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รายละเอียดของรายวิชา กบ 223 วิชา การรักษาดวยไฟฟาความถี่ต่ําและปานกลาง 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 
 

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  อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

 อาจารย ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค nuttakarn@swu.ac.th  อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

รศ.ดร.รัมภา  บุญสินสุข  rumpa@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

ผศ ดร.นพพร  จงกมลวิวัฒน nopporn@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

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 

อาจารยวาสนา เตโชวาณิชย  wassana@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 2    ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) -ไมมี- 
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7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
6 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิต 
 1.1 อธิบายคุณลักษณะและตัวแปรตาง ๆ ของกระแสไฟฟาความถ่ีต่ํา และความถ่ีปานกลาง ตอไปนี้ได
อยางถูกตอง 
  - กระแสตรง 
  - กระแสสลับ 
  - กระแส ที อี เอ็น เอส 
  - กระแสไฟตรงศักยสูง 
  - กระแสอินเตอรเฟอเรนเชียล 
  - กระแสไดอะไดนามิก 
 
 1.2 วิเคราะหและอธิบายผลทางสรีรวิทยาเม่ือรางกายไดรับกระแสไฟฟาความถ่ีต่ําและความถ่ีปาน 
กลาง 
 1.3 อธิบายหลักการกระตุน และผลทางสรีรวิทยาของวิธีการรักษาตอไปนี้ไดอยางถูกตอง 
  - การกระตุนกลามเนื้อท่ีมีเสนประสาทมาเลี้ยง 
  - การกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง 
  - การผลักดันน้ํายาเขาสูรางกาย 
  - การกระตุนไฟฟาเพ่ือลดปวด 
  - การกระตุนไฟฟาเพ่ือลดบวม 
  - การกระตุนไฟฟาเพ่ือซอมแซมเนื้อเยื่อ 
  - การกระตุนไฟฟาฟาเพ่ือทํากิจกรรม (Functional electrical stimulation) 
 1.4 อธิบายหลักการการใชสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแบบปอนกลับ 
 1.5 เลือกใชกระแสในขอ 1.1 พรอมท้ังอธิบายเหตุผลในการเลือกใชในการรักษาไดเหมาะสมกับพยาธิ
สภาพของผูปวยท่ีกําหนด 
 - ปฏิบัติการวินิจฉัยดวยไฟฟาโดยวิธี SD-curve ได 
 - ระบุขอบงชี้ อันตราย ขอหาม และขอควรระวังของวิธีในการรักษาในขอ 1.3 ไดอยาง 
ถูกตอง 
 - ปฏิบัติการดวยวิธีการในขอ 3 ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผูปวยท่ีกําหนด 

2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเกณฑวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะ และตัวแปรตาง ๆ ของกระแสไฟฟาความถ่ีต่ํา และความถ่ีปานกลาง การใช
เครื่องกระตุนไฟฟา หลักการการกระตุน ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟา และการใชสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ
แบบปอนกลับ รวมถึงการประยุกตใชทางกายภาพบําบัด 

2.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

15 ชม./ภาค
การศึกษา 

ตามความตองของการของนิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบัติการ/PBL   
สัมมนา/อภิปราย 

60 ชม./ภาค
การศึกษา 

18 ชม./ภาค
การศึกษา 

 

3.จํานวนช่ัวโมงท่ีตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 
 - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ) ไมนอยกวา 1 ชม./
สัปดาห 

 

 

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 

                               

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจรยิธรรมท่ีพัฒนา 
สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีพัฒนาดังตอไปนี้ 

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 3 
 



มคอ. 3 

1. มีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กสิทธิผูบริโภคสิทธิผูปวยตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีมีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 

2. มีคานิยมแนวคิดท่ีถูกตองสามารถแยกแยะความดีความชั่วและจัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพได 

3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย 
6. ไมประเมิน 
7. ไมประเมิน 
8. ไมประเมิน 
 
1.2 วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
2. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและ

การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. สงเสริมการมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองการมีระเบียบวินัยระหวางการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมการแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติความรู 
 

2 ความรู 
2.1 ความรูท่ีพัฒนา 
นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ

ท้ังภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบูรณา
การความรูเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการโดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู
ดังนี้ 

1. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต 
2. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ 
3. มีความรูในศาสตรของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและเนนธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ

ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนปจจุบัน 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 
6. ไมประเมิน 
7. ไมประเมิน 
 
2.2 วิธีการสอน 
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1. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับการสัมมนาการอภิปรายการคนควา
การวิเคราะห 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวมจัดใหมีการใชหัวขอปญหา
กรณีศึกษาสถานการณจริง 

3. การฝกปฏิบัติโดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและปฏิบัติกับกรณีศึกษา 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจความสามารถในการคิดวิเคราะหในการสัมมนาการ

อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลรายงานชิ้นงานท่ีกําหนด 
4. การประเมินตนเองของผูเรียนทักษะทางปญญา 

 
3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีพัฒนา 
นิสิตไดรับการพัฒนาดวยการการจัดประสบการณการเรียนรูใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดย

กําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาดังนี้ 
1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือให

เกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
4. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 
3.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง 
2. สัมมนากรณีศึกษาและการใชทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิง 
3. มอบหมายงานท่ีมุงใหนิสิตได เรียนรูและคนควาหรือนําเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา

กายภาพบําบัดหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจความสามารถในการคิดวิเคราะหในการสัมมนาการ

อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
2. ประเมินผลรายงานชิ้นงานท่ีกําหนด 
3. การประเมินตนเองของผูเรียน 
 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 
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นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน
ไดมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรู ท่ีจะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 
3. ไมประเมิน 
4. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอสังคมรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองวิชาชีพองคกรและ

สังคมอยางตอเนื่อง 
 

4.2 วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน 
2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมท่ีจะ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพองคกรและสังคม 
 
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
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย 
ส่ือการ
สอน 

1 พ. 13 ม.ค. 59 8.30-9.30 
 

1         General structure of electrical 
pulse generator & 
instrumentations,  
Principle of electrical stimulation 

อ.ชัชฎา คอมพิวเตอร
, 
Visualizer, 
เอกสาร
ประกอบคํา
สอน, 
เครื่องกระตุ
นไฟฟาท่ี
สามารถผลิต
กระแสไฟ
ประเภทตาง 
(DC, TENS, 
Diadynami
c 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 ว. 

2 พฤ. 14ม.ค. 59 13.30-14.30 1         DC and Iontophoresis อ.ทิพวัลย 
   14.30-15.30 1         Innervation muscle stimulation  อ.รัมภา 
   15.30-16.30 1         FES and Myofeedback อ.รัมภา 
3 พฤ. 21 ม.ค. 59 15.30-16.30 1         SD-curve  อ.กนกวรรณ ว. 
4 ศ. 22 ม.ค. 59 15.30-16.30 1         Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข 
5 พฤ. 28ม.ค. 59 13.30-16.30   3       Lab: Instrumentation and อ.ทิพวัลย 
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หัวขอ อาจารย 
ส่ือการ
สอน 

technique of stimulation อ.ณัฐกาญจน 
อ.จิราภรณ 

6 ศ. 29ม.ค. 59 13.30-16.30   3       Lab: DC and iontophoresis อ.ทิพวัลย 
อ.กนกวรรณ ว. 
อ.วันวิสาข 
อ.จิราภรณ 

7 พ. 10ก.พ. 59 8.30-11.30 
11.00-12.30 

  3       Lab: Motor point1 (face, UE, LE) 
SDL: Review Motor point (1 ชม) 

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

8 พฤ. 11ก.พ. 59 13.30-16.30 
16.30-17.30 

  3       Lab: Motor point2 (face, UE, LE) 
SDL: Review Motor point (1 ชม) 

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

9 พฤ. 18ก.พ. 59 13.30-16.30 
 
 

  3       Lab: SD curve 
 

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

10 ศ. 19ก.พ. 59 13.30-16.30 
 
16.30-17.30 

  3       Lab: Denervation muscle 
stimulation 
SDL: Denervation muscle 

อ.วันวิสาข 
อ.กนกวรรณ ว. 
อ.ทิพวัลย 
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stimulation (1ชม) อ.จิราภรณ 
11 พ. 24 ก.พ.59 8.30-12.30 

 
 

   4       Lab: Innervated muscle 
stimulation, FES, Myofeedback 
 

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

               SDL (3ชม) อ.ทิพวัลย  
อ.วันวิสาข 

12 พฤ. 3มี.ค. 59 13.30-16.30     3     Seminar 1 อ.กนกวรรณ ว. 
อ.ทิพวัลย 

13 พ. 9 มี.ค. 59 8.30-11.30     3     Seminar 1 อ.วันวิสาข 
อ.จิราภรณ 

               SDL (3ชม) อ.จิราภรณ 
อ.กนกวรรณ ว. 

14 ศ. 11 มี.ค. 59 13.30-16.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 1 
(Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, 
Innervated muscle stimulation) – 
ประเมินปฏิบัติ 

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

15 พฤ. 17มี.ค.59 13.30-16.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 1 

อ.กนกวรรณ ว. 
อ.จิราภรณ 
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หัวขอ อาจารย 
ส่ือการ
สอน 

(Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, 
Innervated muscle stimulation) – 
ประเมินปฏิบัติ 

อ.วันวิสาข 
อ.ทิพวัลย 

16 พฤ. 24 มี.ค. 59 13.30-15.30       2   Lecture exam อ.ทิพวัลย 
อ.จิราภรณ 

17 ศ. 25มี.ค.59 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. 30 มี.ค. 59 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.นพพร 
   11.30-12.30 1         Electrotherapy to accelerate 

wound healing 
อ.นพพร 

19 พฤ. 31 มี.ค 59 13.30-17.30   4       Lab: TENS, IF, HVPC and 
Diadynamic current 1 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.จิราภรณ 

20 พฤ. 7เม.ย.59 13.30-15.30 
 
 

  2       Lab: TENS, IF, HVPC and 
Diadynamic current 2 
 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
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15.30-16.30 

 
SDL: TENS, IF, HVPC and 
Diadynamic current (1 ชม) 

อ.จิราภรณ 
 

        SDL (2 ชม) อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 

21 พ. 20เม.ย. 59 8.30-12.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, 
edema reduction and healing 
accerelation 1 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
 

22 พ. 27 เม.ย.59 8.30-12.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, 
edema reduction and healing 
accerelation 2 

อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 

23 ศ. 29 เม.ย.59 13.30-15.00 
 
 

         SDL: Electrotherapy for pain, 
edema reduction and healing 
accerelation (1.5 ชม.) 

อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 
อ.วาสนา 

24 พ. 4 พ.ค. 59 8.30-11.30 
  

    3     Seminar 2 อ.วาสนา 
อ.นพพร 

25 พ. 11พ.ค. 59 8.30-11.30 
11.30-12.30 

    3     Seminar 2 
SDL: Seminar (1ชม) 

อ.ชัชฎา 
อ.ณัฐกาญจน 

               SDL (3 ชม) อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 

26 พฤ. 12พ.ค. 59 13.30-16.30     3      Clinical application of อ.ชัชฎา 
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electrotherapeutic modalities 2 
(pain, edema reduction and 
healing accerelation) – ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัต ิ

อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.ณัฐกาญจน 

27 พ. 18พ.ค. 59 8.30-11.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 2 
(pain, edema reduction and 
healing accerelation) - ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัต ิ

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.ณัฐกาญจน 

29 ศ. 20 พ.ค. 59 13.30-15.30  
 
 
15.30-17.30 

      2   
 
 
2 

Lecture examination 
 
 
Lab examination 

อ.ทิพวัลย 
อ.จิราภรณ 
 
อ.กนกวรรณ ว. 
อ.จิราภรณ 
อ.วันวิสาข 
อ.ทิพวัลย 
อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.ณัฐกาญจน 

   รวม 15 48 12 4 2   เลขท่ี 1 - 30  
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ส่ือการ
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1 พ. 13ม.ค. 59 8.30-9.30 
 

1         General structure of electrical 
pulse generator & 
instrumentations, Principle of 
electrical stimulation 

อ.ชัชฎา คอมพิวเต
อร, 
Visualizer
, เอกสาร
ประกอบ
คําสอน, 
เครื่องกระ
ตุนไฟฟาท่ี
สามารถ
ผลิต
กระแสไฟ
ประเภท
ตาง (DC, 
TENS, 
Diadyna
mic 
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 ว. 

2 พฤ. 14 ม.ค. 59 13.30-14.30 1         DC and Iontophoresis อ.ทิพวัลย 

    14.30-15.30 1         Innervation muscle stimulation  อ.รัมภา 

    15.30-16.30 1         FES and Myofeedback อ.รัมภา 

3 พฤ. 21 ม.ค. 59 15.30-16.30 1         SD-curve  อ.กนกวรรณ ว. 

4 ศ. 22 ม.ค. 59 15.30-16.30 1         Denervation muscle stimulation อ.วันวิสาข 

5 พ. 3 ก.พ. 59 8.30-11.30   3       Lab: Instrumentation and 
technique of stimulation 

อ.ทิพวัลย 
อ.ณัฐกาญจน 
อ.จิราภรณ 
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6 พฤ. 4ก.พ. 59 13..30-16.30   3       Lab: DC and iontophoresis อ.ทิพวัลย 
อ.กนกวรรณ ว. 
อ.วันวิสาข 
อ.จิราภรณ 

7 ศ. 12ก.พ. 59 13..30-16.30 
16.30-17.30 
 

  3       Lab: motor point1 (face, UE, LE) 
SDL: Review Motor point (1 ชม) 

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

8 พ. 17ก.พ. 59 8.30-11.30 
11.30-12.30 

  3       Lab: motor point2 (face, UE, LE) 
SDL: Review Motor point (1 ชม) 

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

9 พฤ. 25ก.พ. 59 13..30-16.30 
 

  3       Lab: SD curve 
 

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

10 ศ.  26ก.พ. 59 13.30-16.30 
 
16.30 -17.30 

  3       Lab: Denervation muscle 
stimulation 
SDL: Denervation muscle 
stimulation  (1 ชม) 

อ.วันวิสาข 
อ.กนกวรรณ ว. 
อ.ทิพวัลย 
อ.จิราภรณ 
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11 พ. 2 มี.ค.59 8.30-12.30 
 
 

  4       Lab: Innervated muscle 
stimulation, FES, Myofeedback  
 

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

                SDL (3ชม)  อ.จิราภรณ 
อ.กนกวรรณ ว. 

12 ศ. 4 มี.ค. 59 13.30-16.30     3     Seminar 1 อ.กนกวรรณ ว. 
อ.ทิพวัลย 

13 พฤ. 10มี.ค. 59 13.30-16.30     3     Seminar 1 อ.วันวิสาข 
อ.จิราภรณ 

                SDL (3ชม)  อ.ทิพวัลย 
อ.วันวิสาข 

14 พ. 16 มี.ค. 59 8.30-11.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 1 
(Iontophoresis, Denervated 
muscle stimulation, SD-curve, 
Innervated muscle stimulation) - 
ประเมินปฏิบัติ 

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

15 พ. 23 มี.ค. 59 8.30-11.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 1 
(Iontophoresis, Denervated 

อ.กนกวรรณ ว. 
อ.จิราภรณ 
อ.วันวิสาข 
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า 
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รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย 

ส่ือการ
สอน 

muscle stimulation, SD-curve, 
Innervated muscle stimulation) - 
ประเมินปฏิบัติ  

อ.ทิพวัลย 

16 พฤ.  24 มี.ค. 59 13.30-15.30       2   Lecture exam อ.ทิพวัลย 
อ.จิราภรณ 

17 ศ. 25 มี.ค.59 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. 30 มี.ค. 59 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.นพพร 

   11.30-12.30 1         Electrotherapy to accelerate 
wound healing 

อ.นพพร 

19 ศ. 1 เม.ย. 59 13.30-17.30   4       Lab: TENS, IF,  HVPC and 
Diadynamic current 1 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.จิราภรณ 

20 ศ. 8เม.ย. 59 13.30-15.30  
 
15.30-16.30 

  2       Lab: TENS, IF,  HVPC and 
Diadynamic current 2 
SDL: TENS, IF,  HVPC and 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
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คร
ั้งที่

 
วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย 

ส่ือการ
สอน 

Diadynamic current (1 ชม) อ.จิราภรณ 

        SDL (2 ชม) อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 

21 พฤ. 21เม.ย. 59 13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, 
edema reduction and healing 
accerelation 1 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
 

22 พฤ. 28พ.ค.59 13.30-17.30   4       Lab: Electrotherapy for pain, 
edema reduction and healing 
accerelation 2 

อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 

23 ศ. 29 เม.ย. 59 15.00-16.30 
 
 

         SDL: Electrotherapy for pain, 
edema reduction and healing 
accerelation (1.5ชม) 

อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 
อ.วาสนา 

24 พ. 4 พ.ค. 59 8.30-11.30      3     Seminar 2 อ.ชัชฎา 
อ.ณัฐกาญจน 

25 พ. 11พ.ค. 59 8.30-11.30 
11.30-12.30 

    3     Seminar 2 
SDL (1 ชม)  

อ.วาสนา 
อ.นพพร 

                SDL (3 ชม) อ.ณัฐกาญจน 
อ.นพพร 

26 ศ. 13พ.ค. 59 13.30-16.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 2 

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
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คร
ั้งที่

 
วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย 

ส่ือการ
สอน 

(pain, edema reduction and 
healing accerelation) - ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัต ิ

อ.นพพร 
อ.ณัฐกาญจน 

27 พฤ. 19 พ.ค. 59 13.30-16.30    3      Clinical application of 
electrotherapeutic modalities 2 
(pain, edema reduction and 
healing accerelation) - ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัต ิ

อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.ณัฐกาญจน 

28 ศ. 20 พ.ค. 59 13.30-15.30  
 
 
15.30-17.30 

      2   
 
 
2 

Lecture examination 
 
 
Lab examination 

อ.ทิพวัลย 
อ.จิราภรณ 
 
อ.กนกวรรณ ว. 
อ.จิราภรณ 
อ.วันวิสาข 
อ.ทิพวัลย 
อ.ชัชฎา 
อ.วาสนา 
อ.นพพร 
อ.ณัฐกาญจน 

    รวม 15 48 12 4 2   เลขท่ี 31 - 60  
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ขอกําหนดในการสงรายงานการปฏิบัติงาน 

นิสิตสงรายงานการปฏิบัติการใหอาจารยผูสอนในแตละหัวขอปฏิบัติการภายใน 7 วันหลังเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการในหอขอนั้นๆ 
ขอกําหนดในการเรียนฝกปฏิบัติการ 

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

ขอกําหนดในการจัดการฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
1. นิสิตสามารถขอใชหองฝกปฏิบัติการไดตามชวงวันและเวลาท่ีกําหนดไวในตารางสอน และตองเปนเนื้อหาท่ีไดผานการเรียนฝกปฏิบัติแลวเทานั้น 
2. นิสิตตองทําเรื่องขอใชหองฝกปฏิบัติการกอนวันใชจริงอยางนอย 5 วัน โดยตองมีรายชื่อนิสิตท่ีตองการฝกปฏิบัติประกอบ (โดยขอเอกสารไดท่ีคุณยุทธศักดิ์) 
3. อนุญาตใหใชหองฝกปฏิบัติการไดไมเกินเวลา 20.30 น. 
4. นิสิตท่ีขอใชหองฝกปฏิบัติการทุกคนมีหนาท่ีรวมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบของหองฝก

ปฏิบัติการ 
5. ในกรณีท่ีตองขอเบิกอุปกรณสําหรับการฝก นิสิตตองทําเรื่องขอเบิกอุปกรณกอนวันใชจริงอยางนอย 3 วัน 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมิน* 
1  

2.2, 3.1, 3.3, 
(2.1, 2.3, 3.4). 

ความรู 
2.2, (2.1, 2.3) 

- สอบขอเขียน 
 

สอบขอเขียน1 (10%) 
สอบขอเขียน2 (10%) 

 
20 % 

ทักษะทาง
ปญญา 

3.1, 3.3, (3.4) 

- สอบขอเขียน 
 

สอบขอเขียน1 (2.5%) 
สอบขอเขียน2 (2.5%) 

 
5% 

2 
ประเมินปฏิบัติ 

3.1,3.3 
(1.6,1.7,2.4,4.
2,4.4,5.1,5.3) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

 

- ประเมินการปฏิบัติ 
 

ประเมินปฏิบัติ1 (2%) 
ประเมินปฏิบัติ2 (1.25%)) 

3.25% 

ความรู 
 

- ประเมินการปฏิบัติ 
 

ประเมินปฏิบัติ1 (15%) 
ประเมินปฏิบัติ2 (9.25%) 

24.25% 

ทักษะทาง
ปญญา 

 

- ประเมินการปฏิบัติ 
 

ประเมินปฏิบัติ1 (18%) 
ประเมินปฏิบัติ2 (11.25%) 

29.25% 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

- ประเมินการปฏิบัติ 
ประเมินปฏิบัติ1 (3%) 
ประเมินปฏิบัติ2 (2%) 

5% 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- ประเมินการปฏิบัติ 
ประเมินปฏิบัติ1 (2%) 

ประเมินปฏิบัติ2 (1.25%) 
3.25% 

3 
สัมมนา /การ
คนควาตามท่ี
มอบหมาย 

การมีสวนรวม
อภิปราย 

การนําเสนอ
หนาชั้นเรียน 

ความรู 
 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 
 

สัมมนา /การคนควา
ตามท่ีมอบหมาย (1%) 

 
1% 

ทักษะทาง
ปญญา 

 

- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 
 

สัมมนา /การคนควา
ตามท่ีมอบหมาย (2%) 

2% 
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1.2,3.1,3.3, 
(1.1,1.3,1.4,1.

5,1.6,1.7 
1.8,2.4,4.2,4.4

,5.3) 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 
 

สัมมนา /การคนควา
ตามท่ีมอบหมาย 

การมีสวนรวมอภิปราย 
การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

(1%) 
 

1% 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสด งค วาม คิ ด เห็ น 
สัมมนากรณีศึกษา 
 

สัมมนา /การคนควา
ตามท่ีมอบหมาย, การมี
สวนรวมอภิปราย, การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน 

(1%) 
 

1% 

4 
ระเบียบวินัย 

งานในช้ันเรียน 
1.4,1.5,4.2 

(4.4) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

 
- ความมีระเบียบวินัยใน
การเขาชั้นเรียน 
- การสงรายงานปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ/รายงาน
รายบุคคล ตลอดภาค

การศึกษา (5%) 
 

5% 

 
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 (เกณฑ B) 
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ระบบการตัดเกรด (เกณฑ B) 
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 
60.0-64.9 C 2 
55.0-59.9 D+ 1.5 
50.0-54.9 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: 

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 
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
- สังเกตปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน  
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ  
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
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3. การปรับปรุงการสอน 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

จํานวนอาจารยในชั่วโมงการฝกปฏิบัติ
นอย 

เพ่ิมอาจารยในชั่วโมงการฝก
ปฏิบัต ิ

 

มีชั่วโมงฝกปฏิบัตินอย เพ่ิมชั่วโมงฝกปฏิบัตินอกชั่วโมง
เรียน 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอ่ืนท่ี

ไมใชทีมผูรวมสอน 
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย

และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเนื้อหา

สาระใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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