
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 
1. รหัสวิชา (Course Number)   3019604 
2. จ านวนหน่วยกิต (Course Credit) 4 
3. ช่ือวิชา (Course Title) อายรุเวช โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
4. คณะ/ภาควิชา (Faculty / Department) คณะแพทยศาสตร์/ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
5. ภาคการศึกษา (ต้น/ปลาย/ฤดูร้อน)  Semester (First / Second / Summer)  Year Course 
6. ปีการศึกษา (Academic Year) 2553 
7. ช่ือผู้สอน (รายวิชาท่ีมีผู้สอนหลายคน ระบุช่ืออาจารย์ผู้ร่วมสอนทุกคน) (Instructor / Academic 
Staff) 

1.    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศริิพรชยั  ศภุนคร  
2.    รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินยั  แวดวงธรรม    
3.    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวรส  ภทรภกัดิ ์    
4.    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรต ิ หิรัญวิวฒัน์กลุ  
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชยั  คีรีกาญจนะรงค์   
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มทรัพย์  อิสีประดฐิ  
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด  เอ่ียมจตรุภทัร    
8. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสพุินดา  ชสูกลุ                
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นายแพทย์ถนอม  บรรณประเสริฐ   
10. ผศ.ดร.นพ.มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์  
11. อาจารย์นายแพทย์ณปฎล  ตัง้จาตรุนต์รัศมี    
12. อาจารย์แพทย์หญิงเปรมสดุา  สมบญุธรรม    
13. อาจารย์แพทย์หญิงภาณินี   จารุศรีพนัธุ์     
14. อาจารย์แพทย์หญิงภทัร์นฤน  มหธันสกลุ    
15. อาจารย์แพทย์หญิงนทมณฑ์  ชรากร     
16. อาจารย์นายแพทย์เจษฎา   กาญจนอมัพร 
17. อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา  โกวิทวิบลู 
18.อาจารย์นายแพทย์วรวรรธน์  ระหวา่งบ้าน 
 
8. เงื่อนไขรายวิชา (Condition) 
 8.1 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Prerequisite)  Ambulatory 



 8.2 วิชาบงัคบัร่วม (Corequisite)  ไมมี่ 
 8.3 วิชาควบ (Concurrent) ไมมี่ 
9. สถานภาพของวิชา (วิชาบังคับ/วิชาเลือก)  Status (Required / Elective)  วิชาเลือก 
10. ช่ือหลักสูตร (Curriculum) หลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต (ปรับปรุง 2545) 
11. วิชาระดับ (Degree)  ปริญญาตรี 
12. จ านวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห์ (Hours / Week) 
 - สอนบรรยาย 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
 - สอนปฏิบตัิ 6 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
 - ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
13. เนือ้หารายวิชา (Course Description) 

  พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา ระบาดวิทยาคลินิก อาการและอาการแสดง การตรวจ
ทางห้องปฏิบตักิาร การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การสัง่การรักษาอย่างสมเหตผุลส าหรับโรคของจมกู
และโรคทางโสตประสาท โดยเน้นหลกัการดแูลรักษาเบือ้งต้น ทกัษะการสมัภาษณ์ประวตัแิละการตรวจ
ร่างกายด้วยเคร่ืองมือพืน้ฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และการใช้เคร่ืองมือตรวจพิเศษด้านจมกูและ
โสตประสาท 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 
 14.1. วตัถปุระสงค์ทัว่ไปและ/หรือวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม (Learning Objectives / Behavioral 
Objectives) : ผู้ เรียนมีความเข้าใจในพยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา ระบาดวิทยาคลินิก 
อาการและอาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การวินิจฉยั การวินิจฉัยแยกโรค การสัง่การรักษา
อยา่งสมเหตผุลส าหรับโรคของจมกูและโรคทางโสตประสาท โดยเน้นหลกัการดแูลรักษาเบือ้งต้น 
ทกัษะการสมัภาษณ์ประวตัแิละการตรวจร่างกายด้วยเคร่ืองมือพืน้ฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
และการใช้เคร่ืองมือตรวจพิเศษด้านจมกูและโสตประสาท 
 14.2 เนือ้หารายวิชาตอ่สปัดาห์ (Learning Contents) 

 Lecture 
 Sinusitis 
 Basic approach to vertigo 
 Endoscopic examination 
  Vestibular function test / Hearing test 

 Skills 
 Endoscopic examination 
 Vestibular function test / Hearing test 



 14.3 วิธีจดัการเรียนการสอน (Method) 

 สอนแบบบรรยาย 

 สอนภาคปฏิบตัิ ท่ีแผนกผู้ ป่วยนอก , หอผู้ ป่วยใน 

 สอนในคลินิกเฉพาะทาง : Neurotology Clinic, Audiology Clinic และ Rhinology Clinic 

 เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 Case discussion 
 14.4 ส่ือการสอน (Media) 

 PowerPoint Presentation 

 Anatomy Model ตา่งๆ 

 เคร่ืองมือตรวจโรคในคลินิกเฉพาะทาง 

 ต ารา หนงัสือในห้องสมดุของคณะ 
 14.5 การมอบหมายงาน ผา่นระบบเครือข่าย (Assignment through Network System) 

 ไมมี่ 
 14.6 การวดัผลการเรียน (Evaluation) 

 Letter Grade (A,B+ ,B, C+,C , D+ ,D ,F ) 

 รายละเอียดการให้คะแนน 

 การประเมินจากอาจารย์ 50% 

 Investigation Skill 25% 

 Case Report Presentation 25% 
15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ (Reading List)  

15.1 หนงัสือบงัคบั (Required Text) 

 เอกสารประกอบการสอน ภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์  

15.2 หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ (Supplementary Texts) 
15.3 บทความวิจยั/บทความวิชาการ (ถ้ามี)  Research Articles / Academic Articles (If any) 
15.4 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง (Electronic Media or Websites) 

 http://ent.md.chula.ac.th 
16. การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) โปรดระบกุารด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

16.1 การประเมินการสอน 

 ใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์ (Blackboard) 



16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครัง้ท่ีผา่นมา  

 ปรับปรุงเนือ้หาใน PowerPoint Presentation 

 ปรับปรุงตาราง activity  
16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ท่ีเสริมสร้างคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ได้ด าเนินการคณุลกัษณะด้านสตปัิญญา / ทกัษะวิชาชีพ  
 


