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แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Basic to Advance Rhinoplasty 
 

2.หลักการและเหตุผล 
การผ่าตัดจมูก Rhinoplasty เป็นการผ่าตัดที ่ต ้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจในกายภาพ และ 

ความสามารถในการผ่าตัด เผื่อให้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดออกมาได้ดีที่สุด ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ใน
การฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีการผ่าตัดมากขึ้นทั้งในสถานบริการของรัฐและเอกชน เผื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ดังนั ้นการพัฒนาเทคนิคและแลกเปลี ่ยนประสบการณ์กับผู้เชี ่ยวชาญจาก
ต่างประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแพทย์และประชาชน ภาควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยาจึงได้จัดให้  มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่แก่แพทย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตน 
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ด้านพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ 
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และเทคนิคการผ่าตัดที่เกี่ยวข้อง  
3.2 นำเสนอความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการผ่าตัด 
3.3 เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการผ่าตัดโดยใช้กระดูกซี่โครง 
3.4 ทราบหลักการและทฤษฎีเกี่ยวข้องในการดูแลภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 
3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องการผ่าตัด Rhinoplasty เปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 

4.ตัวช้ีวัด 
4.1 ด้านปริมาณ  
 4.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตามจำนวนที่โครงการกำหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 
 4.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังจากเข้าร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80 
4.2 ด้านคุณภาพ 
 4.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร ่วมประชุมต่อความสอดคล้องของกิจกรรมกับ

วัตถุประสงค์โครงการ 
 4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อภาพรวมของโครงการ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร         
 โครงการนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด Rhinoplasty 
2. การถ่ายทอดสาธิตวิธีการผ่าตัด Live Surgery จำนวน 1 เคส โดย แพทย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิก

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ Prof. Yong Ju Jang  
  

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เตรียมสถานที ่
6.2 ประสานงานวิทยากร 
6.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
6.4 จัดทำเอกสารการอบรม 
6.5 สรุปผลการจัดประชุม  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        9 ธันวาคม 2565 
 
8. สถานที่จัดประชุม 
 ห้องบรรยาย 2  อาคาร 1 ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   

9. อัตราค่าลงทะเบียน 

• อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี : ไม่มีค่าใช้จ่าย 

• โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่เป็นสมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

• ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี : ออนไซต์ 8,000 บาท ออนไลน์ 6,000 บาท 

 
10. กลุ่มเป้าหมาย  
        อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี  จำนวน 40 คน 
 โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จำนวน 20 คน 

ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั่วประเทศ  20 คน 
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11. วิทยากร 
11.1 ภายในคณะฯ 

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จำรูญ ตั้งกีรติชัย 
                     อาจารย์ นายแพทย์ คณิต เต็มไตรรัตน์ 

11.2 ภายนอกคณะฯ 
o Prof. Yong Ju Jang 

Devision of Rhinology, Department of Otolaryngology 
Asan Medical Center, Seoul, South Korea 

 

o อาจารย์ นายแพทย์ กฤษดา โกวิทวิบูลย์ 
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ภาควิชา โสต ศอนาสิกวิทยา 
คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกายวิภาคของจมูก หลักการพื้นฐานและ
หลักการขั้นสูงในการผ่าตัด Rhinoplasty  
 
13. การบูรณาการ  
 มีการนำโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
14. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการประชุม 

14.1 ประเด็นการประเมิน  
- ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์  
- เนื้อหา  
- ความเหมาะสมของวิทยากร  
- สื่อประกอบการอบรมและระยะเวลาที่จัด  
- สถานที่จัดการอบรม  
- โสตทัศนูปกรณ์  
- การประชาสัมพันธ์  
- การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
- เนื้อหาตรงกับความสนใจของท่าน  
- ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  
- ท่านได้ความรู้เพ่ิมข้ึนจากการบรรยาย  
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- รูปแบบในการจัดอบรม  
- ระยะเวลาในการบรรยาย  

14.2 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
   แบบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการอบรม ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม 
 

15. การพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินที่ได้รับ (โปรดระบุ) 
  มี สำหรับการจัดการอบรมในปีถัดไป 
  ไม่มี 
 

16. การติดตามผล 
 มี 
 ไม่มี 

 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่สวัสดิ์ (หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย 
อาจารย์ นายแพทย์ คณิต เต็มไตรรัตน์ 

 

18. ผู้ประสานงานโครงการ 
นางรัชพร  ราชแพทยาคม 
นางสาวศศิลักษณ์  ธรรมสิทธิ์ 
นางสาวชลธิชา  หุ่นเลิศ 
E-mail: lecturerent@gmail.com  
โทรศัพท์ 02 201 1561, 02 201 1525, 02 201 1515  

 

 
 


