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การออกแบบการสอนที่เป็นระบบ 

=========================== 
 
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหลักการและกระบวนการท่ีมีล าดับ

ขั้นตอน ดังนั้นหากพิจารณากระบวนการจัดการเรียนการสอนในเชิงระบบแล้ว ท่ีประกอบด้วยกรอบหลักๆ 4 กรอบ 

ได้แก่ input process output และ feedback จะท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

1. ระบบการเรียนการสอน 

ค าว่า “ระบบ” หมายถึง ระเบียบเก่ียวกับการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าล าดับประสานกัน

เป็นอันเดียว ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ (พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชสถาน พ.ศ. 2525: 690)  องค์ประกอบ

ของระบบการเรียนการสอนท่ีส าคัญประกอบด้วย 1)Input (Define): ได้แก่ การวางจุดหมาย และขอบเขต, การ

ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา, การประมวลค่าใช้จ่าย 2)Processes/control (Develop): ได้แก่ การพิจารณาเลือก

รูปแบบท่ีเหมาะสม, การก าหนดวิธีการตัดสินใจ, การทดลองใช้ 3)Output /Product and Feedback  (Evaluate): 

ได้แก่ การวิเคราะห์ และสรุปผล, การปรับปรุง แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มีหน้าท่ีของตนเอง  

ดังรูปที่ 10 

 

       

 

 

 

 

 รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเป็นระบบ 

 

วิธีการของระบบดังกล่าว สามารถน ามาปรับใช้กับการพิจารณาการเรียนการสอนได้โดยสรุปเป็นขั้นใหญ่ๆ 

4 ขั้นตอนคือ (รูปท่ี 2) 1)การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต 2)การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 3)การ

พัฒนารูปแบบและการทดลองใช้ 4)การประเมินและการปรับปรุง 

 

1.การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต 

หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งปัญหาดังกล่าว

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ระดับพฤติกรรมของผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีผู้สอนตั้งไว้ท้ังด้าน พุทธพิสัย เจตพิสัย และ

ทักษะพิสัย ผู้สอนอาจมีสมรรถภาพการสอนด้านการใช้กลยุทธในการสอน และวิธีการวัดประเมินผลไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ท่ีวางไว้ หรืออาจเป็นเพราะผู้บริหารหรือนโยบายระดับสูงต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงบางประการใน

การด าเนินการสอน เม่ือได้ปัญหาที่ต้องการศึกษาเพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว ต้องระบุให้ชัดเจนและ

จ ากัดขอบเขตให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ด าเนินการพัฒนาด้วยกัน แล้วตั้งวัตถุประสงค์ให้แจ่มชัด ก าหนด

เกณฑ์การประเมินผล พร้อมกับตั้งสมมติฐานของการแก้ปัญหาไว้ด้วย 
2.การออกแบบ 

หมายถึงการวางแผนหารูปแบบการแก้ปัญหา ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบของการแก้ปัญหา 

หมายรวมถึงการวางแผนการสอนท่ีจะต้องมีกิจกรรม สื่อการสอน แนวทางการด าเนินการเรียนการสอน การ

ประเมินผล ที่สอดคล้องกับเนื้อหา  จุดประสงค์ และรูปแบบของการแก้ปัญหา ต้องสร้างจากหลักการท่ีควรจะเป็นไป

ได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา  เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยค านึงถึงปัจจัยด้านมนุษย์ และด้านท่ีเป็นวัสดุสิ่งของ

ด้วย 

Input Processes Output 

Feedback 
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3.การพัฒนารูปแบบและการทดลองใช้ 

การพัฒนารูปแบบและการทดลองใช้ ประกอบด้วย การพิจารณาตัดสินใจ เลือกรูปแบบการแก้ปัญหา  และ

สร้างขึ้นให้สมบูรณ์ หลังจากการออกแบบไว้แล้วในขั้นท่ี 2  การพัฒนาต้องมีจุดประสงค์ปลายทางท่ีแจ่มชัด วิธีการ

เรียนการสอนและสื่อการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง ส าหรับรูปแบบท่ีเลือกจะน าไปทดลองใช้ ซึ่งเป็นขั้นด าเนินการ หรือ

ทดลองปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 

4.การประเมินและการปรับปรุง 

การประเมินผลนั้น ควรอยู่ในทุกขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนแรก หลังจากก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต

แล้ว ต้องประเมินผลว่า การก าหนดปัญหานั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องปรับปรุง

ก่อนท่ีจะด าเนินการขั้นต่อไป ส่วนขั้นออกแบบ และขั้นการพัฒนารูปแบบนั้น ก็ต้องมีการประเมินรูปแบบท่ีออกไว้ว่า 

สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่  ควรปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ และหลังจากทดลองใช้แล้ว ก็มี

การประเมินผลลัพธ์อีกคร้ังหนึ่ง 

ขั้นตอนทั้งหมดสามารถน าไปดัดแปลงให้เป็นขั้นตอนของการออกแบบการสอน โดยยึดหลักของ Define, 

Develop, Evaluate ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบดังรูปท่ี 11 และรูปที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11แสดงขั้นตอนท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

                                                                                                                          

 

 

 

Output: 

4.การประเมิน 

-ประเมินผลลัพธ์ท่ีได้จากการ

ทดลอง 

-สรุปผล 

-น าไปใช้จริง 

-ประเมินและปรับปรุง 

Feedback 

 Inputs: 

1.การก าหนดจุดหมายและ

ขอบเขต 

-การศึกษาและวิเคราะหป์ัจจัย

ทุกด้านที่เก่ียวข้องกับปัญหา 

-ระบุและก าหนดขอบเขตของ

ปัญหา 

-ตั้งสมมติฐานและก าหนด

จุดประสงค ์

 

 

Processes: 

2.การออกแบบ 

-การวางแผนแก้ปัญหา 

-ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

-พิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสม 

-ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

-สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

3.การพัฒนารูปแบบ 

-พัฒนารปูแบบให้สมบูรณ์ 

-ระบุจุดประสงค์และวิธีการ 

-ทดลองใช ้
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รูปที่ 12 แสดงขั้นตอนการออกแบบเพื่อพัฒนาการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

ผลจากการน าความคิดเรื่องระบบ และการพัฒนาระบบมาใช้กับการเรียนการสอน ก่อให้เกิดรูปแบบของ

ระบบการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้เพราะนักการศึกษาเชื่อว่า การน าความคิดเรื่องระบบมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน จะท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
2.รูปแบบการสอน 

 ค าว่า “รูปแบบ” ในท่ีนี้หมายถึง แผนโครงร่างแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้เป็นแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอน มักนิยมแสดงล าดับข้ันตอนดังกล่าวนี้ ด้วยแผนภาพหรือแผนภูมิ ซึ่งรูปแบบการสอนท่ัวไป

ประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นดังนี้ 1)การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 2)การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้เรียนก่อนเรียน 3)การวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4)การประเมินผลการเรียนการสอน 5)การ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับรูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิดของ โรเบิร์ต เกลเซอร์ (DeCecco, 1968 อ้างในก่ิงฟ้า 2537) ดังรูปท่ี 13 

 

 

รูปที่ 13 แสดงแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของเกลเซอร์ 

 

 

 Define 

(Inputs) 

Develop 

(Processes) 

Evaluate 

(Outputs and Feedback) 

-วิเคราะห์ผู้เรียน 

-วิเคราะหเ์นื้อหา 

-วิเคราะห์สมรรถภาพของ

ผู้สอนและปัจจัยอ่ืนๆที่

เก่ียวข้อง 

-ก าหนดวิธีการสอนและ

จุดประสงค์ท่ัวไป 

 

 

-ก าหนดมโนมต ิ

-ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะ 

-ก าหนดกิจกรรมสื่อและแนว

ทางการวัดและประเมินผล 

-เตรียมกิจกรรม 

-เตรียมสื่อ 

-สร้างเคร่ืองมือวัดและ

ประเมิน 

-ด าเนินการสอน 

-ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนิน   

การเรียนการสอน 

-ประเมินผล 

-สรุปผล 

-ปรับปรงุ 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับที่ช่วยในการปรับปรุงแก้ไข 

วัตถุประสงค ์

การเรียนการสอน 

 

 

พฤติกรรมผู้เรียน 

ก่อนเรียน 

กระบวนการ 

เรียนการสอน 

 

ข้อมูลย้อนกลับ(ปรับปรุงการเรยีนการสอน) 

การประเมินผลการ 

เรียนการสอน 
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หากน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของเกลเซอร์มาพิจารณาในลักษณะขั้นตอนการจัดการเรียน

การสอนแบบ เป็นระบบแล้ว พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นเตรียมการ, 2)ขั้นด าเนินการ, และ 

3)ขั้นประเมินผล โดย ขั้นเตรียมการประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนก่อนเรียน ขั้นด าเนินการหมายถึง การบวนการเรียนการสอน และขั้นประเมินผลหมายถึง การประเมินผลการ

เรียนของผู้เรียน และการประเมินผลการสอนของผู้สอน ซึ่งอาจแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวดังรูปที่ 14 

 

   ขั้นเตรียมการ                                    ขั้นด าเนินการ           ขั้นประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนกับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

ของเกลเซอร์ 

 

นอกจากนี้หากพิจารณารายละเอียดของขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว ยังสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นขั้นตอน

ย่อยได้อีกดังนี้ 

1.ขั้นเตรียมการ ในขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆคือ 1)การส ารวจปัญหาและทรัพยากร 2) การก าหนด

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 3)การวิเคราะห์ผู้เรียน 4)การวิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหาสาระ 5)การก าหนดวิธี

สอนและกิจกรรม 6)การก าหนดสื่อการสอน 7)การก าหนดแนวทางการประเมินผล 8)การเขียนแผนการสอน 

2.ขั้นด าเนินการ ในขั้นนี้เป็นการด าเนินการสอน และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้ ขั้น

ด าเนินการสอนสามารถจ าแนกได้เป็นขั้นตอนต่างๆได้ดังนี้ 1)การน าเข้าสู่บทเรียน 2)การปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

การสอน 3)การสรุป 

3.ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตรวจสอบว่า การเรียนการสอนท่ีได้เตรียมการและด าเนินการนั้น สามารถน า

ผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ และจากผลการประเมินดังกล่าว อาจน าไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนว

ทางการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ในการประเมินผลอาจจ าแนกได้เป็น 1)การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน

และการสอนของผู้สอนซึ่งการประเมินนี้อาจประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน (formative) โดยการซักถาม

ค าถามท้ายชั่วโมง หรือสอบสรุปประจ าบท หรือประเมินผลสัมฤทธ์ิ (summative) โดยสอบปลายภาคเพื่อตัดสิน 2)

การวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (ดูบทท่ี 13) 
จากรายละเอียดของขั้นตอนท้ังสามขั้นตอน สามารถเขียนแผนภูมิแสดงล าดับขั้นตอนและความสัมพันธ์ 

ของขั้นตอนต่างๆ ในรูปของระบบ ได้ดังรูปที่ 15 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

การเรียนการสอน 

 

 

พฤติกรรมผู้เรียน 

ก่อนเรียน 

กระบวนการ 

เรียนการสอน 

 

ข้อมูลย้อนกลับ(ปรับปรุงการเรียนการสอน) 

การประเมินผลการ 

เรียนการสอน 
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รูปที่ 15 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

2.1ขั้นเตรียมการ:   การเตรียมการเรียนการสอนให้เป็นระบบ 

การเตรียมการเรียนการสอนให้เป็นระบบประกอบด้วย 

1)การส ารวจทรัพยากรและข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดวางแผนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไป

ถึงการส ารวจปัญหาทรัพยากร การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ และจัดล าดับเนื้อหาสาระ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้

ตามล าดับขั้น การพิจารณาเลือกวิธีสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อน าผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  การ

ก าหนดสื่อการสอน การก าหนดแนวทางการประเมินผลว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ และ

รวบรวมข้อมูลท่ีได้เตรียมการนั้น บันทึกลงในแผนการสอน การบันทึกแผนการสอนจะช่วยให้ผู้สอนได้มีโอกาส 

ทบทวนและปรับปรุงวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อม 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เป็นความคาดหวังของผู้สอน ท่ีมีต่อผู้เรียนว่า เม่ือผ่าน

การเรียนการสอนในบทเรียนหนึ่งๆ ผู้เรียนควรจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร  การก าหนดวัตถุประสงค์ มี

ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในการสอนแต่ละครั้ง  ผู้สอนควรก าหนดชัดเลยว่า ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ

อะไร และเกิดพฤติกรรมอย่างไร หลังจากจบบทเรียนแล้ว การก าหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวังในตัวผู้เรียน จะเป็น

แนวทางในการก าหนดวิธีสอน วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ

ส ารวจปัญหาและ

ทรัพยากร 

 

 

 ก าหนด

วัตถุประสงค์และ

การเรียนการสอน 

 

 

 

วิเคราะห์ 

ผู้เรียน 

 

 

 

วิเคราะห์และ

จัดล าดับเนื้อหาฯ 

 

 

 

ก าหนดวิธีการสอน

และกิจกรรม 

 

 

 

ก าหนดสื่อการสอน 

 

 

 

ก าหนดแนวทางการ 

ประเมินผล 

ผู้เรียน 

 

 

 เขียนแผนการสอน 

 

 

 

ด าเนินการสอน 

 

 

 
น าเข้าสู่บทเรียน 

 

 

 

ปฏิบัติกิจกรรม 

 

 
การสรุป 

 

 

 

การประเมินผลการ

เรียนการสอน 

 

 

การวิเคราะห์ผลการ

ประเมิน 

 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล 
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วัตถุประสงค์  จากลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแต่ละครั้ง

ให้เฉพาะเจาะจงนั้น ควรใช้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ์ท่ีชัดเจน 

เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ 

3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ ความรู้และ

ทักษะพื้นฐานท่ีมีอยู่ นับว่าเป็นส่วนส าคัญของขั้นเตรียมการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ท้ังนี้เพราะข้อมูลต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกับผู้เรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการขั้นต่อๆไป เช่น น าไป  ก) ก าหนดวัตถุประสงค์การ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน ข) ก าหนดเนื้อหาสาระท่ีสนองต่อความสนใจของ

ผู้เรียน และพอเหมาะกับความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีผู้เรียนมีอยู่ เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ต่อไปได้  ค) ก าหนดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม กับลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนบางครั้ง เนื้อหาท่ีได้รับมอบหมายนั้นยากเกินกว่าท่ีผู้สอนจะเริ่มสอนได้  

(ผู้เรียนไม่มีความรู้พื้นฐานท่ีจะเรียน) อาจต้องมีการทบทวนหรือสอนเนื้อหาพื้นฐานก่อนท่ีจะสอนเนื้อหาได้รับ

มอบหมาย ดังนั้นก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนจึงนิยมวิเคราะห์งานการเรียนรู้ (task analysis)ก่อนเสมอ (ดู

การวิเคราะห์งานการเรียนรู้) 

4) การวิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหาสาระ    จัดเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามล าดับขั้น  โดยการพิจารณาเนื้อหาสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนศึกษา

แบบเรียน คู่มือครู และเอกสารอ่านประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ ขอบเขตของเนื้อหาสาระ จ านวนคาบ

ของการเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง 

หลังจากวิเคราะห์เนื้อหาสาระเพื่อให้ได้ขอบเขต หัวข้อเรื่องและก าหนดเวลาแล้ว ผู้สอนก็จะก าหนดหน่วย

การเรียนการสอนของวิชา  และจากหน่วยการเรียนการสอนก็จะแบ่งย่อยออกเป็นหน่วยการเรียนการสอน ระดับ

บทเรียน และหัวเรื่องต่อไป 

เม่ือก าหนดหน่วยการเรียนการสอนเสร็จแล้ว  จะได้ขอบเขตเนื้อหาเพียงกว้างๆ เท่านั้น การท่ีจะเตรียมการ

เรียนการสอนได้อย่างเป็นล าดับขั้นและครอบคลุม จ าเป็นต้องก าหนดหัวเรื่องของหน่วยการเรียนการสอนนั้นๆ ซึ่ง

การก าหนดหัวเรื่อง เป็นการแบ่งหน่วยการเรียนการสอนให้เป็นเนื้อหาที่ย่อยลงไปอีก จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นโครง

เรื่องของหน่วยท่ีเรียน ท าให้เนื้อหาการเรียนรู้เป็นระบบระเบียบ และสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

ขั้นตอน นอกจากนั้น การวิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหา เป็นหน่วยการเรียนการสอนยังสามารถ  ก)ช่วยให้ผู้สอน

มองเห็นขอบเขตของเนื้อหาที่เฉพาะ เจาะจง  ช่วยลดความสับสนในการสอน ข)ช่วยให้การเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาในหลักสูตรอย่างครบถ้วน  ค)ช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะเรียนล่วงหน้า และมองเห็น

ความสัมพันธ์ของเนื้อหาได้อย่างชัดเจน 

5) การก าหนดวิธีสอนและกิจกรรม  เพื่อเตรียมการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ในอัน

ท่ีจะน าผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ การก าหนดวิธีสอนและกิจกรรมจึงเป็นส่วนท่ีส าคัญส่วนหนึ่ง ของการ

เตรียมการเรียนการสอนให้เป็นระบบ แนวทางในการเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณาจาก   ก)

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความสนใจของกลุ่มผู้เรียน จ านวนผู้เรียน ระยะเวลาและ

เนื้อหาสาระ  ข)ไม่ควรยึดวิธีสอนหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นวิธีสอนหลักเสมอไป  ค)กิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน ควรตอบสนองวัตถุประสงค์ การเรียนการสอนท้ังด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  ง)กิจกรรม

การเรียนการสอนควรเรียงล าดับ จากกิจกรรมท่ีง่ายๆ ไปสู่กิจกรรมท่ีซับซ้อน  จ)การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน 

ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุความส าเร็จ  ตามความสามารถของ

ตนเอง  ง)การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพิจารณาถึง ขั้นการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 

6) การก าหนดสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น แผ่นภาพ รูปจ าลอง 

เครื่องมือต่างๆ แบบเรียนท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งการก าหนดสื่อนี้ หมายรวมไปถึง การจัดหา 

การสร้าง การเตรียมสื่อ และการทดลองใช้สื่อท่ีก าหนดข้ึนก่อนการสอนจริงด้วย  
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7) การก าหนดแนวทางการประเมิน  จัดเป็นการเตรียมการท่ีส าคัญขั้นหนึ่ง แนวทางการประเมิน

จ าเป็นต้องก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน โดยก าหนดเป็นวิธีการประเมินตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้

ในวัตถุประสงค์ หากก าหนดให้ประเมินโดยให้ผู้เรียนท าข้อสอบก็จ าเป็นต้องสร้างข้อสอบไว้ให้พร้อม  หรือถ้า

ก าหนดให้ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกต ก็ควรจัดเตรียมแบบฟอร์มการสังเกต และแผนการใช้ไว้ด้วย 

8) การเขียนแผนการสอน  เม่ือได้ศึกษาปัญหา ส ารวจทรัพยากร วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการ

จัดการเรียนการสอน ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน วิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหา ก าหนดกิจกรรมและวิธี

สอน ก าหนดสื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินผล  ซึ่งเป็นการวางแผนการเรียนการสอนแล้ว เพื่อให้ เห็น

แนวทางการเรียนการสอนท่ีเด่นชัด จึงควรน าข้อมูลซึ่งเตรียมการดังกล่าวนั้น มาบันทึกลงไว้ เรียกบันทึกนั้นว่า 

“แผนการสอน” (ดูบทท่ี 14) ซึ่งแผนการสอนสามารถเขียนได้หลายลักษณะคือ   
ก) แผนการเรียนการสอนระยะยาว เป็นแผนการเรียนการสอนท่ีระบุถึงแนวทางการสอนตลอดภาค

การศึกษา หรือตลอดปีการศึกษา 

ข) แผนการเรียนการสอนส าหรับหน่วยการเรียนการสอน เป็นแผนการเรียนการสอนท่ีระบุถึงแนว

การสอนส าหรับ 1 หน่วยการเรียนการสอน 

ค) แผนการเรียนการสอนระดับบทเรียน เป็นแผนการเรียนการสอนท่ีระบุถึงแนวทางการสอน

ส าหรับ 1 บทเรียน 

 

2.2 ขั้นด าเนินการ:  การด าเนินการเรียนการสอน 

การด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นระบบ  เป็นการด าเนินการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนท่ีได้

วางไว้ในขั้นเตรียมการ โดยยืดหยุ่นวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนเพื่อด าเนินการ

สอนให้น่าสนใจ และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามท่ีคาดไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้ 

ก) ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ดี ผู้สอนควรมีทักษะและวิธีการสอนท่ีจะด าเนินการสอนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ อาจใช้วิธีการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการสอนหลายรูปแบบ ปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับ

สถานะการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ควรใช้เทคนิคการเสริมแรง และการเร่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  

ข) บรรยากาศในช้ันเรียน หมายถึง บรรยากาศท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ผู้สอนและ

ผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดี ใช้ค าพูดท่ีไพเราะและเหมาะสม 

มีอารมณ์ขัน ให้ความเป็นกันเองแก่ผู้เรียน และได้มีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี การสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้น

เรียน จึงเป็นเรื่องท่ีผู้สอนต้องค านึงถึงเสมอ 

ค) การน าจิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช้  ผู้สอนควรน าจิตวิทยามาใช้ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ จนถึงขั้น

ด าเนินการสอน เพราะการน าจิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช้ จะช่วยเสริมให้ผู้สอนมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ และ

เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน  

ในขั้นการด าเนินการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยข้ันตอนท่ีส าคัญ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเริ่มต้นของการด าเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการสร้าง

สถานะการณ์  โดยการจัดสิ่งเร้า กิจกรรม หรือสิ่งแวดล้อม ท่ีจะโน้มน าให้ผู้เรียน เกิดปัญหา อยากรู้อยากเห็น และ

สนใจในบทเรียนนั้นๆ การน าเข้าสู่บทเรียนมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ในแต่ละบทเรียนซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  ก)เพื่อ

กระตุ้น หรือเร้าความสนใจ ผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียน  ข) เพื่อเชื่อมโยงบทเรียนท่ีผ่านมากับบทเรียนท่ีก าลังจะเรียน 

ค) เพื่อท าความตกลงเก่ียวกับกติกาในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ  ซึ่งวิธีการอาจใช้   การสนทนา 

ซักถาม ฉายภาพยนต์ ฯลฯ 

2)ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นขั้นท่ีส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนมักใช้เวลาส่วนใหญ่ของบทเรียนกับ

การด าเนินกิจกรรมนี้  วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ก็ให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นเตรียมการ
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แล้ว แต่ควรน าเทคนิคทักษะ วิธีการ ตลอดจนจิตวิทยาการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3) ขั้นสรุป  เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียน

ได้สรุปสาระส าคัญของบทเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยท่ัวไปมักให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป ตามความเข้าใจของตนเองก่อน 

แล้วผู้สอนจึงช่วยเสริมประเด็น ให้ผู้เรียนเกิดมโนมติ และหลักการท่ีชัดเจนในตอนท้าย 

 

 

2.3 ขั้นประเมินผล:  

1) การประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพราะเป็นขั้นตอนท่ีจะวัด และตัดสินว่า กระบวนการท่ีได้จัดให้แก่ตัว

ป้อนของระบบการเรียนการสอน    เป็นกระบวนการท่ีน าตัวป้อนไปยังวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่  ถ้าผลลัพธ์ท่ีได้ยัง

ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ก็จะต้องมีการทบทวนกระบวนการท้ังระบบ เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วด าเนินการแก้ไขต่อไป 

การประเมินผลเป็นระบบจะครอบคลุมถึง  ก) การประเมินผลการเรียนการสอน ข)การวิเคราะห์ผลย้อนกลับของ

ระบบ  ซึ่งการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการประเมินผลผู้เรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว

ของกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ก)การประเมินผลการเรียนท่ีดีต้องสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้  ข)ควรมีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่พิจารณาวัตถุประสงค์ การเรียนการสอนว่า

ต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในเรื่องใด มีเกณฑ์อะไร แล้วจึงเลือกวิธีวัดผลท่ีเหมาะสม เพื่อท าการวัดผล

ต่อไป  เป็นต้น วิธีการวัดผลอาจกระท าโดย การท าแบบทดสอบหลังจบบทเรียน การสังเกตระหว่างการเรียนการสอน 

การใช้ค าถามท้ังระหว่างและหลังจากจบบทเรียน ฯลฯ 

2) การวิเคราะห์ผลการประเมนิเพ่ือปรับปรุงระบบ 

จากการประเมินผลดังได้กล่าวมาแล้ว จะท าให้ทราบว่า ผลลัพธ์ของระบบเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ

จากการประเมินผลการเรียนการสอนนี้ ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลย้อนกลับของระบบด้วยว่า จะต้อง

มีการปรับปรุงส่วนใดของระบบ  หากพบว่า การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรน าข้อมูลนั้นไป

ปรับปรุงวิธีการในขั้นตอนต่างๆ ของระบบการเรียนการสอนเสียใหม่ แล้วน าไปใช้ซ้ าอีกในโอกาสต่อไป  

 
3.การวิเคราะห์งานการเรียนรู้ 

เป็นขั้นเตรียมการเพื่อวิเคราะห์งานการสอนท่ีจะต้องท าอย่างเป็นล าดับขั้น เนื่องจากการจัดการเรียนการ

สอนเป็นระบบ มีล าดับขั้นอย่างชัดเจน อาจวิเคราะห์จากง่ายไปยากสิ่งใดท่ีจะต้องท าก่อนสิ่งใดจะต้องท าหลัง ในทาง

ปฏิบัติการวิเคราะห์งานการเรียนรู้เริ่มจาก การย่อยเป้าหมายของการสอนออกเป็นจุดประสงค์ของการสอนย่อยๆให้

มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการสอนนวด “วัตถุประสงค์คือ นักศึกษาสามารถอธิบาย

วิธีการนวดได้” ดังนั้นผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ว่า การท่ีผู้เรียนจะสามารถเรียนเรื่องนวดได้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ใด
มาก่อนบ้าง เช่น ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อและผิวหนังบริเวณท่ีนวด หากยังไม่ได้

เรียนมาก่อนอาจต้องมีการสอนเพิ่มเติมหรือทบทวนก่อนท่ีจะเรียนเรื่องนวด มิเช่นนั้น จะเรียนเรื่องนวดไม่เข้าใจ 

เป็นต้น 

เม่ือมีการวเคราะห์แล้ว ก็เสนอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์  

พรอ้มกับตั้งเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมนั้นๆด้วย ล าดับขั้นต่อไปก็คือ การจัดล าดับกิจกรรมว่า กิจกรรม

ใดควรท าก่อน หรือท าหลัง ตามล าดับความยากง่ายของกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งโดยท่ัวไปจะเริ่มต้นด้วย 

1. การวิเคราะห์กระบวนการจัดข้อมูล (information processing analysis) โดยการวิเคราะห์

กระบวนการว่า ล าดับขั้นตอนที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์กับผู้เรียนนั้น 

เป็นอย่างไร โดยเขียนเป็นแผนภูมิ 
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2. การวิเคราะห์จุดประสงค์ (task classification) โดยการวิเคราะห์ว่าจุดประสงค์ดังกล่าว อยู่

ในสมรรถภาพการเรียนรู้ประเภทใด เพื่อท่ีผู้สอนจะได้จัดสภาพ การเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 

3. การวิเคราะห์งานการเรียนรู้ (learning task analysis) โดยพิจารณาว่า การท่ีผู้เรียนสามารถ

เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ได้นั้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อน เพื่อการ

เรียนท่ีตั้งไว้จะได้บรรลุได้ง่ายขึ้น ซึ่งพิจารณาจากความรู้ท่ีเป็น essential prerequisite และ 

supportive prerequisite 

การออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ (ก-ฉ) ดัง

ได้กล่าวมาแล้ว เนื่องจากการออกแบบการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นต้อง

ค านึงถึง ก) ประเภทของการเรียนรู้ท้ัง 8 ชนิด ข) การจัดล าดับขั้นของการเรียนรู้ เพื่อน ามาวิเคราะห์และจัดล าดับ

เนื้อหาฯ ให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน, จะต้องค านึงถึง ค) กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีพฤติกรรม 9 ชนิด 

ในขณะด าเนินการเรียนการสอน, จะต้องค านึงถึง ง)การจัดสภาพการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงปัจจัยภายนอกและภายในของ

ผู้เรียน จ) ความสามารถท่ีสอนได้ 5 ชนิด เพื่อน ามาก าหนดวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ , จะต้องค านึงถึง 

ฉ)การวิเคราะห์งานการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเขียนแผนการสอน , อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆท่ีได้กล่าวมาแล้วอาจมี

ความส าคัญและเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของระบบมากว่าหนึ่งองค์ประกอบก็ได้ ดังรูปท่ี 16 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก)ประเภทของการเรียนรู้ 8 ชนิด 

ข)การจัดล าดับขั้นการเรียนรู ้

ค)กระบวนการเรียนการสอนฯ 9ชนิด 

ง)การจัดสภาพการเรียนรู้ฯ 

จ)ความสามารถท่ีสอนได้ 

ฉ)การวิเคราะห์งานการเรียนรู้ 

ส ารวจปัญหาและ

ทรัพยากร 

 

 

 ก าหนด

วัตถุประสงค์และ

การเรียนการสอน 

 

 

 

วิเคราะห์ 

ผู้เรียน 

 

 

 

วิเคราะห์และ

จัดล าดับเนื้อหาฯ 

 

 

 

ก าหนดวิธีการสอน

และกิจกรรม 

 

 

 
ก าหนดส่ือการสอน 

 

 

 ก าหนดแนวทาง

การ 

ประเมินผล 

ผู้เรียน 

 

 

 

เขียนแผนการสอน 

 

 

 

ด าเนินการสอน 

 

 

 
น าเข้าสู่บทเรียน 

 

 

 
ปฏิบัติกิจกรรม 

 

 
การสรุป 

 

 

 

การประเมินผลการ

เรียนการสอน 

 

 

การวิเคราะห์ผล

การประเมิน 

 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

ขั้นด าเนินการ ประเมินผล ขั้นเตรียมการ 

รูปที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับระบบการจัดการเรียนการสอน 



124 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 
 

Robert Gagne และ Leslie Briggs ได้เสนอหลักการของการจัดการเรียนการสอนท าให้เห็นภาพรวม ของ

ปัจจัยส าคัญท่ีมีต่อการเรียนการสอน ในลักษณะของการจัดสภาพการเรียนรู้ (condition of learning) ซึ่งหมายถึง 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รวมท้ังบรรยกาศในการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมท้ังกิจกรรม และวิธีด าเนินการกิจกรรม

ด้วย ท่ีต้องอาศัยความรู้ในเรื่องต่างๆประกอบด้วย 1) ประเภทของการเรียนรู้  2) การจัดล าดับขั้นของการเรียนรู้ 

3) กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีพฤติกรรม 9 ชนิด 4) การจัดสภาพการเรียนรู้ท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยภายนอกและ

ภายในของผู้เรียน 5) ความสามารถท่ีสอนได้ 5 ชนิด และ6) การวิเคราะห์งานการเรียนรู้ ดังได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง 
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ตัวอย่างแผนการสอน  

รายวิชา 473 232 ไฟฟ้าบ าบัด 1 

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

1. รายวิชาที่สอน 

473 232 ไฟฟ้าบ าบัด 1 

473 232 Electrotherapy I 

2. จ านวนหน่วยกิต 2(1-3-1) 

3. ความมุ่งหมายทั่วไปของรายวชิา 

ฟิสิกส์ของไฟฟ้าบ าบัดและเทคนิคต่างๆ ในการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ า ได้แก่ กระแสไฟตรงและกระแสไฟ

สลับ หลักการของวิธีการวินิจฉัยโรคของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยวิธีการทางไฟฟ้า ได้แก่ การท าเส้นโค้งเอสดี การศึกษา

การน าสัญญาณประสาท การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย; เทคนิคการลดปวด และการประยุกต์ใช้ 

4. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา 

เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

4.1 อธิบายชนิดของกระแสไฟฟ้าและหลักการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของการรักษาด้วยไฟฟ้า

ความถ่ีต่ า 

4.2 อธิบายหลักการวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้าความถ่ีต่ า 

4.3 แสดงวิธีการหาจุดมอเตอร์และเส้นโค้งเอสดีของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

4.4 แสดงวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทเพื่อการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ 

4.5 แสดงวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดปวดด้วยไฟฟ้าความถ่ีต่ า 

5. ลักษณะของรายวิชา 

เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

6. เนื้อหาของรายวิชา 

(ดังตารางท่ีแนบมาพร้อม) 

7. วิธีด าเนินการสอน 

7.1 ผู้สอนน าเสนอประเด็นปัญหา 

7.2 การสาธิตภาคปฏิบัติโดยผู้สอน 

7.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติกันเองภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน 

7.4 นักศึกษาน าเสนอประเด็นปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติการท่ีได้ 

7.5 อภิปรายถกแถลงในชั้นเรียน 

7.6 เสนอรายงานและโครงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. วัสดุและอุปกรณ์การสอน 

8.1 เคร่ืองฉายภาพ/เคร่ืองฉายสไลด์ 

8.2 เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและอุปกรณ ์

8.3 อ่ืนๆ 

9. วิธีวัดและประเมินผลการเรียน 

-จากผลการน าเสนอ การซักถามประเด็นปัญหา, และผลงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขียน 

-การสอบปฏิบัติการ 

น าคะแนนท่ีได้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ท่ีจะสอบผ่านต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 60 

เปอร์เซ็นต์ 
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เนื้อหา/ตารางเรียนวชิา 473 232 

ไฟฟ้าบ าบัด1 

นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 2   ภาคปลายปีการศึกษา 2550-2551 

ทุกวันพฤหัสเวลา 0800-1200 น.   ห้องปฏิบัติการฯ1 ชั้น 3 (อาคารใหม)่ 

 

คร้ังที่ วันที ่ หัวข้อทีส่อน ผู้สอนเนื้อหา ผู้สอนปฏิบัติการ 

1. 1 พย 1.1.กระแสไฟฟ้าที่ใช้รักษาทางกายภาพบ าบัด 1 

1.2.การติดตั้งและการทดสอบเคร่ืองกระตุ้นก่อนใช้งาน (lab) 

สมชาย สมชาย, ทวีศักดิ์,อุไรวรรณ, 

สุรัสวดี,รุ้งทิพย์ 

2. 8 พย 2.1 กระแสไฟฟ้าที่ใช้รักษาทางกายภาพบ าบัด 2 

2.2 การวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้รักษาทางกายภาพบ าบัด (lab) 

สมชาย สมชาย, ทวีศักดิ์, สุภาภรณ์, 

สาวิตรี, รวยริน 

3. 15 พย 3.1 เทคนิคการกระตุ้นฯ,ทบทวนสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อฯ 

3.2 เทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าฯ (lab) 

สมชาย 

 

สมชาย, ทวีศักดิ์, สุภาภรณ์, 

อลงกต, รุ้งทิพย์ 

4. 22 พย 4.1 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟแกลเวนิก 

4.2 เทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟแกลเวนิก (lab) 

สมชาย 

 

สมชาย, ทวีศักดิ์,สุภาภรณ์, 

สุรัสวดี, รุ้งทิพย์ 

5. 29 พย 5.1 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรงอย่างเป็นช่วงๆ 

5.2 เทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรงอย่างเป็นช่วงๆ(lab) 

สมชาย สมชาย, ทวีศักดิ์ , พิศมัย, 

สุรัสวดี, สุภาภรณ์ 

6. 6 ธค 6.1 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟาราดิก 

6.2 เทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟาราดิก (lab) 

สมชาย สมชาย, ทวีศักดิ์, สุรัสวดี, 

สุภาภรณ์, รวยริน 

7. 13 ธค 

 

7.1 การหาจุดมอเตอร์ 1(แขนและล าตัว) 

7.2 เทคนิคการหาจุดมอเตอร์ของแขนและล าตัว (lab) 

สมชาย สมชาย, ทวีศักดิ์, อุไรวรรณ, 

รวยริน, สุภาภรณ์, ทกมล 

8. 13 ธค 

(1300-1700) 

8.1 การหาจุดมอเตอร์ 2 (ขาและใบหน้า) 

8.2 เทคนิคการหาจุดมอเตอร์ของขาและใบหน้า (lab) 

สมชาย สมชาย,  อุไรวรรณ, รวยริน, 

สุภาภรณ์, ทกมล 

สอบกลางภาค 24-28 ธันวาคม 2550 

9. 3 มค 51 9.1 เส้นโค้งเอสดีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิค 

9.2 เทคนิคการหาเส้นโค้งเอสดี (lab) 

สมชาย สมชาย, ทวีศักดิ์, ยอดชาย, 

อุไรวรรณ, สุภาภรณ์,  

10. 10 มค 51 10.1 การระงับปวดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้า  

10.2 เทคนิคการกระตุ้นเพื่อระงับปวด  

สมชาย บรรยาย 

(8.00-10.00) 

สมชาย, ทวีศักดิ์, ทกมล, 

อุไรวรรณ, สุภาภรณ์ 

11 17 มค 51 12.1 เทคนิคกระตุ้นด้วย TENS, Diady, IFC, HVGC (lab1) สมชาย, ปวีณา, สาวิตรี, ทกมล, สุภาภรณ์ 

12. 17 มค 51 

(1300-1700) 

13.1 เทคนิคกระตุ้นด้วย TENS, Diady, IFC, HVGC (lab 2) สมชาย, ปวีณา, สาวิตรี, ทกมล, สุภาภรณ์ 

(11). 24 พย 51 

(0900-1100) 

11.การตรวจประสาท-กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์  

เรียนท่ี ตึกเฉลิมพระบารมี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

14,15 31 มค 51 

(800-1700) 

14,15 น าเสนอโครงงานฯ, กรณีศึกษาฯ (1,2) สมชาย 

 

  หมายเหตุ:  20 ธค. หยุด  ชดเชยวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 ธค. หยุด วันสอบกลางภาคฯ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

วิชา 473 232 Electrotherapy 2(1-3-1) 

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

 

1. เนื้อหา 1 หน่วยกิต 100% 

1) สอบกลางภาค   35 เปอร์เซ็นต์ 

2) สอบปลายภาค   50-52 เปอร์เซ็นต์ 

3) รายงานและกิจกรรมเดี่ยว 13-15 เปอร์เซ็นต์ 

2. ปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต 100% 

1) สอบกลางภาค (เนื้อหา)  35 เปอร์เซ็นต์ 

2) สอบปฏิบัติ motor point  30 เปอร์เซ็นต์ 

3) สอบปฏิบัติ pain  15 เปอร์เซ็นต์ 

4) project & case study  15 เปอร์เซ็นต์ 

5) รายงานและกิจกรรมกลุ่ม    5 เปอร์เซ็นต์ 

 

--------------------------- 
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ตัวอย่างแผนการสอนรายชั่วโมง 

แผนการสอนที่ 1 

วิชา  473 232 ไฟฟ้าบ าบัด 1  2(1-3-0)   นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 2 

เรื่อง กระแสไฟฟ้าที่ใช้รักษาทางกายภาพบ าบัด 1  เวลา 4 คาบ, คาบละ 60 นาที 

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

1 ความคิดรวบยอด 

เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัดท่ีใช้ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและ

เส้นประสาท เพื่อการบ าบัดรักษา ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระแสสลับให้

เป็นกระแสชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับการกระตุ้นเพื่อการรักษา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยท่ัวไปมักประกอบด้วย

ปุ่มต่างๆ ได้แก่ ปุ่มปรับความแรง/ความเข้มกระแส ปุ่มเลือกชนิดของกระแส ปุ่มปรับช่วงกระตุ้น และปุ่มปรับช่วง

พัก เป็นต้น 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือจบการเรียนการสอนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

อธิบายลักษณะท่ัวๆไปของเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้ 

อธิบายวิธีการและจุดประสงค์ของการติดตั้งและทดสอบเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อเบ้ืองต้น ก่อนใช้งาน

ได ้

แสดงวิธีการทดสอบเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อ 

อธิบายและแสดงวิธีการตรวจสอบ และป้องกันไฟรั่วจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

เบ้ืองต้น 

3. เนื้อหา 

1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด ท่ีให้กระแสไฟฟ้า

ชนิดต่าง ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เพื่อการรักษา 

2. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยท่ัวไปมักประกอบด้วยปุ่มปรับต่างๆ เช่น ปุ่มปรับความแรงของ

กระแส ปุ่มเลือกชนิดของกระแส ฯลฯ และช่องเสียบสายต่อมายังขั้วกระตุ้น โดยท่ัวไปมักใช้ขั้ว

กระตุ้น 2 ขั้วต่อ 1 วงจร 

3. วัตถุประสงค์ของการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาททางกายภาพบ าบัดได้แก่ 1) ชะลอการลีบ

ของกล้ามเนื้อ, 2) ช่วยเพิ่มการไหลเวียนและลดบวม, 3) บรรเทาอาการปวด, 4) การผลักดัน

ตัวยาเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น 

4. ชนิดของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อมักแบ่งตามชนิดของกระแสไฟฟ้าท่ีเครื่ องนั้นๆสร้างขึ้น เช่น 

เครื่องกระตุ้นกระแสไฟตรงท่ีปล่อยเป็นช่วงๆ (IDC), เครื่องกระตุ้นกระแสฟาราดิก, 

เคร่ืองกระตุ้นกระแสไฟสลับ เป็นต้น 

5. การวัดกระแสไฟฟ้าเบ้ืองต้นมักใช้เคร่ืองมือต่างๆดังต่อไปนี้ ไขควงทดสอบกระแส, โวลต์มิเตอร์

, แอมมิเตอร์, มัลติมิเตอร ์

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ขั้นน า 

1. เริ่มต้นโดยผู้สอนทักทายนักเรียน น าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการพูดว่า นักเรียนทุกคนในห้องนี้ คงเคยมี

ประสบการณ์จากการถูกไฟดูดหรือเคยพบเห็น ซึ่งบางคนอาจหมดสติ หรือเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เกิดรอยไหม้ 

บางรายอาจเสียชีวิต แต่เชื่อหรือไม่ว่า เราสามารถใช้กระแสไฟดังกล่าว เพื่อใช้กระตุ้น ในลักษณะถูกไฟดูด เพื่อหวัง
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ผลทางด้านการรักษา ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้น าไปใช้ในด้านเสริมความงาม เช่น การลดไขมันส่วนเกินในบริเวณต่างๆของ

ร่างกาย 

2. จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ ท่ี ถูกไฟดูด, กระแสไฟฟ้าท่ี

ตัวเองมีประสบการณ์ ฯลฯ และให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า หากจะน ากระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลด้านการรักษา

นั้น เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ? มีเหตุผลอย่างไร ? และสามารถอธิบายได้อย่างไร? 

3. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ในด้านกระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ของไฟฟ้า และ

แสดงเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อแบบต่างๆ แสดงวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นจริงตามท่ีพูด จากนั้นบอกจุดมุ่งหมาย

การเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังนี้  

 

4.2 ขั้นสอน: เสนอปัญหา/เนื้อหา 

ผู้สอนแจกใบงานซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีจะเรียน ได้แก่ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ชนิดของ

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้กระตุ้น การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าทางคลินิก และการวัดและการทดสอบกระแสไฟฟ้าให้กับ

ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มย่อย 

4.2.1 กิจกรรมไตร่ตรองรายบุคคล 

ผู้เรียนท าความเข้าใจกับใบงานท่ี 1-4 ท่ีแนบมา และกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ โดยการคิดพิจารณาด้วย

ตนเองอย่างอิสระตามล าพัง ห้ามมิให้ปรึกษาหารือกัน โดยผู้สอนพยายามกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้เรียนอ่านและจับ

ประเด็นในเนื้อหา อย่างไตร่ตรอง  และพยายามสรุปประเด็นเนื้อหาและตอบค าถามในใบงานท่ีได้รับด้วยค าพูดของ

ตนเอง และพยายามเขียนเป็นแผนภูมิ หรือ concept map  เพื่ออธิบายให้เพื่อนในกลุ่มต่อไป 

ผู้สอนพยายามสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้บันทึกในสิ่งท่ี

ตนเองได้คิดอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดเวลา และให้เวลาอย่างเพียงพอเป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้

ความคิดของตนเองอย่างเต็มท่ี 

4.2.2 กิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสใช้กระบวนการคิดของตนเองแล้ว ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มย่อยกับเพื่อนท่ีได้แบ่ง

กันไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มในประเด็นปัญหาท่ีได้รับ

มอบหมาย ได้มีโอกาสเปรียบเทียบในสิ่งท่ีตนเองคิดกับผู้อ่ืน โดยการน าเสนอเนื้อหาของตนเองท่ีได้บันทึกไว้กับ

เพื่อนในกลุ่มซึ่งขณะท่ีนั่งฟังเพื่อนน าเสนอ ร่วมกันอภิปรายและช่วยกันสรุปแนวคิดดังกล่าวนั้นให้เป็นแนวคิดของ

กลุ่ม ในรูปแผนภูมิมโนมติ (concept map) หรือตารางเพื่อน าเสนอในกลุ่มใหญ่ต่อไป 

4.2.3 การเสนอผลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นต่อกลุ่มใหญ่ 

ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่ม ให้ส่งตัวแทนของกลุ่มเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อประเด็นท่ีให้ตามใบงานของ

กลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย แสดงเหตุผลและความคิดเห็นของตน ของกลุ่มย่อย ต่อกลุ่ม

ใหญ่รวมเป็นความคิดเห็นของชั้น 

4.3 ขั้นสรุป 

ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการ หรือความคิดรวบยอดของทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และสรุปเนื้อหาตามหลักสูตร  

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นท่ีสงสัยท้ังหมด โดยเฉพาะในจุดท่ียังไม่เข้าใจ โดยผู้สอนจะอธิบาย

เพิ่มเติมจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจทั้งหมดอย่างชัดเจน  

4.4 ขั้นพัฒนาทักษะ 

ผู้สอนให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มย่อย ร่วมกันติดตั้งและทดสอบเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทก่อน

การใช้งานตามล าดับตามคู่มือปฏิบัติการท่ีให้ (ปฏิบัติการท่ี1 ในเอกสารประกอบค าสอน) โดยพยายามพิจารณาถึง

หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาระบบสายไฟหลักและการติดตั้งเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยให้ต่อวงจร
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และเขียนแผนภูมิการต่อสายไฟมายังเครื่องกระตุ้น  2) ทดสอบไฟรั่วจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยใช้หลังมือ

สัมผัสตัวเครื่องส่วนท่ีเป็นโลหะและการใช้เครื่องทดสอบกระแสอย่างง่าย 3) ทดสอบกระแสไฟฟ้าท่ีปล่อยออกจาก

เคร่ืองกระตุ้นชนิดต่างๆตามคู่มือประกอบการเรียนการสอน  

ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลองในกลุ่มย่อย และน าเสนอในกลุ่มใหญ่ตามล าดับ 

4.5 ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ 

ผู้สอนเสนอกรณีตัวอย่างในการติดตั้งเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อใหม่ชนิดใหม่ โดยให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย

วิธีการติดตั้งและแก้ปัญหา ร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีการท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังแสดงเหตุผลประกอบ 

มอบหมายให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่มเป็นโครงการ โดยการรวบรวม web page เก่ียวกับการกระตุ้นด้วย

กระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ าทางกายภาพบ าบัด เพื่อน าเสนอในในสัปดาห์ต่อไป (ให้เวลาประมาณ 3 สัปดาห)์ 

 

5. การประเมินผล 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วผู้สอนจะประเมินผลการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาในบทเรียน โดยการสอบย่อยท้ายในแต่ละเรื่อง โดยท่ีทุกคน

จะต้องท าข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ช่วยเหลือกันพยายามท าข้อสอบให้ดีท่ีสุด เพื่อพัฒนา

ความก้าวหน้าของตนเองและเพื่อให้กลุ่มประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 

2. ประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียนโดยใช้ผลงานผู้เรียนเป็นหลัก แบ่งออกเป็น  

1) ผลงานรายบุคคล เป็นผลงานท่ีผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ผลงานของกลุ่ม เป็นผลงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มในระหว่างท่ีร่วมกิจกรรม 

3. การสะท้อนผลการท างานของกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการท างานของตนเอง แล้วเสนอผลการ

ประเมิน และสิ่งท่ีต้องการปรับปรุงต่อไป 

4. ประเมินกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน โดยการสังเกตการท า

กิจกรรมของผู้เรียนด้วยแบบประเมินพฤติกรรม และสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียนโดยแบบสัมภาษณ์  

 

แนวค าถามแผนการสอนที่ 1 

1. การจับสายไฟฟ้าช ารุดจนเห็นลวดทองแดง จะเกิดไฟดูดจนกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวเกร็งค้าง ซึ่งไม่

แตกต่างจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อดูดให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวเพื่อการรักษา ในความคิดเห็นของท่าน เห็น

ด้วยกับค ากล่าวดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร จงแสดงเหตุผลต่อประเด็นดังกล่าว  และท่านคิดว่า เพราะเหตุใดการปล่อย

กระแสไฟฟ้าเพื่อดูดกล้ามเนื้อให้เกิดการหดตัวจึงไม่เป็นอันตรายเหมือนกับการถูกไฟดูด 

2. จงเขียนแผนผังวงจร การเชื่อมต่อเพื่อแสดงการติดตั้งเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จาก

สายไฟหลัก (main) มายังเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อท่ีท่านใช้งานอยู่ 

3. จงเขียนแผนผังวงจรการเชื่อมต่อวงจรเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและหากท่านต้องการวัด 1) ปริมาณ

กระแสไฟฟ้า, 2) ศักย์ไฟฟ้าที่ปล่อยออกจากเครื่องกระตุ้น จะมีวิธีการเชื่อต่ออย่างไร 

4. จงยกตัวอย่างกระแสไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทตามท่ีท่านทราบ พร้อมท้ังเขียน

รูปประกอบค าอธิบาย 

5. ท่านสามารถเขียนผังแสดงปุ่มต่างๆที่ส าคัญของเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทท่ีท่านทราบได้

หรือไม่  
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ใบงานแผนการสอนท่ี 1 

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

1. ค าชี้แจง 
1. หลังจากนักศึกษาได้รับเนื้อหาใบงานท่ี 1-4 ท่ีแจกให้อ่าน ให้พิจารณาเนื้อหาและประเด็นค าถามด้วย

ตนเอง ไม่ปรึกษาหารือผู้อ่ืนใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี

2. ให้รวมกลุ่มย่อยและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเนื้อหาและความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่ม เป็นเวลา 20 

นาท ี

3. ส่งตัวแทนตามท่ีก าหนด น าเสนอกลุ่มใหญ่ ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาท ี

 

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

ใบงานที่ 1 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเครื่องมือทางกายภาพบ าบัดชนิดหนึ่งท่ีสร้างกระแสไฟฟ้า

ความถ่ีต่ า เพื่อส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทเพื่อการบ าบัดรักษา และการวินิจฉัยโรค ลักษณะตัวเครื่อง

โดยท่ัวไปมักประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ได้แก่ 1) ปุ่มปรับความแรงของการกระตุ้นมีหน่วยเป็น mV หรือ mA, 2) ปุ่ม

ปรับช่วงการกระตุ้นมักมีหน่วยเป็น ms, 3) ปุ่มปรับช่วงพักมักมีหน่วยเป็น ms. 4)ปุ่มเลือกลักษณะของกระแสท่ีใช้

กระตุ้น เป็นต้น เคร่ืองกระตุ้นโดยท่ัวไปมักมีรูส าหรับเสียบสายเพื่อต่อกับขั้นกระตุ้น 2 รู 

1) ท่านคิดว่าเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทมีลักษณะอย่างไร ? และมีปุ่มต่างๆอะไรบ้าง?  

2) จงเขียนลักษณะของเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อท่ีท่านคิดว่าจะเป็นไป พร้อมท้ังแสดงปุ่มต่างๆตามท่ีท่าน

ทราบ 

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

 

ใบงานที่ 2 

ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้น 

กระแสท่ีสร้างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท มีหลายชนิด การเรียกชื่อชนิดของเครื่องกระตุ้น

กล้ามเนื้อมักเรียกตามชื่อของกระแสไฟฟ้าท่ีเครื่องกระตุ้นนั้นสร้าง กระแสไฟฟ้าท่ีใช้กระตุ้นได้แก่ 1) กระแสไฟ

แกลแวนิก หรือกระแสไฟตรง, 2) กระแสไฟตรงท่ีปล่อยออกเป็นช่วงๆ, 3) กระแสไฟฟาราดิก, 4) กระแสไฟสลับ 

เป็นต้น 

1) ท่านคิดว่ากระแสไฟที่ใช้กระตุ้นมีอะไรอีกบ้าง และกระแสแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร?  

2) จงเขียนภาพลักษณะกระแสไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นทางกายภาพบ าบัด ตามท่ีท่านทราบมาท้ังหมด พร้อมท้ัง

บอกความเหมือนและความแตกต่างของกระแสต่างๆดังกล่าว 

 

-------------------------- 
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ใบงานที่ 3 

การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าทางคลินิก 

การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นทางกายภาพบ าบัดในปัจจุบันนิยมเพื่อ 1) กระตุ้นเพื่อชะลอการลีบเล็กของ

กล้ามเนื้อท่ีขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง (partial denervated muscle), 2) กระตุ้นเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและลดบวม, 

3) กระตุ้นเพื่อการระงับปวด, 4) การผลักดันตัวยาเข้าสู่ร่างกายเพื่อการรักษา (iontophoresis) ฯลฯเป็นต้น 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า กระแสไฟฟ้าท าให้เกิดผลการรักษาต่างๆได้อย่างไร? จงอธิบายและแสดงเหตุผล 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า ผลการรักษาต่างๆนั้น เกิดจากส่วนใดของกระแสไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า ประจุ

ไฟฟ้า หรือศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น 

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

 

ใบงานที่ 4 

การวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า 

 

กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมองไม่เห็น จ าเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการการส่งผ่าน พลังงาน

ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นพลังงานความร้อน พลังงานแสง เสียง เป็นต้น ดังนั้นการจะ

ตรวจสอบว่าท่ีจุดใดมีกระแสไฟฟ้าจึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการตรวจวัด ตัวอย่างเครื่องมือตรวจวัด

กระแสไฟฟ้าได้แก่ 1)ไขควงทดสอบไฟฟ้า, 2) แอมมิเตอร,์ 3) โวลท์มิเตอร์, 4) มัลติมิเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 

1) ท่านทราบหรือไม่ว่า ตัวกลางท่ีดีส าหรับกระแสไฟฟ้าคืออะไร?  

2) หน่วยท่ีนิยมวัดกระแสไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้าง ? 

3) จงอธิบายความหมายของหน่วยวัดต่างๆดังกล่าวมาโดยละเอียด?  

4) เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับวัดกระแสไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้างจงอธิบายชนิดของเคร่ืองมือต่างๆ และหลัก    

     การวัดเครื่องมือต่างๆดังกล่าวด้วย 

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

 

 


