ประมวลรายวิชา (Course syllabus) และ แผนการสอน (Teaching plan)
สาขาวิชารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ชื่อกระบวนวิชา ...ท.รว. 701… รหัสกระบวนวิชา ...403701… จํานวนหนวยกิต ...1(1/1-0/0)...
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
สถานภาพกระบวนวิชา: เปนวิชาบรรยาย
การเปดสอน: ภาคการศึกษาที่ 1 (วันศุกร เวลา 08.00 – 09.00 น.)
คณาจารยผูสอน: คณาจารยในสาขาวิชารังสีวิทยาฯ และ รศ.ทพ.สุรวุฒน พงษศิริเวทย
ผูรับผิดชอบกระบวนวิชา: ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :
เทคนิคการถายภาพรังสีและหลักการพื้นฐานสําหรับการอานภาพรังสี ภาพรังสีโรคที่เกี่ยวของกับ
เนื้อเยื่อฟนที่พบไดบอย ภาพรังสีกระดูกกะโหลกศีรษะ ใบหนาและรอยโรคที่พบ การวินิจฉัยแยกโรคจาก
ภาพรังสีรอยโรคที่กระดูกขากรรไกรและใบหนา ภาพรังสีในงานทันตกรรมรากเทียม การถายภาพรังสีและ
ภาพชนิดตางๆ ของกระดูกขากรรไกรและใบหนาดวยวิธีการที่กาวหนาในปจจุบัน เชน การถายภาพรังสีสวน
ตัดอาศัยคอมพิวเตอร (Computerized tomography) การสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก (Magnetic
resonance imaging) การสรางภาพดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เวชศาสตรนิวเคลียร และภาพรังสี
ดิจิตอล รอยโรคเนื้อเยื่อออนที่พบบอยในชองปาก การตรวจวินิจฉัยและการจัดการรักษา อาการแสดงใน
ชองปากของผูปวยที่มีโรคทางระบบ
วัตถุประสงค :
เมื่อนักศึกษาผานการเรียนกระบวนวิชานี้แลว นักศึกษาสามารถอธิบายสิ่งตอไปนี้ไดอยางถูกตอง
1. หลักการพื้นฐานการอานภาพรังสี
2. การใชภาพรังสีและลักษณะภาพรังสีโรคฟนที่พบบอยในชองปาก
3. การใชภาพรังสีและลักษณะภาพรังสีรอยโรคในกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหนา
4. การใชภาพรังสีและอานภาพรังสีในงานทันตกรรมรากเทียม
5. การใชภาพรังสีและภาพชนิดตางๆ ของกระดูกขากรรไกรและใบหนาดวยวิธีการกาวหนาใน
ปจจุบัน
6. ลักษณะทางคลินิกรอยโรคเนื้อเยื่อออนที่พบบอยในชองปากและใหการวินิจฉัย
7. วิธีการจัดการรักษารอยโรคเนื้อเยื่อออนในชองปาก
8. อาการแสดงในชองปากของผูปวยที่มีโรคทางระบบ และ
1

9. ใหการวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสีของรอยโรคในกระดูกขากรรไกและใบหนา
เนื้อหากระบวนวิชา:
เนื้อหากระบวนวิชา

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
1. หลักการพื้นฐานในการอานภาพรังสี
2
2. ลักษณะภาพรังสีโรคฟนที่พบบอยในชองปาก
2
3. ลักษณะภาพรังสีรอยโรคในกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหนา
1
4. การวินิจฉัยแยกโรคจากภาพรังสีของรองโรคในกระดูกขากรรไกรและใบหนา
2
5. ภาพรังสีในทางทันตกรรมรากเทียม
1
6. ภาพชนิดตางๆ ของกระดูกขากรรไกรและใบหนาดวยวิธีการกาวหนาในปจจุบัน
2
7. การตรวจวินิจฉัยรอยโรคเนื้อเยื่อออนในชองปาก
1
8. รอยโรคเนื้อเยื่อออนที่พบบอยในชองปาก
2
9. ลักษณะที่ปรากฏในชองปากของผูปวยที่มีโรคทางระบบ
1
10. การจัดการรักษาโรคที่พบบอยในชองปาก
1
รวม
15

ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน ...เปนการสอนบรรยายทั้งชั้น …
การวัดและประเมินผล :
วิธีวัดและประเมินผล
1. ลักษณะของขอสอบเปนแบบ บรรยาย (อัตนัย) และแบบตัวเลือก (ปรนัย)
2. จํานวนครั้งของการวัดผล จํานวน 2 ครั้ง
แหลงวิทยาการ:
สื่อการสอนประกอบดวย
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Computer presentation
3. อุปกรณสาธิตฝกปฏิบัติ

2

ตารางสอนกระบวนวิชา ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยโรคชองปาก (DROE 403701)
1 หนวยกิต
ประจําปการศึกษา 2554
ทุกวันศุกร เวลา 08.00-09.00 น.
วัน/เดือน/ หัวขอ
ชื่อหัวขอ
ผูสอน
ป
10 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
24 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
8 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
29 ก.ค. 54
5 ส.ค. 54
19 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
16 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
30 ก.ย. 54

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

หลักการพื้นฐานในการอานภาพรังสี (1)
หลักการพื้นฐานในการอานภาพรังสี (2)
14 %
ลักษณะภาพรังสีของโรคฟนที่พบบอยในชองปาก (1)
ลักษณะภาพรังสีของโรคฟนที่พบบอยในชองปาก (2)
14%
ลักษณะภาพรังสีรอยโรคที่กระดูกกะโหลกศีรษะและใบหนา
8%
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสีรอยโรคที่กระดูกขากรรไกร (1)
การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสีรอยโรคที่กระดูกขากรรไกร (2) 14 %
สอบกลางภาคการศึกษา หัวขอที่ 1 -4
ภาพรังสีทางทันตกรรมรากเทียม
7%
ภาพชนิดตางๆของกระดูกขากรรไกรและใบหนาดวยวิธีการกาวหนาใน
ปจจุบัน
7%
การตรวจวินิจฉัยรอยโรคเนื้อเยื่อออนในชองปาก
7%
รอยโรคเนื้อเยื่อออนที่พบบอยในชองปาก (1)
รอยโรคเนื้อเยื่อออนที่พบบอยในชองปาก (2)
15 %
ลักษณะที่ปรากฏในชองปากในผูปวยที่มีโรคทางระบบ
7%
การจัดการรักษาโรคที่พบบอยในชองปาก
7%
สอบปลายภาคการศึกษา หัวขอที่ 5 -10 กําหนดวัน – เวลาในภายหลัง

3

ผศ.สั่งสม
อ.ดร.อภิรุม
ผศ.การุณ
อ.ภัทรานันท

อ.ดร.อภิรุม
ผศ.การุณ
รศ.สุรวุฒน
รศ.สุรวุฒน
รศ.สุรวุฒน
รศ.สุรวุฒน

สรุปการประเมินผลกระบวนวิชา
ผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน:
ปการศึกษา 2553
คะแนนสูงสุด 81.19
คะแนนต่ําสุด 36.03
คะแนนเฉลี่ย 68.80
ลําดับขั้น
A= 4 คน B+= 4 คน B= 3 คน C+= 1 คน C= 1 คน D+= - คน
F= - คน

D= 1 คน

ขอเสนอแนะเพื่อการนํามาปรับปรุง:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………..

ลงชื่อ ……………………………………
(ผศ.การุณ เวโรจน)
หัวหนากระบวนวิชา
...../.........../..........
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