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รายละเอียดของรายวิชา กบ 223 วิชา การรักษาด้วยไฟฟ้าความถีต่ ํา่ และปานกลาง
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ223 การรักษาด้ วยไฟฟ้ าความถี่ต่าํ และปานกลาง
PX223 Low and medium frequency electrotherapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชารอง
อาจารย์ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ wanvisa@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
-ไม่ม-ี
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7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
–ไม่ม-ี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 305 คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน พ.ศ.2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
1.1 อธิบ ายคุ ณ ลั ก ษณะและตั ว แปรต่ า ง ๆ ของกระแสไฟฟ้ าความถี่ ต่ ํา และความถี่ ป านกลาง
ต่อไปนี้ได้ อย่างถูกต้ อง (2.1, 2.2)
- กระแสตรง
- กระแสสลับ
- กระแส ที อี เอ็น เอส
- กระแสไฟตรงศักย์สงู
- กระแสอินเตอร์เฟอเรนเชียล
- กระแสไดอะไดนามิก
1.2 วิเคราะห์และอธิบายผลทางสรีรวิทยาเมื่อร่างกายได้ รับกระแสไฟฟ้ าความถี่ต่าํ และความถี่ปาน
กลาง (3.1, 3.3, 3.4)
1.3 อธิบายหลักการกระตุ้น และผลทางสรีรวิทยาของวิธีการรั กษาต่อไปนี้ได้ อย่างถูกต้ อง (2.1,
2.2)
- การกระตุ้นกล้ ามเนื้อที่มีเส้ นประสาทมาเลี้ยง
- การกระตุ้นกล้ ามเนื้อที่ขาดเส้ นประสาทมาเลี้ยง
- การผลักดันนํา้ ยาเข้ าสู่ร่างกาย
- การกระตุ้นไฟฟ้ าเพื่อลดปวด
- การกระตุ้นไฟฟ้ าเพื่อลดบวม
- การกระตุ้นไฟฟ้ าเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
- การกระตุ้นไฟฟ้ าฟ้ าเพื่อทํากิจกรรม (Functional electrical stimulation)
1.4 อธิบายหลักการการใช้ สญ
ั ญาณไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อแบบป้ อนกลับ (2.1, 2.2)
1.5 เลือกและประยุกต์ใช้ กระแสในข้ อ 1.1 พร้ อมทั้งอธิบายเหตุผล วิเคราะห์ ในการเลือกใช้ ใน
การรักษาได้ เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่กาํ หนด (3.1, 3.3, 3.4)
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- ปฏิบัติการวินิจฉัยด้ วยไฟฟ้ าโดยวิธี SD-curve ได้
- ระบุข้อบ่งชี้ อันตราย ข้ อห้ าม และข้ อควรระวังของวิธใี นการรักษาในข้ อ 1.3 ได้ อย่าง
ถูกต้ อง

- ปฏิบัติการด้ วยวิธกี ารในข้ อ 3 ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่กาํ หนด
1.6 แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ (1.4, 1.5)
1.7 ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้ (4.2, 4.4)

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุ ณลั กษณะ และตัวแปรต่าง ๆ ของกระแสไฟฟ้ าความถี่ต่ าํ และความถี่ปานกลาง การใช้
เครื่ อ งกระตุ้นไฟฟ้ า หลั กการการกระตุ้น ผลทางสรี ร วิ ทยาของกระแสไฟฟ้ า ไฟฟ้ าวินิ จฉัย และการใช้
สัญญาณไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อแบบป้ อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ทางกายภาพบําบัด
2.จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชม./ภาค
การศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้ องของการของนิสติ เฉพาะ
ราย/
ฝึ กใช้ เครื่องมือนอกเวลาภายใต้ การ
ดูแลของอาจารย์

ฝึ กปฏิบตั ิ
ปฏิบัติการ/
สัมมนา/อภิปราย
60 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง

6.5 ชม.

3.จํ านวนชัว่ โมงทีต่ ่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาชี้แจงราย อธิบายรายละเอียดวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึ กษาใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1
ชม./สัปดาห์
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4.ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
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
    

  



 







หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริ มให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรณยาบรรณวิ ช าชี พ ตลอดจนสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนสิ ท ธิ เ ด็ก สิ ท ธิ ผ้ ู บ ริ โ ภคสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วยตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด ที่ มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ องสามารถแยกแยะความดีความชั่วและจัดการกับปั ญหาจริ ยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่ างการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
3. ส่งเสริ มการมีความรั บ ผิดชอบต่ อ การกระทําของตนเองการมี ระเบี ยบวิ นัยระหว่ า งการสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่และงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติความรู้
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสิตกายภาพบําบัดได้ รับการพั ฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ ท่เี ป็ นพื้ นฐานของชี วิตและศาสตร์ ของ
วิ ชาชี พ ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติก ระบวนการวิ จัยพื้ นฐานและความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการโดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ ในศาสตร์ ของวิ ชาชี พกายภาพบําบั ดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนี ยมปฏิบัติ กฏ
ระเบียบข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยายร่ วมกับการสัมมนาการอภิปรายการ
ค้ นคว้ าการวิเคราะห์
2. ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมจั ดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหากรณีศึกษาสถานการณ์จริง
3. การฝึ กปฏิบัติโดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและปฏิบัติกบั กรณีศึกษา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการสัมมนาการ
อภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงานชิ้นงานที่กาํ หนด
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสิตได้ รับการพั ฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาดังนี้
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1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ กต์ใช้ และบู รณาการความรู้ ในสาขากายภาพบําบั ดกับความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมี ประสิทธิภาพให้ สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์แ ละบริ บ ททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาและการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
3. มอบหมายงานที่มุ่ งให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นํา เสนอรายงานที่เ กี่ ย วกับ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการสัมมนาการ
อภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงานชิ้นงานที่กาํ หนด
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตได้ รับการพั ฒนาให้ สามารถปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่ อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ต่อสังคมรั บผิดชอบในการเรี ยนรู้และพั ฒนาตนเองวิชาชีพองค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีส่งเสริ มให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้
ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่
จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 6

มคอ. 3

4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดการเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานรายงานกรณีศึกษารวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้ ทักษะ
การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอการอภิปรายรายงานกรณีศึกษาในรายวิชาโดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 7

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

เวลา
8.30-9.30

1

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

อ.ชัชฎา

9.30-10.30

1

อ.ชัชฎา

10.30-11.30

1

พฤ 12 มค 60 13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

1
1
1

Introduction to use of stimulators,
electrodes and different parameters
Physiological response to electrical
stimulation
DC and Iontophoresis
Innervation muscle stimulation

อ.จิราภรณ์

FES and Myofeedback

อ.จิราภรณ์

3

พ 18 มค 60

11.30-12.30

1

SD-curve

4

ศ 20 มค 60

15.30-16.30

1

Denervation muscle stimulation

อ.
กนกวรรณ
อ.วันวิสาข์

5

พฤ 26 มค 60 13.30-16.30

3

6

ศ 27 มค 60

3

1

2

วันที่
พ 11 มค 60

บรรยาย

ครั้งที่

กลุ่มที1่

13.30-16.30

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อ

อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

Lab: Instrumentation and technique of
stimulation
Lab: DC and iontophoresis

ห้อง

คอมพิวเตอร์,
Visualizer,
เอกสารประกอบ
คําสอน,
เครื่องกระตุ้น
ไฟฟ้ าที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟ
ประเภทต่าง
(DC, TENS,
Diadynamic
current, HVPC,
IF)

อ.
กนกวรรณ
อ.ทิพวัลย์

อ.ทิพวัลย์
อ.ทิพวัลย์

หนา 8

สื่อการสอน

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.
กนกวรรณ

305

อ.จิราภรณ์
อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

7

3

11.00-12.30
8

พฤ 9 กพ 60

13.30-16.30

3

16.30-17.30
พฤ 16 กพ 60 13.30-17.30

4

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา
8.30-11.30

ปฏิบตั ิ

วันที่
พ 8 กพ 60

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

ห้อง

Lab: Motor point1 (face, UE, LE)

อ.ทิพวัลย์

SDL: Review Motor point (1 ชม)

อ.ทิพวัลย์

Lab: Motor point2 (face, UE, LE)

อ.ทิพวัลย์

SDL: Review Motor point (1 ชม)

อ.ทิพวัลย์
อ.จิราภรณ์

10 ศ 17 กพ 60

13.30-16.30

3

Lab: Innervated muscle stimulation,
FES, Myofeedback
Lab: SD curve

11 พ 22 กพ 60

8.30-11.30

3

Lab: Denervation muscle stimulation

9

11.30-12.30
12 พฤ 2 มีค 60

13.30-16.30

3

SDL: Denervation muscle stimulation
(1ชม)
Seminar 1

13 พ 8 มีค 60

3

Seminar 1

14 ศ 10 มีค 60

8.30-11.30
13.30-16.30

3

15 พฤ 16 มีค 60

13.30-16.30

3

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Clinical application of
electrotherapeutic modalities 1
(Iontophoresis, Denervated muscle
stimulation, SD-curve, Innervated
muscle stimulation) – ประเมินปฏิบัติ
Clinical application of
electrotherapeutic modalities 1
(Iontophoresis, Denervated muscle

อ.
กนกวรรณ
อ.
กนกวรรณ
อ.
กนกวรรณ
อ.
กนกวรรณ
อ.ทิพวัลย์

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

อ.วันวิสาข์

305

อ.
กนกวรรณ
อ.วันวิสาข์

อ.วันวิสาข์

อ.ทิพวัลย์

อ.
กนกวรรณ
อ.จิราภรณ์

อ.จิราภรณ์

อ.ทิพวัลย์

305

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

อ.
กนกวรรณ
อ.
กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

305

อ.
กนกวรรณ
อ.วันวิสาข์

อ.ทิพวัลย์

305

อ.จิราภรณ์

อ.
กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305
305

อ.
กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

หนา 9

305

สื่อการสอน

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

ห้อง

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

16 พ 22 มีค 60

17 พฤ 23 มีค 60
18 พ 29 มีค 60

8.30-10.30
11.30-12.30

2

Lecture exam

อ.ทิพวัลย์

1

Electrotherapy to reduce edema

13.30-14.30
14.30-15.30

1
1

TENS

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.จิราภรณ์

Interferential current (IF)

อ.วาสนา

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30

1
1
1

Diadynamic current

อ.ชัชฎา

Electrotherapy for pain reduction

อ.ชัชฎา

HVGC

อ.กสิมา

11.30-12.30

1

Electrotherapy to accelerate wound
healing
Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic
current 1
Lab: TENS, IF, HVPC and Diadynamic
current 2
SDL: TENS, IF, HVPC and Diadynamic
current (1 ชม)
Lab: Electrotherapy for pain, edema
reduction and healing acceleration 1
Lab: Electrotherapy for pain, edema
reduction and healing acceleration 2

อ.กสิมา

19 พฤ 30 มีค 60

13.30-17.30

20 พ 5 เมย 60

8.30-10.30

2

10.30-11.30

1

21 พ 12 เมย 60

8.30-12.30

22 พฤ 20 เมย 60 13.30-17.30

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

4
4

อ.จิราภรณ์

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.จิราภรณ์

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.จิราภรณ์

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.จิราภรณ์

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.ณัฐ
กาญจน์

หนา 10

305
305

สื่อการสอน

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

วันที่
เวลา
23 พฤ 27 เมย 60 13.30-15.00

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

24 ศ 28 เมย 60

13.30-16.30

3

SDL: Electrotherapy for pain, edema อ.ชัชฎา
reduction and healing acceleration (1.5
ชม.)
Seminar 2
อ.ชัชฎา

25 พ 3 พค 60

8.30-11.30
11.30-12.30

3

Seminar 2

อ.วาสนา

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.กสิมา

SDL: Seminar (1ชม)

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

ห้อง
305
305
308
308

26 พฤ 4 พค 60

13.30-16.30

3

Clinical application of electrotherapeutic อ.ชัชฎา
modalities 2 (pain, edema reduction and
healing accerelation) – ประเมินปฏิบัติ

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

305

27 พ 17 พค 60

8.30-11.30

3

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

305

29 ศ 19 พค 60

13.30-15.30
15.30-17.30

Clinical application of electrotherapeutic อ.ชัชฎา
modalities 2 (pain, edema reduction and
healing accerelation) - ประเมินปฏิบัติ
Lecture examination
อ.ทิพวัลย์
Lab examination

อ.จิราภรณ์

อ.วันวิสาข์

อ.ทิพวัลย์

305

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

รวม

2
2

15

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

48

12

4

2

อ.
กนกวรรณ
อ.ชัชฎา
เลขที่ 1 38

หนา 11

อ.จิราภรณ์

สื่อการสอน

มคอ. 3

1

2

พ 11 ม.ค. 60 8.30-9.30

พฤ 12 ม.ค. 60

1

สอบ
บรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

กลุ่มที2่

หัวข้อ

อาจารย์

9.30-10.30

1

10.30-11.30

1

13.30-14.30

1

General structure of electrical pulse
generator & instrumentations,
Principle of electrical stimulation
Introduction to use of stimulators,
electrodes and different parameters
Physiological response to electrical
stimulation
DC and Iontophoresis

อ.ชัชฎา

14.30-15.30

1

Innervation muscle stimulation

อ.จิราภรณ์

15.30-16.30

1

FES and Myofeedback

อ.จิราภรณ์

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

อ.ทิพวัลย์

6

พฤ 2 กพ 60

13.30-16.30

3

Lab: Instrumentation and technique
of stimulation
Lab: DC and iontophoresis

7

ศ 10 กพ 60

13.30-16.30

3

8.30-11.30
11.30-12.30

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

ห้อง

305

อ.จิราภรณ์

อ.ทิพวัลย์

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.กนกวรรณ

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

Lab: Motor point1 (face, UE, LE)

อ.ทิพวัลย์

อ.กนกวรรณ

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

SDL: Review Motor point (1 ชม)

อ.ทิพวัลย์

อ.กนกวรรณ

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

Lab: Motor point2 (face, UE, LE)

อ.ทิพวัลย์

อ.กนกวรรณ

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

SDL: Review Motor point (1 ชม)

อ.ทิพวัลย์

อ.กนกวรรณ

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

หนา 12

สื่อการสอน
คอมพิวเตอร์,
Visualizer,
เอกสารประกอบ
คําสอน,
เครื่องกระตุ้น
ไฟฟ้ าที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟ
ประเภทต่าง
(DC, TENS,
Diadynamic
current, HVPC,
IF)

อ.ทิพวัลย์

11.30-12.30

พ 15 กพ 60

อาจารย์

อ.กนกวรรณ

พ 18 ม.ค. 60

8

อาจารย์

อ.ชัชฎา

3

16.30-17.30

อาจารย์

สอบ
บรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อ.จิราภรณ์

อ.วันวิสาข์

305

อ.กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.
กนกวรรณ
อ.วันวิสาข์

อ.ทิพวัลย์

3

Lab: Innervated muscle stimulation,
FES, Myofeedback
Lab: SD curve

อ.จิราภรณ์

305

3

Lab: Denervation muscle stimulation

อ.วันวิสาข์

อ.กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.จิราภรณ์

305

อ.วันวิสาข์

อ.กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.จิราภรณ์

305

อ.กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

305
305

9

พฤ 23 กพ 60 13.30-16.30

4

10

ศ 24 กพ 60

13.30-16.30

11

พ 1 มีค 60

8.30-11.30
11.30-12.30

หัวข้อ

อาจารย์

ห้อง

12

ศ 3 มีค 60

13.30-16.30

3

SDL: Denervation muscle stimulation
(1ชม)
Seminar 1

13

พฤ 9 มีค 60

13.30-16.30

3

Seminar 1

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

14

พ 15 มีค 60

8.30-11.30

3

อ.กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

15

ศ 17 มีค 60

13.30-16.30

3

อ.กนกวรรณ

อ.ทิพวัลย์

อ.วันวิสาข์

อ.จิราภรณ์

305

16

พ 22 มีค 60

8.30-10.30

Clinical application of
electrotherapeutic modalities 1
(Iontophoresis, Denervated muscle
stimulation, SD-curve, Innervated
muscle stimulation) – ประเมินปฏิบัติ
Clinical application of
electrotherapeutic modalities 1
(Iontophoresis, Denervated muscle
stimulation, SD-curve, Innervated
muscle stimulation) – ประเมินปฏิบัติ
Lecture exam

อ.ทิพวัลย์

อ.จิราภรณ์

17

18

2

11.30-12.30

1

Electrotherapy to reduce edema

พฤ 23 มีค 60 13.30-14.30

1

TENS

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.จิราภรณ์

14.30-15.30

1

Interferential current (IF)

อ.วาสนา

8.30-9.30

1

Diadynamic current

อ.ชัชฎา

9.30-10.30

1

Electrotherapy for pain reduction

อ.ชัชฎา

พ 29 มีค 60

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สื่อการสอน

สอบ
บรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์

10.30-11.30

1

HVGC

11.30-12.30

1

Electrotherapy to accelerate wound
healing
Lab: TENS, IF, HVPC and
Diadynamic current 1
Lab: TENS, IF, HVPC and
Diadynamic current 2
SDL: TENS, IF, HVPC and
Diadynamic current (1 ชม)

อ.กสิมา

19

ศ 31 มีค 60

13.30-17.30

4

20

ศ 7 เมย 60

13.30-15.30

2

15.30-16.30

อ.กสิมา

อ.จิราภรณ์

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.จิราภรณ์

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.จิราภรณ์

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

305

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.ณัฐ
กาญจน์

อ.วาสนา

อ.กสิมา

308

อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.ณัฐ
กาญจน์
อ.วาสนา

305

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

305

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

305

4

22

พ 26 เมย 60

8.30-12.30

4

23

พฤ 27 เมย 60 15.00-16.30

24

ศ 28 พค 60

13.30-16.30

3

Lab: Electrotherapy for pain, edema
reduction and healing accerelation 1
Lab: Electrotherapy for pain, edema
reduction and healing accerelation 2
SDL: Electrotherapy for pain, edema
reduction and healing accerelation
(1.5 ชม.)
Seminar 2

25

พ 3 พค 60

8.30-11.30

3

Seminar 2

อ.ชัชฎา

SDL: Seminar (1ชม)

อ.ชัชฎา

3

27

พฤ 18 พค 60 13.30-16.30

3
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ห้อง

อ.กสิมา

8.30-12.30

พฤ 11 พค 60 13.30-16.30

อาจารย์

อ.วาสนา

พ 19 เมย 60

26

อาจารย์

อ.ชัชฎา

21

11.30-12.30

อาจารย์

Clinical
application
of อ.ชัชฎา
electrotherapeutic modalities 2 (pain,
edema reduction and healing
accerelation) – ประเมินปฏิบัติ
Clinical
application
of อ.ชัชฎา
electrotherapeutic modalities 2 (pain,

หนา 14

305
305

305

สื่อการสอน

29

ศ 19 พค 60

สอบ
บรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

13.30-15.30

2

15.30-17.30
รวม

หัวข้อ

edema reduction and healing
accerelation) - ประเมินปฏิบัติ

2
15

48

12

4

2

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

Lecture examination

อ.ทิพวัลย์

อ.จิราภรณ์

Lab examination

อ.กนกวรรณ

อ.จิราภรณ์

อ.วันวิสาข์

อ.ทิพวัลย์

อ.ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.กสิมา

อ.ณัฐ
กาญจน์

ห้อง

สื่อการสอน

305

เลขที่ 3974

ข้อกําหนดในการส่งรายงานการปฏิบตั ิงาน
นิสติ ส่งรายงานการปฏิบัติการให้ อาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละหัวข้ อปฏิบัติการภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการฝึ กปฏิบัติการในห้ อข้ อนั้นๆ
ข้อกําหนดในการเรียนฝึ กปฏิบตั ิการ
1. นิสิตสามารถใช้ ห้องฝึ กปฏิบัติการได้ ตามช่วงวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ ในตารางสอน
2. นิสติ มีหน้ าที่ร่วมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเป็ นระเบียบของห้ องฝึ กปฏิบัติการ
3. ในกรณีท่ตี ้ องขอเบิกอุปกรณ์สาํ หรับการฝึ ก นิสติ ต้ องทําเรื่องขอเบิกอุปกรณ์ก่อนวันใช้ จริงอย่างน้ อย 3 วัน
ข้อกําหนดในการจัดการฝึ กปฏิบตั ินอกเวลาเรียน
1. นิสิตสามารถขอใช้ ห้องฝึ กปฏิบัติการได้ ตามช่วงวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ ในตารางสอน (SDL นอกเวลาเรียน) และต้ องเป็ นเนื้อหาที่ได้ ผ่านการเรียนฝึ ก
ปฏิบัติแล้ วเท่านั้น
2. นิสิตต้ องทําเรื่องขอใช้ ห้องฝึ กปฏิบัติการก่อนวันใช้ จริงอย่างน้ อย 5 วัน โดยต้ องมีรายชื่อนิสติ ที่ต้องการฝึ กปฏิบัติประกอบ
3. อนุญาตให้ ใช้ ห้องฝึ กปฏิบัติการได้ ไม่เกินเวลา 19.30 น.

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 15

มคอ. 3

4. นิสิตที่ขอใช้ ห้องฝึ กปฏิบัติการทุกคนมีหน้ าที่ร่วมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเป็ นระเบียบของห้ อง
ฝึ กปฏิบัติการ
5. ในกรณีท่ตี ้ องขอเบิกอุปกรณ์สาํ หรับการฝึ ก นิสติ ต้ องทําเรื่องขอเบิกอุปกรณ์ก่อนวันใช้ จริงอย่างน้ อย 3 วัน
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มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
2, 4

1, 2, 3

1, 2, 3

2, 3

2, 3

วิธีการประเมิน

คุณธรรม
- ประเมินการปฏิบัติ
จริยธรรม
- ความมีระเบียบวินัยในการ
1.1, 1.2, 1.3,
เข้ าชั้นเรียน
1.4, 1.5
- การส่งรายงานปฏิบัติการ

สัปดาห์/หัวข้อทีป่ ระเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
*

ตลอดภาคการศึกษา
10, 15, 16, 17 มี.ค. 60
4, 11, 17, 18 พ.ค. 60

10 %

22 มี.ค. และ 19 พ.ค. 60
10, 15, 16, 17 มี.ค. 60
4, 11, 17, 18 พ.ค. 60
สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่
มอบหมาย

45%

ความรู้
(2.2), 2.1,
2.3

- สอบข้ อเขียน
- ประเมินการปฏิบัติ
- สัมมนากรณีศึกษา

ทักษะทาง
ปัญญา
(3.1, 3.3),
3.4

- สอบข้ อเขียน
- ประเมินการปฏิบัติ
- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา

22 มี.ค. และ 19 พ.ค. 60
10, 15, 16, 17 มี.ค. 60
4, 11, 17, 18 พ.ค. 60
สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่
มอบหมาย

35%

- ประเมินการปฏิบัติ
- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60
4, 11, 17, 18 พ.ค. 60
สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่
มอบหมาย

5%

- ประเมินการปฏิบัติ
- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา

10, 15, 16, 17 มี.ค. 60
4, 11, 17, 18 พ.ค. 60
สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่
มอบหมาย

5%

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.2, 4.4
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูแ้ ละการตัดเกรด
การประเมินผล:
1. การสอบข้ อเขียน
25%
ครั้งที่ 1
12.5%
ครั้งที่ 2
12.5%
2. ประเมินปฏิบัติ
65%
ครั้งที่ 1
40%
ครั้งที่ 2
25%
3. การสัมมนาและรายงานหน้ าชั้น
5%
4. งานในชั้นเรียน (กิจกรรมและรายงานปฏิบัติการ)
5%
รวม
100%
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่ต่าํ กว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ
2. ในภาคทฤษฎี นิสิตต้ องได้ คะแนนไม่ต่าํ กว่า 50%จึงจะถือว่า สอบผ่าน
3. ในภาคปฏิบัติ นิสิตต้ องได้ คะแนนไม่ต่าํ กว่า60% จึงจะถือว่า สอบผ่าน
4. นิสติ ที่ได้ ระดับเกรดตํ่ากว่า C ต้ องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง
5. ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ (เกณฑ์ C)
ระบบการตัดเกรด (เกณฑ์ C)
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
55.0-64.9
50.0-54.9
45-49.9
< 50

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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หมวดที่ 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. ประโยชน์ บุญสินสุข และคณะ (2529) การรั กษาด้ วยกระแสไฟฟ้ าความถี่ต่าํ กรุงเทพฯ เอส พี
การพิมพ์
8. ประโยชน์ บุญสินสุข (2546) เครื่องมือกายภาพบําบัด กรุงเทพฯ เอส พี การพิมพ์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

การดําเนินการปรับปรุง

รายวิชา
1. กําหนดชั่วโมงฝึ กปฎิบัตินอกเวลา
เรียนให้ ชัดเจน
2. อุปกรณ์ควรจะมีความพร้ อม
สําหรับการศึกษามากกว่านี้

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ

กําหนดชั่วโมงฝึ กนอกเวลา
เรียนให้ ชัดเจน
ตรวจสอบ ซ่อมแซม จัดซื้อ
อุปกรณ์ให้ พร้ อมก่อนเปิ ดภาค
เรียน
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- ส่งข้ อสอบบรรยาย ข้ อสอบปฏิบัติและแบบประเมินการสอบปฏิบัติให้ คณาจารย์ผ้ ูร่วมสอนใน
รายวิชาพิจารณาก่อนใช้ ประเมิน
- มีการกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ีต้องปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะและจากผลการทวนสอบฯ และตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการบริหารหลักสูตร

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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