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หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
สาขาวิชา โสต ศอ นาสิ กวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Otolaryngology

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่ อปริญญา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ภาษาไทย : อักษรย่อ)
ป. บัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม)
Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences
(ภาษาอังกฤษ: อักษรย่อ) Higher Grad. Dip. of Clin. Sc.
*2.2 ชื่ อสาขาวิชาทีร่ ะบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : Otolaryngology
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี )
แบบเอกเดี่ยว
Major : ....................................................................................................................
แบบเอกคู่
Major : ....................................................................................................................
แบบเอก-โท
Major : ....................................................................................................................
Minor : .......................................................................................................
แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program
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3.2 ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ  หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ
เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรพิเศษ
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร 54 หน่วยกิต

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ  ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใ่ ช้  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษา..................
ภาษาไทยและภาษา..........
5.3 การรับเข้ าศึกษา  นิสิตไทย
นิสิตต่างชาติ
รับทั้งสองกลุ่ม
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา หน่ วยรังสี
วินิจฉัย และหน่ วยรั ง สี รัก ษา ภาควิช ารั งสี วิทยา และภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยให้นิสิตออกไปฝึ กฝน เรี ยนรู ้กายวิภาคบริ เวณศีรษะและคอที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ให้
นิ สิ ตออกไปฝึ กปฏิ บ ตั ิงานในหออภิ บาลของภาควิชาวิสัญญี วิทยา โดยการควบคุ มดู แลของอาจารย์ประจา
ภาควิชาดังกล่าว ส่ วนภาควิชารังสี วทิ ยา ได้มีความร่ วมมือกันในลักษณะการจัดประชุมร่ วมกันระหว่างโสต ศอ
นาสิ กแพทย์กบั รังสี แพทย์ ในด้านรังสี วินิจฉัยของโรคทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา และด้านรังสี รักษา ในผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งบริ เวณศีรษะและคอ
ภาควิชาต่างๆ ที่ กล่ าวแล้วทั้งหมดได้ร่วมมื อจัดส่ งอาจารย์มาเป็ นวิท ยากรบรรยายในหัวข้อ
สาคัญต่างๆ ตามคาเชิญด้วย
นอกจากนี้ ภาควิชายังส่ งนิ สิตเข้าปฏิ บตั ิงานในห้องปฏิ บตั ิ การ tissue engineering เพื่อฝึ กฝน
นิสิตให้มีความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ ใหม่ๆ
5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สถาบัน การศึ ก ษาในประเทศ ได้แก่ ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์ วิท ยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
กองโสต ศอ นาสิ กกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาล
ระยอง เป็ นต้น
มู ลนิ ธิหู คอ จมู ก ชนบท ร่ วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิท ยา จัดทาโครงการนานิ สิ ตออก
ปฏิ บตั ิงานผ่าตัดโรคหู น้ าหนวกนอกสถานที่ในโรงพยาบาลของต่างจังหวัด โดยการควบคุมของอาจารย์ของ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา แพทย์หูคอจมูกประจาโรงพยาบาลอื่น ๆ จานวน 3 ครั้งต่อปี
นอกจากนี้ หลักสู ตรจะมี ความร่ วมมือกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่ งประเทศไทย
ใการจัดกิ จกรรมวิช าการร่ วมกันระหว่างสถาบันฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ ก วิทยาของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา
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นคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มหาวิท ยาลัย
นวมินทราธิราช จานวน 10 ครั้งต่อปี โดยแต่ละสถาบันจะผลัดกันเป็ นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี
อนึ่ ง ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่ งประเทศไทย ยังจัดอบรมวิชาการระยะสั้น Basic
Sciences in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ให้ แ ก่ นิ สิ ตชั้ นปี ที่ 1 เรื่ อง Clinical otolaryngology –
Head and Neck couse สาหรับ แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 2 และเรื่ อง Comprehensive Otolaryngology-Head
and Neck Surgery Courseให้แก่นิสิตชั้นปี ที่ 3 รวมทั้งให้นิสิตเข้าร่ วมประชุ มวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยฯ
ปี ละ 2 ครั้ง
สุ ดท้าย ภาควิชาจะจัดหาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไปที่มีจานวนผูป้ ่ วยเพียงพอ และมี
บุคลากรที่สามารถให้การฝึ กอบรมนิ สิตได้ เพื่อส่ งนิ สิตออกไปปฏิ บตั ิงานเพิ่มประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อย่าง
น้อย 1 เดือนตลอดหลักสู ตร อาทิ โรงพยาบาลชลบุรี,โรงพยาบาลระยอง เป็ นต้น
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเดียว
ปริ ญญาร่ วม ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...................................................................................................
2 ปริ ญญา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...................................................................................................
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่
กาหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
ระบบตรี ภาค

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย
ปี การศึกษา............
ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา.................

 หลักสู ตรปรับปรุ ง

กาหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค
ระบบตรี ภาค

 ภาคการศึกษาต้น

ปี การศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา.........

6.2 การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.2.1 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร
ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........
6.2.2 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ........
6.2.3 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่............. วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ........
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
- แพทย์
- แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
- อาจารย์แพทย์
9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
เลขประจาตัวประชาชน
ทางวิชาการ
แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์* รองศาสตราจารย์
3 1012 00096 79 1

นายแพทย์เพิม่ ทรัพย์
อิสีประดิฐ*
3 1021 01992 373

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

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

3

ดร. นายแพทย์หม่อมหลวง
กรเกียรติ์ สนิทวงศ์*
3 1009 04317 13 1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พ.บ.
ว.ว.
Certificate
อว.

Clinical Fellowship

Ph.D

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ ก
วิทยา
Neurotology
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ ก
วิทยา
Neurotology
and Skull Base
Surgery
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ ก
วิทยา
Mini MBA in
Health (จุฬาฯ)
ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
และเสริ มสร้าง
ใบหน้า
Rhinology and
endoscopic skull
base surgery
Rhinology and
Skull Base Surgery

สาเร็ จการศึกษา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ม.มหิ ดล
2528
แพทยสภา
2534
University of
Toronto
จุฬาฯ
แพทยสภา

2537

Washington
University,
USA

2541

จุฬาฯ
แพทยสภา

2533
2539

จุฬาฯ

2546

แพทยสภา

2549

Mcquarie
University,
Australia
Mcquarie
University,
Australia

2556

2531
2537

2556
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ภายในมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ภายนอกมหาวิทยาลัย ฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยาของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กองโสต ศอ นาสิ กกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
โรงพยาบาลราชวิถี ,โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลชลบุรี เป็ นต้น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของ
มนุ ษย์และมี ผลกระทบต่อสุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้ปัญหาสุ ขภาพของผูป้ ่ วยหู คอ
จมูก ในปั จจุบนั แตกต่างจากในอดีต โรคติดเชื้ อลดลง ในขณะเดียวกันพบโรคเรื้ อรัง โรคมะเร็ งและซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้ น โรคจากพฤติ กรรมและสิ่ งแวดล้อม มี จานวนเพิ่มสู งขึ้ นอย่างมาก อีกประการหนึ่ งคือ การนา
เครื่ องมื อที่ ทนั สมัยและเทคโนโลยีราคาแพงมาใช้กนั มากขึ้ น ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ย่อมส่ งผลต่อการ
วางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรฯ เพื่อให้โสต ศอ นาสิ กแพทย์ มีความสามารถให้การดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพทาง
โสต ศอ นาสิ ก ในปั จจุบนั นี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
11.2 สถานการณ์ หรื อ การพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม ในสั งคมของความเสมอภาคและข้อมู ล
ข่าวสารทาให้มีปัญหาการร้องเรี ยนมากขึ้น ดังนั้นการมีความรู ้และทักษะในเรื่ องเกี่ยวกับการสื่ อสาร กฎหมาย
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พจึงมี ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู ้ ทางวิชาชี พ นอกจากนี้ ความรู ้ ทาง
วิช าชี พ ในปั จจุ บ นั มี ม ากมายและเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แพทย์จึงควรต้องมี ก ารแสวงหาความรู ้ อย่าง
ต่อเนื่ องในทางการแพทย์และโดยเฉพาะควรจะมีทกั ษะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การสื บค้นและการวิเคราะห์
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ให้มากขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒ นาหลักสู ตร สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จสังคมและวัฒนธรรมของประเทศทาให้ที่ ผูป้ ่ วย
เทคโนโลยีและเครื่ องมือต่าง ๆ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา หลักสู ตรจะต้องมีการปรับปรุ ง พัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ ่ วย โรคที่มีความชุก รวมเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการพัฒนาหลักสู ตรควรจะต้องกระทา
ทุ ก 5 ปี โดยให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต รการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิ ก วิท ยาของ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน สถาบันยังคงยึดมัน่ ในพันธกิ จที่ จะผลิ ต โสต ศอ นาสิ ก
แพทย์ ที่ มีคุณธรรม มีความสามารถ มี การศึ กษาต่อเนื่ อง เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตที่ จบออกไปได้รับใช้ประเทศชาติ
อย่างดี ที่สุด และมี ความรู ้ ทางกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับวิชาชี พ เพื่อมิ ให้มีการกระทาที่ ผิดต่อกฎหมายและ
ป้ องกันการฟ้องร้องทางการแพทย์
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาของหลักสู ตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสู ตรนี้ ไม่มี
13.2 รายวิชาของหลักสู ตรนี้ที่หลักสู ตรอื่นนาไปใช้ ไม่มี
14. หลักสู ตรทีน่ ามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร
14.1 หลักสู ตรที่เสนอมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แก่ ไม่มี
โดยมีความคล้ายคลึงในส่ วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรื ออื่นๆ)......................................................
…………………..……………………………………………………………………………………...……
แต่หลักสู ตรที่เสนอแตกต่างไปจากหลักสู ตรดังกล่าวในประเด็นที่สาคัญ คือ...................................
………………..………………………………………………………………………………………...……
14.2 หลักสู ตรลักษณะนี้มีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หลัก สู ต รที่ เสนอเปิ ดใหม่ น้ ี มี จุ ดเด่ น ข้อ แตกต่ างกับ หลัก สู ต รดัง กล่ าวในประเด็ น ที่ ส าคัญ คื อ
มีรายวิชาซึ่งเปิ ดให้นิสิตในคณะอื่นมาลงเรี ยนได้
14.3 หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสู ตรนี้ ได้แก่ ไม่มี

หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรสาหรับให้แพทย์ได้เรี ยนรู ้และฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
ให้เป็ นโสต ศอ นาสิ กแพทย์ที่มีคุณธรรม มีความรู ้ ความสามารถ มีการศึกษาต่อเนื่ องตลอดชี วติ สามารถเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการด้านโสต ศอ นาสิ กวิทยา สาหรับสังคมในระดับชาติ และนานาชาติ
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิ ก ให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ กได้อย่างถู กต้องเหมาะสม อย่างมีวิจารณญาณ มีการศึกษาต่อเนื่ องตลอดชี วิต
สามารถปฏิบตั ิงานในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เหมาะสมกับ
ทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรเดิม
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านโสต ศอ นาสิ กวิทยาและเป็ น
โสต ศอนาสิ กแพทย์ที่มีความสามารถ มีคุณธรรม เป็ นที่พ่ ึงทางวิชาการของสังคม
9

2. เพื่ อ ผลิ ต งานวิ จยั และสร้ างองค์ค วามรู ้ ใหม่ ท างด้านโสต ศอ นาสิ ก วิท ยา ที่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรปรับปรุ ง
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านโสต ศอ นาสิ กวิทยา และเป็ น
โสต ศอนาสิ กแพทย์ที่มีความสามารถ มีคุณธรรม เป็ นที่พ่ ึงทางวิชาการของสังคม
2. เพื่ อผลิ ต บัณฑิ ตที่ มี ความสามารถ เชี่ ยวชาญทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา รวมทั้งสามารถสร้าง
งานวิจยั และองค์ความรู ้ ใหม่ทางด้านโสต ศอ นาสิ กวิทยา ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็ นผูท้ ี่มีคุณค่าของ
สังคมโลก ซึ่ งประกอบด้วย 9 องค์ป ระกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีค วามรู ้ (รู ้รอบ รู ้ลึก ) 2. มีคุณ ธรรม (มี
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม มีจ รรยาบรรณ) 3. คิด เป็ น (สามารถคิด อย่า งมีว ิจ ารณญาณ สามารถคิด ริ เริ ่ ม
สร้างสรรค์ มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทาเป็ น (มีทกั ษะทางวิชาชี พ มีทกั ษะทางการสื่ อสาร มีทกั ษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ มีทกั ษะการบริ หารจัดการ) 5. ใฝ่ รู ้และรู ้จกั วิธีการ
เรี ยนรู ้ (ใฝ่ รู ้ รู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้) 6. มีภาวะผูน้ า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ 9. ดารงความ
เป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
สาหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรมีลกั ษณะเด่น คือ 1. มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
ในการประกอบวิช าชีพ 2. เป็ นโสต ศอ นาสิ ก แพทย์ที ่มี ค วามรู ้ค วามสามารถทั้ง การตรวจวินิจ ฉัย ท า
หัตถการการผ่าตัดต่างๆ การรักษาทางยา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคทางระบบโสต ศอ
นาสิ กวิทยา 3. มีการศึกษาต่อเนื่ องตลอดชี วิต เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4. สามารถถ่ายทอดความรู ้ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยาแก่แพทย์รุ่นหลัง และแก้ปัญหา
ของสัง คมได้เป็ นอย่า งดี 5. สามารถสร้า งงานวิจ ยั และองค์ค วามรู ้ใ หม่ท างโสต ศอ นาสิ ก วิท ยาได้อ ย่า ง
ถูก ต้องตามระเบีย บวิธี วิจยั และมีป ระสิ ทธิ ภาพ 6. สามารถดารงรักษาเอกลัก ษณ์ของความเป็ นไทย ทานุ
บารุ งสื บสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างยัง่ ยืน
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1. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้มี
คุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ประเมินและปรับปรุ งกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน ปัจจัย
เกื้อหนุ นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นประจาทุกปี

กลยุทธ์
ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี

-มีการสารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นประจาเมื่อสิ้ นปี
การศึกษา
-วางแผนการปรับปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอนและ
การพัฒนาปั จจัยเกื้อหนุน
ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยน -มีการสารวจความพึงพอใจของ
การสอน ให้สอดคล้องกับความ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตเป็ นประจาทุกปี
ต้องการของสังคมเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
-วางแผนการปรับปรุ ง
กระบวนการจัดการการเรี ยนการ
สอน
พัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาการ -สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีอากส
วิชาชีพของอาจารย์
พัฒนาความรู ้และทักษะใน
วิชาชีพเป็ นประจาทุกปี

พัฒนาความรู ้และทักษะทางด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษาของอาจารย์

พัฒนาความรู ้และทักษะในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
-ผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
-แผนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนและปั จจัยเกื้อหนุน

-ผลสารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
-แผนการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน

-จานวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่ วม
ประชุมฝึ กอบรม หรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับ
นานาชาติในแต่ละปี
-ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต
-สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาส -จานวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่ วม
พัฒนาความรู ้และทักษะทางด้าน ฝึ กอบรม หรื อเสนอผลงาน
แพทยศาสตร์ศึกษาเป็ นประจา
วิชาการทางด้านแพทยศาสตร์
ทุกปี
ศึกษาทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติในแต่ละปี
-ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต
-สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มี
-จานวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุ นที่
โอกาสพัฒนาความรู ้และทักษะ ได้เข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรมใน
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ เรื่ องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนใน
ตนเป็ นประจาทุกปี
แต่ละปี การศึกษา
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี
*1.4 การลงทะเบียนเรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
:
สิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
:
มิถุนายน – กรกฎาคม
ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น
:
สิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
:
มิถุนายน - กรกฎาคม
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
:
สิ งหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
:
ธันวาคม - มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3
:
เมษายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2.2.2 ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2.2.3 ผ่านการฝึ กอบรมตามโครงการเพิม่ พูนทักษะของแพทยสภา
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ หรื อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
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*การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เป็ นไปตามข้อบังคับว่ าด้วยการรั บนักเรี ยนเข้าศึ กษาในจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบในปี การศึกษานั้น หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
6
6
6
7
6
6
7
7
6
20
19
18
7
7
6

2555
7
7
7
21
7

2559
6
6
6
18
6

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2555
0
2,565
0
53,865

2556
0
2,565
0
53,865

2557
0
2,565
0
53,865

2558
0
2,565
0
53,865

2559
0
2,565
0
53,865
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2555

2556

2557

2558

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
150,000
150,000
150,000
150,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
250,000
250,000
250,000
250,000
3. ทุนการศึกษา
0
0
0
0
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
0
0
0
0
รวม (ก)
400,000
400,000
400,000
400,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
100,000
150,000
200,000
250,000
รวม (ข)
100,000
150,000
200,000
250,000
รวม (ก) + (ข)
500,000
500,000
600,000
650,000
จานวนนิสิต *
21
21
21
21
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
23,800
23,800
28,500
30,900
* หมายเหตุ จานวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุ ง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 6,500.00 บาทต่อปี

2559
150,000
250,000
0
0
400,000
250,000
250,000
650,000
21
30,900

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 54 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
3.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
- รายวิชาบังคับ

54 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
14

3.1.3 รายวิชา
3000851
3019710

3019711
3019712
3019713
3019714
3019831

3019832
3019833
3019834
3019835

3019836
3019911
3019912

รายวิชาบังคับ
54 หน่ วยกิต
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน
4(4-0-12)
Correlated Basic Medical Sciences
ศัลยกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานทาง
4(1-9-6)
โสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
Surgical Anatomy and Basic Sciences in OtolaryngologyHead Neck Surgery
โสต ศอ นาสิ กวิทยาฉุกเฉิน
2(0-6-2)
Otolaryngologic Emergency
คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
4(0-12-4)
Clinics and Surgery in Otolaryngology
โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด
2(1-3-4)
Audiology and Speech Pathology
ห้องปฏิบตั ิการทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 2(0-6-2)
Laboratory in Otolaryngology-Head and Neck Surgery
วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา1(1-0-3)
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
Applied Clinical Sciences in Otolaryngology- Head and Neck Surgery
โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 1
4(1-9-6)
Pediatric and General Otolaryngology I
นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1
2(1-3-4)
Rhinology and Allergology I
โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1
2(1-3-4)
Otology and Neurotology I
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
4(1-9-6)
และหลอดอาหาร 1
Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology I
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 1
2(1-3-4)
Facial Plastic and Reconstructive Surgery I
โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 2
3(0-9-3)
Pediatric and General Otolaryngology II
นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2
2(0-6-2)
Rhinology and Allergology II
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3019913
3019914

3019915
3019916
3019888
3019988
3000854
3000855

โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2
Otology and Neurotology II
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
และหลอดอาหาร 2
Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology II
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 2
Facial Plastic and Reconstructive Surgery II
ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า
Maxillofacial Surgery
โครงการพิเศษ 1
Special Project I
โครงการพิเศษ 2
Special Project II
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
English for Medical Graduates
การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
General Administration in Medical Practice

2(0-6-2)
4(0-12-4)

2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(0-0-12)
3(0-0-12)
4(4-0-12)
2(2-0-6)

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1
3000851
3019710
3019711
3019712
3019713
3019714
3000854#
3000855#

วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน
ศัลยกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานทาง
โสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
โสต ศอ นาสิ กวิทยาฉุกเฉิน
คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด
ห้องปฏิบตั ิการทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
รวม

หน่ วยกิต
4
4
2
4
2
2
4
2
18

หมายเหตุ #นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้ และประเมินผลเป็ น S/U โดยไม่นบั หน่วยกิต
ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
16

ปี ที่ 2
3019831
3019832
3019833
3019834
3019835
3019836
3019888

วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 1
นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1
โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
และหลอดอาหาร 1
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 1
โครงการพิเศษ 1
รวม

หน่ วยกิต
1
4
2
2
4
2
3
18

ปี ที่ 3
3019911
3019912
3019913
3019914
3019915
3019916
3019988

โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 2
นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2
โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
และหลอดอาหาร 2
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 2
ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า
โครงการพิเศษ 2
รวม

หน่ วยกิต
3
2
2
4
2
2
3
18

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
*3.1.6 เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง (ภาคผนวก ข)
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3.2 คณาจารย์ในหลักสู ตร
3.2.1. อาจารย์ประจาหลักสู ตร (*หมายถึงอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์*
3 1012 00096 79 1

รองศาสตราจารย์

2

นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิ รัญวิวฒั น์กุล
3 1012 02958 66 8

รองศาสตราจารย์

3
4

5

นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ*
3 1021 01992 37 3
ดร. นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์*
3 1009 04317 13 1

นายแพทย์ณปฏล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
3 8399 00226 01 9

รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.
Certificate in
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Postdoctoral
fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Certificate
อว.
Clinical Fellowship
Ph.D
พ.บ.
ว.ว.
Fellow

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Neurotology

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั
ตารา บทความ
2
1
2

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554
1300

2555
1300

2556
1300

2557
1300

แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Otolaryngology

7

-

-

1300

1300

1300

1300

แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Neurotology and Skull Base Surgery
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา,
Mini MBA in Health (จุฬาฯ) ,
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
Rhinology and endoscopic skull base
surgery
Rhinology and Skull Base Surgery
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
The European Board in ORL-HNS

-

1

-

1300

1300

1300

1300

30

-

-

ลา
ศึกษา
ต่อ

ลา
ศึกษา
ต่อ

1300

1300

1

-

1

1300

1300

1300

ลา
ศึกษา
ต่อ
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3.2.2. อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์ประจา)
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายแพทย์วินยั แวดวงธรรม
3 6406 00023 02 7
แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์*
3 1012 00096 79 1

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิ รัญวิวฒั น์กุล
3 1012 02958 66 8

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์
3 1012 02958 66 8

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ*
3 1021 01992 37 3
นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
4 7499 00004 02 3

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
Certificate in
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Postdoctoral
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
อ.ว.
พ.บ.
ว.ว.
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Research Fellowship

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Neurotology

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั
ตารา บทความ
-

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554

2555

2556

2557

1300

1300

1300

1300

2

1

2

1300

1300

1300

1300

แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Otolaryngology

7

-

-

1300

1300

1300

1300

แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Neurotology and Skull Base Surgery
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Rhinology and Allergy and Pediatric
Otolaryngology

-

-

-

1300

1300

1300

1300

-

1

-

1300

1300

1300

1300

4

-

8

1300

1300

1300

1300
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3.2.2. อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์ประจา) (ต่อ)
ลาดับ

7

8

9

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล
3 1015 00877 99 2

นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริ ฐ
3 9399 00017 15 0

ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียยรติ สนิทวงศ์*
3 1009 04317 13 1

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10
นายแพทย์ณปฏล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
3 8399 00226 01 9

11

แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม
3 1010 01274 22 6

12

แพทย์หญิงภาณิ นี จารุ ศรี พนั ธุ์
3 1022 00267 25 1

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Fellowship in
อ.ว.
พ.บ.
ว.ว.
อ.ว.
Clinical Fellowship
Ph.D.
พ.บ.
ว.ว.
Fellow
พ.บ.
ว.ว.
Fellowship
พ.บ.
ว.ว.
Fellowship

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Otolaryngologic Research
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Head & Neck Reconstructive Surgery & Facial
Plastic Surgery
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า
Rhinology and endoscopic skull base surgery
Rhinology and Skull Base Surgery
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
The European Board in ORL-HNS (FEBEORLHNS)
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Laryngology
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
Otology/Neurotology

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี )
วิจยั
ตารา บทความ
3
-

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554

2555

2556

2557

1300

1300 130
0

1300

3

-

-

1300

1300

1300

1300

30

-

-

ลา
ศึกษา
ต่อ

ลา
ศึกษา
ต่อ

ลา
ศึกษ
าต่อ

1300

1

-

1

1300

1300

1300

ลาศึกษา
ต่อ

1

-

1

1300

1300

1300

1300

-

-

2

1300

1300

1300

1300
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3.2.3. อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์พิเศษ)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ งทางวิชาการ

1

นายแพทย์อานวย คัจฉวารี

ศาสตราจารย์

2

นายแพทย์วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต

รองศาสตราจารย์

3

นายแพทย์คเณศร์ แวววิจิต

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

4

นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

รองศาสตราจารย์
5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายแพทย์มานัต อุทุมพฤกษ์พร

7

แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์

อาจารย์

8

นายแพทย์ภูริปัณย์ อร่ ามวัฒนพงศ์

อาจารย์

แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัธนสกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(พิเศษ)

10

พ.บ.
Dip. American Board
พ.บ.
อ.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
อ.ว.
ศศ.ม.

ดร.ปริ ญญา หลวงพิทกั ษ์ชุมพล

6

9

คุณวุฒิ

แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากร

อาจารย์

กศ.ด.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
Otolaryngology
แพทยศาสตร์
โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้าง
ใบหน้า
ความผิดปกติของการสื่ อ
ความหมาย
การศึกษาพิเศษ
แพทยศาสตร์
โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา

ผลงานทางวิชาการ
-

-

-
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3.2.3. อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์พิเศษ) (ต่อ)
ชื่ อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ลาดับ
11

นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพร

ตาแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
ว.ว.

12

นายแพทยกฤษฎา โกวิทวิบูล

อาจารย์

13

นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

อาจารย์

14

นายแพทย์วรุ ตม์ ศุภนคร

อาจารย์

15

แพทย์หญิงบุษราคัม ชัยทัศนีย ์

อาจารย์

16
17
18

นางธีรนุช อิงควิศาล
นางดาราณี อนันตพงศ์
นางกุลกันยา เจียรกิตติมศักดิ์

คุณวุฒิ

พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.

อาจารย์

ศศ.ม.

อาจารย์

ศศ.ม.

อาจารย์

วท.ม.

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้าง
ใบหน้า
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
แพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
ความผิดปกติทางการสื่ อ
ความหมาย
ความผิดปกติทางการสื่ อ
ความหมาย
ความผิดปกติของการสื่ อ
ความหมาย

ผลงานทางวิชาการ

-

-
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
หลัก สู ตรมี การฝึ กปฎิ บ ตั ิ ในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและห้องฉุ กเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่อยูใ่ นเครื อข่าย
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เมื่อจบการฝึ กภาคสนามแล้ว นิสิตสามารถ
4.1.1 ทางานร่ วมกันเป็ นทีมกับบุ คลากรสหสาขาวิชาชี พทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี และมี
ประสิ ทธิภาพ
4.1.2 แสดงให้เห็ นว่ามีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิ บตั ิงานในแง่การป้ องกันโรคการส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในระดับ ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น ตลอดจนการดู แ ลผู ้ป่ วยหู คอ จมู ก ที่ อ ยู่ใ นสภาวะ
ยากลาบาก
4.2 ช่วงเวลา
หลักสู ตรจัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิตในปี การศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ฝึ กปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชนบท
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
นิ สิ ตจะต้องลงทะเบี ยนในรายวิชาโครงการพิเศษ 1 (รหัส วิชา 3019888) ในปี การศึ กษา ที่ 2 และรายวิชา
โครงการพิเศษ 2 (รหัสวิชา 30199888) ในปี การศึกษาที่ 3
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
ทั้ง 2 รายวิชาเป็ นรายวิชาที่ ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการและวิธีการทางานวิจยั โดยในรายวิชาโครงการวิจยั 1
นิสิตจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับงานวิจยั สถิติประยุกต์ จริ ยธรรมการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
การเขี ยนและนาเสนอโครงร่ างงานวิจยั ส่ วนในรายวิชา โครงการวิจยั 2 นิ สิต ศึกษาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
การอภิป รายผลการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ และฝึ กการนาเสนอ ผลงานวิจยั ในที่ ประชุ ม โดยมี
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา เมื่อจบหลักสู ตร นิสิตจะต้องมีผลงานวิจยั จานวนอย่างน้อย 1 เรื่ อง
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
รายวิชาโครงการพิเศษ 1 นิสิตจะต้องสามารถ
- ประยุกต์ความรู ้ทางวิชาการวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั ในการทางานวิจยั ของตนได้อย่างเหมาะสม
- เขียนโครงร่ างงานวิจยั ได้อย่างเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
- นาเสนอโครงร่ างการวิจยั ของตนในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม
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รายวิชาโครงการพิเศษ 2 นิสิตจะต้องสามารถ
- ประยุกต์ความรู ้ทางสถิติทางการแพทย์ มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอข้อมูลและอภิปราย
ผลงานวิจยั ในโครงการวิจยั ของตนได้
- นาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งรู ปแบบการนาเสนอปากเปล่าในที่ประชุมและ
การนาเสนอในรู ปแบบงานตีพิมพ์
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาโครงการพิเศษ 1 (รหัสวิชา 3019888) ในปี การศึกษา ที่ 2 และรายวิชา
โครงการพิเศษ 2 (รหัสวิชา 30199888) ในปี การศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชาโครงการพิเศษ 1 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
รายวิชาโครงการพิเศษ 2 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
ภาควิชาฯ จัดให้มีการเตรี ยมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านการทาวิจยั แก่นิสิต ดังนี้
จัดให้มีการเรี ยนการสอนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการวิจยั ในหัวข้อต่อไปนี้
- ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับวิทยาการวิจยั
- หลักการทาวิจยั ทางคลินิก
- หลักการทบทวนวรรณกรรมแบบใช้วจิ ารณญาณ (Critical appraisal)
- วิธีการใช้สื่อสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ทางการแพทย์
- จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
- การเขียนโครงร่ างการวิจยั
- สถิติประยุกต์ในการวิจยั ทางคลินิก
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลเกี่ยวกับงานวิจยั มีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน
1. การประเมินโครงการวิจัย : นิสิต (มีอาจารย์ที่ปรึ กษา) จะจัดทาโครงร่ างงานวิจยั เพื่อขอความเห็นจาก
ที่ ป ระชุ ม ภาควิช าโสต ศอ นาสิ ก วิท ยา และจัดท าเสนอไปยังคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจยั ในคนของคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อขออนุมตั ิดาเนินการวิจยั
2. การประเมิ นระเบียบวิ ธีวิจัย : เมื่อได้รับอนุ มตั ิให้ดาเนิ นการวิ จยั แล้ว นิ สิ ตจะดาเนิ นการวิจยั โดยมี
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจดูความถูกต้อง
3. การประเมินผลงานวิจัย : เมื่อนิสิตทางานวิจยั เสร็ จแล้ว ต้องจัดทาเล่มงานวิจยั สอบงานวิจยั และจะต้อง
นาเสนองานวิจยั ต่อที่ประชุมอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต

มีความรอบรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน รวมทั้ง จัดชัว่ โมงบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทฤษฎีและสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจยั
พื้นฐาน หลักการทาวิจยั และสถิติพ้นื ฐานขณะเป็ นนิสิตชั้น
ปี ที่ 1 ในระดับภาควิชาฯ และระดับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ ก
แพทย์แห่งประเทศไทย
มีความรอบรู ้และมีทกั ษะในการตรวจ วินิจฉัยและดูแลการ -จัดชัว่ โมงบรรยายความรู ้ทวั่ ไปทางโสต ศอ นาสิ ก อย่างน้อย
รักษาผูป้ ่ วยหู คอ จมูก แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องและ
สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง
เหมาะสม
-ฝึ กปฎิบตั ิในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและห้อง
ฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาล อื่นๆ ที่
อยูใ่ นเครื อข่าย
-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยนโดยศึกษาจาก
กรณี ศึกษาและตัวอย่างผูป้ ่ วย
มีทกั ษะในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยหู คอ จมูก ฝึ กบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยหู คอ จมูก ในแผนกผูป้ ่ วยใน และ
ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
แผนกผูป้ ่ วยนอก
มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -จัดชัว่ โมงบรรยายเกี่ยวกับวิธีการสื บค้นข้อมูลจากระบบ
ที่เหมาะสมในการสื บค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้า
สารสนเทศและห้องสมุด
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการ -จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยนในชัว่ โมง
ได้
วารสารวิพากษ์วจิ ารษ์คลินิก
-กาหนดให้นิสิตทุกคนต้องมีโครงสร้างการวิจยั ของตนเองอย่าง
น้อย 1 เรื่ องและนาเสนอผลงานวิจยั ของตนเองในปี การศึกษาที่ 3
มีทกั ษะทางการสื่ อสาร สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน -จัดให้มีการฝึ กอบรมทักษะการสื่ อสารในรายวิชาสัมมนา
ผูป้ ่ วยและญาติ ตลอดจนทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ น -จัดสอนเวชจริ ยศาสตร์และกฎหมายที่ควรทราบในการสอน
อย่างดี ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่ง
และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีท้ งั การฟัง พูด อ่าน และ
ประเทศไทย
เขียน
-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาล
อื่น ๆ ที่อยูใ่ นเครื อข่าย
-ฝึ กการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วย
-ฝึ กการเขียนโครงร่ างงานวิจยั และรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
มีทกั ษะการบริ หารการจัดการ สามารถวางแผนและการ
-ฝึ กปฎิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทางโสต ศอ
ห้องฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และในโรงพยาบาลที่
นาสิ กให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นสถาบันวิชาเลือก
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถติดต่ออย่างมีวจิ ารณญาณ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สังเคราะห์ และประเมินผลความรู ้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยทางโสต ศอ นาสิ กได้อย่าง
เหมาะสม

-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่น
ที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก
-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยนโดยศึกษา
จากกรณี ศึกษาหรื อตัวอย่างผูป้ ่ วย
-กาหนดให้นิสิตต้องมีผลงานวิจยั อย่างน้อย 1เรื่ องตลอด
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยนโดยศึกษา
จากกรณี ศึกษาหรื อตัวอย่างผูป้ ่ วย
-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยนในชัว่ โมง
วารสารวิพากษ์คลินิก
กาหนดให้นิสิตต้องมีผลงานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่ องตลอด
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
-จัดชัว่ โมงการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางการวิจยั
และการใช้สถิติประยุกต์ในงานวิจยั ทางคลินิก
-จัดให้มีการประชุม สัมมนาย่อยในห้องเรี ยนในการ
วิพากษ์วจิ ารณ์การทางานวิจยั ของนิสิตแต่ละคน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ
-กาหนดให้นิสิตต้องทางานวิจยั ที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่ อง
ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรมภายใต้การกากับของอาจารย์ที่
ปรึ กษา
-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยนในชัว่ โมง
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ กวิทยา แผนกผูป้ ่ วย
นอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเครื อข่าย
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเรื่ อง
เกี่ยวกับพฤตินิสยั คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเป็ น
ประจาทุกเดือน

มีความใฝ่ รู ้ในการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม รู ้จกั กระบวนการ
เรี ยนรู ้และสามารถศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง

สามารถสร้างงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโสต ศอ นาสิ กและ
สามารถนาไปประยุกต์ในเวชปฏิบตั ิได้

มีคุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพที่ดี ทั้งในเรื่ องการดูแล
ผูป้ ่ วยหู คอ จมูก การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและการดาเนินชีวติ
อยูใ่ นสังคม

มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นที่อยู่
ในสหสาขาวิชาชีพและเป็ นผูน้ าในทีมการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่น
ที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเรื่ องเกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทางานเป็ นทีมการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยเป็ นประจาทุกเดือน
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คุณลักษณะพิเศษ
มีทศั นคติที่ดีในการทางาน มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวมเป็ นหลัก ช่วยเหลือ
และอุทิศคนเพื่อส่วนรวม

มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความสาคัญรู ้จกั วิธีการ และดูแล
สุขภาพกายและจิตของตนเองได้เป็ นอย่างดี

มีบุคลิกภาพเหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันต่างๆ ได้

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต
-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรี ยน
-การเรี ยนการสอนแบบภาคสนามในรายวิชา 3019834 และ
3019913 ซึ่งฝึ กผ่าตัดหูช้ นั กลางในชนบท
-ฝึ กปฏิบตั ิในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่น
ที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเรื่ องเกี่ยวกับ
ทัศนคติ การมีจิตอาสาและสานึกสาธารณะเป็ นประจาทุกเดือน
-แนะนานิสิตเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจเป็ นประจาทุกปี ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
-จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนิสิต 1 คนจะมีอาจารย์ที่
ปรึ กษา 1 ท่านคอยให้คาแนะนาและดูแลนิสิตตลอดระยะเวลา 3
ปี ของการศึกษาในหลักสูตร
-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิ น ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่น
ที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเรื่ องเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนิสิตประจาทุก
เดือน
-จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนิสิต 1 คนจะมีอาจารย์ที่
ปรึ กษา 1 ท่านคอยให้คาแนะนาและดูแลนิสิตตลอดระยะเวลา 3
ปี ของการศึกษาในหลักสูตร
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้
1.1 รู้ รอบ มีความรู ้ในเชิงกว้างเกี่ยวกับวิชาโสต ศอ นาสิ ก
วิทยา และวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจวินิจฉัยและให้การ
รักษาโรคทางโสต ศอ นาสิ กได้

1.2 รู้ ลกึ มีความรู ้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวิชาโสต ศอ นาสิ ก
วิทยาทัว่ ไป และโสต ศอ นาสิ กวิทยาเฉพาะทางในแต่ละ
สาขาย่อย
สามารถทาการรักษา รู ้ลึกวิธีการผ่าตัด การให้ยาการ
ทาบัดบัดและการฟื้ นฟูต่างๆ ได้
2. มีคุณธรรม
2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศีลธรรม ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่าง
สันติ
2.2 มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินยั และเคารพกฎกิติกาของ
สังคม ประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จริ ยธรรมการวิจยั เคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย และศักดิ์ศรี แห่ง
ความเป็ นมนุษย์

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

-จัดการเรี ยนการสอนแบบบรรยายในห้องเรี ยนให้นิสิตมีความรู ้
ทัว่ ไปเกี่ยวกับวิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
-จัดกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิดา้ นโสต ศอ นาสิ กวิทยาทั้งในหอผูป้ ่ วย
และตึกผูป้ ่ วยนอก

-ประเมินความรู ้โดยการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู ้ทางโสต
ศอ นาสิ กวิทยา เป็ นประจาทุกปี เมื่อสิ้ นปี การศึกษา
-ประเมินความรู ้โดยกิ
-ประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรมตาราง เช่น การสัมมนาใน
ห้องเรี ยน การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด

-จัดการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาให้นิสิตได้มีโอกาสค้นคว้าหา
ความรู ้เพิ่มเติมในเชิงลึกและนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในห้องประชุม
-จัดให้นิสิตเรี ยนรู ้โดยการฝึ กปฏิบตั ิ ในรายวิชาที่เป็ นโสต ศอ
นาสิ กวิทยาเฉพาะทาง เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ในเชิงลึกในวิชาโสต
ศอ นาสิ กวิทยา แต่ละสาขาย่อย

-ประเมินความรู ้โดยการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู ้ทางโสต
ศอ นาสิ กวิทยาเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
-ประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาใน
ห้องเรี ยน การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด

-จัดให้มีการสอนแบบสัมมนาในชัว่ โมงโสต ศอ นาสิ กวิทยา
-จัดให้นิสิตฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ กวิทยา
แผนกผูป้ ่ วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก

-ประเมินจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนิสิตในชัว่ โมงสัมมนา
-ประเมินโดยการสังเกต การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอ
ผ่าตัด

-จัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในชัว่ โมงโสต ศอ นาสิ ก
วิทยา
-จัดให้นิสิตฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนก
ผูป้ ่ วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก

-ประเมินจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนิสิตในชัว่ โมงสัมมนา
-ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด
-ประเมินจากผูร้ ่ วมงาน
-ประเมินจากผูป้ ่ วย
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

3. คิดเป็ น
3.1 สามารถคิดอย่ างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล -จัดการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาในชัว่ โมงวารสารวิพากษ์
คลินิก
และคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
-จัดการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นตัวอย่าง
ประเมินความรู ้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ผูป้ ่ วยเพื่อฝึ กนิสิตให้มีทกั ษะในการแก้ปัญหาผูป้ ่ วย
-จัดให้นิสิตฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนก
ผูป้ ่ วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่นที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีความคิดริ เริ่ มและ
สามารถพัฒนาให้เป็ นนวตกรรมหรื อองค์ความรู ้ใหม่
3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม

4. ทาเป็ น
4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
-ประเมินจากการมีส่วนร่ วมอภิปราย ในชัว่ โมงสัมมนา
-ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด

-กาหนดให้นิสิตต้องมีโครงการวิจยั ของตนเองอย่างน้อย
1 เรื่ องตลอดหลักสู ตร
-จัดการเรี ยนการสอนแบบสัมมนาโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นตัวอย่าง
เพื่อฝึ กนิสิตให้มีทกั ษะในการแก้ปัญหาผูป้ ่ วย
-จัดให้นิสิตฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ กวิทยา แผนก
ผูป้ ่ วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่นที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก

-ประเมินจากโครงร่ างงานวิจยั และรายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
-ประเมินจากการมีส่วนร่ วมของนิสิตในชัว่ โมงสัมมนา
-ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด

-จัดให้นิสิตฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนก
ผูป้ ่ วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่นที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก

-ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด
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ผลการเรียนรู้
4.2 มีทักษะทางการสื่ อสาร สามารถใช้ภาษาพูด และภาษา
เขียนเพื่อให้ผปู ้ ่ วย และผูร้ ่ วมงานเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
สามารถบันทึกเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับดีท้ งั การฟัง การพูด อ่าน และเขียน
4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื บค้นข้อมูล ติดตาม
ความก้าวหน้าในวิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการนาเสนอผลงานทางวิชาการ

4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ สามารถประยุกต์
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการทาวิจยั และการอ่าน
วารสารทางการแพทย์ได้

4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและ
ดาเนินการเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ กวิทยา แผนกผูป้ ่ วย
นอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่นที่เป็ นสถาบันวิชาเลือก
-จัดให้มีการฝึ กทักษะการสื่ อสารในรายวิชาสัมมนา

-ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯ จัด
-ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัดและการ
ตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วย

-การสอนแบบบรรยายในหัวข้อการสื บค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-กาหนดให้นิสิตหาความรู ้เพิม่ เติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วนาเสนอในชัว่ โมงวารสารวิพากษ์คลินิกและชัว่ โมงที่เป็ น
การสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาผูป้ ่ วยตลอดจนนามาใช้ในการทางาน
วิจยั ของตนเอง
การสอนแบบบรรยายเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานของการวิจยั และ
สถิติประยุกต์
-กาหนดให้นิสิตประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติใน
การทาวิจยั ของตนและการเรี ยนการสอนในชัว่ โมงวารสาร
วิพากษ์คลินิก
-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่น
เป็ นสถาบันวิชาเลือก

-ประเมินจากการนาเสนอและการมีส่วนร่ วมในชัว่ โมงสัมมนา
-ประเมินจากโครงร่ างการวิจยั และรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

-ประเมินจากโครงร่ างการวิจยั และรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
-ประเมินจากการนาเสนอและการมีส่วนร่ วมในชัว่ โมงสัมมนา

-ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด
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ผลการเรียนรู้
5. ใฝ่ รู้ และรู้ จักวิธีการเรียนรู้
5.1 ใฝ่ รู้ แสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

5.2 รู้ จักวิธีการเรียนรู้ รู ้จกั เทคนิค วิธีการและกระบวนการ
ในการเรี ยนรู ้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างเหมาะสม
6. มีภาวะผู้นา
สามารถเป็ นผูน้ าในทีมการรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ กล้าแสดงออก มองการณ์ไกล อดทน หนัก
แน่น เสี ยสละ รู ้จกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีเหตุผล รู ้จกั
ให้อภัย และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
7. มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความสาคัญ รู ้จกั วิธีการดูแล
สุ ขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้
8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ มีจิตสานึกและห่วงใยต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสาและไม่ดู
ดาย มุ่งทาประโยชน์ให้กบั สังคม

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

-กาหนดให้นิสิตหาความรู ้เพิ่มเติมสาหรับนามาใช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยขณะปฏิบตั ิอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยหรื อประกอบการนาเสนอใน
ชัว่ โมงสัมมนาต่างๆ

-ประเมินจากการนาเสนอและการมีส่วนร่ วมในชัว่ โมงสัมมนา
-ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย และหอผ่าตัด

-การสอนแบบบรรยายเกี่ยวกับการสื บค้นข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศและในห้องสมุด

-ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในชัว่ โมงบรรยาย
-ประเมินจากการนาเสนอและการมีส่วนร่ วมในชัว่ โมงสัมมนา

-ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ -ประเมินโดยสังเกตการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยและหอผ่าตัด
ห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่นที่
เป็ นสถาบันวิชาเลือก
-มีการจัดการทางานของนิสิตโดยกาหนดให้เป็ นหัวหน้าและ
รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
-การให้คาปรึ กษาแก่นิสิต (รายบุคคล) ด้านการดูแลสุ ขภาวะ
-ประเมินโดยการสังเกตของอาจารย์ที่ปรึ กษา
-จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ผูร้ ่ วมงาน และ
อาจารย์
ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยโสต ศอ นาสิ ก แผนกผูป้ ่ วยนอกและ -ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย หอผ่าตัดและภาคสนาม
ห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่นที่
สถาบันวิชาเลือก
-ฝึ กผ่าตัดในชนบทในรายวิชา 3019834 และ 3019913
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1. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา
 ความรับผิดชอบรองของรายวิชา
มาตราฐานผลการเรียนรู้
3. คิดเป็ น

5. ใฝ่ รู้และ
รู้จักวิธีการ
เรียนรู้

1. มีความรู้

2. มีคุณธรรม

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 วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน



























3000854 ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์





















3000855 การบริ หารงานวิชาชีพเวชกรรม
ศัลยกายวิภาคศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานทางโสต ศอ
3019710
นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและ
คอ
3019711 โสต ศอ นาสิ กวิทยาฉุกเฉิ น
คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ
3019712
นาสิ กวิทยา
โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติ
3019713
ทางการพูด
ห้องปฏิบตั ิการทางโสต ศอ นาสิ ก
3019714
วิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทาง
3019831 โสต ศอ นาสิ กวิทยา ศัลยศาสตร์
ศีรษะ และคอ













































































































รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสู ตร)

4. ทาเป็ น

6. มีภาวะผู้นา

7. มีสุขภาวะ








































































































8. มีจติ อาสาและ 9. ดารงความเป็ น
สานึกสาธารณะ ไทยในกระแสโลกา
ภิวตั น์
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มาตราฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสู ตร)
โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและ
ทัว่ ไป 1
3019833 นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1
3019832

3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยา
3019835 กล่องเสี ยง หลอดลมและหลอด
อาหาร 1

1. มีความรู้

2. มีคุณธรรม

3. คิดเป็ น

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3





























































5. ใฝ่ รู้และ
รู้จักวิธีการ
เรียนรู้

4. ทาเป็ น

4.4

6. มีภาวะผู้นา

7. มีสุขภาวะ

8. มีจติ อาสาและ 9. ดารงความเป็ น
สานึกสาธารณะ ไทยในกระแสโลกา
ภิวตั น์

4.5

5.1

5.2













































































3019836

ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ าง
ใบหน้ า 1





































3019911

โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและ
ทัว่ ไป 2

































































































































































































































































































3019912 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2
3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2
3019914
3019915
3019916
3019888
3019988

ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่อง
เสี ยง หลอดลมและหลอดอาหาร 2
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้าง
ใบหน้า 2
ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า
โครงการพิเศษ 1
โครงการพิเศษ 2
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ระดับปริ ญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้สัญลักษณ์
S หรื อ U
 ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้สัญลักษณ์
S หรื อ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 รายวิชาที่เป็ นการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย ใช้ คะแนนข้ อสอบ
2.2 รายวิชาที่เป็ นการเรี ยนการสอนแบบสัมมนา ใช้ คะแนนข้ อสอบ มอบหมายงานให้ ทา
2.3 รายวิชาที่เป็ นการเรี ยนการสอนแบบฝึ กปฏิบตั ิหรื อภาคสนาม ใช้ คะแนนการสั งเกตการปฏิบัติงาน
2.4 รายวิชาที่เป็ นโครงการพิเศษ ใช้ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑ์อื่นๆ ....................................................................................................................................
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การสัมมนาภาควิชา ฯ จะกาหนดกรอบของอาจารย์ในแต่ละอนุ สาขาวิชา โดยแต่ละอนุ สาขาวิชามีอาจารย์
ได้ไม่เกิน 4 ท่าน ยกเว้นอนุสาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอที่อาจมีอาจารย์ได้ 5-6 ท่าน
1.2 การเตรี ยมอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามกรอบอัตราอาจารย์ของอนุ สาขาต่าง ๆ โดยอาจารย์ในแต่ละอนุ สาขา
จะเป็ นผูค้ ดั เลือกอาจารย์ใหม่ตามความเหมาะสม และเสนอภาควิชาฯ เพื่อพิจารณารับเป็ นอาจารย์
1.3 การบรรจุอาจารย์ใหม่ของแต่ละอนุ สาขาวิชานั้น หากยังไม่เต็มกรอบ มีตาแหน่งว่างและอนุสาขาวิชาอื่นยัง
ไม่พร้อมบรรจุ ให้หวั หน้าอนุ สาขาวิชานาเรื่ องเสนอที่ประชุ มภาควิชาฯ พิจารณา หากเต็มกรอบแล้วไม่มีตาแหน่ ง
ว่างและมีอนุ สาขาอื่นๆ ที่ จาเป็ นมากกว่าหัวหน้าสาขาวิชาอาจนาเสนอในที่ ประชุ มภาควิชาฯ พิจารณาอนุ มตั ิ ตวั
บุคคลและให้เป็ นอาจารย์พิเศษไปก่อน
1.4 อนุสาขาควรเตรี ยมอาจารย์ใหม่ให้พร้อมในกรณี ที่อาจารย์ของอนุสาขาจะเกษียณอายุราชการ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 อาจารย์ทุ ก ท่ านจะต้อ งผ่านการฝึ กอบรมอาจารย์ใหม่ ข องจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้รู้จกั ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร
2.1.2 อาจารย์ทุกท่านจะต้องได้รับการฝึ กปฏิบตั ิของแต่ละองค์กร
2.1.3 อาจารย์ทุกท่านจะได้รับการประเมินการเรี ยนการสอนโดยนิสิต ตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 อาจารย์ได้รับพัฒนาการวิชาชีพจากอาจารย์อาวุโสที่เป็ นพี่เลี้ยงในอนุสาขานั้นๆ
2.2.2 อาจารย์จะได้รับการส่ งเสริ มให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศทุกท่าน
2.2.3 อาจารย์ทุกท่านได้รับการส่ งเสริ มให้มีความเชี่ยวชาญในด้านลึกโดยเฉพาะงานวิจยั เพื่อองค์ความรู ้
ใหม่
2.2.4 อาจารย์ทุกท่านได้รับการส่ งเสริ มให้ทางานในสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ และสนับสนุนให้เป็ นผูบ้ ริ หาร
ของสมาคมนั้น ๆ
2.2.5 อาจารย์ทุกท่านได้รับการส่ งเสริ มให้ไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.2.6 อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีตาแหน่งทางวิชาการตามที่กาหนดในระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 มี ค ณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่ ก าหนดทิ ศ ทางและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต ร บริ ห ารจัด การ วางแผน
ดาเนินงาน และติดตามผล โดยกาหนดวาระ คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ งคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ตามข้อบังคับ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
1.2 กาหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมปรึ กษาหารื อกันอย่างสม่าเสมอและจัดทารายงานการประชุมทุกครั้ง
1.3 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรสหสาขาวิชาทุกปี การศึกษา
1.4 มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามปั จจัยคุณภาพต่างๆเทียบกับแผนงานและนามาเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงค์เป็ นประจาก่อนรับนิสิตรุ่ นใหม่
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสู ตรฯ จัดตั้งงบประมาณประจาปี ที่ผา่ นการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ และคณะกรรมการ
บริ ห ารภาควิช าฯ และส่ ง เรื่ อ งผ่า นฝ่ ายบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ โดยมี ก ารสรุ ป
งบประมาณรายรับรายจ่ายในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ และคณะกรรมการบริ หารภาควิชาฯ มีการ
ตรวจสอบบัญชีโดยคณะกรรมบริ หารคณะฯ ทุกปี งบประมาณ
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีหนังสื อและฐานข้อมูลให้นิสิตสื บค้น นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถใช้สถาบัน
วิทยบริ การจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ สาหรั บอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการอนอื่น ๆ รวมทั้งห้องปฏิบตั ิการก็มี
ความพร้อม
2.2.1 ห้องสมุ ดคณะแพทยศาสตร์ มี ตาราและวารสารทางการแพทย์ป ระมาณ 80,000 เล่ ม มี บ ริ การ
สื บค้นข้อมูลทางการแพทย์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ (Medlars / Medline Search) และคอมพิวเตอร์ ที่ติดต่อทาง Internet
2.2.2 ห้องสมุ ดภาควิช าโสต ศอ นาสิ ก วิทยา มี ตาราประมาณ 120 เล่ ม วารสาร 3 รายการ และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
2.2.3 ห้องสมุดแพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา มีตาราประมาณ 80 เล่ม คอมพิวเตอร์ ที่
เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
2.2.4 ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง ภาควิ ช าโสต ศอ นาสิ กวิ ท ยา มี วี ดี โ อเทป CAI (computer-aid
instruction) E –learning และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
มีการสารวจความต้องการทรั พยากรการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรทั้งจากอาจารย์ผูส้ อนและจากนิ สิ ต
เป็ นประจาทุกปี โดยส่ งรายชื่ อหนังสื อใหม่ให้แก่คณาจารย์และนิ สิตและจัดทาแผนการสนับเพื่อการศึกษาและวิจยั
ของนิสิตประจาปี โดยจะมีการจัดทางบประมาณเพื่อการจัดหาคอมพิวเตอร์ หนั งสื อ และวารสารทางการแพทย์
ทุกปี การศึกษาทั้งนี้ จะมี กระบวนการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าทรัพยากรดังกล่ าวได้รับการใช้จ่ายอย่างแท้จริ ง โดยเมื่ อ
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ได้รับ ทรั พ ยากรที่ ป ระสงค์สั่ ง ซื้ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะท าการแจ้ง กลับ แก่ ผู แ้ จ้ง ความประสงค์เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนนั้นต่อไป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
นอกเหนื อจากการส ารวจความต้องการทรัพ ยากรจากอาจารย์และนิ สิ ตดังข้างต้นแล้ว หลัก สู ตรฯ ได้
จัดการติดตามทรัพยากรที่ มีอยู่ โดยมี การตรวจสอบประโยชน์จากทรพัยากรที่มี และประเมินความพอเพียงของ
ทรัพ ยากรที่ มี อยู่ นอกจากนี้ การประเมิ น ยังอาศัย จากผลส ารวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ตต่ อปั จจัย สนับ สนุ น
การศึกษา ซึ่งจัดดาเนินการโดยภาควิชาฯ และหน่วยวิจยั สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ ทุกปี
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริ หารภาควิชาฯ ลงมติ รับอาจารย์ใหม่ ก่ อนที่ จะส่ งให้คณะกรรมการบริ หารคณะฯ เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิการรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ที่รับใหม่ตอ้ งมีวฒ
ุ ิทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโสต ศอ นาสิ กวิทยา
ได้แก่ วุฒิบตั รฯ สาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ผูส้ อน จะต้องประชุ มเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผล ตลอดจนการปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุ เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิ ตตาม
คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ผลการด าเนิ น ของหลัก สู ต รทุ ก ภาคการศึ ก ษาจะถู ก น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริ หารหลัก สู ต รและคณะกรรมการบริ ห ารภาควิช าฯ เพื่ อ ประเมิ น และพัฒ นาการด าเนิ น งานของ
หลัก สู ตร ทั้งนี้ ก ารพัฒ นาหลัก สู ตรดาเนิ นการโดยผ่านการประชุ ม ร่ วมกัน ระหว่างอาจารย์ในภาควิชา เพื่ อให้
คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการติดตาม ประเมินและพัฒนาหลักสู ตร การดาเนิ นงานดังกล่าว อิงตามผลที่ได้จากดัชนี
บ่งชี้มาตรฐาน
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อิงตามเกณฑ์ข องจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย โดยเมื่ อกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอชื่ ออาจารย์เพื่ อเป็ น
อาจารย์ที่สอนบางเวลาหรื ออาจารย์พิเศษแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากนั้นมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ควรมี ท ั ก ษะด้ า นการพิ ม พ์ ง าน โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ พื้ น ฐาน เช่ น Microsoft Word และ
มีความสามารถในการสื่ อสาร และการติดตามประสานงาน และมีทกั ษะทางภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้-ดี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรสายสนับสนุน ควรได้รับการเพิ่มทักษะและความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
5.1.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตในด้านต่างๆ
5.1.2 มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้นิสิต
5.1.3 มีการสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์/โครงงานของนิ สิตและการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5.1.4 มีการสนับสนุนหรื อจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5.1.5 มีการประเมินคุณภาพนิสิตเพื่อเป็ นข้อมูลป้ อนกลับในการพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างต่อเนื่ อง
5.1.6 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาปรึ กษาแก่นิสิตที่ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและการดาเนินชี วติ
5.1.7 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ
ในวิชาชีพ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
6.2 มี การน าข้อมู ลที่ ได้จากการส ารวจความพึ งพอใช้ของผูใ้ ช้บ ัณฑิ ตมาเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งพัฒนา
หลักสู ตรเพื่อให้ได้บณั ฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติมากขึ้น
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรใช้ตวั บ่งชี้ผลการดาเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)ดังนี้

ตัวบ่ งชี้

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา
2554

1. ผู้รับเข้ าศึกษา
1.1 ค่า GPAX เฉลี่ยของผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี

3.10

2. อาจารย์
2.1 ร้อยละอาจารย์ที่สาเร็ จปริ ญญาเอกในหลักสูตร
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ในหลักสูตรต่อปี
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ในหลักสูตรต่อปี
2.4 สัดส่วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
2.5 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึ กษานิสิต

100
1:1
0.21:1
10:2
80
7.5

3. กระบวนการการเรียนการสอน
3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปี การศึกษา
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุ งต่อปี (มีระดับการปรับปรุ ง)
3.3 ร้อยละนิสิตที่ถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน)
3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาที่บณ
ั ฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต

9.0
30
ไม่มี
3 ปี
7.0

4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ
4.1 ร้อยละงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการจัดหาหนังสื อและวารสารต่อปี การศึกษา
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต
4.3 มูลค่าครุ ภณั ฑ์/อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ต่อFTES (หักค่าเสื่ อมราคา)
4.4 ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์) ต่อFTES
4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา
4.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาใน 4 เดือน ต่อจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
4.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อต่อจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บัณฑิตศึกษาคิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเขา้ ศึกษายังไม่ได้ทางาน)

4.8 รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติที่นิสิตหรื อบัณฑิตได้รับ (ร้อยละของจานวนนิสิตทั้งหมด)
4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

4
1:7.5
7,391,000: 3,220
7,780,000:3,220
5.5
100
14.3
ไม่มี
4.37

5. ผลงานวิจยั (หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา)
5.1 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศต่อบัณฑิตที่สาเร็จในปี การศึกษานั้น ๆ
5.2 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบัณฑิตที่สาเร็ จในปี การศึกษานั้น ๆ
5.3 ทุนวิจยั จากแหล่งภายนอกต่อจานวนนิสิตที่ศึกษาในปี การศึกษานั้น ๆ

0
0
0
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
หลักสู ตรฯ มีกระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน ดังนี้
1.1.1 นิสิตเป็ นผูป้ ระเมินภายหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในรายวิชานั้นๆ
1.1.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิสิตในรายวิชานั้นๆ
1.1.3 ประเมินจากอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชานั้นๆ
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และ
นาผลการประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนากลยุทธิ์ การสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
หลักสู ตรมีกระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้
1.2.1 นิสิตเป็ นผูป้ ระเมินภายหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในรายวิชานั้นๆ
1.2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิสิตในรายวิชานั้น
1.2.3 ประเมินจากอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชานั้น ๆ
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผล
การประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ต่อไป
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
หลักสู ตรฯ มีกระบวนการประเมินหลักสู ตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังผ่านการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของนิ สิตเมื่อสาเร็ จการศึกษาเป็ นประจาทุกปี การศึกษา และส่ งเนื้ อหาหลักสู ตรฯ ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิและ/
หรื อผูป้ ระเมินภายนอกเป็ นผูป้ ระเมินในภาพรวมหลังการปรับปรุ งหลักสู ตรฯ ใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ ให้ผูใ้ ช้
บัณฑิ ตได้ประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบหลักสู ตรฯ ใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ ให้ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิ ตได้ประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบการศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามหลักสู ตรฯ ตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการการประกัน คุ ณ ภาพภายใน และมี ก ารน าเสนอผลการด าเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการริ หารหลักสู ตรฯ ในทุกภาคการศึกษา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
รวบรวมผลการประเมินที่ได้จาก นิ สิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต อาจารย์ และคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลดังกล่าวเพื่อนามาใช้ในการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์
* หมายถึง หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของสกอ. เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อการบริ หารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
3000851

3000854

3000855

3019710

วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืน้ ฐาน
ศึกษาความรู ้วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์อย่างกว้างขวาง
โดยเน้นการนาไปประยุกต์ใช้กบั การฝึ กปฏิบตั ิทาง
การแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ
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.
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้
ภาษาในทางการแพทย์และในชีวติ ประจาวัน
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.
การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม
ศึกษาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริ หารองค์กร
และบุคคล ระเบียบราชการ งบประมาณและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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.
ศัลยกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานทาง
โสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ
กายวิภาคที่จาเป็ นสาหรับการผ่าตัดหู คอ จมูก และใบหน้า
ความรู ้พ้นื ฐานทางพยาธิ วทิ ยา สรี รวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา
และเภสัชวิทยา เทคนิคการใช้เครื่ องมือผ่าตัด และพื้นฐาน
การผ่าตัดเนื้อเยือ่ อ่อนนุ่ม

4(4-0-12)

4(4-0-12)

2(2-0-6)

4(1-9-6)
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3019711

3019712

3019713

3019714

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.
โสต ศอ นาสิ กวิทยาฉุ กเฉิน
2(0-6-2)
วิธีการวินิจฉัยและประเมินโรคทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
ในภาวะฉุ กเฉิ น การรักษาเบื้องต้น การรักษาเฉพาะโรค
Otolaryngologic Emergency
OTOL EMER
Methods of diagnosis and evaluations of otolaryngologic
emergency; first aid management; definitive management.
คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
4(0-12-4)
การวินิจฉัยโรคทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา โดยการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย
ตรวจพิเศษ และตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การรักษาโดยใช้ยาและการผ่าตัด
การป้ องกันและการรักษาโรคแทรกซ้อน การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกาย
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.
โสตสั มผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด
2(1-3-4)
ระบบการได้ยนิ การตรวจการได้ยนิ การฟื้ นฟูสมรรถภาพการได้ยนิ
การพูดและความผิดปกติทางการพูด การตรวจวินิจฉัยและการประเมิน
การพูดที่ผดิ ปกติ การแก้ไขฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการพูด
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.
ห้ องปฏิบัติการทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ 2(0-6-2)
ห้องปฏิบตั ิการทางโสตประสาทวิทยา นาสิ กวิทยา วิทยาภูมิแพ้และ
วิศวกรรมเนื้ อเยือ่ ห้องปฏิบตั ิการเพื่อศึกษากระดูกเทมพอราล
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3019831

3019832

3019833

Laboratory in Otolaryngology-Head and Neck Surgery
LAB OTOL HN SUR
Laboratory in neurotology, rhinology, allergology and tissue
engineering; laboratory for temporal bone study.
วิทยาศาสตร์ คลินิกประยุกต์ ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา1(1-0-3)
ศัลยศาสตร์ ศีรษะ และคอ
ศัลยกายวิภาคศาสตร์ พยาธิวทิ ยา รังสี วนิ ิจฉัย รังสี รักษาและวิศวกรรม
เนื้อเยือ่ ในการดูแลรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิ กวิทยาและโรคเกี่ยวกับ
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.
โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 1
4(1-9-6)
พยาธิ สรี รวิทยา พยาธิ กาเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสื บค้น
การรักษาเด็กและผูใ้ หญ่ที่มีโรค/ภาวะผิดปกติทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
ที่พบบ่อยและไม่ซบั ซ้อนโดยการใช้ยา
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.
นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1
2(1-3-4)
พยาธิสรี รวิทยา พยาธิ กาเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจ
ด้วยเอ็นโดสโคป การสื บค้น การทดสอบภูมิแพ้ การรักษาโรคจมูก
โพรงอากาศรอบจมูก และโรคภูมิแพ้ของจมูกที่พบบ่อยโดยการใช้ยา
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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3019835

3019836

โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1
2(1-3-4)
พยาธิ สรี รวิทยา พยาธิ กาเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสื บค้น
ความผิดปกติของหูและกระดูกเทมพอราล การตรวจระบบการทรงตัว
และการได้ยนิ การตรวจประสาทเฟเชียล การผ่าตัดรักษาโรคของหู ช้ นั นอก
และหู ช้ นั กลาง
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.
ศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
4(1-9-6)
และหลอดอาหาร 1
พยาธิ สรี รวิทยา พยาธิ กาเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสื บค้นและ
การรักษาโรคมะเร็ ง โรคติดเชื้อ ความพิการแต่กาเนิ ดบริ เวณศีรษะ คอ
กล่องเสี ยง หลอดลม และหลอดอาหาร ก้อนชนิ ดไม่ร้ายแรงของต่อมธัยรอยด์
และต่อมน้ าลาย การตรวจกล่องเสี ยง หลอดลม และหลอดอาหารด้วยกล้อง
เอ็นโดสโคป การตรวจวินิจฉัยการนอนกรน
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.
ศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า 1
2(1-3-4)
คัพภวิทยาและกายวิภาค แนวคิดเกี่ยวกับความงามของใบหน้า พยาธิ สรี รวิทยา
พยาธิ กาเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสื บค้น และการดูแลรักษาความ
พิการแต่กาเนิด การบาดเจ็บของใบหน้า เทคนิคการดูแลแผลสด การรักษา
แผลเป็ น และการผ่าตัดรอยโรคขนาดเล็กบนใบหน้า
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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โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 2
3(0-9-3)
การรักษาเด็กและผูใ้ หญ่ที่มีโรค/ภาวะผิดปกติทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
ที่พบบ่อยโดยการใช้ยาหรื อการผ่าตัด
Pediatric and General Otolaryngology II
PED GEN OTOL II
Medical therapy and surgical management of common otolaryngologic
diseases/disorders in children and adults.
นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2
2(0-6-2)
การรักษาโรคจมูกและโพรงอากาศรอบจมูกด้วยการใช้ยาหรื อการผ่าตัด
รวมถึงการใช้เอ็นโดสโคปจากภายนอก อิมมูโนบาบัด การตรวจวินิจฉัย
และรักษาบริ เวณฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้าโดยการใช้ยาหรื อการผ่าตัด
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.
โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2
2(0-6-2)
การดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของหูและกระดูกเทมพอราล
การรักษาโรคเวียนศีรษะ สู ญเสี ยการได้ยนิ
การผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ หู ช้ นั ใน เส้นประสาทเฟเชียลและบริ เวณ
ฐานกะโหลกศีรษะด้านหลังและด้านข้าง 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.
ศัลยศาสตร์ ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
4(0-12-4)
และหลอดอาหาร 2
การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็ งบริ เวณศีรษะ คอ กล่องเสี ยง หลอดลม
และหลอดอาหาร โดยการใช้ยาหรื อการผ่าตัด รวมถึงการใช้เอ็นโดสโคป
รักษาโรคด้วย
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

3019916

3019888

3019988

ศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า 2
2(0-6-2)
เทคนิคการเสริ มสร้างภาวะวิรูปของใบหน้าจากการผ่าตัด การบาดเจ็บ และ
การติดเชื้อ เทคนิคการผ่าตัดตกแต่งแผลเป็ น การผ่าตัดรอยโรคขนาดใหญ่
บนใบหน้า การตกแต่งจมูก ใบหู เปลือกตา และใบหน้าโดยการผ่าตัด
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.
ศัลยศาสตร์ กระดูกใบหน้ า
2(0-6-2)
กายวิภาคของกระดูกใบหน้า พยาธิสรี รวิทยา พยาธิ กาเนิดของโรค
การวินิจฉัยแยกโรค การสื บค้น การรักษากระดูกใบหน้าหักชนิดต่างๆ
โดยการงัดและการเปิ ดแผลผ่าตัด
Maxillofacial Surgery
MAXILLO SURG
Anatomy of facial bones; pathophysiology, pathogenesis, differential
diagnosis, investigations and surgical management of facial fractures with
close nad open reduction.
โครงการพิเศษ 1
3(0-0-12)
ทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะงานวิจยั ใหม่ๆ ที่อยูใ่ นความสนใจ
การเสนอโครงร่ างงานวิจยั ทางคลินิกโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
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.
โครงการพิเศษ 2
3(0-0-12)
การดาเนินงานวิจยั ทางคลินิก การเขียนรายงานและส่ งต้นฉบับในเวลา
ที่กาหนด การเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมประจาปี ทางการแพทย์
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
เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
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เปรียบเทียบโครงสร้ างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอด
หลักสู ตร
1. หมวดวิชาบังคับ

2. หมวดวิชาเลือก

หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาโสต
ศอ นาสิ กวิทยา 54 หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต
ศอ นาสิ กวิทยา มีรายวิชาบังคับ จานวน 54
หน่วยกิต
สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จหลักสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา ได้รับ
การยกเว้นการเรี ยนรายวิชาบังคับจานวน
18 หน่วยกิต
ไม่มีวชิ าเลือก

หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
คงเดิม

-คงเดิม

-ยกเลิก

คงเดิม
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เปรียบเทียบรายวิชาระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
54 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
54 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
54 หน่วยกิต
หมายเหตุ ผู้เข้าศึ ก ษาที่ ส าเร็ จหลัก สู ตรประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิ ต ทางวิท ยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกสาขาวิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา ได้รับการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
บังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
สาหรับผู้สาเร็จหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก
สาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ วทิ ยา
รายวิชาบังคับ
36 หน่ วยกิต
3019831 วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา(1)
ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
3019832 โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 1
(4)
3019833 นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1
(2)
3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1
(2)
3019835 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
(4)
และหลอดอาหาร 1
3019836 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 1
(2)
3019888 โครงการพิเศษ 1
(3)
3019911 โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 2
(3)
3019912 นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2
(2)
3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2
(2)
3019914 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
(4)
และหลอดอาหาร 2
3019915 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 2
(2)
3019916 ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า
(2)
3019988 โครงการพิเศษ 2
(3)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
คงเดิม

ยกเลิกคุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ประกาศนียบัตรบันฑิตฯ สาขาวิชาโสต นาสิ ก
ลาริ งซ์วิทยา

ยกเลิก
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เปรียบเทียบรายวิชาระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาหรับผู้สาเร็จหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รายวิชาบังคับ
54 หน่ วยกิต
3000851 วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน
(4)
3019710 ศัลยกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานทาง
(4)
โสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
3019711 โสต ศอ นาสิ กวิทยาฉุกเฉิ น
(2)
3019712 คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา
(4)
3019713 โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด
(2)
3019714 ห้องปฏิบตั ิการทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ (2)
3000854* ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
(4)
3000855* การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
(2)
*
หมายเหตุ: ไม่ นับหน่ วยกิต ประเมินผลเป็ น S/U

สาหรับผู้สาเร็จหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3019831 วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสต ศอ นาสิ กวิทยาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
3019832 โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 1
3019833 นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1
3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1
3019835 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
และหลอดอาหาร 1
3019836 ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 1
3019888 โครงการพิเศษ 1
3019911 โสต ศอ นาสิ กวิทยาในเด็กและทัว่ ไป 2
3019912 นาสิ กวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2
3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2
3019914 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสี ยง หลอดลม
และหลอดอาหาร 2
3019915 ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า 2
3019916 ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า
3019988 โครงการพิเศษ 2

(1)

คงเดิม

(4)
(2)
(2)
(4)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(4)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

(2)
(2)
(3)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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รองศาสตราจารย์แพทย์หญิ งเสาวรส ภทรภักดิ์ (อัศววิ เชียรจิ นดา)
(Saowaros Patarapak)
คุณวุฒิ
แพทยศาสตรบัณฑิต
ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา
Certificate in Fellowship
(Neurotology)

มหิดล
แพทยสภา
University of Toronto
Canada

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2537

ผลงานทางวิ ชาการ
บทความวิชาการ
1. Rutka J, Asawavichianginda S. Ear Disease (ตาราโรคหู) Holistic Publishing Co., 2000. จานวน
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
งานวิจยั
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
ตารา
เสาวรส ภทรภักดิ ์ และคณะ (2557). โสตประสาทวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิ รญ
ั วิ วฒ
ั น์ กลุ
(Prakobkiat Hirunwiwatkul)
คุณวุฒิ
แพทยศาสตรบัณฑิต
วว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Postdoctoral fellowship
in Otolaryngology

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
Stanford University
Medical Center USA

พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2542

ผลงานทางวิ ชาการ
งานวิจยั
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
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