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หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
สาขาวชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
          ภาควชิาโสต  ศอ  นาสิกวทิยา   คณะแพทยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)   หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก   
   สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
     (ภาษาองักฤษ)  Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Otolaryngology 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1    ช่ือปริญญา  
              (ภาษาไทย : ช่ือเตม็)  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  
              (ภาษาไทย :  อกัษรยอ่) ป. บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
          (ภาษาองักฤษ: ช่ือเตม็)  Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences  
   (ภาษาองักฤษ: อกัษรยอ่) Higher Grad. Dip. of Clin. Sc. 
   *2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
    FIELD OF STUDY : Otolaryngology 
 
*3.  ลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร 
 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี)  
  แบบเอกเด่ียว 
  Major : .................................................................................................................... 
  แบบเอกคู่ 
  Major : .................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : .................................................................................................................... 
  Minor  :  ....................................................................................................... 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  :  Honors Program 
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 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
         เชิงการจดัการ     หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
         เชิงการจดัเก็บเงิน   หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   54  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ     ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
                            ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.......... 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ   รับทั้งสองกลุ่ม 
  5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
   5.4.1  ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดแ้ก่   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา หน่วยรังสี
วินิจฉัย และหน่วยรังสีรักษา  ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยให้นิสิตออกไปฝึกฝน เรียนรู้กายวิภาคบริเวณศีรษะและคอท่ีภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ให้
นิสิตออกไปฝึกปฏิบติังานในหออภิบาลของภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดยการควบคุมดูแลของอาจารยป์ระจ า
ภาควชิาดงักล่าว ส่วนภาควชิารังสีวทิยา ไดมี้ความร่วมมือกนัในลกัษณะการจดัประชุมร่วมกนัระหวา่งโสต ศอ 
นาสิกแพทยก์บัรังสีแพทย ์ในดา้นรังสีวินิจฉัยของโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา และดา้นรังสีรักษา ในผูป่้วย
โรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ   
    ภาควิชาต่างๆ ท่ีกล่าวแล้วทั้งหมดได้ร่วมมือจดัส่งอาจารยม์าเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
ส าคญัต่างๆ ตามค าเชิญดว้ย 
    นอกจากน้ี ภาควิชายงัส่งนิสิตเขา้ปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการ tissue engineering เพื่อฝึกฝน
นิสิตใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์ใหม่ๆ 
  5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    สถาบนัการศึกษาในประเทศ ได้แก่   ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์                 
ศิริราชพยาบาล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาล
ระยอง เป็นตน้ 
   มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท  ร่วมกบัภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จดัท าโครงการน านิสิตออก
ปฏิบติังานผ่าตดัโรคหูน ้ าหนวกนอกสถานท่ีในโรงพยาบาลของต่างจงัหวดั โดยการควบคุมของอาจารย์ของ
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา แพทยหู์คอจมูกประจ าโรงพยาบาลอ่ืน ๆ จ านวน 3 คร้ังต่อปี 
            นอกจากน้ี หลกัสูตรจะมีความร่วมมือกบัราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย
ใการจดักิจกรรมวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบนัฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาของ                    
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ฯ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั สงขลา
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นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย                           
นวมินทราธิราช จ านวน 10 คร้ังต่อปี โดยแต่ละสถาบนัจะผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมดงักล่าวตลอดปี 
   อน่ึง ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ยงัจดัอบรมวิชาการระยะสั้ น Basic 
Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ให้แก่นิ สิตชั้ นปี ท่ี  1 เร่ือง Clinical  otolaryngology – 
Head  and  Neck  couse  ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และเร่ือง Comprehensive Otolaryngology-Head 
and Neck Surgery Courseให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 3 รวมทั้งให้นิสิตเขา้ร่วมประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยัฯ 
ปีละ 2 คร้ัง 
   สุดทา้ย ภาควิชาจะจดัหาโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไปท่ีมีจ านวนผูป่้วยเพียงพอ และมี
บุคลากรท่ีสามารถให้การฝึกอบรมนิสิตได ้เพื่อส่งนิสิตออกไปปฏิบติังานเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ อยา่ง
นอ้ย 1 เดือนตลอดหลกัสูตร อาทิ โรงพยาบาลชลบุรี,โรงพยาบาลระยอง เป็นตน้ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั................................................................................................... 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
   หลกัสูตรใหม่  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค       ภาคการศึกษาตน้       ภาคการศึกษาปลาย  
         ปีการศึกษา............ 
    ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
          ภาคการศึกษาท่ี 3       ปีการศึกษา................. 
     หลกัสูตรปรับปรุง  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค     ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย  
               ปีการศึกษา 2558 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3       ปีการศึกษา......... 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร 

ในการประชุมคร้ังท่ี....../......... วนัท่ี........เดือน....................พ.ศ. ........ 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี....../......... วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
    ในการประชุมคร้ังท่ี............. วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........ 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ.  2558 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
   - แพทย ์
  - แพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  - อาจารยแ์พทย ์
   
9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวฒิุ 

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

1 แพทยห์ญิงเสาวรส ภทรภกัด์ิ* 
3 1012 00096 79 1 
 

รองศาสตราจารย ์ พ.บ. 
ว.ว. 
 
Certificate in 
Fellowship  

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิก                
วทิยา 
Neurotology 
 

ม.มหิดล 
แพทยสภา 
 
University of  
Toronto 

2528 
2534 

 
2537 

2 นายแพทยเ์พ่ิมทรัพย ์  
อิสีประดิฐ*  
3 1021 01992 373 

รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว. 
 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิก
วทิยา 
 Neurotology 
and Skull Base 
Surgery 

จุฬาฯ 
แพทยสภา 
 
Washington 
University, 
USA 

2531 
2537 

 
2541 

 
 

3 ดร. นายแพทยห์ม่อมหลวง  
กรเกียรต์ิ สนิทวงศ*์ 
3 1009 04317 13 1  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว. 
 
Certificate 
 
อว. 
 
 
Clinical Fellowship  
 
 
Ph.D  

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิก
วิทยา 
Mini MBA in 
Health (จุฬาฯ)  
ศลัยศาสตร์ตกแต่ง
และเสริมสร้าง
ใบหนา้ 
Rhinology and  
endoscopic skull 
base surgery 
Rhinology and 
Skull Base Surgery  

จุฬาฯ 
แพทยสภา 
 
จุฬาฯ 
 
แพทยสภา 
 
 
Mcquarie 
University, 
Australia 
Mcquarie 
University, 
Australia 

2533 
2539 

 
2546 

 
2549 

 
 

2556 
 
 

2556 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
          ภายในมหาวทิยาลยั คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   ภายนอกมหาวทิยาลยั ฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาของคณะแพทยศาสตร์  
                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
    ภาควชิาโสต  นาสิก  ลาริงซ์วทิยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
   ภาควชิาโสต  ศอ นาสิกวทิยา  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
   กองโสต  ศอ นาสิกกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ฯ  
   โรงพยาบาลราชวถีิ ,โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลชลบุรี เป็นตน้   
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
มนุษยแ์ละมีผลกระทบต่อสุขภาวะของผูป่้วยทั้งทางตรงและทางออ้ม  ท าให้ปัญหาสุขภาพของผูป่้วยหู  คอ  
จมูก  ในปัจจุบนัแตกต่างจากในอดีต  โรคติดเช้ือลดลง  ในขณะเดียวกนัพบโรคเร้ือรัง  โรคมะเร็งและซบัซ้อน
เพิ่มมากข้ึน  โรคจากพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม  มีจ  านวนเพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก อีกประการหน่ึงคือ  การน า
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีราคาแพงมาใช้กนัมากข้ึน  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อการ
วางแผนปรับปรุงหลกัสูตรฯ เพื่อให้โสต ศอ นาสิกแพทย ์มีความสามารถให้การดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพทาง
โสต ศอ นาสิก ในปัจจุบนัน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม    ในสังคมของความเสมอภาคและขอ้มูล
ข่าวสารท าใหมี้ปัญหาการร้องเรียนมากข้ึน  ดงันั้นการมีความรู้และทกัษะในเร่ืองเก่ียวกบัการส่ือสาร  กฎหมาย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพจึงมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ทางวิชาชีพ  นอกจากน้ี  ความรู้ทาง
วิชาชีพในปัจจุบนัมีมากมายและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  แพทยจึ์งควรต้องมีการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองในทางการแพทยแ์ละโดยเฉพาะควรจะมีทกัษะเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  การสืบคน้และการวเิคราะห์
แหล่งขอ้มูลทางการแพทยใ์หม้ากข้ึน   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมของประเทศท าให้ท่ีผูป่้วย  
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  หลกัสูตรจะตอ้งมีการปรับปรุง พฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูป่้วย  โรคท่ีมีความชุก  รวมเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการพฒันาหลกัสูตรควรจะตอ้งกระท า
ทุก  5 ปี โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาของ                          
ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    สถาบนัยงัคงยึดมัน่ในพนัธกิจท่ีจะผลิต โสต ศอ นาสิก
แพทย ์ท่ีมีคุณธรรม  มีความสามารถ  มีการศึกษาต่อเน่ือง  เพื่อให้บณัฑิตท่ีจบออกไปไดรั้บใช้ประเทศชาติ
อย่างดีท่ีสุด  และมีความรู้ทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ  เพื่อมิให้มีการกระท าท่ีผิดต่อกฎหมายและ
ป้องกนัการฟ้องร้องทางการแพทย ์ 
 



 
 

9 
 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี  ไม่มี  
 13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้   ไม่มี  
 
14.   หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
 14.1 หลกัสูตรท่ีเสนอมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ไดแ้ก่     ไม่มี  
   โดยมีความคลา้ยคลึงในส่วนใด (วชิาบงัคบั วชิาเลือก หรืออ่ืนๆ)...................................................... 
 …………………..……………………………………………………………………………………...…… 
   แต่หลกัสูตรท่ีเสนอแตกต่างไปจากหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ................................... 
 ………………..………………………………………………………………………………………...…… 

14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืนในประเทศ 
ไดแ้ก่   มหาวทิยาลยัขอนแก่น  มหาวยิาลยัเชียงใหม่   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

   หลักสูตรท่ีเสนอเปิดใหม่น้ีมีจุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นท่ีส าคัญ คือ            
มีรายวชิาซ่ึงเปิดใหนิ้สิตในคณะอ่ืนมาลงเรียนได ้ 
 14.3 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่   ไม่มี  
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
 1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
        เป็นหลกัสูตรส าหรับให้แพทยไ์ดเ้รียนรู้และฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
ให้เป็นโสต ศอ นาสิกแพทยท่ี์มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวติ  สามารถเป็น
ผูน้ าทางวชิาการดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยา ส าหรับสังคมในระดบัชาติ และนานาชาติ 
  1.2  ความส าคัญของหลกัสูตร 
        เป็นหลกัสูตรผลิตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก  ให้มีความรู้   ความสามารถและทกัษะในการ
ดูแลรักษาผูป่้วยโสต ศอ นาสิกไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม อยา่งมีวิจารณญาณ  มีการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต
สามารถปฏิบติังานในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม  เหมาะสมกบั
ทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ  
  1.3  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
             1.3.1 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเดิม 
                     1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาและเป็น
โสต ศอนาสิกแพทยท่ี์มีความสามารถ มีคุณธรรม เป็นท่ีพึ่งทางวชิาการของสังคม 
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                     2. เพื่อผลิตงานวิจยัและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

            1.3.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 

                    1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางดา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา และเป็น
โสต ศอนาสิกแพทยท่ี์มีความสามารถ มีคุณธรรม เป็นท่ีพึ่งทางวชิาการของสังคม 
                    2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถ  เช่ียวชาญทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  รวมทั้งสามารถสร้าง
งานวิจยัและองค์ความรู้ใหม่ทางดา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผูป่้วยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.4  คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
           คุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูที้่มีคุณค่าของ
สังคมโลก ซ่ึงประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 14 ประเด็น ดงัน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอยา่งมีว ิจารณญาณ สามารถคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา)  4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทกัษะการบริหารจดัการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการ
เรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จกัวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผูน้ า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ   9. ด ารงความ
เป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์     
  ส าหรับคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรมีลกัษณะเด่น คือ 1. มีคุณธรรม และจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ    2. เป็นโสต ศอ นาสิกแพทยที์่มีความรู้ความสามารถทั้งการตรวจวินิจฉยั ท า
หตัถการการผา่ตดัต่างๆ การรักษาทางยา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วยที่เป็นโรคทางระบบโสต ศอ 
นาสิกวิทยา  3. มีการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  4. สามารถถ่ายทอดความรู้ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาแก่แพทยรุ่์นหลงั และแกปั้ญหา
ของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  5. สามารถสร้างงานวิจยัและองคค์วามรู้ใหม่ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั และมีประสิทธิภาพ   6. สามารถด ารงรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ท านุ
บ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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1. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหมี้
คุณภาพและทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง   

ท าการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  5 ปี   เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร  

ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน  ปัจจยั
เก้ือหนุนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนเป็นประจ าทุกปี 

-มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนเป็นประจ าเม่ือส้ินปี
การศึกษา 
-วางแผนการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและ
การพฒันาปัจจยัเก้ือหนุน  

-ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนเม่ือส้ินปีการศึกษา 
-แผนพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนและปัจจยัเก้ือหนุน   

ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียน
การสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคมเป็นประจ าทุกปี  

-มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 
-วางแผนการปรับปรุง
กระบวนการจดัการการเรียนการ
สอน  

-ผลส ารวจความพึงพอใจของ  
ผูใ้ชบ้ณัฑิต   
-แผนการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอน  

พฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาการ
วชิาชีพของอาจารย ์ 

-สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้อากส
พฒันาความรู้และทกัษะใน
วชิาชีพเป็นประจ าทุกปี  

-จ านวนอาจารยท่ี์ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมฝึกอบรม หรือเสนอ
ผลงานทางวชิาการทั้งในระดบั
นานาชาติในแต่ละปี   
-ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโ์ดยนิสิต  

พฒันาความรู้และทกัษะทางดา้น
แพทยศาสตร์ศึกษาของอาจารย ์ 

-สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้โอกาส
พฒันาความรู้และทกัษะทางดา้น
แพทยศาสตร์ศึกษาเป็นประจ า             
ทุกปี  

-จ านวนอาจารยท่ี์ไดเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรม หรือเสนอผลงาน
วชิาการทางดา้นแพทยศาสตร์
ศึกษาทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาติในแต่ละปี  
-ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโ์ดยนิสิต  

พฒันาความรู้และทกัษะในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน  

-สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้และทกัษะ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของ
ตนเป็นประจ าทุกปี  

-จ านวนเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนท่ี
ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  ฝึกอบรมใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนใน
แต่ละปีการศึกษา  
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
             ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

           ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
           -ไม่มี 

            *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
              ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1     วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                         ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม – ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน – กรกฎาคม  
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

 2.2.2  ไดรั้บใบอนุญาตการประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
 2.2.3  ผา่นการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภา 

  2.2.4  มีคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆ หรือ 
                                  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
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*การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
         หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สอท.)  
          หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 
ไม่มี 

 2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 
   ไม่มี 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีท่ี 1 7 6 6 6 6 
ชั้นปีท่ี 2 7 7 6 6 6 
ชั้นปีท่ี 3 7 7 7 6 6 
ชั้นปีท่ี 4 - - - - - 
รวม 21 20 19 18 18 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 7 7 7 6 6 
 

 
     2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าบ ารุงการศึกษา 0 0 0 0 0 
ค่าลงทะเบียน 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 0 0 0 0 0 

รวม (ก) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 

รวม (ข) 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
รวม (ก) + (ข) 500,000 500,000 600,000 650,000 650,000 
จ านวนนิสิต * 21 21 21 21 21 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต 23,800 23,800 28,500 30,900 30,900 

  * หมายเหตุ  จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต 6,500.00 บาทต่อปี 

      2.7  ระบบการศึกษา 
               แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั   
   ไม่มี 
 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  54  หน่วยกิต   
   ระยะเวลาการศึกษา  3  ปี 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   54 หน่วยกิต 
  โครงสร้างหลกัสูตร              

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 54 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน  54 หน่วยกิต 

    - รายวชิาบงัคบั   54 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวชิา 
  รายวชิาบังคับ                 54   หน่วยกติ 
3000851 วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน      4(4-0-12) 
  Correlated Basic Medical Sciences  

  3019710 ศลัยกายวภิาคศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐานทาง    4(1-9-6) 
   โสต ศอ นาสิกวทิยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ   

    Surgical Anatomy and Basic Sciences in Otolaryngology- 
   Head Neck Surgery 

  3019711    โสต ศอ นาสิกวทิยาฉุกเฉิน       2(0-6-2) 
      Otolaryngologic Emergency 
  3019712  คลินิกและศลัยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวทิยา     4(0-12-4) 
    Clinics and Surgery in Otolaryngology  
              3019713   โสตสัมผสัวทิยาและความผดิปกติทางการพูด      2(1-3-4) 
     Audiology and Speech Pathology   
              3019714 หอ้งปฏิบติัการทางโสต ศอ นาสิกวทิยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ  2(0-6-2) 
   Laboratory in Otolaryngology-Head and Neck Surgery   
  3019831  วทิยาศาสตร์คลินิกประยกุตท์างโสต ศอ นาสิกวทิยา-    1(1-0-3) 
    ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 
     Applied Clinical Sciences in Otolaryngology- Head and Neck Surgery  
 3019832 โสต ศอ นาสิกวทิยาในเด็กและทัว่ไป 1     4(1-9-6) 
    Pediatric and General Otolaryngology I 
  3019833 นาสิกวทิยาและวทิยาภูมิแพ ้1        2(1-3-4) 
     Rhinology and Allergology I 
  3019834 โสตวทิยาและโสตประสาทวทิยา 1      2(1-3-4) 
    Otology and Neurotology I 
 3019835  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วทิยากล่องเสียง หลอดลม    4(1-9-6) 
    และหลอดอาหาร 1  
   Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology I 
  3019836  ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 1     2(1-3-4) 
    Facial Plastic and Reconstructive Surgery I 
 3019911 โสต ศอ นาสิกวทิยาในเด็กและทัว่ไป 2     3(0-9-3) 
    Pediatric and General Otolaryngology II 
 3019912 นาสิกวทิยาและวทิยาภูมิแพ ้2         2(0-6-2) 
     Rhinology and Allergology II 
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              3019913 โสตวทิยาและโสตประสาทวทิยา 2     2(0-6-2) 
    Otology and Neurotology II 
 3019914  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วทิยากล่องเสียง หลอดลม   4(0-12-4) 
    และหลอดอาหาร 2  
   Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology II 
  3019915  ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 2    2(0-6-2) 
    Facial Plastic and Reconstructive Surgery II 
  3019916  ศลัยศาสตร์กระดูกใบหนา้      2(0-6-2) 
    Maxillofacial Surgery 
 3019888  โครงการพิเศษ 1       3(0-0-12) 
     Special Project I 
 3019988  โครงการพิเศษ 2       3(0-0-12) 
     Special Project II  
 3000854 ภาษาองักฤษส าหรับแพทย ์      4(4-0-12) 

  English for Medical Graduates  
  3000855 การบริหารวชิาชีพเวชกรรม     2(2-0-6) 

  General Administration in Medical Practice 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที ่1 

                   หน่วยกติ  
 3000851 วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน                 4 
  3019710 ศลัยกายวภิาคศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐานทาง               4 

   โสต ศอ นาสิกวทิยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ   
  3019711    โสต ศอ นาสิกวทิยาฉุกเฉิน                   2 
  3019712  คลินิกและศลัยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวทิยา                      4 
         3019713    โสตสัมผสัวทิยาและความผดิปกติทางการพูด            2 
          3019714  หอ้งปฏิบติัการทางโสต ศอ นาสิกวทิยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ       2 
  3000854# ภาษาองักฤษส าหรับแพทย ์             4 
  3000855# การบริหารวชิาชีพเวชกรรม              2 

  รวม             18  
 
หมายเหตุ    #นิสิตทุกคนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี และประเมินผลเป็น S/U โดยไม่นบัหน่วยกิต 
         ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร  
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ปีที ่2 

                    หน่วยกติ   
  3019831   วทิยาศาสตร์คลินิกประยกุตท์างโสต ศอ นาสิกวทิยา-               1 
    ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 
 3019832 โสต ศอ นาสิกวทิยาในเด็กและทัว่ไป 1               4 
 3019833 นาสิกวทิยาและวทิยาภูมิแพ ้1                  2 
 3019834 โสตวทิยาและโสตประสาทวทิยา 1          2 
 3019835  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วทิยากล่องเสียง หลอดลม              4 
    และหลอดอาหาร 1  
 3019836  ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 1               2 
  3019888  โครงการพิเศษ 1                  3 

     รวม        18  

ปีที ่3 

                   หน่วยกติ   
 3019911  โสต ศอ นาสิกวทิยาในเด็กและทัว่ไป 2               3 
 3019912 นาสิกวทิยาและวทิยาภูมิแพ ้2                    2 
 3019913 โสตวทิยาและโสตประสาทวทิยา 2               2 
 3019914  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วทิยากล่องเสียง หลอดลม               4 
    และหลอดอาหาร 2  
 3019915  ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 2              2 
  3019916  ศลัยศาสตร์กระดูกใบหนา้                2 
  3019988  โครงการพิเศษ 2               3 
        รวม          18  
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 
           *3.1.6 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก ข) 
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3.2  คณาจารยใ์นหลกัสูตร 
  3.2.1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (*หมายถึงอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 แพทยห์ญิงเสาวรส  ภทรภกัด์ิ* 

3 1012 00096 79 1 
รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  

 ว.ว.  
Certificate in 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Neurotology 

2 1 2 1300 1300 1300 1300 

2 นายแพทยป์ระกอบเกียรติ หิรัญวิวฒัน์กุล 
3 1012 02958 66 8  

รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว.  
Postdoctoral 
fellowship  

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Otolaryngology  

7 - - 1300 1300 1300 1300 

 
3 นายแพทยเ์พ่ิมทรัพย ์ อิสีประดิฐ* 

3  1021 01992 37 3  
รองศาสตราจารย ์

พ.บ.  
ว.ว. 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Neurotology and Skull Base Surgery 

- 1 - 1300 1300 1300 1300 

4 ดร. นายแพทยห์ม่อมหลวงกรเกียรต์ิ สนิทวงศ*์ 
3 1009 04317 13 1  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว.  
Certificate 
อว. 
Clinical Fellowship  
 
Ph.D 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา, 
Mini MBA in Health (จุฬาฯ) , 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
Rhinology and  endoscopic skull base 
surgery 
Rhinology and Skull Base Surgery 

30 - - ลา
ศึกษา
ต่อ  

ลา
ศึกษา
ต่อ  

1300 1300 

5 
นายแพทยณ์ปฏล  ตั้งจาตุรนตรั์ศมี 
3 8399 00226 01 9 

อาจารย ์
พ.บ. 
ว.ว. 
Fellow 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
The European Board in ORL-HNS  

1 - 1 1300 1300 1300 ลา
ศึกษา
ต่อ 
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     3.2.2. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยป์ระจ า) 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 

1 
นายแพทยวิ์นยั  แวดวงธรรม 
 3 6406 00023 02 7 

รองศาสตราจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

- - - 1300 1300 1300 1300 

2 

แพทยห์ญิงเสาวรส  ภทรภกัด์ิ* 
3 1012 00096 79 1 

รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว.  
Certificate in 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Neurotology 

2 1 2 1300 1300 1300 1300 

3 

นายแพทยป์ระกอบเกียรติ หิรัญวิวฒัน์กุล 
3 1012 02958 66 8  

รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว.  
Postdoctoral 
Fellowship  

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Otolaryngology  

7 - - 1300 1300 1300 1300 

4 
นายแพทยวี์ระชยั  คีรีกาญจนะรงค ์
3 1012 02958 66 8 
 

รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  
 ว.ว.  
อ.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 

- - - 1300 1300 1300 1300 

5 
นายแพทยเ์พ่ิมทรัพย ์ อิสีประดิฐ* 
3  1021 01992 37 3  

รองศาสตราจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Neurotology and Skull Base Surgery 

- 1 - 1300 1300 1300 1300 

6 
นายแพทยท์รงกลด  เอ่ียมจตุรภทัร 
4 7499 00004 02 3  

รองศาสตราจารย ์

พ.บ.  
ว.ว. 
Research Fellowship 
 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Rhinology and Allergy and Pediatric 
Otolaryngology 

4 - 8 1300 1300 1300 1300 

 
 



 
 

20 
 

3.2.2. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยป์ระจ า) (ต่อ) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวฒิุ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจยั ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
 

7 
 

แพทยห์ญิงสุพินดา  ชูสกลุ 
3 1015 00877 99 2 

รองศาสตราจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 
Fellowship  

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Otolaryngologic Research 

3 - - 1300 1300 130
0 

1300 

 
 

8 
นายแพทยถ์นอม  บรรณประเสริฐ 
3 9399 00017 15 0 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

พ.บ. 
ว.ว. 
Fellowship in  
 
อ.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Head & Neck Reconstructive Surgery & Facial 
Plastic Surgery 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 

3 - - 1300 1300 1300 1300 
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ดร.นายแพทยห์ม่อมหลวงกรเกียยรติ สนิทวงศ*์ 
3 1009 04317 13 1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

พ.บ. 
ว.ว. 
อ.ว. 
Clinical Fellowship 
Ph.D. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 
Rhinology and  endoscopic skull base surgery 
Rhinology and Skull Base Surgery 

30 - - ลา
ศึกษา
ต่อ 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ลา
ศึกษ
าต่อ 

1300 

10 
นายแพทยณ์ปฏล  ตั้งจาตุรนตรั์ศมี 
3 8399 00226 01 9 

อาจารย ์
พ.บ. 
ว.ว. 
Fellow 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
The European Board in ORL-HNS (FEBEORL-
HNS)   

1 - 1 1300 1300 1300 ลาศึกษา
ต่อ 

11 
แพทยห์ญิงเปรมสุดา  สมบุญธรรม 
3 1010 01274 22 6 

อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Laryngology 

1 - 1 1300 1300 1300 1300 

12 
แพทยห์ญิงภาณินี  จารุศรีพนัธ์ุ 
3 1022 00267 25 1 

อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
Otology/Neurotology 

- - 2 1300 1300 1300 1300 
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  3.2.3. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยพ์ิเศษ) 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา ผลงานทางวชิาการ 

1 นายแพทยอ์  านวย  คจัฉวารี ศาสตราจารย ์
พ.บ.  
Dip. American Board  

แพทยศาสตร์ 
Otolaryngology 

- 

2 นายแพทยวี์รพงษ ์ ศาสตรสาธิต รองศาสตราจารย ์
พ.บ. 
อ.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

- 

3 นายแพทยค์เณศร์  แวววิจิต รองศาสตราจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

- 

4 
นายแพทยภ์าคภูมิ  สุปิยพนัธ์ุ 
 

รองศาสตราจารย ์ พ.บ.  
ว.ว.  
อ.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหนา้ 

- 

5 ดร.ปริญญา  หลวงพิทกัษชุ์มพล 
รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม.  

 
กศ.ด. 

ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย 
การศึกษาพิเศษ 

- 

6 นายแพทยม์านตั  อุทุมพฤกษพ์ร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พ.บ. 

ว.ว. 
แพทยศาสตร์ 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

- 

7 แพทยห์ญิงกานดา  ลิมิตเลาหพนัธ์ุ อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 

8 นายแพทยภู์ริปัณย ์ อร่ามวฒันพงศ ์ อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 

9 
แพทยห์ญิงภทัร์นฤน  มหธันสกลุ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(พิเศษ) 

พ.บ. 
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 

10 
แพทยห์ญิงนทมณฑ ์ ชรากร 
 

อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 



 
 

22 
 

3.2.3. อาจารยผ์ูส้อน (อาจารยพ์ิเศษ) (ต่อ) 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา ผลงานทางวชิาการ 

11 นายแพทยเ์จษฎา  กาญจนอมัพร อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

12 นายแพทยกฤษฎา  โกวิทวิบูล อาจารย ์
พ.บ. 
ว.ว. 
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหนา้ 

- 

13 นายแพทยว์รวรรธน์  ระหวา่งบา้น อาจารย ์
พ.บ.  
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 

14 นายแพทยว์รุตม ์ ศุภนคร อาจารย ์
พ.บ. 
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 

15 แพทยห์ญิงบุษราคมั  ชยัทศันีย ์ อาจารย ์
พ.บ. 
ว.ว. 

แพทยศาสตร์ 
โสต ศอ นาสิกวิทยา 

- 

16 
นางธีรนุช  อิงควิศาล 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
ความผิดปกติทางการส่ือ
ความหมาย 

- 

17 
นางดาราณี  อนนัตพงศ ์
 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
ความผิดปกติทางการส่ือ
ความหมาย 

- 

18 นางกุลกนัยา   เจียรกิตติมศกัด์ิ อาจารย ์ วท.ม. 
ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
  หลกัสูตรมีการฝึกปฎิบติัในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก  แผนกผูป่้วยนอกและห้องฉุกเฉิน  ทั้ งในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่าย   
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  เม่ือจบการฝึกภาคสนามแลว้  นิสิตสามารถ 
   4.1.1  ท างานร่วมกนัเป็นทีมกบับุคลากรสหสาขาวิชาชีพทั้งในและนอกโรงพยาบาลไดเ้ป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  
   4.1.2  แสดงให้เห็นวา่มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการปฏิบติังานในแง่การป้องกนัโรคการส่งเสริม
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนและท้องถ่ิน  ตลอดจนการดูแลผู ้ป่วยหู คอ จมูก ท่ีอยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก    

4.2 ช่วงเวลา  
หลกัสูตรจดัประสบการณ์ภาคสนามใหนิ้สิตในปีการศึกษาท่ี 3  

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
ฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาลชนบท  

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
  นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาโครงการพิเศษ  1  (รหัสวิชา 3019888)  ในปีการศึกษา ท่ี 2  และรายวิชา
โครงการพิเศษ 2 (รหสัวชิา  30199888) ในปีการศึกษาท่ี  3  
 5.1  ค  าอธิบายโดยยอ่   
         ทั้ง 2 รายวิชาเป็นรายวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการท างานวิจยั  โดยในรายวิชาโครงการวิจยั 1 
นิสิตจะไดศึ้กษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังานวจิยั  สถิติประยุกต ์ จริยธรรมการวจิยั   การทบทวนวรรณกรรม  
การเขียนและน าเสนอโครงร่างงานวิจยั  ส่วนในรายวิชา โครงการวิจยั 2  นิสิตศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล  
การอภิปรายผลการวิจยั การเขียนรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และฝึกการน าเสนอ ผลงานวิจยัในท่ีประชุม  โดยมี
อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้หค้  าแนะน า  เม่ือจบหลกัสูตร  นิสิตจะตอ้งมีผลงานวจิยัจ  านวนอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
        รายวชิาโครงการพิเศษ 1 นิสิตจะตอ้งสามารถ  
  - ประยกุตค์วามรู้ทางวชิาการวจิยัและจริยธรรมการวจิยัในการท างานวจิยัของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  - เขียนโครงร่างงานวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วจิยัในมนุษย ์
  - น าเสนอโครงร่างการวจิยัของตนในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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         รายวชิาโครงการพิเศษ  2  นิสิตจะตอ้งสามารถ  
   - ประยกุตค์วามรู้ทางสถิติทางการแพทย ์ มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูลและอภิปราย
ผลงานวจิยัในโครงการวิจยัของตนได ้ 
  - น าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ทั้งรูปแบบการน าเสนอปากเปล่าในท่ีประชุมและ
การน าเสนอในรูปแบบงานตีพิมพ ์ 
     5.3  ช่วงเวลา 
        นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนในรายวชิาโครงการพิเศษ  1  (รหสัวชิา 3019888)  ในปีการศึกษา ท่ี 2  และรายวชิา
โครงการพิเศษ 2 (รหสัวชิา  30199888) ในปีการศึกษาท่ี  3  
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  รายวชิาโครงการพิเศษ  1  จ  านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต  
   รายวชิาโครงการพิเศษ  2  จ  านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  ภาควชิาฯ จดัใหมี้การเตรียมการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือทางดา้นการท าวิจยัแก่นิสิต ดงัน้ี  
     จดัใหมี้การเรียนการสอนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
    - ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวทิยาการวจิยั  
    - หลกัการท าวจิยัทางคลินิก  
   - หลกัการทบทวนวรรณกรรมแบบใชว้จิารณญาณ (Critical  appraisal)  
    - วธีิการใชส่ื้อสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัทางการแพทย ์
    - จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ 
   - การเขียนโครงร่างการวจิยั 
   - สถิติประยกุตใ์นการวจิยัทางคลินิก 
     5.6  กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลเก่ียวกบังานวิจยัมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน  
    1.  การประเมินโครงการวิจัย  :  นิสิต (มีอาจารยท่ี์ปรึกษา) จะจดัท าโครงร่างงานวิจยั เพื่อขอความเห็นจาก
ท่ีประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และจดัท าเสนอไปยงัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของคณะ
แพทยศาสตร์  เพื่อขออนุมติัด าเนินการวจิยั  
    2.  การประเมินระเบียบวิธีวิจัย  :  เม่ือได้รับอนุมติัให้ด าเนินการวิจยัแล้ว  นิสิตจะด าเนินการวิจยัโดยมี
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูความถูกตอ้ง 
    3.  การประเมินผลงานวิจัย : เม่ือนิสิตท างานวจิยัเสร็จแลว้ ตอ้งจดัท าเล่มงานวจิยั สอบงานวิจยั และจะตอ้ง
น าเสนองานวจิยัต่อท่ีประชุมอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีความรอบรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน  รวมทั้ง
ทฤษฎีและสถิติพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวจิยั  

จดัชัว่โมงบรรยายในหวัขอ้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน  หลกัการท าวจิยัและสถิติพ้ืนฐานขณะเป็นนิสิตชั้น            
ปีท่ี 1 ในระดบัภาควชิาฯ และระดบัราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทย  

มีความรอบรู้และมีทกัษะในการตรวจ  วนิิจฉยัและดูแลการ
รักษาผูป่้วยหู คอ จมูก  แบบองคร์วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  

-จดัชัว่โมงบรรยายความรู้ทัว่ไปทางโสต ศอ นาสิก อยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง  
-ฝึกปฎิบติัในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก  แผนกผูป่้วยนอกและหอ้ง
ฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาล อ่ืนๆ  ท่ี
อยูใ่นเครือข่าย    
-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียนโดยศึกษาจาก
กรณีศึกษาและตวัอยา่งผูป่้วย  

มีทกัษะในการบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยหู คอ จมูก  
ไดอ้ยา่งครบถว้นและเหมาะสม   

ฝึกบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยหู คอ จมูก ในแผนกผูป่้วยใน และ
แผนกผูป่้วยนอก  

มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมในการสืบคน้  วเิคราะห์  ติดตามความกา้วหนา้
ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ
ได ้ 

-จดัชัว่โมงบรรยายเก่ียวกบัวธีิการสืบคน้ขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศและหอ้งสมุด 
-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียนในชัว่โมง
วารสารวพิากษว์จิารษค์ลินิก 
-ก าหนดใหนิ้สิตทุกคนตอ้งมีโครงสร้างการวจิยัของตนเองอยา่ง
นอ้ย 1 เร่ืองและน าเสนอผลงานวจิยัของตนเองในปีการศึกษาท่ี 3  

มีทกัษะทางการส่ือสาร  สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูร่้วมงาน
ผูป่้วยและญาติ  ตลอดจนท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี  ใชภ้าษาไทยไดดี้มากทั้งการฟัง พดู อ่าน และเขียน  
และใชภ้าษาองักฤษไดใ้นระดบัดีทั้งการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน  

-จดัใหมี้การฝึกอบรมทกัษะการส่ือสารในรายวชิาสมัมนา 
-จดัสอนเวชจริยศาสตร์และกฎหมายท่ีควรทราบในการสอน
วทิยาศาสตร์พ้ืนฐานของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
-ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาล            
อ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่าย   
-ฝึกการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วย   
-ฝึกการเขียนโครงร่างงานวจิยัและรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

มีทกัษะการบริหารการจดัการ  สามารถวางแผนและการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วยทางโสต ศอ 
นาสิกใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

-ฝึกปฎิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และในโรงพยาบาลท่ี
เป็นสถาบนัวชิาเลือก   
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถติดต่ออยา่งมีวจิารณญาณ
วเิคราะห์อยา่งมีเหตผุล  สงัเคราะห์ และประเมินผลความรู้เพ่ือ
ประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยทางโสต ศอ นาสิกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

-ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืน
ท่ีเป็นสถาบนัวชิาเลือก 
-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียนโดยศึกษา
จากกรณีศึกษาหรือตวัอยา่งผูป่้วย  
-ก าหนดใหนิ้สิตตอ้งมีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1เร่ืองตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม  

มีความใฝ่รู้ในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม  รู้จกักระบวนการ
เรียนรู้และสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง  

-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียนโดยศึกษา
จากกรณีศึกษาหรือตวัอยา่งผูป่้วย  
-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียนในชัว่โมง
วารสารวพิากษค์ลินิก  
ก าหนดใหนิ้สิตตอ้งมีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม  

สามารถสร้างงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโสต ศอ นาสิกและ
สามารถน าไปประยกุตใ์นเวชปฏิบติัได ้ 

-จดัชัว่โมงการเรียนการสอนเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานทางการวจิยั
และการใชส้ถิติประยกุตใ์นงานวจิยัทางคลินิก  
-จดัใหมี้การประชุม สมัมนายอ่ยในหอ้งเรียนในการ
วพิากษว์จิารณ์การท างานวจิยัของนิสิตแต่ละคน รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะ 
-ก าหนดใหนิ้สิตตอ้งท างานวจิยัท่ีมีคุณภาพอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมภายใตก้ารก ากบัของอาจารยท่ี์
ปรึกษา  

มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพท่ีดี  ทั้งในเร่ืองการดูแล
ผูป่้วยหู คอ จมูก การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการด าเนินชีวติ
อยูใ่นสงัคม  

-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียนในชัว่โมง
โสต ศอ นาสิกวทิยา  
-ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิกวทิยา แผนกผูป่้วย
นอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่าย 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในเร่ือง  
เก่ียวกบัพฤตินิสยั  คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

มีมนุษยสมัพนัธ์ดี  สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีอยู่
ในสหสาขาวชิาชีพและเป็นผูน้ าในทีมการดูแลรักษาผูป่้วยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

-ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืน 
ท่ีเป็นสถาบนัวชิาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในเร่ืองเก่ียวกบั
มนุษยสมัพนัธ์  ความสามารถในการท างานเป็นทีมการดูแล
รักษาผูป่้วยเป็นประจ าทุกเดือน  
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีทศันคติท่ีดีในการท างาน  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ
ค านึงถึงประโยชนท่ี์จะเกิดกบัส่วนรวมเป็นหลกั  ช่วยเหลือ
และอุทิศคนเพ่ือส่วนรวม  

-จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบสมัมนาในหอ้งเรียน 
-การเรียนการสอนแบบภาคสนามในรายวชิา 3019834 และ 
3019913 ซ่ึงฝึกผา่ตดัหูชั้นกลางในชนบท  
-ฝึกปฏิบติัในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก  แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืน 
ท่ีเป็นสถาบนัวชิาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในเร่ืองเก่ียวกบั
ทศันคติ การมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นประจ าทุกเดือน   

มีสุขภาวะ ตระหนกัถึงความส าคญัรู้จกัวธีิการ และดูแล
สุขภาพกายและจิตของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี   

-แนะน านิสิตเก่ียวกบัการดูแลตนเองใหมี้สุขภาวะทั้งทางร่างกาย
และจิตใจเป็นประจ าทุกปีในวนัปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
-จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยนิสิต 1 คนจะมีอาจารยท่ี์
ปรึกษา 1 ท่านคอยใหค้  าแนะน าและดูแลนิสิตตลอดระยะเวลา 3 
ปีของการศึกษาในหลกัสูตร  

มีบุคลิกภาพเหมาะสม  ปรับตวัได ้ ทนสภาพกดดนัต่างๆ ได ้ -ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืน  
ท่ีเป็นสถาบนัวชิาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในเร่ืองเก่ียวกบั
บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตวัของนิสิตประจ าทุก
เดือน   
-จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยนิสิต 1 คนจะมีอาจารยท่ี์
ปรึกษา 1 ท่านคอยใหค้  าแนะน าและดูแลนิสิตตลอดระยะเวลา 3 
ปีของการศึกษาในหลกัสูตร 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบ มีความรู้ในเชิงกวา้งเก่ียวกบัวชิาโสต ศอ นาสิก
วทิยา และวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   สามารถตรวจวนิิจฉยัและใหก้าร
รักษาโรคทางโสต ศอ นาสิกได ้
 

 
-จดัการเรียนการสอนแบบบรรยายในหอ้งเรียนใหนิ้สิตมีความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัวชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  
-จดักิจกรรมฝึกปฏิบติัดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาทั้งในหอผูป่้วย
และตึกผูป่้วยนอก 

 
-ประเมินความรู้โดยการสอบขอ้เขียนเก่ียวกบัความรู้ทางโสต 
ศอ นาสิกวทิยา เป็นประจ าทุกปีเม่ือส้ินปีการศึกษา 
-ประเมินความรู้โดยกิ 
-ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมตาราง เช่น การสัมมนาใน
หอ้งเรียน   การปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั    

    1.2 รู้ลกึ  มีความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกบัวชิาโสต ศอ นาสิก
วทิยาทัว่ไป และโสต ศอ นาสิกวทิยาเฉพาะทางในแต่ละ
สาขายอ่ย 
          สามารถท าการรักษา รู้ลึกวธีิการผา่ตดั การใหย้าการ
ท าบดับดัและการฟ้ืนฟูต่างๆ ได ้

-จดัการเรียนการสอนแบบสัมมนาใหนิ้สิตไดมี้โอกาสคน้ควา้หา
ความรู้เพ่ิมเติมในเชิงลึกและน าเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในหอ้งประชุม   
-จดัใหนิ้สิตเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบติัในรายวชิาท่ีเป็นโสต ศอ 
นาสิกวทิยาเฉพาะทาง  เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ในเชิงลึกในวชิาโสต 
ศอ นาสิกวทิยา  แต่ละสาขายอ่ย 

-ประเมินความรู้โดยการสอบขอ้เขียนเก่ียวกบัความรู้ทางโสต 
ศอ นาสิกวทิยาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
-ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาใน
หอ้งเรียน   การปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั    

2. มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศีลธรรม ความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ์สุจริต และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่ง
สันติ  

 

 
-จดัให้มีการสอนแบบสัมมนาในชัว่โมงโสต ศอ นาสิกวทิยา  
-จดัใหนิ้สิตฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิกวทิยา  
แผนกผูป่้วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีเป็นสถาบนัวชิาเลือก  

 
-ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิตในชัว่โมงสัมมนา  
-ประเมินโดยการสังเกต การปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอ
ผา่ตดั   
 

    2.2 มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวนิยัและเคารพกฎกิติกาของ
สังคม ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และ
จริยธรรมการวจิยั เคารพสิทธิของผูป่้วย และศกัด์ิศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย ์

-จดัให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในชัว่โมงโสต ศอ นาสิก
วทิยา  
-จดัใหนิ้สิตฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนก
ผูป่้วยนอกและหอง้ฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ที่เป็นสถาบนัวชิาเลือก 

-ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิตในชัว่โมงสัมมนา  
-ประเมินจากการปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั   
-ประเมินจากผูร่้วมงาน 
-ประเมินจากผูป่้วย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
3. คิดเป็น 
   3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
และคิดแบบองคร์วม สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินความรู้เพ่ือประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
-จดัการเรียนการสอนแบบสัมมนาในชัว่โมงวารสารวพิากษ์
คลินิก  
-จดัการเรียนการสอนแบบสัมมนาโดยใชก้รณีศึกษาเป็นตวัอยา่ง
ผูป่้วยเพ่ือฝึกนิสิตใหมี้ทกัษะในการแกปั้ญหาผูป่้วย 
-จดัใหนิ้สิตฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนก
ผูป่้วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอ่ืนที่เป็นสถาบนัวชิาเลือก  

 
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมอภิปราย ในชัว่โมงสัมมนา  
-ประเมินจากการปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั  
 

   3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความคิดริเร่ิมและ
สามารถพฒันาใหเ้ป็นนวตกรรมหรือองคค์วามรู้ใหม่ 

-ก าหนดใหนิ้สิตตอ้งมีโครงการวิจยัของตนเองอยา่งนอ้ย               
1 เร่ืองตลอดหลกัสูตร   

-ประเมินจากโครงร่างงานวจิยัและรายงานการวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ 

   3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  สามารถแกปั้ญหาท่ี
ซบัซอ้นดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

-จดัการเรียนการสอนแบบสัมมนาโดยใชก้รณีศึกษาเป็นตวัอยา่ง
เพ่ือฝึกนิสิตให้มีทกัษะในการแกปั้ญหาผูป่้วย  
-จดัใหนิ้สิตฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิกวทิยา แผนก
ผูป่้วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอ่ืนที่เป็นสถาบนัวชิาเลือก   

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตในชัว่โมงสัมมนา  
-ประเมินจากการปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั 

4. ท าเป็น 
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ มีทกัษะในการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวชิาชีพอยา่งลึกซ้ึง 

 
-จดัใหนิ้สิตฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนก
ผูป่้วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอ่ืนที่เป็นสถาบนัวชิาเลือก  

 
-ประเมินจากการปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
  4.2 มีทักษะทางการส่ือสาร  สามารถใชภ้าษาพูด และภาษา
เขียนเพ่ือให้ผูป่้วย และผูร่้วมงานเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี  
สามารถบนัทึกเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทยไ์ด้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถใชภ้าษาองักฤษไดใ้น
ระดบัดีทั้งการฟัง การพูด อ่าน และเขียน 

 -ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิกวทิยา แผนกผูป่้วย
นอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอ่ืนที่เป็นสถาบนัวชิาเลือก  
-จดัให้มีการฝึกทกัษะการส่ือสารในรายวชิาสัมมนา 
 
 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีภาควชิาฯ จดั  
-ประเมินจากการฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดัและการ
ตรวจเวชระเบียนผูป่้วย  
 
 
 

 4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการสืบคน้ขอ้มูล ติดตาม
ความกา้วหนา้ในวชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

-การสอนแบบบรรยายในหวัขอ้การสืบคน้ขอ้มูลโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
-ก าหนดใหนิ้สิตหาความรู้เพ่ิมเติมโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
แลว้น าเสนอในชัว่โมงวารสารวพิากษค์ลินิกและชัว่โมงท่ีเป็น
การสัมมนาเก่ียวกบัปัญหาผูป่้วยตลอดจนน ามาใชใ้นการท างาน
วจิยัของตนเอง 

-ประเมินจากการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในชัว่โมงสัมมนา   
-ประเมินจากโครงร่างการวจิยัและรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

 4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  สามารถประยกุต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท าวจิยั และการอ่าน
วารสารทางการแพทยไ์ด ้

การสอนแบบบรรยายเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานของการวจิยัและ
สถิติประยกุต ์ 
-ก าหนดใหนิ้สิตประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การท าวจิยัของตนและการเรียนการสอนในชัว่โมงวารสาร
วพิากษค์ลินิก 

-ประเมินจากโครงร่างการวจิยัและรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
-ประเมินจากการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในชัว่โมงสัมมนา   
 

   4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ  สามารถวางแผนและ
ด าเนินการเร่ืองต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

-ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืน
เป็นสถาบนัวชิาเลือก   

-ประเมินจากการฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 
   5.1 ใฝ่รู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
 
 

 
-ก าหนดใหนิ้สิตหาความรู้เพ่ิมเติมส าหรับน ามาใชใ้นการดูแล
ผูป่้วยขณะปฏิบติัอยูใ่นหอผูป่้วยหรือประกอบการน าเสนอใน
ชัว่โมงสัมมนาต่างๆ  
 

 
-ประเมินจากการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในชัว่โมงสัมมนา   
-ประเมินจากการฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วย และหอผา่ตดั 
 

   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้  รู้จกัเทคนิค วธีิการและกระบวนการ
ในการเรียนรู้ และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-การสอนแบบบรรยายเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศและในหอ้งสมุด 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชัว่โมงบรรยาย 
-ประเมินจากการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในชัว่โมงสัมมนา 

6. มีภาวะผู้น า   
    สามารถเป็นผูน้ าในทีมการรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ กลา้แสดงออก มองการณ์ไกล อดทน หนกั
แน่น เสียสละ รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีเหตุผล รู้จกั
ใหอ้ภยั และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

 
-ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืนท่ี
เป็นสถาบนัวชิาเลือก   
-มีการจดัการท างานของนิสิตโดยก าหนดใหเ้ป็นหวัหนา้และ
รับผดิชอบในกิจกรรมต่างๆ 

 
-ประเมินโดยสังเกตการปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอผา่ตดั  

7. มีสุขภาวะ  ตระหนกัถึงความส าคญั รู้จกัวธีิการดูแล
สุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพ ปรับตวัได ้ทนสภาพกดดนัได ้

-การใหค้  าปรึกษาแก่นิสิต (รายบุคคล) ดา้นการดูแลสุขภาวะ 
-จดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต ผูร่้วมงาน และ
อาจารย ์

-ประเมินโดยการสังเกตของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  มีจิตส านึกและห่วงใยต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสมบติั มีจิตอาสาและไม่ดู
ดาย มุ่งท าประโยชน์ใหก้บัสังคม  

ฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืนท่ี
สถาบนัวชิาเลือก  
-ฝึกผา่ตดัในชนบทในรายวชิา  3019834 และ 3019913   

-ประเมินจากการปฏิบติังานในหอผูป่้วย  หอผา่ตดัและภาคสนาม   
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1. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

   ความรับผดิชอบหลกัของรายวชิา           ความรับผดิชอบรองของรายวชิา 
 

รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวธีิการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจติอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็น
ไทยในกระแสโลกา

ภวิตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
3000851 วิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน                   
3000854 ภาษาองักฤษส าหรับแพทย ์                   
3000855 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม                   

3019710 

ศลัยกายวิภาคศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางโสต ศอ 
นาสิกวิทยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและ
คอ 

                  

3019711 โสต ศอ นาสิกวิทยาฉุกเฉิน                   

3019712 
คลินิกและศลัยกรรมทางโสต ศอ 
นาสิกวิทยา 

                  

3019713 
โสตสมัผสัวิทยาและความผิดปกติ
ทางการพดู 

                  

3019714 
ห้องปฏิบติัการทางโสต ศอ นาสิก
วิทยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 

                  

3019831 
วิทยาศาสตร์คลินิกประยกุตท์าง
โสต ศอ นาสิกวิทยา ศลัยศาสตร์
ศีรษะ และคอ 
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รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวธีิการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจติอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็น
ไทยในกระแสโลกา

ภวิตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

3019832 
โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและ
ทัว่ไป 1 

                  

3019833 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ ้1                   
3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1                   

3019835 
ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยา
กล่องเสียง หลอดลมและหลอด
อาหาร 1 

                  

3019836 
ศลัยศาสตร์ตกแตง่และเสริมสร้าง
ใบหน้า 1                   

3019911 
โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและ
ทัว่ไป 2 

                  

3019912 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ ้2                   
3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2                   

3019914 
ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่อง
เสียง หลอดลมและหลอดอาหาร 2 

                  

3019915 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหนา้ 2 

                  

3019916 ศลัยศาสตร์กระดูกใบหนา้                   
3019888 โครงการพิเศษ 1                   
3019988 โครงการพิเศษ 2                   
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
                   ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A    B+   B    C+    C    D+   D  และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์  
                         S หรือ U 
               ระดบับณัฑิตศึกษา การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์  
                    S หรือ U  
 

       2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
           2.1 รายวชิาท่ีเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยาย   ใช้คะแนนข้อสอบ  
           2.2 รายวชิาท่ีเป็นการเรียนการสอนแบบสัมมนา  ใช้คะแนนข้อสอบ  มอบหมายงานให้ท า 
           2.3 รายวชิาท่ีเป็นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบติัหรือภาคสนาม  ใช้คะแนนการสังเกตการปฏิบัติงาน   
   2.4 รายวชิาท่ีเป็นโครงการพิเศษ  ใช้รายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์  
 

       3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
         หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
     ระดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    เกณฑอ่ื์นๆ .................................................................................................................................... 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1  การสัมมนาภาควิชา ฯ จะก าหนดกรอบของอาจารยใ์นแต่ละอนุสาขาวิชา  โดยแต่ละอนุสาขาวชิามีอาจารย์
ไดไ้ม่เกิน 4 ท่าน ยกเวน้อนุสาขาศลัยศาสตร์ศีรษะและคอท่ีอาจมีอาจารยไ์ด ้5-6 ท่าน  
  1.2  การเตรียมอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามกรอบอตัราอาจารยข์องอนุสาขาต่าง ๆ โดยอาจารยใ์นแต่ละอนุสาขา
จะเป็นผูค้ดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามความเหมาะสม และเสนอภาควชิาฯ เพื่อพิจารณารับเป็นอาจารย ์
 1.3  การบรรจุอาจารยใ์หม่ของแต่ละอนุสาขาวิชานั้น  หากยงัไม่เตม็กรอบ มีต าแหน่งวา่งและอนุสาขาวิชาอ่ืนยงั
ไม่พร้อมบรรจุ ให้หวัหนา้อนุสาขาวิชาน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมภาควิชาฯ พิจารณา  หากเต็มกรอบแลว้ไม่มีต าแหน่ง
ว่างและมีอนุสาขาอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นมากกว่าหัวหน้าสาขาวิชาอาจน าเสนอในท่ีประชุมภาควิชาฯ พิจารณาอนุมติัตวั
บุคคลและใหเ้ป็นอาจารยพ์ิเศษไปก่อน  
  1.4  อนุสาขาควรเตรียมอาจารยใ์หม่ใหพ้ร้อมในกรณีท่ีอาจารยข์องอนุสาขาจะเกษียณอายรุาชการ     
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
   2.1.1  อาจารย์ทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะ
แพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เพื่อใหรู้้จกัระเบียบปฏิบติัขององคก์ร  
    2.1.2  อาจารยทุ์กท่านจะตอ้งไดรั้บการฝึกปฏิบติัของแต่ละองคก์ร  
    2.1.3  อาจารยทุ์กท่านจะไดรั้บการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
 2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1  อาจารยไ์ดรั้บพฒันาการวชิาชีพจากอาจารยอ์าวุโสท่ีเป็นพี่เล้ียงในอนุสาขานั้นๆ  
    2.2.2  อาจารยจ์ะไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ปศึกษาต่อในต่างประเทศทุกท่าน  
    2.2.3  อาจารยทุ์กท่านไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความเช่ียวชาญในดา้นลึกโดยเฉพาะงานวิจยั  เพื่อองคค์วามรู้
ใหม่   
    2.2.4  อาจารยทุ์กท่านไดรั้บการส่งเสริมใหท้ างานในสมาคมวชิาชีพต่าง ๆ  และสนบัสนุนใหเ้ป็นผูบ้ริหาร
ของสมาคมนั้น ๆ  
    2.2.5  อาจารยทุ์กท่านไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ปเสนอผลงานวชิาการในท่ีประชุมวชิาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  
    2.2.6  อาจารยทุ์กท่านจะตอ้งมีต าแหน่งทางวิชาการตามท่ีก าหนดในระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
  1.1  มีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร บริหารจัดการ วางแผน
ด าเนินงาน และติดตามผล โดยก าหนดวาระ คุณสมบติั และการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน ตามขอ้บงัคบั
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2551 
 1.2  ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอและจดัท ารายงานการประชุมทุกคร้ัง 
 1.3  มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรสหสาขาวชิาทุกปีการศึกษา 
 1.4  มีการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามปัจจยัคุณภาพต่างๆเทียบกบัแผนงานและน ามาเพื่อทบทวนทิศทางและ
วตัถุประสงคเ์ป็นประจ าก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
       หลกัสูตรฯ จดัตั้งงบประมาณประจ าปีท่ีผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาฯ  และส่งเร่ืองผ่านฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ  โดยมีการสรุป
งบประมาณรายรับรายจ่ายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และคณะกรรมการบริหารภาควชิาฯ  มีการ
ตรวจสอบบญัชีโดยคณะกรรมบริหารคณะฯ ทุกปีงบประมาณ  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
       ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มีหนงัสือและฐานขอ้มูลให้นิสิตสืบคน้  นอกจากน้ีนิสิตยงัสามารถใชส้ถาบนั
วิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได ้ ส าหรับอุปกรณ์ประกอบการเรียนการอนอ่ืนๆ รวมทั้งห้องปฏิบติัการก็มี
ความพร้อม   
   2.2.1  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มีต าราและวารสารทางการแพทยป์ระมาณ  80,000  เล่ม  มีบริการ
สืบคน้ขอ้มูลทางการแพทยด์ว้ยคอมพิวเตอร์  (Medlars / Medline  Search)  และคอมพิวเตอร์ท่ีติดต่อทาง  Internet  
   2.2.2  ห้องสมุดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีต าราประมาณ 120 เล่ม วารสาร 3 รายการ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
   2.2.3  ห้องสมุดแพทยป์ระจ าบา้น  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีต าราประมาณ 80  เล่ม  คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
   2.2.4  ศูนย์การเรียน รู้ด้วยตนเอง  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีวี ดีโอเทป CAI (computer-aid  
instruction)   E –learning   และคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
 มีการส ารวจความตอ้งการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลกัสูตรทั้งจากอาจารยผ์ูส้อนและจากนิสิต  
เป็นประจ าทุกปี โดยส่งรายช่ือหนงัสือใหม่ให้แก่คณาจารยแ์ละนิสิตและจดัท าแผนการสนบัเพื่อการศึกษาและวิจยั
ของนิสิตประจ าปี  โดยจะมีการจดัท างบประมาณเพื่อการจดัหาคอมพิวเตอร์  หนังสือ  และวารสารทางการแพทย์
ทุกปีการศึกษาทั้งน้ีจะมีกระบวนการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าทรัพยากรดงักล่าวไดรั้บการใช้จ่ายอย่างแทจ้ริง  โดยเม่ือ
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ได้รับทรัพยากรท่ีประสงค์สั่งซ้ือเรียบร้อยแล้ว   จะท าการแจ้งกลับแก่ผูแ้จ้งความประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนนั้นต่อไป   
 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
             นอกเหนือจากการส ารวจความต้องการทรัพยากรจากอาจารยแ์ละนิสิตดงัข้างต้นแล้ว  หลักสูตรฯ  ได้
จดัการติดตามทรัพยากรท่ีมีอยู ่ โดยมีการตรวจสอบประโยชน์จากทรพยัากรท่ีมี  และประเมินความพอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่  นอกจากน้ี   การประเมินยงัอาศยัจากผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจยัสนับสนุน
การศึกษา  ซ่ึงจดัด าเนินการโดยภาควชิาฯ  และหน่วยวจิยัสถาบนั  คณะแพทยศาสตร์ทุกปี  
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารยใ์หม ่
       คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ลงมติรับอาจารยใ์หม่ ก่อนท่ีจะส่งให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็น
ผูอ้นุมติัการรับอาจารยใ์หม่  โดยอาจารยท่ี์รับใหม่ตอ้งมีวฒิุทางการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโสต ศอ นาสิกวทิยา 
ไดแ้ก่  วฒิุบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา และวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาความผดิปกติของการส่ือความหมาย   
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
       คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน  จะตอ้งประชุมเพื่อวางแผนการจดัการเรียนการสอน  
การประเมินผล  ตลอดจนการปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  และไดบ้ณัฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ผลการด าเนินของหลักสูตรทุกภาคการศึกษาจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ  เพื่อประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ 
หลกัสูตร  ทั้ งน้ีการพฒันาหลกัสูตรด าเนินการโดยผ่านการประชุมร่วมกนัระหว่างอาจารยใ์นภาควิชา  เพื่อให้
คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการติดตาม  ประเมินและพฒันาหลกัสูตร  การด าเนินงานดงักล่าว  อิงตามผลท่ีไดจ้ากดชันี
บ่งช้ีมาตรฐาน  
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 
       อิงตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเม่ือกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอช่ืออาจารยเ์พื่อเป็น
อาจารยท่ี์สอนบางเวลาหรืออาจารยพ์ิเศษแลว้  ตอ้งมีการตรวจสอบวา่มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั   จากนั้นมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ควรมีทักษะด้านการพิมพ์งาน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน เช่น  Microsoft  Word  และ                          
มีความสามารถในการส่ือสาร  และการติดตามประสานงาน และมีทกัษะทางภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑพ์อใช-้ดี    
 4.2  การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน  
       บุคลากรสายสนบัสนุน  ควรไดรั้บการเพิ่มทกัษะและความรู้เพื่อการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

5.1.1  มีการจดักิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพใหนิ้สิตในดา้นต่างๆ 
5.1.2  มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวชิาการให้นิสิต 
5.1.3  มีการสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์/โครงงานของนิสิตและการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
5.1.4  มีการสนบัสนุนหรือจดัใหมี้กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
5.1.5  มีการประเมินคุณภาพนิสิตเพื่อเป็นขอ้มูลป้อนกลบัในการพฒันาตนเองของนิสิตอยา่งต่อเน่ือง 
5.1.6  มีการจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหค้  าปรึกษาแก่นิสิตท่ีครอบคลุมทั้งในดา้นวชิาการและการด าเนินชีวติ 
5.1.7  มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูท่ี้ประสบความส าเร็จ 
         ในวชิาชีพ 

 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวชิาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  6.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
  6.2  มีการน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความพึงพอใช้ของผูใ้ช้บัณฑิตมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
หลกัสูตรเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพึงประสงคต์ามความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติมากข้ึน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกัสูตรใชต้วับ่งช้ีผลการด าเนินงานของระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU-CQA)ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 

2554 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  

      1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรในแตล่ะปี 3.10 

2. อาจารย์  

     2.1 ร้อยละอาจารยท่ี์ส าเร็จปริญญาเอกในหลกัสูตร 100 
     2.2 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัประเทศตอ่อาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 1:1 
      2.3 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบันานาชาติต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 0.21:1 
     2.4 สดัส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต์่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 10:2 
     2.5 ร้อยละอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาการ  วชิาชีพ 80 
     2.6 ผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต 7.5 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  

     3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวชิาในหลกัสูตรต่อปีการศึกษา 9.0 
     3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีมีการปรับปรุงต่อปี (มีระดบัการปรับปรุง) 30 
     3.3 ร้อยละนิสิตท่ีถูกใหอ้อกกลางคนั (ไม่รวมลาออกกลางคนั) ไม่มี 
     3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาท่ีบณัฑิตใช ้ 3 ปี  
     3.5 ระดบัความพึงพอใจของบณัฑิต 7.0 

4. ปัจจยัสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ  

      4.1 ร้อยละงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการจดัหาหนงัสือและวารสารต่อปีการศึกษา 4 
      4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1:7.5 
      4.3 มูลค่าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัต่อFTES (หกัค่าเส่ือมราคา) 7,391,000: 3,220 
      4.4 ค่าใชจ่้าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ)์ ต่อFTES 7,780,000:3,220 
      4.5 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา 5.5 
      4.6 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี    100 
       4.7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีศึกษาต่อต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บณัฑิตศึกษา คิดเฉพาะบณัฑิตเม่ือเขา้ศึกษายงัไม่ไดท้  างาน) 14.3 
      4.8 รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบณัฑิตไดรั้บ (ร้อยละของจ านวนนิสิตทั้งหมด) ไม่มี 
      4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 4.37 

5. ผลงานวจิยั (หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา)  

      5.1 สดัส่วนการตีพิมพใ์นวารสารในประเทศต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ 0 
      5.2 สดัส่วนการตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้น ๆ 0 
      5.3 ทุนวจิยัจากแหล่งภายนอกต่อจ านวนนิสิตท่ีศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 0 
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หมวดที ่8. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 
       หลกัสูตรฯ มีกระบวนการประเมินกลยทุธ์การสอน  ดงัน้ี  
   1.1.1 นิสิตเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในรายวชิานั้นๆ  
   1.1.2 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตในรายวชิานั้นๆ  
   1.1.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานั้นๆ  
            ภายหลงัการประเมิน  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน  และ
น าผลการประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันากลยทุธ์ิการสอนต่อไป  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
หลกัสูตรมีกระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ดงัน้ี 
1.2.1 นิสิตเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในรายวชิานั้นๆ    
1.2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตในรายวชิานั้น   
1.2.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานั้น ๆ  

   ภายหลงัการประเมิน  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน  และน าผล
การประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันาทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไวต่้อไป 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 หลกัสูตรฯ มีกระบวนการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัผา่นการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัของนิสิตเม่ือส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  และส่งเน้ือหาหลกัสูตรฯ ให้ผูท้รงคุณวุฒิและ/
หรือผูป้ระเมินภายนอกเป็นผูป้ระเมินในภาพรวมหลงัการปรับปรุงหลกัสูตรฯ  ใหม่ทุกคร้ัง  นอกจากน้ี  ให้ผูใ้ช้
บณัฑิตไดป้ระเมินคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรฯ ใหม่ทุกคร้ัง  นอกจากน้ี  ให้ผูใ้ช้บณัฑิตไดป้ระเมินคุณภาพ
ของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน  
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลกัสูตรฯ ตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  โดย
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในท่ีประชุม
คณะกรรมการริหารหลกัสูตรฯ  ในทุกภาคการศึกษา  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 รวบรวมผลการประเมินท่ีไดจ้าก  นิสิต  ผูใ้ช้บณัฑิต  อาจารย ์ และคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  
วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลดงักล่าวเพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์  
 
* หมายถึง หวัขอ้ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ค าอธิบายรายวชิา 
3000851 วทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน                4(4-0-12) 

   ศึกษาความรู้วทิยาศาสตร์การแพทยอ์ยา่งกวา้งขวาง 
   โดยเนน้การน าไปประยกุตใ์ชก้บัการฝึกปฏิบติัทาง 
   การแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาต่างๆ 
     Correlated Basic Medical Sciences         
    CORR BASIC MED SC 

  To give a broad review of the correlated basic sciences with  
   Emphasis on their practical  application in the different specialties  
   of  medicine.  

 3000854 ภาษาองักฤษส าหรับแพทย์            4(4-0-12)      
   พฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยเนน้การใช้ 
   ภาษาในทางการแพทยแ์ละในชีวติประจ าวนั  
     English for Medical Graduates       
    ENG MED GRAD 
   To improve spoken English with emphasis on 
   the use of the language in the medical setting 
   and the daily life. 
 3000855 การบริหารงานวชิาชีพเวชกรรม     2(2-0-6) 
   ศึกษาหลกัการและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารองคก์ร 
   และบุคคล ระเบียบราชการ งบประมาณและความสัมพนัธ์ 
   ระหวา่งบุคลากรในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
     General Administration in Medical Practice    
    GEN ADMIN MED PRAC 
   To study the principles and laws of organization  

management, personnel management, civil 
   service regulation, budgeting and human relations  
    relevant to medical practice. 
 3019710 ศัลยกายวภิาคศาสตร์ และวทิยาศาสตร์พืน้ฐานทาง    4(1-9-6) 

   โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ   
     กายวภิาคท่ีจ าเป็นส าหรับการผา่ตดัหู คอ จมูก และใบหนา้ 
    ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวทิยา สรีรวทิยา ชีวเคมี จุลชีววทิยา 
    และเภสัชวทิยา เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั และพื้นฐาน 
   การผา่ตดัเน้ือเยือ่อ่อนนุ่ม 
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     Surgical Anatomy and Basic Sciences in Otolaryngology -    
     Head and Neck Surgery 
    SUR ANAT SCI OTOL  

    Essential anatomy for ear, nose, throat and face; basic knowledge in  
    pathology, physiology, biochemistry, microbiology and pharmacology;  
    techniques of surgical instrumentation and basic soft tissue surgery. 

   3019711   โสต ศอ นาสิกวิทยาฉุกเฉิน       2(0-6-2) 
     วธีิการวนิิจฉยัและประเมินโรคทางโสต  ศอ  นาสิกวทิยา  
    ในภาวะฉุกเฉิน การรักษาเบ้ืองตน้ การรักษาเฉพาะโรค 
     Otolaryngologic Emergency        

    OTOL EMER 
     Methods of diagnosis and evaluations of otolaryngologic  
    emergency; first aid management; definitive management.  

   3019712  คลนิิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวิทยา    4(0-12-4) 
    การวนิิจฉยัโรคทางโสต ศอ นาสิกวทิยา โดยการซกัประวติั ตรวจร่างกาย 
    ตรวจพิเศษ และตรวจทางห้องปฏิบติัการ การรักษาโดยใชย้าและการผา่ตดั 
    การป้องกนัและการรักษาโรคแทรกซอ้น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย 
     Clinics and Surgery in Otolaryngology      
     CLIN SUR OTOL  
     Diagnosis of otolaryngologic diseases by history taking, physical  
   examination, special tests and laboratory investigations; drug therapy;  
    surgical treatment; prevention and management of complications;  
    physical rehabilitation. 

            3019713   โสตสัมผสัวทิยาและความผดิปกติทางการพูด      2(1-3-4) 
     ระบบการไดย้นิ การตรวจการไดย้นิ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการไดย้นิ 
   การพูดและความผดิปกติทางการพูด การตรวจวนิิจฉยัและการประเมิน 
    การพูดท่ีผดิปกติ การแกไ้ขฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูด 
    Audiology and Speech Pathology      
    AUD SPEECH PATHO 
    Hearing system; hearing evaluations; hearing rehabilitation; speech and  
    speech disorders; diagnosis and evaluation of speech disorders; speech  
    therapy and rehabilitation. 

         3019714  ห้องปฏิบัติการทางโสต ศอ นาสิกวทิยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ  2(0-6-2) 
    หอ้งปฏิบติัการทางโสตประสาทวทิยา นาสิกวทิยา วทิยาภูมิแพแ้ละ 
    วศิวกรรมเน้ือเยือ่ หอ้งปฏิบติัการเพื่อศึกษากระดูกเทมพอราล 
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     Laboratory in Otolaryngology-Head and Neck Surgery   
   LAB OTOL HN SUR 
   Laboratory in neurotology, rhinology, allergology and tissue  
   engineering; laboratory for temporal bone study. 
 3019831  วทิยาศาสตร์คลนิิกประยุกต์ทางโสต ศอ นาสิกวทิยา-    1(1-0-3) 
    ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ 
     ศลัยกายวภิาคศาสตร์ พยาธิวทิยา รังสีวนิิจฉยั รังสีรักษาและวศิวกรรม 
   เน้ือเยือ่ในการดูแลรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิกวทิยาและโรคเก่ียวกบั 
    ศีรษะ 
    Applied Clinical Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery   

 APP CLIN SCI OTOL 
     Surgical anatomy, pathology, radio-diagnosis, radiotherapy and tissue 
   engineering in management of otolaryngologic, head and neck diseases. 
 3019832 โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทัว่ไป 1     4(1-9-6) 
    พยาธิสรีรวทิยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉยัแยกโรค การสืบคน้  
    การรักษาเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีโรค/ภาวะผดิปกติทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 
    ท่ีพบบ่อยและไม่ซบัซอ้นโดยการใชย้า 
    Pediatric and General Otolaryngology I     
    PED GEN OTOL I 
    Pathophysiology, pathogenesis, differential diagnosis, investigations,  
    medical therapy of common, uncomplicated otolaryngologic diseases /  
    disorders in children and adults. 
 3019833 นาสิกวทิยาและวทิยาภูมิแพ้ 1       2(1-3-4) 
     พยาธิสรีรวทิยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉยัแยกโรค การตรวจ 

   ดว้ยเอ็นโดสโคป การสืบคน้ การทดสอบภูมิแพ ้การรักษาโรคจมูก  
    โพรงอากาศรอบจมูก และโรคภูมิแพข้องจมูกท่ีพบบ่อยโดยการใชย้า 
     Rhinology and Allergology I      
    RHINOL ALLER I 
    Pathophysiology, pathogenesis, differential diagnosis, endoscopic  
    examination, investigations, tests for allergy and medical therapy  
    for common diseases of nose, paranasal sinuses and nasal allergy. 
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 3019834 โสตวทิยาและโสตประสาทวิทยา 1       2(1-3-4) 
    พยาธิสรีรวทิยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉยัแยกโรค การสืบคน้ 
    ความผดิปกติของหูและกระดูกเทมพอราล การตรวจระบบการทรงตวั  
    และการไดย้นิการตรวจประสาทเฟเชียล การผา่ตดัรักษาโรคของหูชั้นนอก 
    และหูชั้นกลาง 
     Otology and Neurotology I       
     OTO NEURO I 
     Pathophysiology, pathogenesis, differential diagnosis, investigations of  
    ear and temporal bone disorders; vestibular and facial nerve function  
    tests; surgical management of diseases of external and middle ears. 
 3019835  ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม   4(1-9-6) 
    และหลอดอาหาร 1  
   พยาธิสรีรวทิยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉยัแยกโรค การสืบคน้และ 
    การรักษาโรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ ความพิการแต่ก าเนิดบริเวณศีรษะ คอ  
    กล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร กอ้นชนิดไม่ร้ายแรงของต่อมธยัรอยด์ 
    และต่อมน ้าลาย การตรวจกล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหารดว้ยกลอ้ง 
   เอน็โดสโคป การตรวจวนิิจฉยัการนอนกรน 
    Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology I  
     HN SURG LBE I 
    Pathophysiology, pathogenesis, differential diagnosis, investigations and   
    management of cancer, infection and congenital disorders of head, neck,  
    larynx, trachea, bronchi and esophagus; benign mass of thyroid and salivary  
    glands, endoscopic examinations of larynx, trachea, bronchi and esophagus, 
    snoring disorder. 
 3019836  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 1     2(1-3-4) 
    คพัภวทิยาและกายวภิาค แนวคิดเก่ียวกบัความงามของใบหนา้ พยาธิสรีรวทิยา 
      พยาธิก าเนิดของโรค การวนิิจฉยัแยกโรค การสืบคน้ และการดูแลรักษาความ 
    พิการแต่ก าเนิด การบาดเจบ็ของใบหนา้ เทคนิคการดูแลแผลสด การรักษา 
    แผลเป็น และการผา่ตดัรอยโรคขนาดเล็กบนใบหนา้ 
     Facial Plastic and Reconstructive Surgery I      
     FAC PLSTC SURG I 
    Embryology and anatomy, beauty concept of face; pathophysiology,  
    pathogenesis, differential diagnosis, investigations and management of  
    congenital anomaly and trauma of face; techniques in management of fresh  
    wound, scar and surgical removal of small facial lesions. 
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 3019911 โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทัว่ไป 2     3(0-9-3) 
    การรักษาเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีโรค/ภาวะผดิปกติทางโสต ศอ นาสิกวทิยา 
    ท่ีพบบ่อยโดยการใชย้าหรือการผา่ตดั 
     Pediatric and General Otolaryngology II    
     PED GEN OTOL II 
     Medical therapy and surgical management of common otolaryngologic  
    diseases/disorders in children and adults. 
 3019912 นาสิกวทิยาและวทิยาภูมิแพ้ 2         2(0-6-2) 
     การรักษาโรคจมูกและโพรงอากาศรอบจมูกดว้ยการใชย้าหรือการผา่ตดั 
    รวมถึงการใชเ้อน็โดสโคปจากภายนอก อิมมูโนบ าบดั การตรวจวนิิจฉยั 
    และรักษาบริเวณฐานกะโหลกศีรษะดา้นหนา้โดยการใชย้าหรือการผา่ตดั 
     Rhinology and Allergology II       
    RHINOL ALLER II 
    Medical therapy and surgical management of diseases of nose, paranasal  
    sinuses with endoscope and external approach; immunotherapy; diagnosis 
    and management of diseases of the anterior skull base. 
 3019913 โสตวทิยาและโสตประสาทวิทยา 2       2(0-6-2) 
    การดูแลรักษาโรคและความผดิปกติของหูและกระดูกเทมพอราล  
    การรักษาโรคเวยีนศีรษะ สูญเสียการไดย้นิ 
    การผา่ตดักระดูกมาสตอยด ์หูชั้นใน เส้นประสาทเฟเชียลและบริเวณ 
    ฐานกะโหลกศีรษะดา้นหลงัและดา้นขา้ง การฝังประสาทหูเทียม 
    Otology and Neurotology II        
     OTO NEURO II 
     Management of ear and temporal bone diseases and disorders;  
    surgery of mastoid, inner ear , facial nerve and posterolateral skull base; 
    cochlear implantation. 
 3019914  ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม  4(0-12-4) 
    และหลอดอาหาร 2  
   การรักษาโรคเน้ืองอกและมะเร็งบริเวณศีรษะ คอ กล่องเสียง หลอดลม 
    และหลอดอาหาร โดยการใชย้าหรือการผา่ตดั รวมถึงการใชเ้อน็โดสโคป 
   รักษาโรคดว้ย 
      Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology II  
     HN SURG LBE II 
    Medical and surgical management including endoscopic treatment of benign    
     and malignant tumors of head, neck, larynx, trachea, bronchi and esophagus. 
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 3019915  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2    2(0-6-2) 
    เทคนิคการเสริมสร้างภาวะวิรูปของใบหนา้จากการผา่ตดั การบาดเจบ็ และ 
   การติดเช้ือ เทคนิคการผา่ตดัตกแต่งแผลเป็น การผา่ตดัรอยโรคขนาดใหญ่ 
   บนใบหนา้ การตกแต่งจมูก ใบหู เปลือกตา และใบหนา้โดยการผา่ตดั 
     Facial Plastic and Reconstructive Surgery II     
    FAC PLSTC SURG II 
     Techniques of reconstruction for facial defects from surgery, trauma, 
   Infection; techniques of scar revision; surgical removal of large facial 
   lesions; plastic surgery of nose, pinna, eyelids and face. 
 3019916  ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า      2(0-6-2) 
    กายวภิาคของกระดูกใบหนา้ พยาธิสรีรวทิยา พยาธิก าเนิดของโรค  
    การวนิิจฉยัแยกโรค การสืบคน้ การรักษากระดูกใบหนา้หกัชนิดต่างๆ 
   โดยการงดัและการเปิดแผลผา่ตดั 
     Maxillofacial Surgery         
     MAXILLO SURG  
    Anatomy of facial bones; pathophysiology, pathogenesis, differential  
    diagnosis, investigations and surgical management of facial fractures with 
    close nad open reduction. 
 3019888  โครงการพเิศษ 1       3(0-0-12) 
     ทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะงานวจิยัใหม่ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ  
    การเสนอโครงร่างงานวจิยัทางคลินิกโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
     Special Project I        
     SPECIAL PROJECT I 
     Review of current researches of interest; presentation of clinical research  
    proposals to the committee under supervision of a research advisor. 
 3019988 โครงการพเิศษ 2       3(0-0-12) 
     การด าเนินงานวิจยัทางคลินิก การเขียนรายงานและส่งตน้ฉบบัในเวลา 
    ท่ีก าหนด การเสนอผลงานวิจยัในการประชุมประจ าปีทางการแพทย ์
     Special Project II       
    SPECIAL PROJECT II 
     Conducting clinical research writing reports and submitting articles to the  
    committee; oral presentation in the annual scientific meeting. 
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ภาคผนวก ข 

 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอด
หลกัสูตร  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทาง
วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกสาขาวชิาโสต 
ศอ นาสิกวทิยา  54 หน่วยกิต  

คงเดิม  

1. หมวดวชิาบังคับ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทาง
วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  สาขาวชิาโสต 
ศอ  นาสิกวทิยา มีรายวชิาบงัคบั จ  านวน 54 
หน่วยกิต  
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  
สาขาวชิาโสต  นาสิก ลาริงซ์วทิยา  ไดรั้บ
การยกเวน้การเรียนรายวชิาบงัคบัจ านวน              
18 หน่วยกิต  

-คงเดิม 
 
 
 
-ยกเลิก 

2. หมวดวชิาเลือก  ไม่มีวชิาเลือก   คงเดิม 
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เปรียบเทยีบรายวชิาระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร              
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 54 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน  54 หน่วยกิต 
- รายวิชาบงัคบั   54 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ผู ้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิกสาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ไดรั้บการยกเวน้การเรียนรายวิชา
บงัคบั จ  านวน 18 หน่วยกิต  

 
คงเดิม 
 
 
ยกเลิกคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวฒิุ
ประกาศนียบตัรบนัฑิตฯ สาขาวิชาโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา 

ส าหรับผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
สาขาวชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา   
รายวชิาบังคบั                                                                                   36  หน่วยกติ  
3019831   วิทยาศาสตร์คลินิกประยกุตท์างโสต ศอ นาสิกวิทยา-           (1) 
                 ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ  
3019832  โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทัว่ไป 1    (4) 
3019833  นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ ้1      (2) 
3019834  โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1      (2) 
3019835  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม   (4) 
                และหลอดอาหาร 1  
3019836  ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 1    (2) 
3019888  โครงการพิเศษ 1      (3) 
3019911  โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทัว่ไป 2    (3) 
3019912  นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ ้2        (2) 
3019913  โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2      (2) 
3019914  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม   (4) 
               และหลอดอาหาร 2  
3019915  ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 2   (2) 
3019916  ศลัยศาสตร์กระดูกใบหนา้     (2) 
3019988  โครงการพิเศษ 2      (3) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ยกเลกิ 
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เปรียบเทยีบรายวชิาระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ส าหรับผู้ส าเร็จหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
รายวชิาบังคบั                                                                             54 หน่วยกติ 
3000851   วิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน                 (4) 
3019710   ศลัยกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทาง               (4) 
                 โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ   
3019711   โสต ศอ นาสิกวิทยาฉุกเฉิน                   (2) 
3019712   คลินิกและศลัยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวิทยา                       (4) 
3019713   โสตสมัผสัวิทยาและความผิดปกติทางการพดู                 (2) 
3019714   ห้องปฏิบติัการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา-ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ   (2) 
3000854*  ภาษาองักฤษส าหรับแพทย ์                  (4) 
3000855*  การบริหารวิชาชีพเวชกรรม                 (2) 
หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกติ ประเมินผลเป็น S/U 
 
3019831   วิทยาศาสตร์คลินิกประยกุตท์างโสต ศอ นาสิกวิทยา-                 (1) 
  ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ 
3019832   โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทัว่ไป 1                (4) 
3019833   นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ ้1                   (2) 
3019834   โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1                                   (2) 
3019835   ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม               (4) 
                 และหลอดอาหาร 1  
3019836   ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 1                (2) 
3019888   โครงการพิเศษ 1                                   (3) 
3019911   โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทัว่ไป 2                (3) 
3019912   นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ ้2                    (2) 
3019913   โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2                  (2) 
3019914   ศลัยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม               (4) 
  และหลอดอาหาร 2  
3019915   ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้ 2                (2) 
3019916   ศลัยศาสตร์กระดูกใบหนา้                                   (2) 
3019988  โครงการพิเศษ 2                                    (3)  

ส าหรับผู้ส าเร็จหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม         
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงเสาวรส  ภทรภกัด์ิ (อศัววิเชียรจินดา) 
(Saowaros  Patarapak) 

 
 คณุวฒิุ 
 แพทยศาสตรบณัฑติ  มหดิล    พ.ศ. 2528 
 ว.ว. โสต ศอ นาสกิวทิยา  แพทยสภา   พ.ศ. 2534 
 Certificate in Fellowship   University of Toronto  พ.ศ. 2537 
 (Neurotology)     Canada 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวชิาการ 
1. Rutka J, Asawavichianginda S. Ear Disease (ต าราโรคห)ู Holistic Publishing Co., 2000. จ านวน 

178 หน้า 
2. Rutka J. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). In: Asawavichianginda S, Isipradit P,  

Rutka J, eds. The 2nd Asia-Pacific Neurotology Update 2000. Chulalongkorn University Printing 
House, 2000: 14-18 

3. Asawavichianginda S. Current Management in Sensorineural Hearing Loss. In: Yaisawang S, 
Suppitiporn S, eds. Proceeding of the 40th Annual Scientific Meeting of Faculty of Medicine, 
Chulalongkorn University, T.P. Printing Co., 1999: 39-51 

4. Asawavichianginda S. Approach to the Dizzy Patient. In: Yaisawang S, Tayanithi P, eds. 
Handbook for General Practice and Family Physician. Bangkok, VC Service Center 1997: 393-402 

5. Asawavichianginda S. Recent Vestibular Tests. In: Pisankonatakul P, Jindamporn A, eds. 
Proceeding of the 39t Annual Scientific Meeting of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 
T.P. Printing Co., 1998: 203-10 

6. Charusripan P, Patarapak S. Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. Thai Journal of 
Otolaryngology Head and Neck Surgery , Vol. 12 No. 3 (July-September) 2011; 125-33 

งานวจิยั 

1. Kitichowanun (Asawavichianginda) S, Kurowat Y, Vaewvichit K, Cutchavaree A. Intrathoracic 
complications of Ludwig’s angina. Chula Med J 1991 Mar; 35(3): 163-67 

2. Asawavichianginda S, Supiyaphun P. Evaluation and management of the dizzy patient. Chula 
Med J 1992 Apr; 36(4): 241-248 

3. Asawavichianginda S, Supiyaphun P, Boonrod M, Chochaipanichnon L. Noise-induced hearing 
loss. Chula Med J 1993 37(6): 365-74 
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4. Supiyaphun P, Hirunwiwatkul P, Asawavichianginda S, Wadwonghtam W. Intracordal injection 
with autogenous fat: preliminary study of a cases. Chula Med J 1993 Jul; 37(7): 451-460 

5. Asawavichianginda S. Otosyphilis. Chula Med J 1996 Aug; 40(8): 617-22 
6. Asawavichianginda S, Hawke M, Rutka J. Otitis media: common cause of a painful ear. 

Canadian Journal of Diagnosis 1994; 11(10): 22-36 
7. Isipradit P, Asawavichianginda S, Luangpitakchumpon P. Transient evoked otoacoustic emission 

in Thai adults: a preliminary reports. Chula Med J 1996 Aug; 40(8): 659-65 
8. Makhachen N, Supiyaphun P, Asawavichianginda S. Hearing result from the mastoid surgery of 

non-complicated chronic middle ear infection: A comparative study between canal wall up 
mastoidectomy and canal wall down mastoidectomy with tympanoplasty. Chula Med J 1997; 41(8): 
565-74 

9. Asawavichianginda S, Vaewvichit K, Taechoran C. Cerebellopontine angle meningiomas with 
primary otologic symptoms. J Med Assoc Thai 1997; 80(9): 603-8 

10. Asawavichianginda S, Fujimoto M, Mai M, Rutka J. The prevalence of head shake nystagmus 
according to their diagnosis in a dizzy unit. The Journal of Otolaryngology 1997; 26(1) 

11. Asawavichianginda S, Teerasut K. Intratympanic gentamicin treatment for disabling Meniere’s 
disease: a preliminary report. Chula Med J 1998; 42(3): 173-81 

12. Asawavichianginda S, Fujimoto M, Mai M, Desroches H, Rutka J. Significance of Head-shaking 
nystagmus in the evaluation of the dizzy patient. Acta Otolaryngol (stockh) 1999; suppl 540: 27-33 

13. Asawavichianginda S, Isipradit P, Snidvongs K, Supiyaphun P. Canalith repositioning for benign 
paroxysmal positional vertigo: A randomized, controlled trial. ENT Journal 2000; 79(9): 732-7 

14. Asawavichianginda S. Dizziness and vertigo. Neurology J Thai 2004; 4(1): 26 

15. Isipradit P, Asawavichianginda S, Keelawat S. Carcinoid tumor of the middle ear. J Med Assoc 
Thai 2007 Apr; 90(4): 805-8 

16. Asawavichianginda S. How I do it? Repositioning maneuver for BPPV. Thai Journal 
Otolaryngology Head Neck Surgery 2008; 9(4): 34-7 

17. Patarapak S. Chulalongkorn Vestibular Balance Exercise (C.U. Vestibular Balance Exercise) Thai 
Journal Otolaryngology Head Neck Surgery 2010; 11(4): 128-33 

18. Uranakan B, Engkawisan T, Patarapak S. Accuracy of electrocochleography in diagnosis of 
Meniere’s disease. Thai Journal Otolaryngology Head Neck Surgery 2010; 11(4): 140-6 

ต ารา 

เสาวรส  ภทรภกัดิ ์และคณะ (2557). โสตประสาทวทิยา. กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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รองศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระกอบเกียรติ  หิรญัวิวฒัน์กลุ 
(Prakobkiat Hirunwiwatkul) 

 
  คณุวฒิุ 
  แพทยศาสตรบณัฑติ   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   พ.ศ. 2529 
  วว. สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา แพทยสภา    พ.ศ. 2535 
  Postdoctoral fellowship           Stanford University     พ.ศ. 2542 
    in Otolaryngology            Medical Center USA   
 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวจิยั 

1. Supiyaphun P, Sawetratanastien S, Kerekanjanarong V, Hirunwiwatkul P. Homograft 
myringoplasty-controlled button technique: a preliminary report. (1996) Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihetthangphaet, 79 (3), pp. 161-5.  

2. Supiyaphun P, Sawetratanastien S, Kerekanjanarong V, Hirunwiwatkul P. Homograft 
Myringoplasty-Controlled Button Technique: A Preliminary Report (1996) Journal of the Medical 
Association of Thailand, 79 (3), pp. x5-164.  

3. Supiyaphun P, Decha W, Kerekhanjanarong V, Hirunwiwatkul P. Auricular pseudocysts: A 
treatment with the Chulalongkorn University vacuum device (2001) Otolaryngology - Head            
and Neck Surgery, 124 (2), pp. 213-16.  

4. Hirunwiwatkul P. Pain-relieving effect of local steroid injection in uvulopalato-pharyngoplasty 
(2001) Journal of the Medical Association of Thailand, 84 (SUPPL. 1), pp. S384-90.  

5. Hirunwiwatkul P, Chantranuwat C, Tumwasorn S, Sirichai U. A comparative study of diagnostic 
tests for tuberculous lymphadenitis: Polymerase chain reaction vs histopathology and clinical 
diagnosis (2002) Journal of the Medical Association of Thailand, 85 (3), pp. 319-26.  

6. Keelawat S, Hirunwiwatkul P, Thanakit V. Recurrent epistaxis from an intranasal glomus tumor: 
The 22nd case report (2004) Journal of the Medical Association of Thailand, 87 (4), pp. 442-5. 

7. Hirunwiwatkul P. Radiofrequency tissue volume reduction: Suggested treatment for lymphatic 
malformation (2004) Journal of the Medical Association of Thailand, 87 (7), pp. 834-8.  

8. Hirunwiwatkul P, Aeumjaturapata S, Oraphin P. Results of temperature-controlled radiofrequency 
tissue volume reduction for the turbinate hypertrophy (2004) Journal of the Medical Association of 
Thailand, 87 (SUPPL. 2), pp. S91-4.  
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9. Hirunwiwatkul P. Efficacy and adverse effects of Xanthane nasal solution as treatment of primary 
snoring (2008) Asian Biomedicine, 2 (3), pp. 189-93. 
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