
 

 

1 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาโสต  ศอ  นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
 

 
 

  



 

 

2 
 

สารบัญ 
             หน้า 

  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อหลักสูตร 4 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 4 
  ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 4 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 5 
  รูปแบบของหลักสูตร 5 
  สถานที่จัดการเรียนการสอน 6 
  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 6 
  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 7 
  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 
  หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  7 
 

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
  พันธกิจ ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  7 
  แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  ระบบการจัดการศึกษา 10 
  การด าเนินการหลักสูตร 10 
  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 18 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 18 
 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 20 
  แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  21 
  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 27 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 31 
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา              35 
  (Curriculum Mapping)  

 
 
 

 
 



 

 

3 
 

หน้า 
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 37 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 37 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 37 
 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 37 
  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 37 
 

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  การบริหารหลักสูตร 38 
  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 38 
  การบริหารคณาจารย์ 39 
  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 40 
  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 40 
  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 40 
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 41 
 

 หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 42 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 42 
  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 42 
  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 43  
 

 ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 44 

  ภาคผนวก ๑ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
  ภาคผนวก ๒ งานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
  ภาคผนวก ๓ Entrustable professional activities (EPA) 
  ภาคผนวก ๔   คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
  ภาคผนวก ๕   คู่มืออาจารย์ 

 
 

 

 
 



 

 

4 
 

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ภาควิชาโสต  ศอ  นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ใน 

   การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery  

 (ภาษาไทย)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   
  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ) Higher Graduate Diploma of  Clinical Sciences Program in Otolaryngology 
 

2. ชื่อวุฒิบัตร ปริญญาและสาขาวิชา 
    2.1ชื่อวุฒิบัตร 

 (ภาษาไทย)   หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ   
   ช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery  
 2.2ชื่อปริญญา 
 (ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
 (ภาษาไทย :  อักษรย่อ) ป. บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 (ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม)  Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences  
 (ภาษาอังกฤษ: อักษรย่อ) Higher Grad. Dip. of Clin. Sc. 
   *2.3 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุในTRANSCRIPT 
  FIELD OF STUDY: Otolaryngology 
 

*3.ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
 3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  แบบเอกเดี่ยว 
  Major : .................................................................................................................... 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ......................................................................................... ........................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ......................................................................................... ........................... 
  Minor  : .................................................................................................................... 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  :Honors Program 
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 3.2 ประเภทของหลักสูตร 
 เชิงการจัดการ หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 เชิงการจัดเก็บเงิน หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพิเศษ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ   
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.......... 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย   นิสิตต่างชาติ รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5.4.1ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาหน่วยรังสีวินิจฉัย
และหน่วยรังสีรักษาภาควิชารังสีวิทยาและภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยให้
นิสิตออกไปฝึกฝนเรียนรู้กายวิภาคบริเวณศีรษะและคอที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้นิสิตออกไปฝึกปฏิบัติงานใน
หออภิบาลของภาควิชาวิสัญญีวิทยาโดยการควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าภาควิชาดังกล่าวส่วนภาควิชารังสีวิทยา
ได้มีความร่วมมือกันในลักษณะการจัดประชุมร่วมกันระหว่างโสตศอนาสิกแพทย์กับรังสีแพทย์ในด้านรังสีวินิจฉัย
ของโรคทางโสตศอ นาสิกวิทยาและด้านรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ 
   ภาควิชาต่างๆท่ีกล่าวแล้วทั้งหมดได้ร่วมมือจัดส่งอาจารย์มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อส าคัญ
ต่างๆตามค าเชิญด้วย 
   นอกจากนี้ ภาควิชายังส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ tissue engineering เพ่ือฝึกฝน
นิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ใหม่ๆ 
  5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกองโสตศอ
นาสิกกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น 
   มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท  ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จัดท าโครงการน านิสิตออก
ปฏิบัติงานผ่าตัดโรคหูน้ าหนวกนอกสถานที่ในโรงพยาบาลของต่างจังหวัดโดยการควบคุมของอาจารย์ของภาควิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์หูคอจมูกประจ าโรงพยาบาลอ่ืน ๆ จ านวน 3 ครั้งต่อปี 
 นอกจากนี้หลักสูตรจะมีความร่วมมือกับราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยใการจัดกิจกรรม
วิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาโสตศอ นาสิกวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าฯโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 10 ครั้งต่อปีโดย
แต่ละสถาบันจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี 
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   อนึ่ง ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ยังจัดอบรมวิชาการระยะสั้นBasic Sciences 
in Otolaryngology-Head and Neck Surgery ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เรื่อง Clinical  otolaryngology – Headand  
Neck  couse  ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 และเรื่อง Comprehensive Otolaryngology-Head and Neck 
SurgeryCourseให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 รวมทั้งให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง 
   สุดท้าย ภาควิชาจะจัดหาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่มีจ านวนผู้ป่วยเพียงพอ และมี
บุคลากรที่สามารถให้การฝึกอบรมนิสิตได้ เพื่อส่งนิสิตออกไปปฏิบัติงานเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างน้อย 1 
เดือนตลอดหลักสูตร อาทิ โรงพยาบาลชลบุรี,โรงพยาบาลระยองเป็นต้น 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
   ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย........................................................................................... 
   2 ปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัย.......................................................................................... 
 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ภายนอกมหาวิทยาลัย ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาโสตศอ นาสิกวิทยาของคณะแพทยศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ภาควิชาโสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
   ภาควิชาโสต  ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   กองโสต  ศอ นาสิกกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 
   โรงพยาบาลราชวิถี,โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลชลบุรีเป็นต้น  
 

7. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 7.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย์
และมีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม  ท าให้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยหู  คอ  จมูก  ใน
ปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต  โรคติดเชื้อลดลง  ในขณะเดียวกันพบโรคเรื้อรัง   โรคมะเร็งและซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น  
โรคจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก อีกประการหนึ่งคือ  การน าเครื่องมือที่ทันสมัย
และเทคโนโลยีราคาแพงมาใช้กันมากขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้โสต ศอ นาสิกแพทย์ มีความสามารถให้การดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพทางโสต ศอ นาสิก ในปัจจุบันนี้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 7.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมของความเสมอภาคและข้อมูลข่าวสารท า
ให้มปีัญหาการร้องเรียนมากขึ้น ดังนั้นการมีความรู้และทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ความรู้ทางวิชาชีพในปัจจุบันมี
มากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แพทย์จึงควรต้องมีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องในทางการแพทย์และ
โดยเฉพาะควรจะมีทักษะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การสืบค้นและการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ให้มาก
ขึ้น   
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8. ผลกระทบจากข้อ7.1และ7.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 8.1 การพัฒนาหลักสูตร สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท าให้ที่ผู้ป่วย เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ป่วย  โรคที่มีความชุก รวมเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการพัฒนาหลักสูตรควรจะต้องกระท าทุก  5 ปี โดยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากแพทยสภา  
 8.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน สถาบันยังคงยึดมั่นในพันธกิจที่จะผลิต โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่มี
คุณธรรม มีความสามารถ มีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้บัณฑิตที่จบออกไปได้รับใช้ประเทศชาติอย่างดีที่สุด และมีความรู้
ทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เพ่ือมิให้มีการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายและป้องกันการฟ้องร้องทางการแพทย์  
 

9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ไม่มี 
 13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ไม่มี 
 

10. หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 14.1 หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ได้แก่...ไม่มี 
   โดยมีความคล้ายคลึงในส่วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ)...................................................... 
 …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
   แต่หลักสูตรที่เสนอแตกต่างไปจากหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นที่ส าคัญ คือ................................... 
 ………………..………………………………………………………………………………………...…………………………………...…… 

14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ 
ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   จุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นที่ส าคัญ คือมีรายวิชาซึ่งเปิดให้นิสิตในคณะอ่ืนมาลงเรียนได้  
 14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ได้แก่..ไม่ม.ี. 
 

หมวดที2่. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  พันธกิจ ปรัชญาความส าคัญวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1.1  พันธกิจการฝึกอบรม 

 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถทั้งการตรวจวินิจฉัย ท าหัตถการการผ่าตัดต่างๆ การรักษาทางยา และการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบโสต ศอ นาสิกวิทยา 
3. สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 

development) การพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 



 

 

8 
 

4. สามารถสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย และมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อเพ่ือร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ  

6. มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย  
7. สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบ

องค์รวม  
8. มีความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยค านึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและ

สังคม ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคม ประเทศชาติตามความเหมาะสม  
9. สถาบันฝึกอบรมได้รับการประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมเป็นระยะๆสม่ าเสมอ  
10. มีทักษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ  

  

  1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรส าหรับให้แพทย์ได้เรียนรู้และฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้เป็น
โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเป็นผู้น าทาง
วิชาการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ส าหรับสังคมในระดับชาติ และนานาชาติ 
  1.3 ความส าคัญของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก  ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างมีวิจารณญาณ  มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตสามารถ
ปฏิบัติงานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เหมาะสมกับทรัพยากรและ
เศรษฐกิจของประเทศ  
 

  1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านโสตศอ นาสิกวิทยาและเป็นโสตศอ
นาสิกแพทย์ที่มีความสามารถมีคุณธรรม เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของสังคม 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญทางโสต ศอ นาสิกวิทยา รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านโสตศอ นาสิกวิทยา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที ่มีคุณค่าของ
สังคมโลก ซึ ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี ้ 1. มีความรู ้ (รู ้รอบ รู ้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ 
รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้น า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. ด ารงความเป็นไทยใน
กระแสโลกาภิวัตน์  
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 ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ  1. มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ   2. เป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งการตรวจวินิจฉัย ท าหัตถการการ
ผ่าตัดต่างๆ การรักษาทางยา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบโสต ศอ นาสิกวิทยา   3. มี
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  4. 
สามารถถ่ายทอดความรู้ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาแก่แพทย์รุ่นหลัง และแก้ปัญหาของสังคมได้เป็นอย่างดี  5. สามารถ
สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ทางโสต ศอ นาสิกวิทยาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และมีประสิท ธิภาพ  
6. สามารถด ารงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ท านุบ ารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างยั่งยืน  
 

แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง   

ท าการปรับปรุงหลักสตูรทุก  5 ปี   เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  

ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  ปัจจัยเกื้อหนุนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เป็นประจ าทุกปี 

-มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน
เป็นประจ าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
-วางแผนการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและการพัฒนาปจัจัยเกื้อหนุน  

-ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรยีน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
-แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรยีน
การสอนและปัจจัยเกื้อหนุน 

ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมเป็นประจ าทุกปี  

-มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
-วางแผนการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการการเรยีนการสอน  

-ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต   
-แผนการพัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  

พัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาการ
วิชาชีพของอาจารย์  

-สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีอากสพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพเป็นประจ า
ทุกปี  

-จ านวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม หรือเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับนานาชาติในแตล่ะปี   
-ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนสิิต  

พัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษาของอาจารย์  

-สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสพฒันา
ความรู้และทักษะทางด้านแพทยศาสตร์
ศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

-จ านวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรม 
หรือเสนอผลงานวิชาการทางด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติในแต่ละปี  
-ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนสิิต  

พัฒนาความรู้และทักษะในการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน  

-สนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีของตนเป็นประจ า
ทุกปี  

-จ านวนเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนนุท่ีได้เข้า
ร่วมประชุม  ฝึกอบรมในเรื่องทีเ่กี่ยวกับ
หน้าท่ีของตนในแต่ละปีการศึกษา  
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หมวดที3่. ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
              ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

            ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่มี 

            *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
    ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
               ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1     วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม – ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน – กรกฎาคม  
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน–กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 2.2.2ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
 2.2.3ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

 2.2.4มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆหรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
  

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
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 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ไม่มี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  ไม่มี 
  

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

สถานภาพนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม ่ 7 6 6 6 6 

นิสิตเก่า 12 12 12 12 12 

รวม 19 18 18 18 18 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 7 6 6 6 6 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน 

92,448  92,448 92,448 92,448 92,448 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 92,448 92,448 92,448 92,448 92,448 

   

  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไมร่วม 3) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 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 
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รวม (ก) + (ข) 500,000 500,000 600,000 650,000 650,000 

จ านวนนิสิต* 18 18 18 18 18 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ 27,778 27,778 33,333 36,111 36,111 

  *หมายเหตุ จ านวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง  

    2.7ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

       แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
       อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    ไม่มี 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต 
   ระยะเวลาการศึกษา  3  ปี 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  54หน่วยกิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน  54 หน่วยกิต 

    - รายวิชาบังคับ   54 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
  รายวิชาบังคับ               54 หน่วยกิต 
3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน     4(4-0-12) 
  Correlated Basic Medical Sciences  

 3019710 ศัลยกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทาง   4(1-9-6) 
  โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ   

   Surgical Anatomy and Basic Sciences in Otolaryngology- 
  Head Neck Surgery 

 3019711 โสต ศอ นาสิกวิทยาฉุกเฉิน      2(0-6-2) 
    Otolaryngologic Emergency 
 3019712 คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวิทยา   4(0-12-4) 
   Clinics and Surgery in Otolaryngology  
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           3019713 โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด    2(1-3-4) 
    Audiology and Speech Pathology  
           3019714 ห้องปฏิบัติการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 2(0-6-2) 
   Laboratory in Otolaryngology-Head and Neck Surgery   
 3019831 วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสตศอ นาสิกวิทยา-   1(1-0-3) 
   ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 
   Applied Clinical Sciences in Otolaryngology- Head and Neck Surgery  
 3019832 โสตศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทั่วไป 1    4(1-9-6) 
   Pediatric and General Otolaryngology I 
 3019833 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1     2(1-3-4) 
   Rhinology and Allergology I 
 3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1      2(1-3-4) 
   Otology and Neurotology I 
 3019835 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม   4(1-9-6) 
   และหลอดอาหาร 1 
   Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology I 
 3019836 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 1    2(1-3-4) 
   Facial Plastic and Reconstructive Surgery I 
 3019911 โสตศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทั่วไป 2    3(0-9-3) 
   Pediatric and General Otolaryngology II 
 3019912 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้2       2(0-6-2) 
   Rhinology and Allergology II 
 3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2     2(0-6-2) 
   Otology and Neurotology II 
 3019914 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม   4(0-12-4) 
   และหลอดอาหาร 2  
   Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology II 
 3019915 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2    2(0-6-2) 
   Facial Plastic and Reconstructive Surgery II 
 3019916 ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า      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 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์     4(4-0-12) 
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  English for Medical Graduates  
 3000855 การบริหารวิชาชีพเวชกรรม      2(2-0-6) 

  General Administration in Medical Practice 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 

           หน่วยกิต 
 3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน          4 
 3019710 ศัลยกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทาง         4 

  โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ   
 3019711 โสต ศอ นาสิกวิทยาฉุกเฉิน            2 
 3019712 คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวิทยา         4 
 3019713 โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด          2 
 3019714 ห้องปฏิบัติการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ       2 
 3000854# ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์           4 
 3000855# การบริหารวิชาชีพเวชกรรม           2 

      รวม         18  
 
หมายเหตุ#นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้ และประเมินผลเป็น S/U โดยไม่นับหน่วยกิต 
 ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  

ปีที่ 2 
           หน่วยกิต 
 3019831 วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสตศอ นาสิกวิทยา-             1 
   ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 
 3019832 โสตศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทั่วไป 1         4 
 3019833 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 1          2 
 3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1                    2 
 3019835 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม        4 
   และหลอดอาหาร 1 
 3019836 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 1         2 
 3019888  โครงการพิเศษ 1            3 

    รวม         18 
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ปีท่ี 3 

           หน่วยกิต 
 3019911 โสตศอ นาสิกวิทยาในเด็กและทั่วไป 2         3 
 3019912 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2            2 
 3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2                    2 
 3019914  ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม        4 
   และหลอดอาหาร 2  
 3019915 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2         2 
 3019916 ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า           2 
 3019988  โครงการพิเศษ 2            3 
      รวม      18  
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
           *3.1.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง(ภาคผนวก ข) 
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   3.2 คณาจารย์ในหลักสูตร 
     3.2.1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร(*หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวชิาการ   

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดบัจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดับ ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบัน 

1 ศ.พญ.เสาวรส  ภทรภักดิ์***             
3 1012 00096 79 1 

MSc                                                                      
Fellowship& Neurotology                     
ว.ว 
พ.บ                                               

Clinical Epidemiology   
Neurotology 
โสต  นาสกิ ลาริงซ์วิทยา 
แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
Cannda          
แพทยสภา ประเทศไทย 
ศิริราชพยาบาล 

2 รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์  สนิทวงศ์***         
3 1009 04317 13 1  

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

Rhinology and Skull Base Surgery 
Rhinology and  endoscopic skull base 
surgery     
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า             
โสต ศอ นาสกิวิทยา 
แพทยศาสตร์                                

AUSTRALIA 
AUSTRALIA 
แพทยสภาประเทศไทย 
 
แพทยสภา ประเทศไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           

4 ผศ.(พิศษ).พญ.ภัทร์นฤน  มหัธนสกุล*** 
3101201487670 

Fellowship 
ว.ว.      
พ.บ.                              

Facial Plastic and Recontructive surgery  
โสต ศอ นาสกิวิทยา    
แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
แพทยสภา ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       

3 พญ.ภาณินี  จารุศรีพันธุ์***                                    
3 1022 00267 25 1 

Fellowship 
ว.ว. 
พ.บ.  

Otology/Neurotology 
โสต ศอ นาสกิวิทยา 
แพทยศาสตร์ 

Canada 
แพทยสภาประเทศไทย                    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

5 นพ.เจษฎา  กาญจนอัมพร*** 
3102100223449 

Fellowship 
ว.ว 
พ.บ.                                                

Rhinology 
โสต ศอ นาสกิวิทยา 
แพทยศาสตร์ 

USA 
แพทยสภาประเทศไทย                 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
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     3.2.2.อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ า) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  พญ.นทมณฑ์  ชรากร อาจารย ์ ว.ว. 
พ.บ. 

(โสต ศอ นาสิกวิทยา) แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 7 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 

2.  นพ.วรวรรธน์  ระหว่างบ้าน อาจารย ์ ว.ว. 
พ.บ. 

 (โสต ศอ นาสิกวิทยา)แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 2 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 

3.  
 
 

นพ.วรุตม์  ศุภนคร อาจารย ์ ว.ว. 
ว.ว. 
พ.บ. 

(ศัลยศาสตรต์กแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)แพทยสภา 
(โสต ศอ นาสิกวิทยา)แพทยสภา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 0 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 

4.  พญ.บุษราคัม  ชัยทัศนีย ์ อาจารย ์ ว.ว. 
พ.บ. 

(โสต ศอ นาสิกวิทยา)แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 0 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 

5.  พญ.นัตวรรณ  อุทุมพฤกษ์พร อาจารย ์ ว.ว. 
พ.บ. 

(โสต ศอ นาสิกวิทยา)แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 0 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 

6.  นางดาราณี  อนันตพงศ์ อาจารย ์ ศศ.ม. (ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย) 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิจัย 0 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 

7.  นางกุลกันยา   เจียรกติติมศักดิ ์ อาจารย ์ วท.ม. (ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย) 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิจัย 0 เรื่อง 
บทความวิชาการ 0 เรื่อง 
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 4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรมีการฝึกปฎิบัติในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก  แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่อยู่ในเครือข่าย   
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  เมื่อจบการฝึกภาคสนามแล้ว  นิสิตสามารถ 
  4.1.1ท างานร่วมกันเป็นทีมกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  
  4.1.2แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานในแง่การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก ที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก    

4.2 ช่วงเวลา  
หลักสูตรจัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิตในปีการศึกษาที่ 3  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชนบท  

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 นิสิตจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาโครงการพิเศษ  1  (รหัสวิชา 3019888)  ในปีการศึกษา ที่ 2  และรายวิชา
โครงการพิเศษ 2 (รหัสวิชา  30199888) ในปีการศึกษาที่  3  
 5.1ค าอธิบายโดยย่อ   
 ทั้ง 2 รายวิชาเป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการท างานวิจัย  โดยในรายวิชาโครงการวิจัย 1 นิสิตจะ
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิจัย  สถิติประยุกต์  จริยธรรมการวิจัย   การทบทวนวรรณกรรม  การ
เขียนและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย  ส่วนในรายวิชา โครงการวิจัย 2  นิสิตศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล  การ
อภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และฝึกการน าเสนอ ผลงานวิจัยในที่ประชุม  โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า  เมื่อจบหลักสูตร  นิสิตจะต้องมีผลงานวิจัยจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  
 5.2มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 รายวิชาโครงการพิเศษ 1 นิสิตจะต้องสามารถ  
  - ประยุกต์ความรู้ทางวิชาการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในการท างานวิจัยของตนได้อย่างเหมาะสม  
  - เขียนโครงร่างงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 
  - น าเสนอโครงร่างการวิจัยของตนในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม  
 รายวิชาโครงการพิเศษ  2  นิสิตจะต้องสามารถ  
  - ประยุกต์ความรู้ทางสถิติทางการแพทย์  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอข้อมูลและอภิปราย
ผลงานวิจัยในโครงการวิจัยของตนได้  
  - น าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม  ทั้งรูปแบบการน าเสนอปากเปล่าในที่ประชุมและการ
น าเสนอในรูปแบบงานตีพิมพ์  
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     5.3 ชว่งเวลา 
 นิสิตจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาโครงการพิเศษ  1  (รหัสวิชา 3019888)  ในปีการศึกษา ที่ 2  และรายวิชา
โครงการพิเศษ 2 (รหัสวิชา  30199888) ในปีการศึกษาที่  3  
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  รายวิชาโครงการพิเศษ  1  จ านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต  
  รายวิชาโครงการพิเศษ  2  จ านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
 5.5การเตรียมการ 
  ภาควิชาฯ จัดให้มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านการท าวิจัยแก่นิสิต ดังนี้  
   จัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้  
   - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการวิจัย  
   - หลักการท าวิจัยทางคลินิก  
   - หลักการทบทวนวรรณกรรมแบบใช้วิจารณญาณ (Critical  appraisal)  
   - วิธีการใช้สื่อสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการแพทย์ 
   - จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
   - การเขียนโครงร่างการวิจัย 
   - สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางคลินิก 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลเกี่ยวกับงานวิจัยมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน  
   1.  การประเมินโครงการวิจัย:  นิสิต(มีอาจารย์ที่ปรึกษา) จะจัดท าโครงร่างงานวิจัย เพ่ือขอความเห็นจากที่
ประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และจัดท าเสนอไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ
แพทยศาสตร์  เพื่อขออนุมัติด าเนินการวิจัย  
   2.  การประเมินระเบียบวิธีวิจัย  :  เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยแล้ว  นิสิตจะด าเนินการวิจัยโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจดูความถูกต้อง 
   3.  การประเมินผลงานวิจัย: เมื่อนิสิตท างานวิจัยเสร็จแล้ว ต้องจัดท าเล่มงานวิจัย สอบงานวิจัย และจะต้อง
น าเสนองานวิจัยต่อที่ประชุมอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
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หมวดที่ 4. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู้

ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้  
1)การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
ก. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดิน
หายใจและทางเดินอาหารส่วนต้น (โรคทางหูคอจมูกฯ)  

ข. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมเพ่ือการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย หลังการผ่าตัด  

ค. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของทางหูคอจมูก  

ง. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอ่ืน  
จ. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติในการประกอบวิชาชีพ 

 

2)ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
(Medical Knowledge and Skills)  

ก. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับโรคทางหูคอ จมูกฯ  

ข. มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถและปฎิบัติงานได้ด้วยตนเอง อย่างเต็มตัว โดยไม่ต้องมีการก ากับ
ดูแล ในด้านโรคทางหูคอจมูก การใช้เครื่องมือเพ่ือ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟู รวมทั้งหัตถการทางหูคอจมูก 
ตามมาตรฐานได้โดยล าพัง  

 

3)การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)  
ก. มีความสามารถในการด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  

ข. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์  

ค. มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  

ง. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  
 

4)ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
ก. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ  

ข. มีความสามารถและทักษะในการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา  

ค. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ บุคลากรทาง
การแพทย์  
ง. มีความสามารถและทักษะในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะโรคทาง
หูคอจมูกฯ  
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จ. มีความสามารถและทักษะในการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 

5)ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ก. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผู้ป่วย และญาติ  

ข. มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดย ยึดถือผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม  

ค. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจัดการ สถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  

ง. มีความสนใจใฝ่ รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 
professional development)  

จ. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

ฉ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ค. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม มาตรฐานวิชาชีพ  

 

2. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

2.1 วิธีการให้การฝึกอบรม  

1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

ก. การดูแลผู้ป่วยนอก  

- แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกหูคอจมูกท่ัวไปอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 2 วัน หากไม่ติดกิจกรรมการเรียนอ่ืน  

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ หรือ ๓ ต้องได้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคที่ส าคัญ ได้แก่ คลินิก

โรคหู (otology/ neuro-otology/ audiology clinic) คลินิกโรคจมูก (rhinology/ sinus/ allergy 

clinic คลินิกโรคกล่องเสียง (laryngeal or voice clinic) และ คลินิกศัลยกรรมศีรษะและคอ และอาจ

ไดป้ฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในคลินิกอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น คลินิกโรคจากการนอนหลับ (sleep clinic) คลินิก
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โรคทางการพูด (speech clinic) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (facial plastic clinic) 

คลินิกโรคหูคอจมูกเด็ก (pediatric ENT clinic) เป็นต้น  

ข. การดูแลผู้ป่วยใน  

- แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในโดยมีการแบ่งภาระงานของแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน 

และเหมาะสม  

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ในการท าหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนก ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ

ผู้ป่วยในระยะวิกฤต  

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ร่วมกับสหสาขาวิชาอ่ืนในการวางแผนการรักษา  

ค. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด  

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีหน้าที่ในการเตรียมผู้ป่วยในพร้อมที่จะรับการผ่าตัด  

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีหน้าที่ผ่าตัด หรือ ช่วยผ่าตัด ในหัตถการที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  

- แพทย์ประจ าบ้านต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด  

2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills)  

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (correlated basic 
medical science) และโรคทางหูคอจมูกฯ ทั่วไป  

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ต้องเรียนโรคทางหูคอจมูกฯ ที่ซับซ้อนและเฉพาะสาขาย่อยมากข้ึน มีการน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับทางคลินิกมากขึ้น (clinical science)  

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ต้องเรียนความรู้รวบยอดของโรคทางหูคอจมูก (comprehensive course)  

- แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่จัดให้มีขึ้นอย่างสม่ าเสมอตลอดการ
ฝึกอบรม เช่น grand round, interesting case, topic review, morbidity-mortality conference, 
journal club เป็นต้น  
- แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการสหสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับโรคทางหูคอจมูกฯ 
เช่น tumor conference, x-ray conference เป็นต้น  

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ควรจะเข้าร่วมอภิปรายใน interuniversity conference ซึ่งเป็นกิจกรรม
ระหว่างสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยจัดขึ้น  

- แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการการผ่าตัด และ การใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัย รักษา หรือฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอจมูกฯ  
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3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement)  

แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 
- ท างานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาวารสารทางการแพทย์ และมีส่วนร่วมในการวิพากษ์บทความหรืองานวิจัยทาง

การแพทย์  

- ได้เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย  

- มีประสบการณ์ในการท าmortality and morbidity conference  
 

4). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง  
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร และการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์  

- มีประสบการณ์การให้ข้อมูลผู้ป่วยเพ่ือการตัดสินใจการรักษา การให้ค าแนะน า และค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ  

- มีประสบการณ์ในการสอนนิสิต/ นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง  

- มีประสบการณ์ในการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวิชาการ  
 

5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง  
- เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพแพทย์  

- เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการน าไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

- ได้รับงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง  
 

6). การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ  
- ระบบสุขภาพของประเทศ  

- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
ทั้งนี้ทางสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดสภาวะการท างานให้เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้รับ

การฝึกอบรม  
 

2.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
1). ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science) ทางโสต 
ศอ นาสิกวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง(ภาคผนวกที่ ๑)  
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2). โรคหรือภาวะของผู้ป่วยแบ่งเป็น(ภาคผนวกที่ ๑)  
แพทย์ประจ าบ้านต้องสามารถให้การวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู หรือให้คาแนะน าเพ่ือส่งต่อ ได้ ในโรค

ทางหูคอจมูกฯ ต่อไปนี้  
 

ระดับที่ ๑ โรคหรือภาวะที่พบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง  
ระดับที่ ๒ โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับที่ ๑ และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน สามารถเรียนรู้
จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย ด้วยกัน เป็นต้น  
ระดับที่ ๓ โรคที่พบน้อยแต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษา ด้วยตนเอง 
หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  
3).การตรวจพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา(ภาคผนวกที่ ๑)  
ระดับที่ ๑ สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  
ระดับที่ ๒ สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  
ระดับที่ ๓ สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้  
4). หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยาแบ่งเป็น(ภาคผนวกที่ ๑)  
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง  
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ หรือทาได้ภายใต้การแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ)  
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ หรือสามารถช่วยผ่าตัดได้ หรือเคยได้เห็น หรือสามารถ
บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ข้อดีข้อเสียได้  
5). การท าวิจัย(ภาคผนวกที่ ๒)  
- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในระหว่างการฝึกอบรม ๓ ปี โดย
ท าหน้าที่เป็นผู้วิจัยหลักหรือมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

- งานวิจัยนั้นจะต้องด าเนินการตามกระบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล (good clinical practice)  

- สถาบันฝึกอบรมมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้าน ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการ
วิจัย การขอจริยธรรมฯ การขอทุน (ถ้ามี) การเก็บข้อมูล ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและจัดท ารายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าส่งราชวิทยาลัยฯ  
6). การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ปว่ยและญาติ  

๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

๓. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  

๔. การบอกข่าวร้าย  
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๕. การบริหารจัดการ difficult case  

๖. การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต่างกัน  
ข. ความเป็นมืออาชีพ  
๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care  
- การยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก  

- สิทธิผู้ป่วย  
 

๒. พฤตินิสัย  
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย  

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  
 

๓. จริยธรรมการแพทย์  
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ  

- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  

- การออกใบรับรองแพทย์  
- การรักษาที่ไร้ประโยชน์หรือเป็นอันตราย  

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  

- การรับของสมนาคุณหรือผลประโยชน์ส่วนตัว  

- ประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ  

- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกันเองในหน้าที่  
 

๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
- การสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิกประจักษ์  

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  

- การเลือกใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ  

- การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ  
 

ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  
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- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น  

- ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ, การใช้ยา
และทรัพยากรอย่างสมเหตุผล, การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง, การสร้าง Clinical Practice 
Guideline (CPG), การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, การเสริมสร้างสุขภาพและการ
ป้องกันโรค, การประเมินความพอใจของผู้ป่วย, ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น 
นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล เป็นต้น, 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพแพทย์  
 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
- ระเบียบวิธีวิจัย  

- สถิติพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยทางการแพทย์  

- วิธีการเขียนโครงร่างวิจัย  

- จริยธรรมการวิจัย  

- วิธีการเขียน manuscript  
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3. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  
รวมทั้งทฤษฎีและสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย  

จัดชั่วโมงบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน  หลักการท าวิจัยและสถิติพ้ืนฐานขณะเป็นนิสิตชั้น
ปีที่ 1ในระดับภาควิชาฯ และระดับราชวิทยาลัยโสต ศอ 
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  

มีความรอบรู้และมีทักษะในการตรวจ  วินิจฉัยและดูแล
การรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก  แบบองค์รวมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  

-จัดชั่วโมงบรรยายความรู้ทั่วไปทางโสต ศอ นาสิก อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  
-ฝึกปฎิบัติในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก  แผนกผู้ป่วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาล 
อ่ืนๆ  ที่อยู่ในเครือข่าย  
-จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนโดย
ศึกษาจากกรณีศึกษาและตัวอย่างผู้ป่วย  

มีทักษะในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยหู คอ 
จมูก  ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม   

ฝึกบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยหู คอ จมูก ในแผนกผู้ป่วยใน 
และแผนกผู้ป่วยนอก  

มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้น  วิเคราะห์  ติดตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
น าเสนอผลงานทางวิชาการได้  

-จัดชั่วโมงบรรยายเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศและห้องสมุด 
-จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
วารสารวิพากษ์วิจารษ์คลินิก 
-ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องมีโครงสร้างการวิจัยของตนเอง
อย่างน้อย 1 เรื่องและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในปี
การศึกษาท่ี 3  

มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงานผู้ป่วยและญาติ  ตลอดจนท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  ใช้ภาษาไทยได้ดีมากท้ังการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน  และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

-จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารในรายวิชาสัมมนา 
-จัดสอนเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่ควรทราบในการสอน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทย  
-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก แผนกผู้ป่วยนอก
และห้องฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย   
-ฝึกการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย   
-ฝึกการเขียนโครงร่างงานวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถติดต่ออย่างมี
วิจารณญาณวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  สังเคราะห์ และ
ประเมินผลความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทาง
โสต ศอ นาสิกได้อย่างเหมาะสม  

-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก แผนกผู้ป่วยนอก
และห้องฉุกเฉิน  ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่นท่ีเป็นสถาบันวิชาเลือก 
-จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนโดย
ศึกษาจากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างผู้ป่วย  
-ก าหนดให้นิสิตต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1เรื่องตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม  

มีความใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  รู้จัก
กระบวนการเรียนรู้และสามารถศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  

-จดัให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนโดยศึกษา
จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างผู้ป่วย  
-จดัให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
วารสารวิพากษ์คลินิก  
ก าหนดให้นิสิตต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม  

สามารถสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโสต ศอ นาสิกและ
สามารถน าไปประยุกต์ในเวชปฏิบัติได้  

-จดัชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางการ
วิจัยและการใช้สถิติประยุกต์ในงานวิจัยทางคลินิก  
-จดัให้มีการประชุม สัมมนาย่อยในห้องเรียนในการ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานวิจัยของนิสิตแต่ละคน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ 
-ก าหนดให้นิสิตต้องท างานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 
เรื่องตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมภายใต้การก ากับของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่ดี  ทั้งในเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม  

-จดัให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
โสต ศอ นาสิกวิทยา  
-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกวิทยา แผนกผู้ป่วย
นอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง 
เกี่ยวกับพฤตินิสัย  คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนที่
อยู่ในสหสาขาวิชาชีพและเป็นผู้น าในทีมการดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก แผนกผู้ป่วยนอก
และห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ที่เป็นสถาบันวิชาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการท างานเป็นทีม
การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นประจ าทุกเดือน  

มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่ดี  ทั้งในเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม  

-จดัให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
โสต ศอ นาสิกวิทยา  
-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกวิทยา แผนกผู้ป่วย
นอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง 
เกี่ยวกับพฤตินิสัย  คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็น
ประจ าทุกเดือน 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนที่
อยู่ในสหสาขาวิชาชีพและเป็นผู้น าในทีมการดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก แผนกผู้ป่วยนอก
และห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ที่เป็นสถาบันวิชาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการท างานเป็นทีม
การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นประจ าทุกเดือน  

มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวมเป็น
หลัก  ช่วยเหลือและอุทิศคนเพ่ือส่วนรวม  

-จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียน 
-การเรียนการสอนแบบภาคสนามในรายวิชา 3019834 
และ 3019913 ซึ่งฝึกผ่าตัดหูชั้นกลางในชนบท  
-ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก  แผนกผู้ป่วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาล
อ่ืน ที่เป็นสถาบันวิชาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง
เกี่ยวกับทัศนคติ การมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็น
ประจ าทกุเดือน   
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความส าคัญรู้จักวิธีการ และดูแล
สุขภาพกายและจิตของตนเองได้เป็นอย่างดี   

-แนะน านิสิตเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจเป็นประจ าทุกปีในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
-จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยนิสิต 1 คนจะมี
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านคอยให้ค าแนะน าและดูแลนิสิต
ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการศึกษาในหลักสูตร  

มีบุคลิกภาพเหมาะสม  ปรับตัวได้  ทนสภาพกดดัน
ต่างๆ ได้  

-ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก แผนกผู้ป่วยนอก
และห้องฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลอื่น ที่เป็นสถาบันวิชาเลือก 
-มีการประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของ
นิสิตประจ าทุกเดือน   
-จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยนิสิต 1 คนจะมี
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านคอยให้ค าแนะน าและดูแลนิสิต
ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการศึกษาในหลักสูตร 
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4. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบมีความรู้ในเชิงกวา้งเก่ียวกบัวชิาโสต ศอ นาสิก
วทิยา และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัและใหก้าร
รักษาโรคทางโสต ศอ นาสิกได ้
 

 
-จดัการเรียนการสอนแบบบรรยายในหอ้งเรียนใหนิ้สิตมีความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัวชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  
-จดักิจกรรมฝึกปฏิบติัดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาทั้งในหอผูป่้วย
และตึกผูป่้วยนอก 

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

 1.2 รู้ลกึมีความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกบัวิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา
ทัว่ไป และโสต ศอ นาสิกวทิยาเฉพาะทางในแต่ละสาขายอ่ย 
          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  
-ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบติังานในหอผูป่้วยและหอ
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 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความคิดริเร่ิมและ
สามารถพฒันาใหเ้ป็นนวตกรรมหรือองคค์วามรู้ใหม่ 

-ก าหนดใหนิ้สิตตอ้งมีโครงการวิจยัของตนเองอยา่งนอ้ย               
1 เร่ืองตลอดหลกัสูตร   

-ประเมินจากโครงร่างงานวจิยัและรายงานการวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ 

3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น
ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

-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. มีสุขภาวะตระหนกัถึงความส าคญั รู้จกัวธีิการดูแลสุขภาพ
กายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
ปรับตวัได ้ทนสภาพกดดนัได ้

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

-ประเมินโดยการสังเกตของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะมีจิตส 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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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกัของรายวชิา ความรับผดิชอบรองของรายวชิา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้

1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการ

เรียนรู้ 

6. มีภาวะ
ผู้น า 

7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็น
ไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์ 

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     
3019888 โครงการพิเศษ 1                   
3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน                   

3000854*** ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์                   

3000855*** การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม                   

3019710 ศัลยกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์
ศีรษะและคอ 

                  

3019711 โสต ศอ นาสกิวิทยาฉกุเฉิน                   
3019712 คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวิทยา                   
3019713 โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด                   
3019714 ห้องปฏิบัติการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา-

ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ                   

3019831 วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสต ศอ 
นาสิกวิทยา ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ                   

3019832 โสต ศอ นาสกิวิทยาในเด็กและทัว่ไป 1                   
3019833 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมแิพ้ 1                   
3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1                   
3019835 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากลอ่งเสียง 

หลอดลมและหลอดอาหาร 1                   
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รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้

1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการ

เรียนรู้ 

6. มีภาวะ
ผู้น า 

7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็น
ไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์ 

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     
3019836 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 1                   
3019911 โสต ศอ นาสกิวิทยาในเด็กและทัว่ไป2                   
3019912 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมแิพ้ 2                   
3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2                   
3019914 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากลอ่งเสียง 

หลอดลมและหลอดอาหาร 2                   

3019915 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2                   
3019916 ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า                   
3019988 โครงการพิเศษ 2                   
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หมวดที5่. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   ระดับปริญญาตรีการประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ Dและ F หรือใช้สัญลักษณ์  
   Sหรือ U 

  ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้
 สัญลักษณ์ S หรือ U  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  2.1 รายวิชาที่เป็นการเรียนการสอนแบบบรรยาย   ใช้คะแนนข้อสอบ 
  2.2 รายวิชาที่เป็นการเรียนการสอนแบบสัมมนา  ใช้คะแนนข้อสอบ  มอบหมายงานให้ท า 
  2.3 รายวิชาที่เป็นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือภาคสนาม  ใช้คะแนนการสังเกตการปฏิบัติงาน 
  2.4 รายวิชาที่เป็นโครงการพิเศษ  ใช้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
หลักสูตรระดับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   เกณฑ์อ่ืนๆ ....................................................................................................... ............................. 
 

หมวดที6่. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1การสัมมนาภาควิชา ฯ จะก าหนดกรอบของอาจารย์ในแต่ละอนุสาขาวิชาโดยแต่ละอนุสาขาวิชามีอาจารย์ได้ไม่
เกิน 4 ท่าน ยกเว้นอนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอที่อาจมีอาจารย์ได้ 5-6 ท่าน  
 1.2การเตรียมอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามกรอบอัตราอาจารย์ของอนุสาขาต่าง ๆ โดยอาจารย์ในแต่ละอนุสาขาจะ
เป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามความเหมาะสม และเสนอภาควิชาฯ เพื่อพิจารณารับเป็นอาจารย์ 
 1.3การบรรจุอาจารย์ใหม่ของแต่ละอนุสาขาวิชานั้น  หากยังไม่เต็มกรอบ มีต าแหน่งว่างและอนุสาขาวิชาอ่ืนยังไม่
พร้อมบรรจุให้หัวหน้าอนุสาขาวิชาน าเรื่องเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ พิจารณา  หากเต็มกรอบแล้วไม่มีต าแหน่งว่างและ
มีอนุสาขาอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมากกว่าหัวหน้าสาขาวิชาอาจน าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติตัวบุคคลและให้
เป็นอาจารย์พิเศษไปก่อน 
 1.4อนุสาขาควรเตรียมอาจารย์ใหม่ให้พร้อมในกรณีท่ีอาจารย์ของอนุสาขาจะเกษียณอายุราชการ   
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 อาจารย์ทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้รู้จักระเบียบปฏิบัติขององค์กร  
   2.1.2 อาจารย์ทุกท่านจะต้องได้รับการฝึกปฏิบัติของแต่ละองค์กร  
   2.1.3อาจารย์ทุกท่านจะได้รับการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  2.2.1อาจารย์ได้รับพัฒนาการวิชาชีพจากอาจารย์อาวุโสที่เป็นพี่เลี้ยงในอนุสาขานั้นๆ  
  2.2.2 อาจารย์จะได้รับการส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศทุกท่าน  
  2.2.3อาจารย์ทุกท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในด้านลึกโดยเฉพาะงานวิจัย  เพ่ือองค์ความรู้ใหม่   
  2.2.4อาจารย์ทุกท่านได้รับการส่งเสริมให้ท างานในสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ  และสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารของ
สมาคมนั้น ๆ  
  2.2.5อาจารย์ทุกท่านได้รับการส่งเสริมให้ไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  
  2.2.6อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการตามท่ีก าหนดในระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

หมวดที7่. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บริหารจัดการ วางแผนด าเนินงาน 
และติดตามผล โดยก าหนดวาระ คุณสมบัติ และการได้มาซึ่งคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2551 
 1.2ก าหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอและจัดท ารายงานการประชุมทุกครั้ง 
 1.3มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสหสาขาวิชาทุกปีการศึกษา 
 1.4มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่างๆเทียบกับแผนงานและน ามาเพ่ือทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงค์เป็นประจ าก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรฯ จัดตั้งงบประมาณประจ าปีที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาฯ  และส่งเรื่องผ่านฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ  โดยมีการสรุปงบประมาณ
รายรับรายจ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ  มีการตรวจสอบ
บัญชีโดยคณะกรรมบริหารคณะฯ ทุกปีงบประมาณ  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มีหนังสือและฐานข้อมูลให้นิสิตสืบค้น  นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใช้สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้  ส าหรับอุปกรณ์ประกอบการเรียนการอนอ่ืนๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการก็มีความพร้อม   
  2.2.1ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มีต าราและวารสารทางการแพทย์ประมาณ  80,000  เล่ม  มีบริการสืบค้น
ข้อมูลทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์  (Medlars / Medline  Search)  และคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อทาง  Internet  
  2.2.2 หอ้งสมุดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีต าราประมาณ 120 เล่ม วารสาร 3 รายการและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
  2.2.3ห้องสมุดแพทย์ประจ าบ้าน  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีต าราประมาณ 80 เล่ม  คอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
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  2.2.4ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีวีดี โอเทป CAI (computer-aid  
instruction)   E–learningและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งจากอาจารย์ผู้สอนและจากนิสิต  เป็น
ประจ าทุกปีโดยส่งรายชื่อหนังสือใหม่ให้แก่คณาจารย์และนิสิตและจัดท าแผนการสนับเพ่ือการศึกษาและวิจัยของนิสิต
ประจ าปี  โดยจะมีการจัดท างบประมาณเพ่ือการจัดหาคอมพิวเตอร์  หนังสือ  และวารสารทางการแพทย์ทุกปี
การศึกษาทั้งนี้จะมีกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรดังกล่าวได้รับการใช้จ่ายอย่างแท้จริง  โดยเมื่อได้รับ
ทรัพยากรที่ประสงค์สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว   จะท าการแจ้งกลับแก่ผู้แจ้งความประสงค์เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอนนั้นต่อไป   
 2.4การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
นอกเหนือจากการส ารวจความต้องการทรัพยากรจากอาจารย์และนิสิตดังข้างต้นแล้ว  หลักสูตรฯ  ได้จัดการติดตาม
ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยมีการตรวจสอบประโยชน์จากทรพัยากรที่มี  และประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่มีอยู่  
นอกจากนี้   การประเมินยังอาศัยจากผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา  ซึ่งจัดด าเนินการ
โดยภาควิชาฯ  และหน่วยวิจัยสถาบัน  คณะแพทยศาสตร์ทุกปี  
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่
 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ลงมติรับอาจารย์ใหม่ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นผู้อนุมัติการ
รับอาจารย์ใหม่  โดยอาจารย์ที่รับใหม่ต้องมีวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้แก่  วุฒิ
บัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  จะต้องประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การ
ประเมินผล  ตลอดจนการปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์  ผลการด าเนินของหลักสูตรทุกภาคการศึกษาจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เพ่ือประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ หลักสูตร  
ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรด าเนินการโดยผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ในภาควิชา  เพ่ือให้คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการติดตาม  ประเมินและพัฒนาหลักสูตร  การด าเนินงานดังกล่าว  อิงตามผลที่ได้จากดัชนีบ่งชี้มาตรฐาน  
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 อิงตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเมื่อกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์เพ่ือเป็นอาจารย์ที่
สอนบางเวลาหรืออาจารย์พิเศษแล้ว  ต้องมีการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   จากนั้นมีการเสนอเพ่ือพิจารณารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ควรมีทักษะด้านการพิมพ์งาน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐาน เช่น  Microsoft  Word  และมีความสามารถ
ในการสื่อสาร  และการติดตามประสานงาน และมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี    
 4.2การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรสายสนับสนุน  ควรได้รับการเพ่ิมทักษะและความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
  5.1การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นิสิต 

5.1.1มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้นิสิตในด้านต่างๆ 
5.1.2มีการเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้นิสิต 
5.1.3มีการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/โครงงานของนิสิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
5.1.4มีการสนับสนุนหรือจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.1.5มีการประเมินคุณภาพนิสิตเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
5.1.6มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต 
5.1.7มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
ในวิชาชีพ 

  5.2การอุทธรณ์ของนิสิต 
  นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 6.2มีการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติมากขึ้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (CU-CQA) ดังนี ้
มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators  

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1 ข้อมูลทั่วไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมต่อไปนี้อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ ง เพื่ อให้นิสิต เพิ่ มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนกับอาจารย์
ประจ าในมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยต้องมีวิทยากร

ภายนอกเข้าร่วม หรือ 
- กิจกรรมที่หลักสตูรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ 
- กิจกรรมทางวิชาการที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก  

ซึ่งหลักสตูรก าหนดให้นิสิตเข้าร่วม 

     

2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร 

2. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินแผนการพัฒนาปรับปรุงตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

     

3 ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินการ และ
โครงสรา้งของหลกัสตูร 

3. นิสิตทุกคนที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมีคะแนน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เฉพาะ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

  4. หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตท่ีมีข้อจ ากัดทาง
ภาษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
หรือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่น 
นอกเหนือจากท่ีนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็น
วิชาบังคับตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

     

5. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการทบทวนเน้ือหารายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการ ในกรณีจ าเป็นอาจ
เปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาเดิมหรือเชิญ
อาจารย์/วิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูงมาให้
ความรู้แก่นิสิต 

        

6. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้สื ่อประสม  
(Multimedia) หรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

        

4 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์
การสอนและประเมินผล 

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีปรากฏในรายวิชาบังคับของหลักสูตร
โดยรวมต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* 

        

8. ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ันมีผล
การประเมินจากนิสิตระดับ 3.51 ขึ้นไป 
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มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators  

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-CAS โดยเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
หรือภาคการศึกษาถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

        

6 การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการ 
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

หมายเหตุ :* ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
 มีความรู:้ รู้รอบ, รู้ลึก   
 คิดเป็น: คิดอย่างมีวิจารณญาณ คดิริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคดิแก้ปัญหา  
 ท าเป็น : มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการบริหารจดัการ  
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้:รู้จักวิธีการเรยีนรู้ (Learning to Learn)  

 

หมวดที8่. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน  ดังนี้  
  1.1.1นิสิตเป็นผู้ประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  
  1.1.2ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชานั้นๆ  
  1.1.3ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ  
  ภายหลังการประเมิน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน  และน าผล
การประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนากลยุทธิ์การสอนต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
หลักสูตรมีกระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้  ดังนี้ 
1.2.1นิสิตเป็นผู้ประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ    
1.2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชานั้น   
1.2.3 ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ  

  ภายหลังการประเมิน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน  และน าผล
การประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผ่านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับของนิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  และส่งเนื้อหาหลักสูตรฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้
ประเมินภายนอกเป็นผู้ประเมินในภาพรวมหลังการปรับปรุงหลักสูตรฯ  ใหม่ทุกครั้ง  นอกจากนี้  ให้ผู้ใช้บัณฑิตได้
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ประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบหลักสูตรฯ ใหม่ทุกครั้ง  นอกจากนี้  ให้ผู้ใช้บัณฑิตได้ประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่
จบการศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน  
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตรฯ ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดย
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ริหารหลักสูตรฯ  ในทุกภาคการศึกษา  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 รวบรวมผลการประเมินที่ได้จาก  นิสิต  ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์  และคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  
วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
 
*หมายถึง หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน      4(4-0-12) 
   ศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างกว้างขวาง 
   โดยเน้นการน าไปประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติทาง 
   การแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ 
   Correlated Basic Medical Sciences      
   CORR BASIC MED SC 

  To give a broad review of the correlated basicsciences with  
  Emphasison their practical application in the different specialties  
  of medicine.  

 3000854 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์      4(4-0-12)      
   พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้ 
   ภาษาในทางการแพทย์และในชีวิตประจ าวัน  
   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 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม      2(2-0-6) 
   ศึกษาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กร 
   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. 
 3019710 ศัลยกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทาง   4(1-9-6) 

  โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ   
   กายวิภาคท่ีจ าเป็นส าหรับการผ่าตัดหู คอ จมูก และใบหน้า 
   ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา 
   และเภสัชวิทยา เทคนิคการใช้เครื่องมือผ่าตัด และพ้ืนฐาน 
   การผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม 
   Surgical Anatomy and Basic Sciences in Otolaryngology -   
   Head and Neck Surgery 
   SUR ANAT SCI OTOL  
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   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) 
   วิธีการวินิจฉัยและประเมินโรคทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา 
   ในภาวะฉุกเฉิน การรักษาเบื้องต้น การรักษาเฉพาะโรค 
   Otolaryngologic Emergency      

   OTOL EMER 

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

   3019712 คลินิกและศัลยกรรมทางโสต ศอ นาสิกวิทยา    4(0-12-4) 
   การวินิจฉัยโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
   ตรวจพิเศษ และตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาโดยใช้ยาและการผ่าตัด 
   การป้องกันและการรักษาโรคแทรกซ้อน 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 โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติทางการพูด    2(1-3-4) 
   ระบบการได้ยิน การตรวจการได้ยิน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยิน 
   การพูดและความผิดปกติทางการพูด การตรวจวินิจฉัยและการประเมิน 
   การพูดที่ผิดปกติ การแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูด 
   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 นาสิกวิทยา-ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ  2(0-6-2) 
   ห้องปฏิบัติการทางโสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยา วิทยาภูมิแพ้และ 
   วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษากระดูกเทมพอราล 
   Laboratory in Otolaryngology-Head and Neck Surgery   
   LAB OTOL HN SUR 

   Laboratory in neurotology, rhinology, allergology and tissue  
   engineering;laboratory for temporal bone study. 
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 3019831 วิทยาศาสตร์คลินิกประยุกต์ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา-   1(1-0-3) 
   ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ 
   ศัลยกายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา รังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและวิศวกรรม 
   เนื้อเยื่อในการดูแลรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยาและโรคเก่ียวกับศีรษะ 
   Applied Clinical Sciences in Otolaryngology-Head andNeck 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 นาสิกวิทยาในเด็กและท่ัวไป 1     4(1-9-6) 
   พยาธิสรีรวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น  
   การรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีโรค/ภาวะผิดปกติทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 
   ที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อนโดยการใช้ยา 
   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 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้1      2(1-3-4) 
   พยาธิสรีรวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจ 

  ด้วยเอ็นโดสโคป การสืบค้น การทดสอบภูมิแพ้ การรักษาโรคจมูก  
   โพรงอากาศรอบจมูก และโรคภูมิแพ้ของจมูกท่ีพบบ่อยโดยการใช้ยา 
   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. 
 3019834 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 1     2(1-3-4) 
   พยาธิสรีรวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น 
   ความผิดปกติของหูและกระดูกเทมพอราล การตรวจระบบการทรงตัว  
   และการได้ยินการตรวจประสาทเฟเชียล การผ่าตัดรักษาโรคของหูชั้นนอก 
   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. 
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 3019835 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม    4(1-9-6) 
   และหลอดอาหาร 1 
   พยาธิสรีรวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้นและ 
   การรักษาโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ ความพิการแต่ก าเนิดบริเวณศีรษะ คอ  
   กล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร ก้อนชนิดไม่ร้ายแรงของต่อมธัยรอยด์ 
   และต่อมน้ าลาย การตรวจกล่องเสียง 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. 
 3019836  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 1    2(1-3-4) 
   คัพภวิทยาและกายวิภาค แนวคิดเก่ียวกับความงามของใบหน้า พยาธิสรีรวิทยา 
   พยาธิก าเนิดของโรค การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น และการดูแลรักษาความ 
   พิการแต่ก าเนิด การบาดเจ็บของใบหน้า เทคนิคการดูแลแผลสด การรักษา 
   แผลเป็น 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. 
 3019911 โสต ศอ นาสิกวิทยาในเด็กและท่ัวไป 2     3(0-9-3) 
   การรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีโรค/ภาวะผิดปกติทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 
   ที่พบบ่อยโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด 
   Pediatric and General Otolaryngology II    
   PED GEN OTOL II 

   Medical therapy and surgical management of common otolaryngologic  
   diseases/disorders in children and adults. 
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 3019912 นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ 2      2(0-6-2) 
   การรักษาโรคจมูกและโพรงอากาศรอบจมูกด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด 
   รวมถึงการใช้เอ็นโดสโคปจากภายนอก อิมมูโนบ าบัด การตรวจวินิจฉัย 
   และรักษาบริเวณฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้าโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด 
   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 
   andmanagement of diseases of theanterior skull base. 
 3019913 โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 2     2(0-6-2) 
   การดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของหูและกระดูกเทมพอราล  
   การรักษาโรคเวียนศีรษะ สูญเสียการได้ยิน 
   การผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ หูชั้นใน เส้นประสาทเฟเชียลและบริเวณ 
   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. 
 3019914 ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ-วิทยากล่องเสียง หลอดลม   4(0-12-4) 
   และหลอดอาหาร 2  
   การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งบริเวณศีรษะ คอ กล่องเสียง หลอดลม 
   และหลอดอาหาร โดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด รวมถึงการใช้เอ็นโดสโคปรักษาโรคด้วย 
   Head and Neck Surgery-Laryngobronchoesophagology II  
   HN SURG LBE II 

   Medical and surgical management including endoscopic treatmentof benign 
   and malignant tumors of head, neck, larynx, trachea, bronchi andesophagus. 
 3019915 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2    2(0-6-2) 
   เทคนิคการเสริมสร้างภาวะวิรูปของใบหน้าจากการผ่าตัด การบาดเจ็บ และ 
   การติดเชื้อ เทคนิคการผ่าตัดตกแต่งแผลเป็น 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. 
 
 3019916 ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า      2(0-6-2) 
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   กายวิภาคของกระดูกใบหน้า พยาธิสรีรวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค  
   การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น การรักษากระดูกใบหน้าหักชนิดต่างๆ 
   โดยการงัดและการเปิดแผลผ่าตัด 
   Maxillofacial Surgery        
   MAXILLO SURG  

   Anatomy of facial bones; pathophysiology, pathogenesis, differential  
   diagnosis, investigations and surgical management of facial fractureswith 
   close nad open reduction. 
 3019888  โครงการพิเศษ 1       3(0-0-12) 
   ทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะงานวิจัยใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจ  
   การเสนอโครงร่างงานวิจัยทางคลินิกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค 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 โครงการพิเศษ 2       3(0-0-12) 
   การด าเนินงานวิจัยทางคลินิก การเขียนรายงานและส่งต้นฉบับในเวลา 
   ทีก่ าหนด การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมประจ าปีทางการแพทย์ 
   Special Project II       
   SPECIAL PROJECT II 

   Conducting clinical research writing reports and submitting articles to the  
   committee; oral presentation in the annual scientific meeting. 
 
 
 
 

 


