ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) และแผนการสอน (Teachning Plan)
รายวิชา คลินิกทันตรังสี 1 (DROE 401) รหัสกระบวนวิชา 403401 จํานวนหนวยกิต 1(0/0-1/ฝ)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
สถานภาพกระบวนวิชา : เปนการฝกปฏิบัติงานในคลินิก และมีการสัมมนาแปลผลภาพรังสี
การเปดสอน : ภาคเรียนที่ 1 (จันทร-ศุกร เวลา 9.00 -12.00 น.)
(จันทร, พฤหัสบดี เวลา 14.00 – 16.30 น.)
ภาคเรียนที่ 2 (จันทร, อังคาร, พุธ, ศุกร เวลา 9.00 – 12.00 น.)
(พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร เวลา 14.00 -16.30 น.)
คณาจารยผูสอน : คณาจารยในสาขาวิชารังสีวิทยาฯ
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา : อ.ทพญ.ภัทรานันท มหาสันติปยะ
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การศึกษาในคลินิก โดยการถายภาพรังสีในผูปวยทั้งการถายภาพรังสีในและ
นอกชองปาก เรียนรูเกี่ยวกับการถายภาพรังสีดิจิตอล การสัมมนาแปลผลภาพรังสีของภาวะความผิดปกติหรือรอย
โรคที่เกี่ยวของกับฟนและอวัยวะขางเคียง
วัตถุประสงค :
เมื่อนักศึกษาผานการเรียนกระบวนวิชานี้แลว นักศึกษาสามารถที่จะ
1. ถายภาพรังสีภายในชองปาก ภาพรังสีพานอรามิกและการถายภาพรังสีโดยวิธีการพิเศษบางวิธี ได
อยางเหมาะสม
2. วิเคราะห แกไข ปรับปรุงภาพรังสีที่เกิดขอผิดพลาดในการถายภาพใหแกผูปวยแตละราย ไดอยาง
เหมาะสม
3. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคของฟน และโครงสรางขางเคียงจากภาพรังสีที่ถายในชองปาก และ
ภาพรังสีพานอรามิก ไดอยางถูกตอง
4. อธิบายวิธีการถายภาพรังสีดิจิตอลไดอยางถูกตอง
5. แปลผลภาพรังสี ภาวะความผิดปกติ หรือรอยโรคที่เกี่ยวของกับฟนและอวัยวะขางเคียง
6. นําเสนอบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานทางดานทันตรังสีไดอยางเหมาะสม
7. ทํางานเปนกลุมและจัดทําโปสเตอรเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับทันตรังสีใหกับประชาชนโดยทั่วไปได
อยางถูกตองและเหมาะสม
เนื้อหากระบวนวิชา :
ฝกปฏิบัติงานในคลินิก ใชเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
งานที่ทําประกอบดวย
1. การถายภาพรังสี
1.1 ในชองปากและวิธีการพิเศษ ไมนอยกวา
30 ฟลม
1.2 พานอรามิกไมนอยกวา
5 ฟลม
2. เรียนการถายภาพรังสีดิจิตอลจํานวน
2 ชั่วโมง
3. ฝกแปลผลภาพรังสีภาวะความผิดปกติหรือรอยโรคที่เกี่ยวของกับฟน
10 ชั่วโมง
และอวัยวะขางเคียง จํานวนไมนอยกวา
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4. การศึกษาดวยตนเองโดยมีการจัดสื่อการสอนให รวมทั้งมีการ
อภิปรายตั้งคําถาม อยางนอย
5. ทําการลอกลายภาพรังสีพานอรามิก จํานวน
6. ทําโปสเตอรเผยแพรความรูทางทันตรังสีแกผูปวยจํานวน

10 ชั่วโมง
1 ราย
1 ชิ้น

ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน : เพื่อใหสนับสนุนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. การใหเวลาชวงหนึ่ง กอนลงปฏิบัติงานในคลินิกในการศึกษาดวยตนเอง โดยมีสื่อการเรียนที่
จัดเตรียมไว พรอมกับมีชวงเวลาใหไดซักถามและอภิปราย
หัวขอของสื่อการเรียนรูที่จัดใหครอบคลุมถึง
- Normal anatomy of intraoral radiograph และ extraoral radiograph
- Film artifact and correction
- Caries, Pulpal, Periapical, Periodontal diseases
- Dental anomalies, tooth and jaw fracture
- Impaction and localization
2. การฝกปฏิบัติงานในคลินิก ซึ่งจะไดลงมือถายภาพรังสีจริงในผูปวยโดยมีอาจารยควบคุมดูแล ซึ่งผู
ที่จะลงปฏิบัติงานได จะตองผานการสอบเขาคลินิกและถูกประเมินวามีความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในผูปวย
จริง
การวัดและประเมินผล : ไดจากการสอบ, การปฏิบัติงานในคลินิก, งานที่ไดรับมอบหมาย
จากการสอบ
- สอบปฏิบัติและทฤษฎีกอนเขาปฏิบัติงานในคลินิก
- สอบถายภาพรังสีในซี่ฟนที่กําหนดให ระหวางปฏิบัติงานในคลินิก
- สอบการอานภาพรังสีจากสไลดที่เตรียมให หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในคลินิก
จากการปฏิบัตงิ านในคลินิก
- จากคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานในคลินิก
- จากคะแนนทัศนคติในการปฏิบัติงานในคลินิก
จากงานที่ไดรับมอบหมาย
- จากงานลอกลายภาพรังสี
- จากงานทําโปสเตอรหรือแผนพับเผยแพรความรูทางทันตรังสี
แหลงวิทยาการ :
สื่อการสอนประกอบไปดวย
1. เอกสารชี้แจงการเขาปฏิบัติงาน
2. E-learning ของภาควิชา
3. ศูนยการเรียนรูที่จัดเตรียมไว
4. อุปกรณสาธิตและฝกปฏิบัติ
5. สื่อบุคคล
6. ภาพรังสีของกรณีศึกษาผูปวยที่นาสนใจ
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ตารางสอน (ประจําปการศึกษา) : 2554
วัน เดือน ป
เวลา
ภาคเรียนที่ 1
9.00 – 12.00 น.
(จันทร – ศุกร)
(จันทร, พฤหัสบดี) 14.00 – 16.30 น.
ภาคเรียนที่ 2
(จันทร,อังคาร,พุธ, 9.00 – 12.00 น.
ศุกร)
(พุธ,พฤหัสดี,ศุกร) 14.00 – 16.30 น

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

อาจารย
คณาจารย

คณาจารย

สรุปการประเมินผลกระบวนวิชา
ผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน :
ปการศึกษา 2553
คะแนนสูงสุด 85.65
คะแนนต่ําสุด 61.85
คะแนนเฉลี่ย 76.62
A = 15 คน B+ =
C = 5 คน D+ =

16 คน B = 26 คน
1 คน D = - คน

C+ = 30 คน
F = - คน

ขอเสนอแนะเพื่อการนํามาปรับปรุง :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………..
(อ.ทพญ.ภัทรานันท มหาสันติปยะ)
หัวหนากระบวนวิชา

