
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 
1. รหสัวิชา (Course Number)    
2. จ านวนหน่วยกิต (Course Credit)  3 
3. ช่ือวิชา (Course Title) นาสกิวทิยาภูมแิพ ้(Nasal allergy) 
4. คณะ/ภาควิชา (Faculty / Department) คณะแพทยศาสตร/์ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 
5. ภาคการศึกษา (ต้น/ปลาย/ฤดรู้อน)  Semester (First / Second / Summer)  Year Course 
6. ปีการศึกษา (Academic Year) 2558 
7. ช่ือผูส้อน (รายวิชาท่ีมีผูส้อนหลายคน ระบช่ืุออาจารยผ์ูร่้วมสอนทุกคน) (Instructor / 

Academic Staff) 
  รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ สุพนิดา ชสูกุล 
8. เง่ือนไขรายวิชา (Condition) 

8.1 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  (Prerequisite)  ไมม่ ี
8.2 วชิาบงัคบัรว่ม (Corequisite)  ไมม่ ี
8.3 วชิาควบ (Concurrent) ไมม่ ี

9. สถานภาพของวิชา (วิชาบงัคบั/วิชาเลือก)  Status (Required / Elective)  วชิาเลอืก 
10. ช่ือหลกัสตูร (Curriculum) หลกัสตูรมหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาClinical science 
11. วิชาระดบั (Degree)  มหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติ  
12. จ านวนชัว่โมงท่ีสอน/สปัดาห ์(Hours / Week)  

- สอนบรรยาย 1 ชัว่โมง/สปัดาห ์
- สอนปฏบิตั ิ4 ชัว่โมง/สปัดาห ์
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

13. เน้ือหารายวิชา (Course Description) 
Pathophysiology and pathogenesis of allergic rhinitis, pathophysiology and pathogenesis 

of non-allergic rhinitis, tests for allergy (skin test, nasal cytology, nasal provocation test), 
immunotherapy 

พยาธสิรรีะวทิยาและพยาธกิ าเนิดของโรคทางจมกู ภูมแิพ ้พยาธสิรรีะวทิยาและพยาธกิ าเนิดของ
โรคทางจมกูทีไ่มใ่ช่ภูมแิพ ้การทดสอบภูมแิพ ้(การทดสอบภมูแิพท้างผวิหนัง การตรวจเซลลใ์นเยือ่บุ
จมกู การทดสอบภมูแิพภ้ายในจมกู) การรกัษาดว้ยอมิมนูบ าบดั  
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 

14.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไปและ/หรอืวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (Learning Objectives / Behavioral 
Objectives) 

14.2 ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจใน พยาธสิรรีะวทิยาและพยาธกิ าเนิดของโรคทางจมกูภูมแิพ ้พยาธสิรรีะ
วทิยาและพยาธกิ าเนิดของโรคทางจมกูทีไ่มใ่ช่ภูมแิพ ้การทดสอบภูมแิพ้ (การทดสอบภมูแิพ้
ทางผวิหนงั การตรวจเซลลใ์นเยือ่บุจมกู การทดสอบภมูแิพภ้ายในจมกู) การรกัษาดว้ยอมิมนู
บ าบดั เนื้อหารายวชิาต่อสปัดาห ์(Learning Contents) 



 Pathophysiology and pathogenesis of allergic rhinitis 
 Pathophysiology and pathogenesis of non-allergic rhinitis  
 Skin prick test  
 Nasal cytology  
 Nasal provocation test 
 Immunotherapy  

14.3 วธิจีดัการเรยีนการสอน (Method) 
 สอนบรรยายและถามตอบ 
 สอนภาคปฏบิตั ิศูนยค์วามเป็นเลศิการผ่าตดัจมกูและไซนสัดว้ยกลอ้ง 
 เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

14.4 สื่อการสอน (Media) 
 สื่อน าเสนอในรปูแบบ (Powerpoint media) 
 สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์/ เวบ็ไซต ์(Electronics and website media)  
 Anatomy Model ต่างๆ 
 ต ารา หนังสอืในหอ้งสมดุของคณะ 

14.5 การมอบหมายงาน ผ่านระบบเครอืขา่ย (Assignment through Network System) 
 ไมม่ ี

14.6 การวดัผลการเรยีน (Evaluation) 
 S/U 

15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ (Reading List)  
15.1 หนงัสอืบงัคบั (Required Text) 

 Office-based Rhinology: Principles and Techniques 
 Allergy in ENT practice: The basic guide: Hueston C King editor 
 Skin Endpoint Titration (Highlands Institute Series): Richard L Mabry 
 Endoscopic Sinus Surgery: Anatomy, Three-Dimensional Reconstruction, and 

Surgical Technique: Peter John Wormald 
15.2 หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ (Supplementary Texts) 
15.3 บทความวจิยั/บทความวชิาการ (ถา้ม)ี  Research Articles / Academic Articles (If any) 
15.4 สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอื เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง (Electronic Media or Websites) 
http://www.whiar.org/docs/ARIAReport_2010.pdf 
http://www.rhinologyjournal.com/supplement_23.pdf  

16. การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) โปรดระบุการด าเนินการในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 
16.1 การประเมนิการสอน   

 ใชร้ปูแบบการประเมนิออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร ์(Blackboard)  
16.2 การปรบัปรงุจากผลการประเมนิการสอนครัง้ทีผ่่านมา 

http://www.whiar.org/docs/ARIAReport_2010.pdf
http://www.rhinologyjournal.com/supplement_23.pdf


 ยงัไม่มผีลการประเมนิการสอนครัง้ทีผ่่านมา 
16.3 การอภปิรายหรอืการวเิคราะหท์ีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์อง 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ไดด้ าเนินการคุณลกัษณะดา้นสตปัิญญาและวชิาการ 


