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ปฏิบัติการไฟฟา้บ าบัดและเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบดั 

------------------------------------------------------------------------ 

1. รายวิชาที่สอน 

471232 ปฏิบัติการไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด 

471232 Practice in Electrotherapy and Physical Therapy Tools 

2. จ านวนหน่วยกิต 1(0-3-2) 

3. ความมุ่งหมายทั่วไปของรายวชิา 

ปฏิบัติการวงจรพื้นฐานของเคร่ืองมือไฟฟ้าความถ่ีต่ าและสูงทางกายภาพบ าบัด การตรวจวินิจฉัยทาง

กายภาพบ าบัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้า การรักษาทางกายภาพบ าบัดด้วยไฟฟ้า ความร้อนลึก ความร้อนตื้น ความเย็นและการ

รักษาด้วยแสง การประยุกต์ทางคลินิกและกรณีศึกษา 

4. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา  

เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

4.1 อธิบายหลักการพื้นฐานของเคร่ืองมือไฟฟ้าความถ่ีสูงและต่ าทางกายภาพบ าบัด 

4.2 อธิบายการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบัดทางคลินิก 

4.3 แสดงวิธีการหาจุดมอเตอร์และเส้นโค้งเอสดีของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

4.4 แสดงวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทและระงับปวดด้วยไฟฟ้าบ าบัด 

4.5 แสดงวิธีรักษาด้วยความร้อนความเย็นและแสง และเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด 

5. ลักษณะของรายวิชา 

เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

6. เนื้อหาของรายวิชา 

(ดังตารางท่ีแนบมาพร้อม) 

7. วิธีด าเนินการสอน 

7.1 ผู้สอนบรรยาย/น าเสนอประเด็นปัญหา 

7.2 การสาธิตภาคปฏิบัติโดยผู้สอน 

7.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติกันเองภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน 

7.4 นักศึกษาน าเสนอประเด็นปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติการท่ีได้ 

7.5 อภิปรายถกแถลงในชั้นเรียน 

7.6 เสนอรายงานและโครงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. วัสดุและอุปกรณ์การสอน 

8.1 เคร่ืองฉาย LCD 

8.2 เคร่ืองไฟฟ้าบ าบัด เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด และอุปกรณ ์

8.3 อ่ืนๆ 

9. วิธีวัดและประเมินผลการเรียน 

-จากผลการน าเสนอ รายงาน และผลงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขียน  

น าคะแนนท่ีได้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค านวณเปอร์เซ็นต์ และตัดเกรดตามเกณฑ์

ดังตารางแนบท้าย  



ตารางเรียนวชิา 471 232 

ปฏิบัติการไฟฟ้าบ าบัดและเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 

นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 2   ภาคปลายปีการศึกษา 2556-2557 

ทุกวันศุกรเ์วลา 1300-1600 น.   ห้อง ป3,คลินิกกายภาพบ าบัด 

 

คร้ังที่ วันที ่ หัวข้อทีส่อน ผู้สอน 

1. 18 ตค หลักการกระตุ้ น ไฟฟ้ าพื้ นฐานและ

เทคนิคการกระตุ้นฯ 

สมชาย คุรุศาสตร์  

สุธัญญา 

2. 25 ตค การหาจุดมอเตอร์และเส้นโค้งเอสดี สมชาย คุรุศาสตร์  

ลักขณา สุธัญญา 

3 1 พย การกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

ทางคลินิก 

สมชาย คุรุศาสตร์  

ลักขณา สุธัญญา 

4. 8 พย การระงับปวดด้วยกระแสไฟฟ้า สมชาย คุรุศาสตร์  

วิชัย, พรรณ ี

5. 15 พย US, SWD, MWD1 วิชัย อนุชา อรวรรณ  

สมชาย คุรุศาสตร์ สุธัญญา 

6. 22 พย  US, SWD, MWD2 วิชัย อนุชา อรวรรณ 

สมชาย คุรุศาสตร์ สุรัสวดี 

7 29 พย  US, SWD, MWD3 วิชัย อนุชา อรวรรณ สมชาย  คุรุ

ศาสตร์ สุภาภรณ,์สุรัสวดี  

8 6 ธค US, SWD, MWD4 วิชัย อนุชา อรวรรณ 

สมชาย คุรุศาสตร์ สุภาภรณ์ 

9 13 ธค สอบกลางภาคฯ (การหาจุดมอเตอร์ฯ)  

10. 20 ธค  Heat and Cold  modality 1 คุรุศาสตร์ สมชาย วิชัย พลลพัฏฐ์  

11. 27 ธค Heat and Cold  modality 2 คุรุศาสตร์ สมชาย วิชัย พลลพัฏฐ์ 

12. 3มค 57 Heat and Cold  modality 3 คุรุศาสตร์ สมชาย วิชัย  

พลลพัฏฐ์ พรรณ ี

13 10 มค57 IR,UV,LASER1 สมชาย ลักขณา คุรุศาสตร์ สุรัสวด ี

 17 มค57 หยุดกีฬามหาวิทยาลัยฯ  

 24 มค57 หยุดกีฬามหาวิทยาลัยฯ  

14 31 มค57 IR,UV,LASER2  สมชาย ลักขณา พลลพัฏฐ์ สุธัญญา 

15 7 กพ 57 Case study1 สมชาย อนุชา ลักขณา  

16 14 กพ 57 Case study2  สมชาย อนุชา ลักขณา 

 

  หมายเหตุ:  9-13 ธันวาคม 2556 สอบกลางภาคฯ 

  17,24 มกราคม 2557 หยุดกีฬามหาวิทยาลัยฯ 

  



 

น้ าหนักการให้คะแนนและเกณฑ์ตัดสิน 

วิชา 471 232 ปฏิบัติการไฟฟ้าบ าบัดและเครื่องมือกายภาพบ าบัด 1(0-3-2) 

------------------------------------------------ 

1. เนื้อหาในแต่ละครั้ง (3 ชั่วโมง) คิดเป็นน้ าหนักคะแนนประมาณ 6.5 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อหา

ท้ังหมด 

2. น าคะแนนจากการประเมินเนื้อหาของคณาจารย์แต่ละท่าน/แต่ละครั้งรวมกันตามน้ าหนัก แล้วคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์รวม 100 เปอร์เซ็นต์ และตัดสินให้เกรดโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 

A มากกว่า 80 

B+ =75.00 -79.99 

B =70.00 -74.99 

C+ =65.00 -69.99 

C =60.00 - 64.99 

D+ =50.00 -59.99 

D =40.00 -49.99 

F น้อยกว่า 40 

 

 

   


