แบบเสนอเปิ ดรายวิชา
1. คณะ/หน่ วยงานเทียบเท่ า…………คณะแพทยศาสตร์ ….…………………………………………………………………...
ภาควิชา ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา เวชศาสตร์ คลินิก (นานาชาติ)
ระดับการศึกษา ปริ ญญาบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา
2. รหัสรายวิชา
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(ไม่เกิน 18 ตัวอักษร รวมเว้ นวรรค)

4. ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า 2
ภาษาอังกฤษ Facial Plastic and Reconstructive Surgery II
5. จานวนหน่ วยกิต
หน่วยกิตบรรยาย………..1….…… หน่วยกิต
หน่วยกิตที่ไม่ใช่บรรยาย…2……… หน่วยกิต
6. ประเภทของการสอนและจานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์
 Lecture
: Lecture
…1. ชม. Discussion …. ชม. Seminar
…. ชม.
 Non – Lecture :
( ) NL 2 – 3 : Laboratory ….ชม. Practice
…. ชม. Studio
…. ชม. Tutorial …. ชม.
() NL 3 – 6 : Clinic…6.ชม.
Field Work…. ชม.
Independent Study …. ชม. อื่น ๆ .. ชม.
7. วิธีการวัดผล
 Letter Grade (A B+ B C+ C D+ D F)  S/U
8. ประเภทรายวิชา
Semester Course
Year Course
9. เงื่อนไขรายวิชา (ระบุรหัสรายวิชา)
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Prerequisite) ไม่เกิน 3 รายวิชา…………………………………………………………………..
รายวิชาบังคับร่วม (Co-requisite).…………………………………………………………………………………….……
รายวิชาควบ (Concurrent).…………………………………………………………………………………….…………..
รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน (Consent of Faculty)
10. รายวิชาที่จัดสอน
ในภาควิชา
: ( ) วิชาบังคับ
( ) วิชาบังคับเลือก
() วิชาเลือก
นอกภาควิชา (ในคณะ) : ( ) วิชาบังคับ
( ) วิชาบังคับเลือก
( ) วิชาเลือก
นอกคณะ
: ( ) วิชาบังคับ
( ) วิชาบังคับเลือก
( ) วิชาเลือก
วิชาศึกษาทัว่ ไป
: ( ) สังคมศาสตร์ ( ) มนุษยศาสตร์ ( ) วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ( )สหศาสตร์
กรณีวิชาศึกษาทัว่ ไปให้ ระบุจานวนนิสติ ที่รับได้ สงู สุด..........คน
11. เริ่มเปิ ดสอนตัง้ แต่ ภาคการศึกษา ต้ น
ปลาย
ปี การศึกษา …2558….
(ข้ อ 11. นี ้จะต้ องอยูใ่ นหน้ า 1 เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่สานักทะเบียนและประมวลผลต้ องใช้ ในการบันทึกในทะเบียนรายวิชา)
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-212. เหตุผลในการขอเปิ ด
เพื่อเป็ นรายวิชาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิสาหรับนิสติ ภายในคณะแพทยศาสตร์
ปั จจุบนั มีองค์ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า เป็ นการผ่าตัดเสริ มสร้ างบริเวณใบหน้ าที่มคี วามผิดปกติ
จากสาเหตุตา่ งๆ เช่น เนื ้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ ง มะเร็ งบริ เวณศีรษะและลาคอ จากความพิการแต่กาเนิด จากการติดเชื ้อ จากการ
บาดเจ็บ อุบตั ิเหตุ และสาเหตุอนื่ ๆ องค์ความรู้และเทคนิคการผ่าตัดตกแต่งจมูก ใบหู เปลือกตา และใบหน้ า มีการพัฒนาขึ ้นมาก
ด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ประเทศไทยยังขาดแคลนงานวิจยั และการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ของศาสตร์ เหล่านี ้ รายวิชานี ้จึงมีจดุ มุง่ หมายที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ความเข้ าใจด้ านศัลยศาสตร์ เสริ มสร้ างใบหน้ า และสามารถต่อยอด
ความรู้ ผลิตงานวิจยั และสร้ างความรู้ใหม่ด้านศัลยศาสตร์ เสริ มสร้ างใบหน้ าขึ ้นได้
13. วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมของรายวิชา (Behavioral Objectives) นิสติ สามารถ
1. อธิบายวิธีการทาหัตถการพื ้นฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการผ่าตัดตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
2. อธิบายวิธีการผ่าตัดเสริ มสร้ างใบหน้ าที่เกิดจากการติดเชื ้อและเนื ้องอก และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
3. อธิบายวิธีการผ่าตัดเสริ มสร้ างใบหน้ าที่เกิดจากมะเร็ งบริ เวณศีรษะและลาคอ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
4. อธิบายวิธีการผ่าตัดเสริ มสร้ างใบหน้ าที่เกิดจากการบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
5. อธิบายวิธีการผ่าตัดเสริ มสร้ างใบหน้ าที่เกิดจากความพิการแต่กาเนิด และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
6. อธิบายวิธีการผ่าตัดตกแต่งจมูก ใบหู เปลือกตา และส่วนอื่นๆของใบหน้ า และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
7. อภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์
14. เนือ้ หารายวิชา (Course Description)
(ภาษาไทย)
การทาหัตถการทีเ่ กี่ยวข้ องกับการผ่าตัดตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า วิธีการผ่าตัดเสริ มสร้ างใบหน้ าทีม่ ีความผิดปกติจากการติด
เชื ้อและเนื ้องอก จากมะเร็งบริ เวณศีรษะและลาคอ จากการบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุ และจากความพิการแต่กาเนิด การผ่าตัดตกแต่ง
จมูก ใบหู เปลือกตา และส่วนอื่นๆของใบหน้ า
(ภาษาอังกฤษ)
Facial plastic and reconstructive surgery; facial reconstructive surgery from infection, tumor in head and neck area,
from wounds and accidents and from inborn defects; rhinoplasty, otoplasty, blepharoplasty and others facial plastic
surgery.
15.ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการบริหารหน่ วยงานเทียบเท่ า ในการประชุม
ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลงนาม ……………………………………….
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร)
คณบดี/ผู้อานวยการ
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2558
FM-ACC-04: Rev.02/11 JAN 2006.

