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รายละเอียดของรายวิชา กบ 223 วิชา การรักษาดวยไฟฟาความถี่ต่ําและปานกลาง 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ223 การรักษาดวยไฟฟาความถ่ีต่ําและปานกลาง 
PX223 Low and medium frequency electrotherapy 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (1-4-4) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ  
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.ทิพวัลย มีแตม  tippawano@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชาหลัก 
อาจารยดร.กสิมา  เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชารอง 
อาจารยดร.วันวิสาข  พานิชาภรณ wanvisa@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ kanokwan@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค nuttakarn@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 
อาจารยวาสนา เตโชวาณิชย   wassana@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 2    ชั้นปท่ี 2 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
 -ไมมี- 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
 –ไมมี- 
 

8. สถานท่ีเรียน 
หอง 305 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

12 มิถุนายน 2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิต 
 1.1 อธิบายคุณลักษณะและตัวแปรตาง ๆ ของกระแสไฟฟาความถ่ีต่ํา และความถ่ีปานกลาง ตอไปนี้ได
อยางถูกตอง (2.1, 2.2) 
  - กระแสตรง 
  - กระแสสลับ 
  - กระแส ที อี เอ็น เอส 
  - กระแสไฟตรงศักยสูง 
  - กระแสอินเตอรเฟอเรนเชียล 
  - กระแสไดอะไดนามิก 
 
 1.2 วิเคราะหและอธิบายผลทางสรีรวิทยาเม่ือรางกายไดรับกระแสไฟฟาความถ่ีต่ําและความถ่ีปาน 
กลาง (3.1, 3.3, 3.4) 
 1.3 อธิบายหลักการกระตุน และผลทางสรีรวิทยาของวิธีการรักษาตอไปนี้ไดอยางถูกตอง (2.1, 2.2) 
  - การกระตุนกลามเนื้อท่ีมีเสนประสาทมาเลี้ยง 
  - การกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง 
  - การผลักดันน้ํายาเขาสูรางกาย 
  - การกระตุนไฟฟาเพ่ือลดปวด 
  - การกระตุนไฟฟาเพ่ือลดบวม 
  - การกระตุนไฟฟาเพ่ือซอมแซมเนื้อเยื่อ 
  - การกระตุนไฟฟาฟาเพ่ือทํากิจกรรม (Functional electrical stimulation) 
 1.4 อธิบายหลักการการใชสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแบบปอนกลับ (2.1, 2.2) 
 1.5 เลือกและประยุกตใชกระแสในขอ 1.1 พรอมท้ังอธิบายเหตุผล วิเคราะห ในการเลือกใชในการ
รักษาไดเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผูปวยท่ีกําหนด (3.1, 3.3, 3.4) 
 - ปฏิบัติการวินิจฉัยดวยไฟฟาโดยวิธี SD-curve ได 
 - ระบุขอบงชี้ อันตราย ขอหาม และขอควรระวังของวิธีในการรักษาในขอ 1.3 ไดอยางถูกตอง 
 - ปฏิบัติการดวยวิธีการในขอ 3 ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผูปวยท่ีกําหนด 
 1.6 แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ (1.2) 
 1.7 ทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได (4.2, 4.4) 

2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงตามผลการประเมินและขอเสนอแนะจากปการศึกษาท่ีผานมา 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะ และตัวแปรตาง ๆ ของกระแสไฟฟาความถ่ีต่ํา และความถ่ีปานกลาง การใช
เครื่องกระตุนไฟฟา หลักการการกระตุน ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟา ไฟฟาวินิจฉัย และการใช
สัญญาณไฟฟากลามเนื้อแบบปอนกลับ รวมถึงการประยุกตใชทางกายภาพบําบัด 

2.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

15 ชม./ภาค
การศึกษา 

ตามความตองของการของนิสิตเฉพาะราย/ 

ฝกใชเครื่องมือนอกเวลาภายใตการดูแลของ
อาจารย 

ปฏิบัติการ/   
สัมมนา/อภิปราย 

60 ชม./ภาค
การศึกษา 

19 ชม. 

 

3.จํานวนช่ัวโมงท่ีตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
 - อาจารยประจํารายวิชาชี้แจงราย อธิบายรายละเอียดวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมง
แรกของการเรียนการสอน 
 - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ) ไมนอยกวา 1 ชม./
สัปดาห 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4 . ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5 .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง
ตัวเลขการส่ือสาร
แ ล ะ ก า ร ใ ช
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ                  
ทางวิชาชีพ 

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

                         

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจรยิธรรมท่ีพัฒนา 
สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีพัฒนาดังตอไปนี้ 
  1. มีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 
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  2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ และสามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

  3. เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

1.2 วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
2. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 
3. สงเสริมการมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองการมีระเบียบวินัยระหวางการสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมการแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติความรู 

2 ความรู 
2.1 ความรูท่ีพัฒนา 
นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ

ท้ังภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบูรณา
การความรูเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการโดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู
ดังนี้ 
  1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 

3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

2.2 วิธีการสอน 
1. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับการสัมมนาการอภิปรายการคนควา

การวิเคราะห 
2. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวมจัดใหมีการใชหัวขอปญหา

กรณีศึกษาสถานการณจริง 
3. การฝกปฏิบัติโดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและปฏิบัติกับกรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจความสามารถในการคิดวิเคราะหในการสัมมนาการ

อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลรายงานชิ้นงานท่ีกําหนด 
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3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีพัฒนา 
นิสิตไดรับการพัฒนาดวยการการจัดประสบการณการเรียนรูใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดย

กําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาดังนี้ 
1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
4. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 
3.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง 
2. สัมมนากรณีศึกษาและการใชทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
3. มอบหมายงานท่ีมุงใหนิสิตไดเรียนรูและคนควาหรือนําเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา

กายภาพบําบัดหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจความสามารถในการคิดวิเคราะหในการสัมมนาการ

อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
2. ประเมินผลรายงานชิ้นงานท่ีกําหนด 
 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 
นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

ไดมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรู ท่ีจะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
3. ไมประเมิน 
4. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกร 

 
4.2 วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน 
2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมท่ีจะ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 

 
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
1. ไมประเมิน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูดการเขียนและสามารถเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอท่ีเหมาะสม 
 
5.2 วิธีการสอน 
1. มอบหมายงานรายงานกรณีศึกษารวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยใหนิสิตไดใชทักษะการ

สื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอการอภิปรายรายงานกรณีศึกษาในรายวิชาโดยใหใชทักษะ

การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

กลุมท่ี1  

คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
1 พ 9 มค 62 13.30-14.30 1         General structure of electrical pulse generator 

& instrumentations, Principle of electrical 
stimulation 

อ.ชัชฎา       

14.30-15.30 1         Introduction to use of stimulators, electrodes 
and different parameters  

อ.ชัชฎา       

15.30-16.30 1         DC and Iontophoresis อ.ทิพวัลย       

2 พฤ 10 มค 62 13.30-14.30 1         Physiological response to electrical stimulation  อ.กนกวรรณ ว.       

14.30-15.30 1         Innervation muscle stimulation  อ.จิราภรณ       

15.30-16.30 1         FES and Myofeedback อ.จิราภรณ       

3 พ 16 มค 62 8.30-9.30 1         SD-curve  อ.กนกวรรณ ว.       

4 ศ 18 มค 62 15.30-16.30 1         Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข       

5 
พฤ 24 มค 62 

13.30-14.30   1       Lab: Instrumentation and technique of 
stimulation I 

อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

  14.30-17.30   3       Lab: DC and iontophoresis อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

6 ศ 25 มค 62 13.30-16.30   3       Lab: Motor point1 (face, UE, LE) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 
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หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
  16.30-17.30           SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

  พ 30 มค 62 8.30-10.00           SDL นอกเวลาเรียน (1.5ชม) อ.ทิพวัลย       

7 พฤ 31 มค 62 13.30-16.30   3       Lab: Motor point2 (face, UE, LE) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

  16.30-17.30           SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

8 
ศ 1 กพ 62 

13.30-17.30   4       Lab: Innervated muscle stimulation, FES, 
Myofeedback 

อ.จิราภรณ อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.ทิพวัลย 

  จ 4 กพ 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.จิราภรณ       

  พ 6 กพ 62 8.30-10.00           SDL นอกเวลาเรียน (1.5ชม) อ.กนกวรรณ ว.       

9 พ 6 กพ 62 13.30-16.30   3       Lab: SD curve อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

  16.30-17.30           SDL: SD curve (1ชม) อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

10 พฤ 7 กพ 62 13.30-16.30   3       Lab: Denervation muscle stimulation  อ.วันวิสาข อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.จิราภรณ 

  16.30-17.30           SDL: Denervation muscle stimulation (1ชม) อ.วันวิสาข อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.จิราภรณ 

  พฤ 7 กพ 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.วันวิสาข       

11 ศ 8 กพ 62 13.30-16.30           SDL เตรียมสัมมนา         

12 พ 13 กพ 62 13.30-16.30     3     Seminar 1 (ครั้งท่ี1) อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย     

13 พฤ 14 กพ 62 13.30-16.30     3     Seminar 1 (ครั้งท่ี2) อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ     
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หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
14 

ศ 15 กพ 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 1 (Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, Innervated 
muscle stimulation) – ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

15 

พ 20  กพ 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 1 (Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, Innervated 
muscle stimulation) – ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

16 พฤ 21 กพ 62 13.30-14.30 1         Diadynamic current อ.ชัชฎา       

14.30-15.30 1         Electrotherapy for pain reduction อ.ชัชฎา       

15.30-16.30 1         HVGC อ.กสิมา       

16.30-17.30 1         Electrotherapy to accelerate wound healing อ.กสิมา       

17 ศ 22 กพ 62 13.30-14.30 1         TENS  อ.จิราภรณ       

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

15.30-16.30 1         Electrotherapy to reduce edema อ.ณัฐกาญจน       

18 
พ 27 กพ 62 

13.30-15.30   2       Lab: Instrumentation and technique of 
stimulation II 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.จิราภรณ 

  15.30-17.30   2       Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic current 1 อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.จิราภรณ 
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หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
19 พฤ 28 กพ 62 13.30-17.30   4       Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic current 2 อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.จิราภรณ 

20 
ศ 1 มีค 62 

13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema reduction 
and healing accerelation 1 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

  จ 4 มีค 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.กสิมา       

21 
ศ 8 มีค 62 

13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema reduction 
and healing accerelation 2 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

  พ 13 มีค 62 8.30-10.00           SDL นอกเวลาเรียน (1.5ชม) อ.ณัฐกาญจน       

22 

พ 13 มีค 62 

13.30-16.30           SDL: Electrotherapy for pain, edema reduction 
and healing accerelation (3 ชม.) 

อ.ชัชฎา อ.กสิมา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

23 

พฤ 14 มีค 62 

13.30-16.30           SDL: เตรียมสัมมนา         

24 
ศ 15 มีค 62 

13.30-16.30     3     Seminar 2 อ.ชัชฎา อ.ณัฐกาญจน     

16.30-17.30 SDL: Seminar (1ชม) อ.ชัชฎา อ.ณัฐกาญจน     

25 พฤ 21 มีค 62 13.30-16.30     3     Seminar 2 อ.วาสนา อ.กสิมา     
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หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
26 

ศ 22 มีค 62 

13.30-16.30    3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 2 (pain, edema reduction and 
healing accerelation) – ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

27 

พ 27 มีค 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 2 (pain, edema reduction and 
healing accerelation) - ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

28 ศ 5 เมย 62 13.30-15.30       2   Lecture exam (ความถ่ีต่ํา) อ.ทิพวัลย อ.จิราภรณ     

29 พฤ 9 พค 62 13.30-15.30       2   Lecture exam (ความปานกลาง) อ.ทิพวัลย อ.กสิมา     

    15.30-17.30         2 Lab examination (สํารองสอบ) อ.กนกวรรณ ว. อ.จิราภรณ อ.วันวิสาข อ.ทิพวัลย 

                
 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

    รวม 15 48 12 4 2   เลขที่ 1 - 30       
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กลุมท่ี2 
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ิบัติ
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รร
ยา

ย  

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
1 พ 9 มค 62 13.30-14.30 1         General structure of electrical pulse generator 

& instrumentations, Principle of electrical 
stimulation 

อ.ชัชฎา       

14.30-15.30 1         Introduction to use of stimulators, electrodes 
and different parameters  

อ.ชัชฎา       

15.30-16.30 1         DC and Iontophoresis อ.ทิพวัลย       

2 พฤ 10 มค 62 13.30-14.30 1         Physiological response to electrical stimulation  อ.กนกวรรณ ว.       

14.30-15.30 1         Innervation muscle stimulation  อ.จิราภรณ       

15.30-16.30 1         FES and Myofeedback อ.จิราภรณ       

3 พ 16 มค 62 8.30-9.30 1         SD-curve  อ.กนกวรรณ ว.       

4 ศ 18 มค 62 15.30-16.30 1         Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข       

5 พฤ 21 กพ 62 13.30-14.30 1         Diadynamic current อ.ชัชฎา       

14.30-15.30 1         Electrotherapy for pain reduction อ.ชัชฎา       

15.30-16.30 1         HVGC อ.กสิมา       

16.30-17.30 1         Electrotherapy to accelerate wound healing อ.กสิมา       
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หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
6 ศ 22 กพ 62 13.30-14.30 1         TENS  อ.จิราภรณ       

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

15.30-16.30 1         Electrotherapy to reduce edema อ.ณัฐกาญจน       

7 
ศ 8 มีค 62 

13.30-14.30   1       Lab: Instrumentation and technique of 
stimulation I 

อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

    14.30-16.30   3       Lab: DC and iontophoresis อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

8 พ 13 มีค 62 13.30-16.30   3       Lab: Motor point1 (face, UE, LE) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

    16.30-17.30           SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

9 พฤ 14 มีค 62 13.30-16.30   3       Lab: Motor point2 (face, UE, LE) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

    16.30-17.30           SDL: Review Motor point (1 ชม) อ.ทิพวัลย อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

  พฤ 14 มีค 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.ทิพวัลย       

10 
ศ 15 มีค 62 

13.30-17.30   4       Lab: Innervated muscle stimulation, FES, 
Myofeedback 

อ.จิราภรณ อ.กนกวรรณ ว. อ.วันวิสาข อ.ทิพวัลย 

  จ 18  มีค 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.จิราภรณ       

11 พฤ 21 มีค 62 13.30-16.30   3       Lab: SD curve อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

    16.30-17.30           SDL: SD curve (1ชม) อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

  พฤ 21 มีค 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.กนกวรรณ ว.       

12 ศ 22 มีค 62 13.30-16.30   3       Lab: Denervation muscle stimulation  อ.วันวิสาข อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.จิราภรณ 

    16.30-17.30           SDL: Denervation muscle stimulation (1ชม) อ.วันวิสาข อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.จิราภรณ 
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หัวขอ อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย 
  พ 27 มีค 62 8.30-10.00           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.วันวิสาข       

13 พ 27 มีค 62 13.30-16.30           SDL: เตรียมสัมมนา         

14 พฤ 28 มีค 62 13.30-16.30     3     Seminar 1 (ครั้งท่ี1) อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย     

15 ศ 29 มีค 62 13.30-16.30     3     Seminar 1 (ครั้งท่ี2) อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ     

16 

พ 3 เมย 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 1 (Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, Innervated 
muscle stimulation) – ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

17 

พฤ 4 เมย 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 1 (Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, Innervated 
muscle stimulation) – ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.กนกวรรณ ว. อ.ทิพวัลย อ.วันวิสาข อ.จิราภรณ 

18 ศ 5 เมย 62 13.30-15.30       2   Lecture exam (ความถ่ีต่ํา) อ.ทิพวัลย อ.จิราภรณ     

19 
พ 10 เมย 62 

13.30-15.30   2       Lab: Instrumentation and technique of 
stimulation II 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.จิราภรณ 

  15.30-17.30   2       Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic current 1 อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.จิราภรณ 

20 พฤ 11 เมย 62 13.30-17.30   4       Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic current 2 อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.จิราภรณ 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 14 
 



มคอ. 3 

คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย  

สอ
บป

ฏิบั
ติ 
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21 

พ 17 เมย 62 
13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema reduction 

and healing accerelation 1 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

22 
พฤ 18 เมย 62 

13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, edema reduction 
and healing accerelation 2 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

23 

ศ 19 เมย 62 

13.30-16.30           SDL: Electrotherapy for pain, edema reduction 
and healing accerelation (3 ชม.) 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

  จ 22 เมย 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.ณัฐกาญจน       

  พ 24 เมย 62 17.30-19.30           SDL นอกเวลาเรียน (2ชม) อ.ชัชฎา       

24 

พฤ 25 เมย 62 

13.30-16.30           SDL: เตรียมสัมมนา         

25 ศ 26 เมย 62 13.30-16.30     3     Seminar 2 อ.วาสนา อ.ณัฐกาญจน     

    16.30-17.30           SDL: Seminar (1ชม) อ.วาสนา อ.ณัฐกาญจน     

26 พ 1 พค 62 13.30-16.30     3     Seminar 2 อ.ชัชฎา อ.กสิมา     

27 

พฤ 2 พค 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 2 (pain, edema reduction and 
healing accerelation) – ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 
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28 

ศ 3 พค 62 

13.30-16.30   3       Clinical application of electrotherapeutic 
modalities 2 (pain, edema reduction and 
healing accerelation) - ประเมนิปฏิบัต ิ

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

29 พฤ 9 พค 62 13.30-15.30       2   Lecture exam (ความปานกลาง) อ.ทิพวัลย อ.กสิมา     

    15.30-17.30         2 Lab examination (สํารองสอบ) อ.กนกวรรณ ว. อ.จิราภรณ อ.วันวิสาข อ.ทิพวัลย 

                
 

อ.ชัชฎา อ.วาสนา อ.กสิมา อ.ณัฐกาญจน 

    รวม 15 48 12 4 2   เลขที่ 31-57       

 
 คณาจารยใหคําแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตอยางสมํ่าเสมอหลังการปฏิบัติและสัมมนาทุกครั้ง 
 
ขอกําหนดในการสงรายงานการปฏิบัติงาน 

นิสิตสงรายงานการปฏิบัติการใหอาจารยผูสอนในแตละหัวขอปฏิบัติการภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการในหอขอนั้นๆ 
ขอกําหนดในการเรียนฝกปฏิบัติการ 

1. นิสิตสามารถใชหองฝกปฏิบัติการไดตามชวงวันและเวลาท่ีกําหนดไวในตารางสอน 
2. นิสิตมีหนาท่ีรวมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบของหองฝกปฏิบัติการ 
3. ในกรณีท่ีตองขอเบิกอุปกรณสําหรับการฝก นิสิตตองทําเรื่องขอเบิกอุปกรณกอนวันใชจริงอยางนอย 3 วัน 

ขอกําหนดในการจัดการฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
1. นิสิตสามารถขอใชหองฝกปฏิบัติการไดตามชวงวันและเวลาท่ีกําหนดไวในตารางสอน (SDL นอกเวลาเรียน) และตองเปนเนื้อหาท่ีไดผานการเรียนฝกปฏิบัติแลว

เทานั้น 
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2. นิสิตตองทําเรื่องขอใชหองฝกปฏิบัติการกอนวันใชจริงอยางนอย 5 วัน โดยตองมีรายชื่อนิสิตท่ีตองการฝกปฏิบัติประกอบ  
3. อนุญาตใหใชหองฝกปฏิบัติการไดไมเกินเวลา 19.30 น. 
4. นิสิตท่ีขอใชหองฝกปฏิบัติการทุกคนมีหนาท่ีรวมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบของหองฝก

ปฏิบัติการ 
5. ในกรณีท่ีตองขอเบิกอุปกรณสําหรับการฝก นิสิตตองทําเรื่องขอเบิกอุปกรณกอนวันใชจริงอยางนอย 3 วัน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 

สัดสวน
ของการ
ประเมิน

* 
2, 4  คุณธรรม

จริยธรรม 
1.1, 1.2, 1.3 

 

- ประเมินการปฏิบัติ 
- ความมีระเบียบวินัยในการ
เขาชั้นเรียน 
- การสงรายงานปฏิบัติการ 

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

1, 2, 3 ความรู 
(2.2), 2.1 

 

- สอบขอเขียน 
- ประเมินการปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศึกษา 
 
 

13, 14, 15, 20 ก.พ. 62 
 15, 21, 22, 27, 28, 29 มี.ค. 62 

3, 4, 26 เม.ย. 62 
1, 2, 3 พ.ค. 62 

สัมมนา /การคนควาตามท่ี
มอบหมาย 

45% 

1, 2, 3 ทักษะทาง
ปญญา 

(3.1, 3.3), 3.4 
 

- สอบขอเขียน 
- ประเมินการปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 

13, 14, 15, 20 ก.พ. 62 
 15, 21, 22, 27, 28, 29 มี.ค. 62 

3, 4, 26 เม.ย. 62 
1, 2, 3 พ.ค. 62 

สัมมนา /การคนควาตามท่ี
มอบหมาย 

35% 

2, 3 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
4.2, 4.4 

 

- ประเมินการปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 

13, 14, 15, 20 ก.พ. 62 
 15, 21, 22, 27, 28, 29 มี.ค. 62 

3, 4, 26 เม.ย. 62 
1, 2, 3 พ.ค. 62 

สัมมนา /การคนควาตามท่ี
มอบหมาย 

5% 

2, 3 ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.3 

- ประเมินการปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 

13, 14, 15, 20 ก.พ. 62 
 15, 21, 22, 27, 28, 29 มี.ค. 62 

3, 4, 26 เม.ย. 62 
1, 2, 3 พ.ค. 62 

สัมมนา /การคนควาตามท่ี
มอบหมาย 

5% 
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รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูและการตัดเกรด 
การประเมินผล: 
 1. การสอบขอเขียน       25% 
   ครั้งท่ี 1     12.5% 
   ครั้งท่ี 2     12.5% 
 2. ประเมินปฏิบัติ       65% 
   ครั้งท่ี 1     40% 
   ครั้งท่ี 2     25% 
 3. การสัมมนาและรายงานหนาชั้น      5% 

4. งานในชั้นเรียน (กิจกรรมและรายงานปฏิบัติการ)    5% 
       รวม  100% 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. นิสิตตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ 
2. ในภาคทฤษฎี นิสิตตองไดคะแนนไมต่ํากวา 50%จึงจะถือวา  สอบผาน 
3. ในภาคปฏิบัติ นิสิตตองไดคะแนนไมต่ํากวา60% จึงจะถือวา  สอบผาน 
4. นิสิตท่ีไดระดับเกรดต่ํากวา C ตองลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง 
5. ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ  

 
ระบบการตัดเกรด  

ระดบัคะแนน 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 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
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: 
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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. ประโยชน บุญสินสุข และคณะ (2529) การรักษาดวยกระแสไฟฟาความถ่ีตํ่า กรุงเทพฯ เอส พี การ

พิมพ 
8. ประโยชน บุญสินสุข (2546) เครื่องมือกายภาพบําบัด กรุงเทพฯ เอส พี การพิมพ  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน  
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

1. กําหนดชั่วโมงฝกปฏิบัตินอกเวลา
เรียนสําหรับความถ่ีปานกลางใหเพ่ิม
มากข้ึน 
2. ตรวจสอบ ซอมแซม สั่งซ้ืออุปกรณ
การเรียน 
3. ชี้แจงรายละเอียด ชวงเวลาท่ีใชใน
การเบิกอุปกรณใหนิสิตทราบชัดเจน 

1. กําหนดชั่วโมงฝกนอกเวลา
เรียนใหมากข้ึน 
2. ตรวจสอบ ซอมแซม จัดซ้ือ
อุปกรณใหพรอมกอนเปดภาค
เรียน 
3. ชี้แจงรายละเอียดการ
เบิกจายอุปกรณใหนิสิตทราบ 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- สงขอสอบบรรยาย ขอสอบปฏิบัติและแบบประเมินการสอบปฏิบัติใหคณาจารยผูรวมสอนใน

รายวิชาพิจารณากอนใชประเมิน 
- มีการกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม 

อภิปรายและพฤตกิรรมในชั้นเรียน 
- ตัดเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 
- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและจากผลการทวนสอบฯ และตามขอเสนอแนะของ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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