มคอ. 3
รายละเอียดของกระบวนวิชา
1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY)
2. ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ (Department
of Oral Biology and Diagnostic Science)
3. รหัสกระบวนวิชา 403281
ชื่อกระบวนวิชา ทันตรังสีวิทยา 1 (Dental Roentgenology 1)
4. หน่วยกิต 1(1-0-2)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา
1.1 สาหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์
 สาหรับหลายหลักสูตร
1.2 ประเภทของกระบวนวิชา
 วิชาศึกษาทั่วไป
 วิชาเฉพาะ
 วิชาเลือกเสรี
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน
2.1 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ทพญ.จงดี กาบังตน
2.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์
อ.ทพญ.ดร.อภิรมุ จันทน์หอม
อ.ทพ.อานนท์ จารุอัคระ
อ.ทพญ.จงดี กาบังตน
3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
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4. สถานที่เรียน
 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ)
5. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล จานวน
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หมวดที่ 2 ลักษณะและการดาเนินการ
แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวิชา ฉบับภาษาไทย
ภาควิชา ชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัสกระบวนวิชา 403281
จานวนหน่วยกิต 1หน่วยกิต
โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา
การวัดและประเมินผล  A-F
 S/U
P
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic
 นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสาเร็จการศึกษาทุกครั้ง
 นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสาเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับรังสี หลักการของการเกิดรังสีเอกซ์ คุณสมบัตขิ องรังสีเอกซ์และปฏิกิริยาของรังสีต่อสสาร ผลทางชีววิทยาของ
รังสี อันตรายและการป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี หลักการของเครื่องเอกซ์เรย์ หลักการสร้างภาพรังสี ฟิล์มเอกซ์เรย์ทางทันตก
รรมห้องมืดและการสร้างฟิล์ม คุณภาพของภาพรังสี การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การถ่ายภาพรังสีด้วยวิธีพิเศษ สาเหตุและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสี ลักษณะทางกายวิภาคปกติบนภาพรังสีในช่องปาก
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถอธิบาย
1. หลักการในการเกิดรังสีเอกซ์ และปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ตอ่ สสาร
2. ผลทางชีววิทยาของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
3. หลักการในการป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ในคลินิก
4. หลักการสร้างภาพรังสี ฟิล์มเอกซ์เรย์ทางทันตกรรม ห้องมืดและการล้างฟิลม์
5. การถ่ายภาพรังสีในช่องปากและเทคนคพิเศษ
6. คุณภาพของภาพรังสี สาเหตุและการแก้ไขความผิดพลาดในการถ่าย
7. ลักษณะกายวิภาคปกติที่ปรากฏบนภาพรังสีในช่องปาก
เนือ้ หากระบวนวิชา

จานวนชั่วโมงบรรยาย 15 ชัว่ โมง

1.บทนาและวิวัฒนาการการใช้รังสีทางทันตกรรม
2.ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับรังสี หลักการของการเกิดรังสีเอ็กซ์
3.คุณสมบัตขิ องรังสีเอ็กซ์และปฏิกิริยาของรังสีต่อสสาร
4.ผลทางชีววิทยาของรังสี อันตรายและการป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี
5.หลักการของเครื่องเอกซเรย์ หลักการสร้างภาพรังสี
6.ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรม ห้องมืดและการล้างฟิลม์
7.คุณภาพของภาพรังสี และการควบคุมคุณภาพ
8.เทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก และการถ่ายภาพรังสีด้วยวิธีพิเศษ
9.สาเหตุและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
10.ลักษณะกายวิภาคที่ปกติที่ปรากฏบนภาพรังสีในช่องปาก

1 ชัว่ โมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
รวม 15 ชั่วโมง
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เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวิชา
(ระบุเหตุผลในกรณีที่มีการปรับปรุงกระบวนวิชา สาหรับกระบวนวิชาเปิดใหม่ ไม่ตอ้ งระบุ)
กระบวนวิชานีไ้ ด้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ
........................................……………………..............................................
ในคราวประชุมครั้งที่ .…./………… เมื่อวันที่
………………………. กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ………................ปีการศึกษา 25….……….เป็นต้นไป
(ลงนาม) .............................................
(
)
คณบดีคณะ…………………………….
วันที่ ……………………………………….

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1 ตระหนักในคุณค่าและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
 1.2 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมินผล

บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

 สอบ  รายงาน  แฟ้มสะสมงาน
 อื่ น ๆ ประเมิ น จากพฤติก รรมการเข้ า
เรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย

บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

 สอบ  รายงาน  แฟ้มสะสมงาน
 อื่ น ๆ ประเมิ น จากพฤติก รรมการเข้ า
เรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย

บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

 สอบ  รายงาน  แฟ้มสะสมงาน
 อื่ น ๆ ประเมิ น จากพฤติก รรมการเข้ า
เรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย

บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

 สอบ  รายงาน  แฟ้มสะสมงาน
 อื่ น ๆ ประเมิ น จากพฤติก รรมการเข้ า
เรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย

2. ความรู้
ความรู้ที่จะได้รับ

วิธีการสอน
บรรยาย
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน  ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
เนือ้ หาที่ศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ......

วิธีการประเมินผล
สอบ  รายงาน  แฟ้ ม สะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....
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2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา

บรรยาย
รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการ  ปฏิบัตกิ าร
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข  ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......
ปัญหา

สอบ  รายงาน  แฟ้ ม สะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า บรรยาย

สอบ  รายงาน  แฟ้ ม สะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....

ทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้าง  ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ อื่นๆ (ระบุ) ......
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ

 2.4 สามารถบูรณาการความรูใ้ นที่ บรรยาย

ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูใ้ น
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

สอบ  รายงาน  แฟ้ ม สะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....

3. ทักษะทางปัญญา

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

วิธกี ารสอน

บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
เป็นระบบ
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......
บรรยาย
 3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ใน  ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อื่นๆ (ระบุ) ......
 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะ บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
กับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

 3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่าง

วิธกี ารประเมินผล
สอบ  รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....
สอบ  รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....
สอบ  รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
วิธกี ารสอน
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร บรรยาย

กับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.2 สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ า

 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......
บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูร้ ิเริ่ม
แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
บรรยาย
 4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
 ปฏิบัตกิ าร
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
 ฝึกปฏิบัติ
ต่อเนื่อง

วิธกี ารประเมินผล
สอบ  รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....
สอบ  รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....

สอบ  รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .....

อื่นๆ (ระบุ) ......
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่

จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางาน
ที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
 5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนา
สถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์


สามารถสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขีย น เลื อกใช้รูป แบบของสื่อ การ
นาเสนออย่างเหมาะสม
5.3

วิธกี ารสอน
บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......
บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......
บรรยาย
 ปฏิบัตกิ าร
 ฝึกปฏิบัติ
อื่นๆ (ระบุ) ......

วิธีการประเมินผล
 สอบ
 รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ สืบค้นข้อมูลและส่งรายงานทาง
อินเตอร์เน็ต
 สอบ
 รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ สืบค้นข้อมูลและส่งรายงานทาง
อินเตอร์เน็ต
 สอบ
 รายงาน
 แฟ้มสะสมงาน
 อื่นๆ สืบค้นข้อมูลและส่งรายงานทาง
อินเตอร์เน็ต

7
หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล (แบบที่ 1)
สาหรับวิชาทันตรังสีวทิ ยา 1
1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

บรรยาย
1

ปฏิบัติการ
-

ฝึกปฏิบัติ
-

1

บทนาและวิวัฒนาการการ
ใช้รังสีทาง
ทันตกรรม

2

ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
รังสี หลักการของการเกิด
รังสีเอ็กซ์

1

-

-

3

คุณสมบัตขิ องรังสีเอ็กซ์
และปฏิกิริยาของรังสีต่อ
สสาร

1

-

-

4

ผลทางชีววิทยาของรังสี
อันตรายและการป้องกัน
อันตรายจากการใช้รังสี

1

-

-

5

หลักการของ
เครื่องเอกซเรย์ หลักการ
สร้างภาพรังสี

1

-

-

6

ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตก
รรม ห้องมืดและการล้าง
ฟิล์ม

2

-

-

7

คุณภาพของภาพรังสี และ
การควบคุมคุณภาพ

1

-

-

8

เทคนิคการถ่ายภาพรังสีใน
ช่องปาก และการถ่ายภาพ
รังสีด้วยวิธีพิเศษ

4

-

-

9

สาเหตุและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการ

1

-

-

บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ
สอน
บรรยาย, power point,
เอกสารประกอบการ

ผู้สอน

ผศ.ทพ.การุณ

อ.ดร.อภิรุม

อ.ดร.อภิรุม

อ.ทพ.อานนท์

อ.ทพญ.จงดี

อ.ทพ.อานนท์

อ.ทพญ.จงดี

อ.ทพ.อานนท์

อ.ทพ.อานนท์

8
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

บรรยาย
10

ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
ลักษณะกายวิภาคที่ปกติที่
ปรากฏบนภาพรังสีในช่อง
ปาก

2

ปฏิบัติการ
-

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ฝึกปฏิบัติ
-

สอน
บรรยาย, power point, ผศ.ทพ.การุณ
เอกสารประกอบการ
สอน

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
(ให้ตรงกับแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ฯ mapping ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2)
ผลการเรียนรู้
2.1, 2.2, 3.3

วิธกี ารประเมิน

ผู้สอน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สอบกลางภาค

8

สัดส่วน
ของการประเมิน
46.5%

สอบปลายภาค

16

53.5%

9

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล (แบบที่ 2)
สาหรับ……………………….
1 แผนการสอน
1.1 ชั่วโมงบรรยาย
สัปดาห์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

10

1.2 ชั่วโมงปฏิบัติการ
สัปดาห์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

11

1.3 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ตามตัวอย่าง)
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการประเมิน

ผู้สอน

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตาราและเอกสารหลัก
White S and Pharoah M. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 6th ed. Missouri: Mosby, 2009.
2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ (ถ้ามี)
3 เอกสารและข้อมูลแนะนา (ถ้ามี)

12

หมวดที่ 6 การประเมินกระบวนวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของกระบวนวิชาโดยนักศึกษา
 แบบประเมินกระบวนวิชา
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
 ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
 แบบประเมินผู้สอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
3 กลไกการปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
 การวิจัยในและนอกชัน้ เรียน
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์กระบวนวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจาภาควิชาและคณะ
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนวิชา
 ปรับปรุงกระบวนวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
 ปรับปรุงกระบวนวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
 ปรับปรุงกระบวนวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
 อื่นๆ (ระบุ) ................................

13

14

ตารางการบรรยาย
กระบวนวิชาทันตรังสี 403281 ปี การศึกษา 2554
เวลาเรียน ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา อ.ทพญ.จงดี กาบังตน

วันที่
6 มิ.ย.54
13 มิ.ย.54
20 มิ.ย.54
27 มิ.ย.54
4 ก.ค.54
11 ก.ค.54
25 ก.ค.54
1-7 ส.ค.54
8 ส.ค.54
15 ส.ค.54
22 ส.ค.54
29 ส.ค.54
5 ก.ย. 54
12 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
4-16 ต.ค.54

หัวข้ อที่
1 (6.5%)
2 (6.5%)
3 (6.5%)
4 (6.5%)
5 (6.5%)
6 (14%)

หัวข้ อการบรรยาย
บทนาและวิวฒั นาการการใช้รังสี ทางทันตกรรม
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับรังสี หลักการของการเกิดรังสี เอ็กซ์
คุณสมบัติของรังสี เอ็กซ์และปฏิกิริยาของรังสี ต่อสสาร
ผลทางชีววิทยาของรังสี อันตรายและการป้ องกันอันตรายจากการใช้รังสี
หลักการของเครื่ องเอกซเรย์ หลักการสร้างภาพรังสี
ฟิ ล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรม ห้องมืดและการล้างฟิ ล์ม

ผู้สอน
ผศ.การุ ณ
อ.ดร.อภิรุม
อ.ดร.อภิรุม
อ.อานนท์
อ.จงดี
อ.อานนท์

7 (6.5%)
8 (26%)

การสอบกลางภาคการศึกษา (46.5 %) (คณะฯ จะกาหนดวันสอบ)
คุณภาพของภาพรังสี และการควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพรังสี ในช่องปาก และการถ่ายภาพรังสี ดว้ ยวิธีพิเศษ

คณาจารย์
อ.จงดี
อ.อานนท์

9 (7%)
10 (14%)

สาเหตุและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสี ในช่องปาก
ลักษณะกายวิภาคที่ปกติที่ปรากฏบนภาพรังสี ในช่องปาก

อ.อานนท์
ผศ.การุ ณ

สอบปลายภาคการศึกษา (53.5%) (คณะฯ จะกาหนดวันสอบ)

คณาจารย์

