30 1         General structure of electrical pulse 

generator & instrumentations, Principle 

of electrical stimulation 

อ.ชัชฎา        คอมพิวเตอร์, 

Visualizer, 

เอกสารประกอบ

คาํสอน, 

เคร่ืองกระตุ้น

ไฟฟ้าที่สามารถ

ผลิตกระแสไฟ

ประเภทต่าง 

(DC, TENS, 

Diadynamic 

current, HVPC, 

IF) 

9.30-10.30 1         Introduction to use of stimulators, 

electrodes and different parameters 

อ.ชัชฎา        

10.30-11.30 1         Physiological response to electrical 

stimulation  

อ.

กนกวรรณ  

       

2 พฤ 12 มค 60 13.30-14.30 1         DC and Iontophoresis อ.ทพิวัลย์        

14.30-15.30 1         Innervation muscle stimulation  อ.จิราภรณ์        

15.30-16.30 1         FES and Myofeedback อ.จิราภรณ์        

3 พ 18 มค 60 11.30-12.30 1         SD-curve  อ.

กนกวรรณ  

       

4 ศ 20 มค 60 15.30-16.30 1         Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข์        

5 พฤ 26 มค 60 13.30-16.30   3       Lab: Instrumentation and technique of 

stimulation 

อ.ทพิวัลย์ อ.ณัฐ

กาญจน์ 

อ.จิราภรณ์   305 

6 ศ 27 มค 60 13.30-16.30   3       Lab: DC and iontophoresis อ.ทพิวัลย์ อ.

กนกวรรณ  

อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 
305 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

7 พ 8 กพ 60 8.30-11.30   3       Lab: Motor point1 (face, UE, LE) อ.ทพิวัลย์ อ.

กนกวรรณ  

อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 
305 

11.00-12.30 SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทพิวัลย์ อ.

กนกวรรณ 

อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

8 พฤ 9 กพ 60 13.30-16.30   3       Lab: Motor point2 (face, UE, LE) อ.ทพิวัลย์ อ.

กนกวรรณ  

อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

16.30-17.30 SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทพิวัลย์ อ.

กนกวรรณ  

อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

9 พฤ 16 กพ 60 13.30-17.30   4       Lab: Innervated muscle stimulation, 

FES, Myofeedback 

อ.จิราภรณ์ อ.ทพิวัลย์ อ.วันวิสาข์ อ.

กนกวรรณ  
305 

10 ศ 17 กพ 60 13.30-16.30   3       Lab: SD curve อ.

กนกวรรณ  

อ.วันวิสาข์ อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์ 305 

11 พ 22 กพ 60 8.30-11.30   3       Lab: Denervation muscle stimulation  อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ อ.

กนกวรรณ  

อ.ทพิวัลย์ 305 

    11.30-12.30           SDL: Denervation muscle stimulation 

(1ชม) 

อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ อ.

กนกวรรณ  

อ.ทพิวัลย์ 305 

12 พฤ 2 มคี 60 13.30-16.30     3     Seminar 1 อ.

กนกวรรณ  

อ.ทพิวัลย์     305 

13 พ 8 มคี 60 8.30-11.30     3     Seminar 1 อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์     305 

14 ศ 10 มคี 60 13.30-16.30    3       Clinical application of 

electrotherapeutic modalities 1 

(Iontophoresis, Denervated muscle 

stimulation, SD-curve, Innervated 

muscle stimulation) – ประเมินปฏบัิติ 

อ.

กนกวรรณ  

อ.ทพิวัลย์ อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

15 พฤ 16 มคี 60 13.30-16.30    3       Clinical application of 

electrotherapeutic modalities 1 

(Iontophoresis, Denervated muscle 

อ.

กนกวรรณ  

อ.ทพิวัลย์ อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 
stimulation, SD-curve, Innervated 

muscle stimulation) – ประเมินปฏบัิติ 

16 พ 22 มคี 60 8.30-10.30       2   Lecture exam อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์      

  11.30-12.30 1         Electrotherapy to reduce edema อ.ณัฐ

กาญจน์ 

    

17 พฤ 23 มคี 60 13.30-14.30 1         TENS  อ.จิราภรณ์        

14.30-15.30 1         Interferential current (IF)  อ.วาสนา        

18 พ 29 มคี 60 8.30-9.30 1         Diadynamic current อ.ชัชฎา        

9.30-10.30 1         Electrotherapy for pain reduction อ.ชัชฎา        

10.30-11.30 1         HVGC อ.กสมิา        

11.30-12.30 1         Electrotherapy to accelerate wound 

healing 

อ.กสมิา        

19 พฤ 30 มคี 60 13.30-17.30   4       Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic 

current 1 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.จิราภรณ์ 
305 

20 พ 5 เมย 60 8.30-10.30   2       Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic 

current 2 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.จิราภรณ์ 
305 

10.30-11.30 1 SDL: TENS, IF, HVPC and Diadynamic 

current (1 ชม) 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.จิราภรณ์ 
305 

21 พ 12 เมย 60 8.30-12.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema 

reduction and healing acceleration 1 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 305 

22 พฤ 20 เมย 60 13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema 

reduction and healing acceleration 2 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

23 พฤ 27 เมย 60 13.30-15.00           SDL: Electrotherapy for pain, edema 

reduction and healing acceleration (1.5 

ชม.) 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 305 

24 ศ 28 เมย 60 13.30-16.30     3     Seminar 2 อ.ชัชฎา อ.ณัฐ

กาญจน์ 

    
305 

25 พ 3 พค 60 8.30-11.30     3     Seminar 2 อ.วาสนา อ.กสมิา     308 

11.30-12.30 SDL: Seminar (1ชม) อ.วาสนา อ.กสมิา     308 

26 พฤ 4 พค 60 13.30-16.30     3       Clinical application of electrotherapeutic 

modalities 2 (pain, edema reduction and 

healing accerelation) – ประเมินปฏบัิติ 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 

27 พ 17 พค 60 8.30-11.30    3       Clinical application of electrotherapeutic 

modalities 2 (pain, edema reduction and 

healing accerelation) - ประเมินปฏบัิติ 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 

29 ศ 19 พค 60 13.30-15.30        2   Lecture examination อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์      

15.30-17.30 2 Lab examination อ.

กนกวรรณ  

อ.จิราภรณ์ อ.วันวิสาข์ อ.ทพิวัลย์ 305 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
 

    รวม 15 48 12 4 2   เลขที่ 1 - 

38 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

1 พ 11 ม.ค. 60 8.30-9.30 1         General structure of electrical pulse 

generator & instrumentations, 

Principle of electrical stimulation 

อ.ชัชฎา        คอมพิวเตอร์, 

Visualizer, 

เอกสารประกอบ

คาํสอน, 

เคร่ืองกระตุ้น

ไฟฟ้าที่สามารถ

ผลิตกระแสไฟ

ประเภทต่าง 

(DC, TENS, 

Diadynamic 

current, HVPC, 

IF) 

9.30-10.30 1         Introduction to use of stimulators, 

electrodes and different parameters 

อ.ชัชฎา        

10.30-11.30 1         Physiological response to electrical 

stimulation  

อ.กนกวรรณ         

2 พฤ 12 ม.ค. 60 13.30-14.30 1         DC and Iontophoresis อ.ทพิวัลย์        

14.30-15.30 1         Innervation muscle stimulation  อ.จิราภรณ์        

15.30-16.30 1         FES and Myofeedback อ.จิราภรณ์        

3 พ 18 ม.ค. 60 11.30-12.30 1         SD-curve  อ.กนกวรรณ         

4 ศ 20 พ.ค. 60 15.30-16.30 1         Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข์        

5 พ 1 กพ 60 8.30-11.30   3       Lab: Instrumentation and technique 

of stimulation 

อ.ทพิวัลย์ อ.ณัฐ

กาญจน์ 

อ.จิราภรณ์   305 

6 พฤ 2 กพ 60 13.30-16.30   3       Lab: DC and iontophoresis อ.ทพิวัลย์ อ.กนกวรรณ  อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

7 ศ 10 กพ 60 13.30-16.30   3       Lab: Motor point1 (face, UE, LE) อ.ทพิวัลย์ อ.กนกวรรณ  อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

16.30-17.30 SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทพิวัลย์ อ.กนกวรรณ   อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

8 พ 15 กพ 60 8.30-11.30   3       Lab: Motor point2 (face, UE, LE) อ.ทพิวัลย์ อ.กนกวรรณ   อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

11.30-12.30 SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทพิวัลย์ อ.กนกวรรณ   อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

9 พฤ 23 กพ 60 13.30-16.30    4       Lab: Innervated muscle stimulation, 

FES, Myofeedback 

อ.จิราภรณ์ อ.วันวิสาข์ อ.

กนกวรรณ   

อ.ทพิวัลย์ 305 

10 ศ 24 กพ 60 13.30-16.30   3       Lab: SD curve อ.กนกวรรณ   อ.ทพิวัลย์ อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

11 พ 1 มคี 60 8.30-11.30   3       Lab: Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข์ อ.กนกวรรณ   อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์ 305 

11.30-12.30 SDL: Denervation muscle stimulation 

(1ชม) 

อ.วันวิสาข์ อ.กนกวรรณ   อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์ 305 

12 ศ 3 มคี 60 13.30-16.30     3     Seminar 1 อ.กนกวรรณ   อ.ทพิวัลย์     305 

13 พฤ 9 มคี 60 13.30-16.30     3     Seminar 1 อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์     305 

14 พ 15 มคี 60 8.30-11.30    3       Clinical application of 

electrotherapeutic modalities 1 

(Iontophoresis, Denervated muscle 

stimulation, SD-curve, Innervated 

muscle stimulation) – ประเมินปฏบัิติ 

อ.กนกวรรณ   อ.ทพิวัลย์ อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

15 ศ 17  มคี 60 13.30-16.30    3       Clinical application of 

electrotherapeutic modalities 1 

(Iontophoresis, Denervated muscle 

stimulation, SD-curve, Innervated 

muscle stimulation) – ประเมินปฏบัิติ 

อ.กนกวรรณ   อ.ทพิวัลย์ อ.วันวิสาข์ อ.จิราภรณ์ 305 

16 พ 22 มคี 60 8.30-10.30       2   Lecture exam อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์      

11.30-12.30 1         Electrotherapy to reduce edema อ.ณัฐ

กาญจน์ 

    

17 พฤ 23 มคี 60 13.30-14.30 1         TENS  อ.จิราภรณ์        

14.30-15.30 1         Interferential current (IF)  อ.วาสนา        

18 พ 29 มคี 60 8.30-9.30 1         Diadynamic current อ.ชัชฎา        

9.30-10.30 1         Electrotherapy for pain reduction อ.ชัชฎา        

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 13 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

10.30-11.30 1         HVGC อ.กสมิา        

11.30-12.30 1         Electrotherapy to accelerate wound 

healing 

อ.กสมิา        

19 ศ 31 มคี 60 13.30-17.30   4       Lab: TENS, IF, HVPC and 

Diadynamic current 1 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.จิราภรณ์ 305 

20 ศ 7 เมย 60 13.30-15.30   2       Lab: TENS, IF, HVPC and 

Diadynamic current 2 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.จิราภรณ์ 305 

15.30-16.30 SDL: TENS, IF, HVPC and 

Diadynamic current (1 ชม) 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.จิราภรณ์ 305 

21 พ 19 เมย 60 8.30-12.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema 

reduction and healing accerelation 1 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 

22 พ 26 เมย 60 8.30-12.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema 

reduction and healing accerelation 2 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 

23 พฤ 27 เมย 60 15.00-16.30           SDL: Electrotherapy for pain, edema 

reduction and healing accerelation 

(1.5 ชม.) 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 

24 ศ 28 พค 60 13.30-16.30     3     Seminar 2 อ.วาสนา อ.กสมิา     308 

25 พ 3 พค 60 8.30-11.30     3     Seminar 2 อ.ชัชฎา อ.ณัฐ

กาญจน์ 

    305 

11.30-12.30 SDL: Seminar (1ชม) อ.ชัชฎา อ.ณัฐ

กาญจน์ 

    305 

26 พฤ 11 พค 60 13.30-16.30    3       Clinical application of 

electrotherapeutic modalities 2 (pain, 

edema reduction and healing 

accerelation) – ประเมินปฏบัิติ 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 

27 พฤ 18 พค 60 13.30-16.30    3       Clinical application of 

electrotherapeutic modalities 2 (pain, 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
305 
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หวัขอ้ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์ หอ้ง สื่อการสอน 

edema reduction and healing 

accerelation) - ประเมินปฏบัิติ 

29 ศ 19 พค 60 13.30-15.30       2   Lecture examination อ.ทพิวัลย์ อ.จิราภรณ์      

15.30-17.30 2 Lab examination อ.กนกวรรณ  อ.จิราภรณ์ อ.วันวิสาข์ อ.ทพิวัลย์ 305 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสมิา อ.ณัฐ

กาญจน์ 
 

    รวม 15 48 12 4 2   เลขที่ 39-

74 

         

 

ขอ้กําหนดในการส่งรายงานการปฏิบติังาน 

นิสติส่งรายงานการปฏบัิติการให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อปฏบัิติการภายใน 7 วนั หลังเสรจ็สิ้นการฝึกปฏบัิติการในห้อข้อน้ันๆ 

ขอ้กําหนดในการเรียนฝึกปฏิบติัการ 

1. นิสิตสามารถใช้ห้องฝึกปฏบัิติการได้ตามช่วงวันและเวลาที่กาํหนดไว้ในตารางสอน 

2. นิสติมีหน้าที่ร่วมกนัดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องฝึกปฏบัิติการ 

3. ในกรณีที่ต้องขอเบิกอุปกรณ์สาํหรับการฝึก นิสติต้องทาํเร่ืองขอเบิกอุปกรณ์ก่อนวันใช้จริงอย่างน้อย 3 วัน 

ขอ้กําหนดในการจัดการฝึกปฏิบติันอกเวลาเรียน 

1. นิสิตสามารถขอใช้ห้องฝึกปฏบัิติการได้ตามช่วงวันและเวลาที่กาํหนดไว้ในตารางสอน (SDL นอกเวลาเรียน) และต้องเป็นเน้ือหาที่ได้ผ่านการเรียนฝึก

ปฏบัิติแล้วเทา่น้ัน 

2. นิสิตต้องทาํเร่ืองขอใช้ห้องฝึกปฏบัิติการก่อนวันใช้จริงอย่างน้อย 5 วัน โดยต้องมีรายช่ือนิสติที่ต้องการฝึกปฏบัิติประกอบ  

3. อนุญาตให้ใช้ห้องฝึกปฏบัิติการได้ไม่เกนิเวลา 19.30 น. 

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 15 
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4. นิสิตที่ขอใช้ห้องฝึกปฏบัิติการทุกคนมีหน้าที่ร่วมกนัดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้อง

ฝึกปฏบัิติการ 

5. ในกรณีที่ต้องขอเบิกอุปกรณ์สาํหรับการฝึก นิสติต้องทาํเร่ืองขอเบิกอุปกรณ์ก่อนวันใช้จริงอย่างน้อย 3 วัน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห/์หวัขอ้ทีป่ระเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน

* 

2, 4  คุณธรรม

จริยธรรม 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- ความมีระเบียบวินัยในการ

เข้าช้ันเรียน 

- การส่งรายงานปฏบัิติการ 

ตลอดภาคการศึกษา 

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60 

4, 11, 17, 18 พ.ค. 60 

10 % 

1, 2, 3 ความรู้ 

(2.2), 2.1, 

2.3 

 

- สอบข้อเขียน 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

 

 

22 มี.ค. และ 19 พ.ค. 60 

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60 

4, 11, 17, 18 พ.ค. 60 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่

มอบหมาย 

45% 

1, 2, 3 ทกัษะทาง

ปัญญา 

(3.1, 3.3), 

3.4 

 

- สอบข้อเขียน 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

22 มี.ค. และ 19 พ.ค. 60 

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60 

4, 11, 17, 18 พ.ค. 60 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่

มอบหมาย 

35% 

2, 3 ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

4.2, 4.4 

 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60 

4, 11, 17, 18 พ.ค. 60 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่

มอบหมาย 

5% 

2, 3 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60 

4, 11, 17, 18 พ.ค. 60 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่

มอบหมาย 

5% 
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รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพฒันาผลการเรียนรูแ้ละการตดัเกรด 

การประเมินผล: 

 1. การสอบข้อเขียน       25% 

   คร้ังที่ 1     12.5% 

   คร้ังที่ 2     12.5% 

 2. ประเมินปฏบัิติ       65% 

   คร้ังที่ 1     40% 

   คร้ังที่ 2     25% 

 3. การสมัมนาและรายงานหน้าช้ัน      5% 

4. งานในช้ันเรียน (กจิกรรมและรายงานปฏบัิติการ)    5% 

       รวม  100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 

1. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

2. ในภาคทฤษฎี นิสิตต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 50%จึงจะถือว่า  สอบผ่าน 

3. ในภาคปฏบัิติ นิสิตต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า60% จึงจะถือว่า  สอบผ่าน 

4. นิสติที่ได้ระดับเกรดตํ่ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนอกีคร้ัง 

5. ตัดเกรดแบบองิเกณฑ ์(เกณฑ ์C) 

 

ระบบการตัดเกรด (เกณฑ ์C) 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

65.0-69.9 C+ 2.5 

55.0-64.9 C 2 

50.0-54.9 D+ 1.5 

45-49.9 D 1 

< 50 E        0 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 18 
 



มคอ. 3 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Watson T. (2008) Electrotherapy: evidence-based practice. 12th ed. New York: Churchill 

Livingstone. 

2. Kitchen S, Basin S. (2002) Electrotherapy: evidence-based practice. 11th ed. Edinburgh: 

Churchill Livingstone. 

3. Low J, Reed A. (1999) Electrotherapy explained: principles and practice. 3rd ed. Boston: 

Butterworth Heinemann. 

4. Nelson RM, Hayes KW, Currier DP. (1999) Clinical electrotherapy. 3rd ed. Stamford: 

Appleton & Lange. 

5. Gersh MR. (1992) Electrotherapy in rehabilitation. Philadelphia: Davis.  

6. Kahn J. (1991) Principles and practice of electrotherapy. 2nd ed. New York: Churchill 

Livingstone. 

7. ประโยชน์ บุญสินสุข และคณะ (2529) การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่า กรุงเทพฯ เอส พี 

การพิมพ์ 

8. ประโยชน์ บุญสนิสขุ (2546) เคร่ืองมือกายภาพบาํบัด กรุงเทพฯ เอส พี การพิมพ์  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

1. กาํหนดช่ัวโมงฝึกปฎิบัตินอกเวลา

เรียนให้ชัดเจน 

2. อุปกรณ์ควรจะมีความพร้อม

สาํหรับการศึกษามากกว่าน้ี 

กาํหนดช่ัวโมงฝึกนอกเวลา

เรียนให้ชัดเจน 

ตรวจสอบ ซ่อมแซม จัดซ้ือ

อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเปิดภาค

เรียน 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ส่งข้อสอบบรรยาย ข้อสอบปฏบัิติและแบบประเมินการสอบปฏบัิติให้คณาจารย์ผู้ร่วมสอนใน

รายวิชาพิจารณาก่อนใช้ประเมิน 

- มีการกาํหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและจากผลการทวนสอบฯ และตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 20 
 


