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ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา   
หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี    โท    เอก RAOT  511 Otorhinolaryngology 

 

หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป  
 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา 
ภาษาไทย รมสน  ๕๑๑ โสต ศอ นาสกิวทิยา  
ภาษาองักฤษ RAOT 511 Otorhinolaryngology 

๒.  จ านวนหน่วยกิต ๓ (๑-๔-๔)   
  (บรรยาย ๑ ชม.-ปฏบิตั ิ๔ ชม.-คน้ควา้ดว้ยตนเองได ้๔ ชม./สปัดาห ์                                                                
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ๓.๑  หลกัสตูร แพทยศาสตรบณัฑติ 
 ๓.๒  ประเภทของรายวชิา วชิาบงัคบั  หมวดวชิาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 
 ผศ.ชยั  อยูส่วสัดิ ์                        ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา(ประธานรายวชิา) 

 โทร. ๐๒๒๐๑๑๕๑๕                    e-mail: chairama@gmail.com 
 รศ.นพ.ธติ ิ   สว่างศลิป์   ภาควชิารงัสวีทิยา    

 โทร. ๐๒๒๐๑๒๒๙๕             e-mail: swangsilpa@yahoo.com 
 อาจารย ์ดร.รตัตนิันท ์ ฎริะวณชิยกุ์ล ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ื่อความหมาย 

  และความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย  

  โทร.๐๒๒๐๑๒๒๐๘            e-mail:  

๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน :  
คณาจารย ์ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  ภาควชิารงัสวีทิยา  
และ ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ื่อความหมายและความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย 

 
๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ภาคการศกึษาที ่๑ และ ๒  ชัน้ปีที ่๕ 
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 ๒ 

 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

รมกม  ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร ์๑ 
รมจว   ๔๐๖ จติเวชศาสตรท์างคลนิิก 
รมคร   ๔๐๘ เวชศาสตรป์ฐมภูม ิ๑ 
รมศศ  ๔๐๗ ทฤษฎศีลัยศาสตร ์
รมศศ  ๔๐๘ ทกัษะศลัยศาสตร ์
รมอย   ๔๐๔ ทฤษฎอีายรุศาสตร ์
รมอย   ๔๐๕ ทกัษะอายุรศาสตร ์

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)    
            ไมม่ ี

๘.  สถานท่ีเรียน   
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
๙.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
 ๑ เมษายน  ๒๕๕๘ 
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 ๓ 

 

หมวดท่ี  ๒.   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา  (วตัถปุระสงคท์ัว่ไป)  

 เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอนรายวชิา รมสน ๕๑๑  โสต ศอ นาสกิวทิยาแลว้ นกัศกึษาม ีความรู ้
ความเขา้ใจ และสามารถแก้ปญัหาและด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม กบัผูป้ว่ยทีม่ปีญัหา/โรค ทาง ห ูคอ 
จมกู ทีพ่บบ่อยในเวชปฏบิตั ิ โดยมทีกัษะทางคลนิิก ไดแ้ก่ ความสามารถในการสมัภาษณ์ การตรวจ 
รา่งกาย และสามารถสบืคน้ ใหก้ารวนิิจฉยั และใหก้ารรกัษาโรคทีพ่บไดบ้่อยในทางโสต ศอ นาสกิ วทิยา  
ทัง้การรกัษาดว้ยยา ใหค้ าแนะน า ฟ้ืนฟูสภาพผูป้ว่ย  รวมทัง้มเีจตคตทิีด่ใีนการส่งเสรมิสุขภาพระดบั 
ปฐมภมู ิ สอดคลอ้งกบัการปฏริปูระบบบรกิารสุขภาพของประเทศ   รวมทัง้มพีฤตนิิสยั คุณธรรม และ
จรยิธรรมทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพี  ตลอดจนสามารถศกึษาดว้ยตนเอง มคีวามเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น และ
พฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
๒.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 

ปรบัปรุงหลกัสูตรรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ตาม
แบบ มคอ.๓ ก าหนด ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  
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 ๔ 

 

หมวดท่ี  ๓.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑.  ค าอธิบายรายวิชา (Course description)   
        ฝึกทกัษะทางคลนิิกในการท าเวชปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรค กลุ่มอาการ ภาวะทีพ่บบ่อย และภาวะฉุกเฉิน
ทางโสต ศอ นาสกิวทิยา  ตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา 
  Clinical practice skill of common and emergency otolaryngological disease, syndrome and 
condition outlined in the Medical Council’s criteria for medical practitioners. 
 
๒.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

(๑) การบรรยาย / อภปิราย         จ านวน     ๑๙.๑๐   ชัว่โมง  
 

(๒) การปฏบิตั ิ         จ านวน      ๕๙.๒๐  ชัว่โมง   
(๓) การศกึษาดว้ยตนเอง         จ านวน      ๒๐       ชัว่โมง  

 
๓. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษา  และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
     เป็นรายบคุคล 

ก าหนดเป็น   ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

     ๓.๑   การให้ค าแนะน าด้านวิชาการและค าปรึกษาทัว่ไปแก่นักศึกษา   
(๑). ประธานรายวชิา: ประธานรายวชิา รมสน. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ส าหรบันกัศกึษาทุกคน ในกลุ่มที่

หมนุเวยีนมาเรยีนในรายวชิา 
(๒) อาจารยท์ีป่รกึษาแก่นกัศกึษารายบุคคล: อาจารยป์ระจ าภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา 

๑ ท่าน  ไดร้บัมอบหมายใหด้แูล และเป็นทีป่รกึษาใหก้บันกัศกึษา  ๒ คน ระหว่างที ่
นกัศกึษามาเรยีนในรายวชิา   ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา ทัง้ในเรือ่งส่วนตวั 
สุขภาพ แนะน าทางวชิาการ  ใหข้อ้มลูป้อนกลบั รวมทัง้จดั Formative evaluation   
ซึง่เป็นการด าเนินการนอกเหนือจากเวลาฝึกปฏบิตังิานหรอืศกึษาในชัน้เรยีนทีก่ าหนดไว ้
ตามตารางเรยีนของรายวชิา 

๓.๒   การอทุธรณ์ของนักศึกษา    
หากนกัศกึษาสงสยั ขอ้งใจ หรอืตอ้งการอุทธรณ์ในเรือ่งการจดักจิกรรม รวมถงึ การประเมนิผล

การเรยีนของนกัศกึษา   ใหน้กัศกึษามาพบเพื่อขอค าปรกึษา หรอื เขยีนค ารอ้ง ไดท้ีเ่จา้หน้าที่
นกัวชิาการศกึษา ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา   หากไมส่ามารถแกไ้ขไดง้่าย จะปรกึษาประธาน
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 ๕ 

รายวชิา หรอืน าเรือ่งเขา้หารอืทีป่ระชุมอาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา เพื่อผ่านกระบวนการ
ในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์เหล่านัน้ 

หมวดท่ี  ๔.   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑  คณุธรรม จริยธรรม  ท่ีต้องพฒันา  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม       

   ๑.๒  วิธีการสอน  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม    

(๑)    การฝึกปฏบิตักิบัผูป้ว่ย 

(๒)    การสอนขา้งเตยีง 

(๓)    การปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง 

(๔)    จดัใหร้บัผดิชอบอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

  ๑.๓  วิธีการประเมินผล  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม           

(๑)    ประเมนิเขา้ชัน้เรยีนของนกัศกึษา 

(๒)    ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(๓)    สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมกลุ่ม การปฏบิตังิาน 

(๔)    ความรบัผดิชอบงาน/ การอยูเ่วร 

 (๑)  มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม มคีวามเสยีสละ 

มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

 (๒) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพี 

    และสงัคม  

 (๓)  เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์ร ีของ

ความเป็นมนุษย ์ 

 (๔)  เคารพกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร และสงัคม                          

 (๕)  มคีวามเขา้ใจและสามารถใหก้ารบรบิาลสุขภาพโดยมุง่เน้นคนเป็นศูนยก์ลาง 

 (๖)  สามารถด ารงตนเป็นแบบอยา่ง และเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม มจีติสาธารณะ และ

สามารถน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นเวชปฏบิตั ิ
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 ๖ 

 

๒.  ด้านความรู้ 

  ๒.๑  ความรู้ท่ีต้องได้รบั ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๒.๒ วิธีการสอน  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑)  บรรยาย 

(๒)  เรยีนกลุ่มยอ่ย การฝึกปฏบิตัใินหอผูป้ว่ย 

(๓) เรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ  ใหม้ปีระสบการณ์ตรง ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารย ์ณ 

หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก (สงัเกตการณ์และฝึกปฏบิตัผิูป้ว่ย) 

(๔)  มอบหมายงาน การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใหน้กัศกึษาเรยีนรูว้ธิคีน้หาขอ้มลูจาก 

      แหล่ง ความรู ้ต่าง ๆ 

(๕) ใชส้ื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสรมิการ 

      เรยีนรู ้ดว้ยตนเองของนกัศกึษา 

 ๒.๓ วิธีการประเมินผล  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑)  สอบเมือ่สิน้สุดการเรยีนรายวชิา (MCQ, CRQ) 

(๒)  คุณภาพของรายงานผูป้ว่ย 

 
 

 

 

 

 (๑)   มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยร์ะดบัพืน้ฐาน 

 (๒)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจทางวชิาชพีและทกัษะทางคลนิิก  ในดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา 

 (๖)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชย้า  ในดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา  อยา่งเหมาะสม 

 (๑๐) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป้ว่ย 

หมายเหตุ: ดรูายละเอยีดใน “ภาคผนวก” ประกอบ 
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 ๗ 

 

๓.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

๓.๑  ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

 

 

 

๓.๒ วิธีการสอน  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(๑)  มอบหมายงานในการด าเนินการอภปิรายกลุ่มส าหรบักจิกรรม Problem oriented 
learning  

(๒) การฝึกปฏบิตั ิและการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานการณ์จรงิ  ณ หอผูป้ว่ยใน และ 
หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก  โดยมกีารก ากบัดแูลจากแพทยร์ุ่นพี ่และอาจารยผ์ูส้อน  

๓.๓  วิธีการประเมินผล  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑)  รายงานผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (กจิกรรม POL) 
(๒)  สงัเกตพฤตกิรรม 
(๓)  สอบเมือ่สิน้สุดการเรยีนรายวชิา 

 

๔  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

 

 

 (๑)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

 (๒)  สามารถวางแผน สบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรปุประเดน็ 
ปญัหา เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์จรงิ 

 (๔)  เลอืกใชว้ธิกีารตรวจโดยเครือ่งมอืพืน้ฐาน เครือ่งมอืพเิศษ และการตรวจทาง 
หอ้งปฏบิตักิาร โดยค านึงถงึความคุม้ค่าและเหมาะสม 

 (๑)  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บับรกิาร  ผูร้ว่มงาน  และบุคลากรสาขาวชิาชพีอื่น          

 (๒)  สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ของหน่วยงาน/สถานทีท่ีป่ฏบิตังิานไดด้ี 

 (๔)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง 
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 ๘ 

 

๔.๒  วิธีการสอน  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(๑) การเรยีนกลุ่มยอ่ย  การเตรยีมงานกลุ่มเพื่อจดักจิกรรม POL: problem oriented learning 
(๒)  ฝึกปฏบิตังิานระดบัชัน้คลนิิก ทีห่อผูป้ว่ยใน และหน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก ภาควชิาโสต ศอ นาสกิ

วทิยา นกัศกึษาจะมโีอกาสเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บั ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย และ ผูร้ว่มงานสาขาอื่นๆ 
เช่น พยาบาล เป็นต้น 

๔.๓  วิธีการประเมินผล  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(๑)   ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาในการฝึกปฏบิตังิานระดบัชัน้คลนิิก 
 (๒)   ประเมนิจากผลงานกลุ่ม และรายงานพฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิ(incidental report) 

 

๕  ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทกัษะในการส่ือสาร ท่ีต้องพฒันา  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

๕.๒  วิธีการสอน  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  ฝึกทกัษะการสื่อสารกบัผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัมอบหมาย (ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก) รวมทัง้การ
บนัทกึขอ้มลูทางการแพทยใ์นเวชระเบยีน 

(๒)  น าเสนอกรณผีูป้ว่ย ในการฝึกปฏบิตั ิณ หอผูป้ว่ยในและหน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก 
(๓)  มอบหมายการน าเสนอ และ การอภปิรายในกจิกรรม POL (problem oriented learning) 

๕.๓  วิธีการประเมินผล  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  คุณภาพการสื่อสารในผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๒)  ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรม การสื่อสาร ระหว่างการฝึกปฏบิตังิาน 
(๓)  การสอบเมือ่สิน้สุดการเรยีนในรายวชิา (OSCE) 

 (๓)  สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่า การฟงั การเขยีน การน าเสนอ และภาษา
ท่าทาง  

 (๕)  มทีกัษะในการรบัฟงัปญัหา เขา้ใจถงึความรูส้กึและความวติกกงัวลของผูป้ว่ยและญาต ิ
อกีทัง้สามารถตอบค าถาม อธบิาย ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ย 
ไดม้สี่วนรว่มอยา่งเหมาะสม 
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 ๙ 

 

 
๖.  ทกัษะพิสยั 
         ๖.๑  ทกัษะทางคลินิกท่ีต้องพฒันา  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒   วิธีการสอน  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางคลินิก 

(๑)  ฝึกทกัษะหตัถการพืน้ฐานทางโสต ศอ นาสกิวทิยากบัหุ่น/ อุปกรณ์ 
(๒)  ฝึกปฏบิตัติรวจรา่งกายดว้ยเครือ่งมอืพืน้ฐานทางโสต ศอ นาสกิวทิยาระหว่างเพื่อนนกัศกึษา 
(๓)  ฝึกเวชปฏบิตักิบัผูป้ว่ยจรงิ ณ หอผูป้ว่ยใน และหน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก ภายใตก้าร

ควบคุมดแูล/แนะน า ของแพทยร์ุ่นพี ่และอาจารย ์

๖.๓   วิธีการประเมินผล  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางคลินิก 
(๑)   สงัเกตพฤตกิรรมระหว่างฝึกทกัษะทางคลนิิก 
(๒)   ประเมนิระหว่างการฝึกปฏบิตั ิณ หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก 

         (๓)   สอบ ภาคปฏบิตั ิเมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอนของรายวชิา (OSCE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑)   สามารถซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผูป้ว่ยไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
 (๒)   สามารถตรวจวนิิจฉยั ตดัสนิใจเลอืกวธิบี าบดัรกัษาผูป้ว่ยอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

และทนัท่วงท ีส าหรบัปญัหาดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา ทีพ่บบ่อย และเป็นไปตาม 
เกณฑแ์พทยสภา  (ตารางท่ี 1) 

 (๓)   มทีกัษะการท าหตัถการทีจ่ าเป็น 
 (๔)   สามารถตรวจโดยเครื่องมอืพืน้ฐาน ดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา ทีจ่ าเป็นได ้ 
 หมายเหตุ: ดรูายละเอยีดใน “ภาคผนวก” ประกอบ 
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 ๑๐ 

 
 

หมวดท่ี  ๕.   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อเร่ือง อาจารย ์
ผูส้อน บรรยาย / การเรียนในชัน้เรียน 

จ านวน 
ชม. ปฏิบติั 

จ านวน 
ชม. 

๑ การตรวจร่างกายทางห ูคอ จมกู ๑ ฝึกตรวจร่างกายทางห ูคอ จมกู ๔ 

อาจารย ์
OT 

ภาวะฉุกเฉินทาง จมกู และ คอ ๑.๓๐ ฝึกเวชปฏบิตั ิณ หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก  
ภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา 

๕ 
 

ภาวะฉุกเฉินทางห ู ๑.๓๐ สงัเกตการณ์: การท าเวชปฏบิตั ิณ หน่วย 
ตรวจผูป้ว่ยนอก หรอื หอ้งผ่าตดั 

๕ 
 

Nasal packing ๐.๕๐ สาธติและฝึกปฏบิตั:ิ ท า nasal packing ๐.๔๐ 

Removal of foreign body in ENT ๑.๑๐ สาธติและฝึกปฏบิตั:ิ น าสิง่แปลกปลอม 
ออกจากหุ่น ๐.๕๐ 

การประเมนิการไดย้นิ ๒.๓๐ 
 

 
อาจารย ์CD Speech disorder in ENT aspects ๑ 

  Service round ๔ Resident 
OT 

๒ Vertigo (POL) ๒   

อาจารย ์
OT 

Tracheostomy ๐.๔๐ สาธติ และฝึกกบัอุปกรณ์:  การดแูล และ
เปลีย่นท่อ tracheostomy 

๐:๕๐ 

อภปิรายปญัหาผูป้ว่ย     
(Problem oriented learning) 

๑.๓๐ ฝึกเวชปฏบิตั ิณ หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก 
ภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา ๕ 

  

สงัเกตการณ์: การท าเวชปฏบิตั ิณ หน่วย
ตรวจผูป้ว่ยนอก หรอืหอ้งผ่าตดั 

๕ 

Teaching round ๕ 
Service round ๕  Resident 

OT 
 Basic ENT Imaging ๒.๓๐   อาจารย ์

RD 
 Formative Evaluation (QUIZ) ๑.๓๐ Formative Evaluation (PE) ๑ อาจารย ์

OT 
๓ อภปิรายปญัหาผูป้ว่ย 

(Problem oriented learning)  
๑.๓๐  ฝึกเวชปฏบิตั ิณ หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก 

ภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา 
๕ 

อาจารย ์OT สงัเกตการณ์: การท าเวชปฏบิตั ิณ หน่วย
ตรวจผูป้ว่ยนอก หรอืหอ้งผ่าตดั 

๕ 

  Teaching round ๔ อาจารย ์ 
OT & RD 

  Service round ๔ Resident 
OT 

รวม บรรยาย / การเรียนในชัน้เรียน   ๑๙.๑๐ ปฏิบติั ๕๙.๒๐  
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 ๑๑ 

หมายเหตุ:   OT = ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา ; Resident OT = แพทยป์ระจ าบา้นภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา 
CD = ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย 
RD = ภาควชิารงัสวีทิยา 

๒.   วิธีจดัการเรียนการสอน  

กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนครัง้ ชัว่โมง หมายเหต ุ

จ านวน
ชัว่โมง 

รอ้ยละ 

๑. บรรยาย / การเรียนในชัน้เรียน ๑๓ ๑๙.๑๐ ๒๔.๓๙  
-   บรรยาย ๙ ๑๓    
-   อภปิรายปญัหาผูป้ว่ย ๓ ๕   
-   Formative evaluation: Quiz ๑ ๑   

๒.  ปฏิบติั ๓๘ ๕๙.๒๐ ๗๕.๖๑  
- ฝึกตรวจรา่งกายทางห ูคอ จมกู ๒ ๔   
- การตรวจผูป้ว่ยนอก ๕ ๑๕   
- สงัเกตการณ์การท าเวชปฏบิตั ิณ หน่วยตรวจผูป้ว่ยนอก 

หรอืหอ้งผ่าตดั 
๕ ๑๕   

- สาธติและฝึกปฏบิตักิบัหุ่น / อุปกรณ์: nasal packing, 
foreign body removal, เปลีย่นท่อเจาะคอ 

๓ ๒:๒๐   

- Service round ๑๓ ๑๓   
- Teaching round ๙ ๙   
- Formative evaluation: PE  ๑ ๑   

รวม ๕๑ ๗๘.๓๐ ๑๐๐  
 

๓.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
๓.๑  การวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 

(๑)  การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (Formative evaluation) 
เป็นการประเมนิผลนกัศกึษาเพื่อการปรบัปรงุ และพฒันาของผูเ้รยีน โดยการประเมนิผลแบบนี้ 

จะไมน่ าผลการประเมนิไปรวมในคะแนนสอบเมือ่สิน้สุดการเรยีนในรายวชิานี้   ก าหนดด าเนินการในช่วง 
สปัดาหท์ีส่อง  เป็นการประเมนิ ๒ ลกัษณะ คอื 

- ประธานรายวชิาจดักจิกรรมในชัน้เรยีน ประเมนิดา้นความรูท้างดา้นคลนิิก โดยการ Quiz 
(spot diagnosis)  



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มคอ.๓  รายละเอียดของรายวชิา   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  
  

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา   
หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี    โท    เอก RAOT  511 Otorhinolaryngology 

 

 ๑๒ 

- อาจารยท์ีป่รกึษา ประเมนิทกัษะการตรวจร่างกายดว้ยเครือ่งมอืพืน้ฐานทาง โสต ศอ นาสกิ 
วทิยา  โดยนกัศกึษา 2 คนทีม่อีาจารยท์ีป่รกึษารว่มกนั จะผลกักนัเป็นผูต้รวจ/ผูถู้กตรวจ   
อาจารยป์ระเมนิ และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแก่นกัศกึษารายบุคคล 

(๒) การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ (Summative evaluation) 

 ประเมนิโดยคดิคะแนนจากผลการปฏบิตังิานระหว่างการศกึษา และผลการสอบของนกัศกึษา เมือ่
สิน้สุดการเรยีนการสอนในรายวชิา เพื่อการตดัสนิผลการเรยีนรูว้่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีร่ายวชิา ก าหนด
หรอืไม ่   โดยมกีารก าหนดเครือ่งมอืในการประเมนิทกัษะทีต่อ้งการพฒันานกัศกึษาทัง้ 6 ดา้น และก าหนด
น ้าหนกัเพื่อการตดัสนิผลการเรยีน ดงันี้ 

 
รายวิชา รมสน ๕๑๑: การประเมนิผลนกัศกึษาเพื่อตดัสนิผลการเรยีนรู ้(Summative Evaluation)  

ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  

น ้า
หน

กัค
ะแ
นน

 
(รอ้

ยล
ะ) 

วธิกีาร/เครือ่งมอื ( น ้าหนกัคะแนน-รอ้ยละ) 

CI
A 

แบ
บฟ

อร
ม์ป

ระ
เม
นิผ

ล 
กา
รป

ฏบิ
ตังิ
าน
 (O

PD
) 

แบ
บป

ระ
เม
นิก

าร
 เข

ยีน
 

รา
ยง
าน

 ผ
ป.
  (
๒ 
รา
ย)

 

MC
Q 

   (
๖๐

 ข
อ้)

 

CR
Q 

  (
๑๐

 ข
อ้)

 

OS
CE

 (๑
๕ 
ขอ้

) 
๑. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
๔. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และ 

ความรบัผดิชอบ 

O/S/M/U         

๒. ดา้นความรู ้
- ความรูท้างการแพทยพ์ืน้ฐาน 
- ความรูด้า้นโสตศอนาสกิวทิยา ๖๔ 

  
  
(๑๒) 

 D
(๒๕) 

 ก 
(๒๕) 

 

(๒) 

๓. ดา้นทกัษะปญัญา 
-  การประยกุตค์วามรูใ้ชท้างคลนิิก 

      

๕. ดา้นทกัษะการสื่อสาร ๑๓    
 (๔) 

     
 (๙)  

๖. ทกัษะพสิยั 
- ทกัษะทางคลนิิก 
- ทกัษะการท าหตัถการ 

๒๓    
 

 (
(๖) 
(๕) 

     
(๔) 
 (๘) 
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 ๑๓ 

รวม ๑๐๐ - ๑๕ ๑๒ ๒๕ ๒๕ ๒๓ 
๓.๒  การให้เกรดและการตดัสินผล      
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล  ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๒ 
และประกาศ เรือ่ง  การวดัและประเมนิผลการศกึษานกัศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 
การตดัสนิผลการประเมนิ ดงันี้ 

(๑) ทกัษะดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  และ ดา้นความรบัผดิชอบ รายวชิา รมสน ๕๑๑  จะตดัสนิดว้ย
สญัลกัษณ์ ซึง่ไมม่แีตม้ประจ า ดงันี้ 

สญัลกัษณ์         ความหมาย 

O ดเีด่น   (out standing) 

S น่าพอใจ   (satisfactory) 

M พอจะยอมรบัได ้(marginal) 

U ไมพ่อใจ  (unsatisfactory) 

     
(๒)  รายวชิา รมสน ๕๑๑  ประเมนิความสามารถของนกัศกึษาในทกัษะอกี ๔ ดา้น คอื ความรู ้

ทกัษะทางปญัญา  ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะพสิยั ซึง่รวมถงึทกัษะทางคลนิิก และทกัษะการ
ท าหตัถการ   โดยใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ (เกรด) ซึง่มแีตม้ประจ าดงันี้ 

สญัลกัษณ์         แต้มประจ า 

A 3.51-4.00 

 B+ 3.25-3.50 

B 3.00-3.24 

 C+ 2.50-2.99 

C 2.00-2.49 

 D+ 1.50-1.99 

D 1.00-1.49 

F <1 
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 ๑๔ 

(๓) การตดัสนิผลการประเมนิ นกัศกึษาจะไดร้บัการตดัสนิว่าผ่านการประเมนิผล เมือ่นกัศกึษา 
ไดค้ะแนนรวม ดงันี้ 
(ก)  คะแนนในหมวด ทกัษะดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  และ ดา้นความรบัผดิชอบ ได ้O, S 

หรอื M  
(ข)  คะแนนในหมวดซึง่แสดงสญัลกัษณ์ทีม่แีตม้ประจ า  ไดไ้มต่ ่ากว่า C 
(ค)  คะแนนในหมวดการสอบแต่ละชนิด ไดผ้ลไมต่ ่ากว่าเกณฑผ์่านทีก่ าหนดของขอ้สอบ แต่

ละชุด 
(๔) การประเมนิทกัษะดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  และ ดา้นความรบัผดิชอบ จะพจิารณาคุณสมบตั ิ

ต่อไปนี้ คอื ความซื่อสตัย ์ ความรบัผดิชอบ ความตรงต่อเวลา   รายวชิาฯ จะใหก้ารตดัสนิผล 
เป็นสญัลกัษณ์ U เมือ่ 
(ก)  มขีอ้มลูและหลกัฐานในเรือ่งการทุจรติ  หรอื ขาดความรบัผดิชอบ หรอื ไม่รกัษาเวลาเป็น

กจิวตัร    และ 
(ข)  ไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

(๕)  นกัศกึษาทีม่ปีญัหาไม่ผ่านการประเมนิในหมวดการสอบ  รายวชิาฯจะพจิารณาอนุมตัใิหม้ ีการ
สอบแกต้วัไดห้รอืไม่  โดยมตขิองทีป่ระชุมคณาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

(๖)  ในกรณทีีม่กีารสอบแก้ตวั  นกัศกึษาจะสามารถสอบแกต้วัได ้ดงันี้ 
(ก) การสอบ MCQ: สอบแกต้วัดว้ยขอ้สอบ MCQ 60 ขอ้ 
(ข) การสอบ CRQ: สอบแกต้วัดว้ยขอ้สอบ CRQ ๑๕ ขอ้ 
(ค) การสอบ OSCE: สอบแกต้วัตามทีท่ีป่ระชุมคณาจารยภ์าควชิาฯ ลงมติ 

๓.๓ การแจ้งผลการประเมิน 
(๑) ภาควชิาฯ จะแจง้ผลการประเมนิไปยงัหน่วยแพทยศาสตรศ์กึษา ภายใน ๒ สปัดาห ์หลงัจาก 

นกัศกึษาสิน้สุดการศกึษาในรายวชิา รมสน ๕๑๑  โดยใหส้ญัลกัษณ์ (เกรดรวม) ดงันี้ 

 เกรด ความหมาย 
A,B+ ,B, C+, C ผ่านการประเมนิผล 

D+, D, F ไมผ่่านการประเมนิผล ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหม่ 
X ไดเ้กรดรวม C ขึน้ไป แต่ยงัมขีอ้บกพรอ่งในบางหมวด ตอ้งท าการสอบแกต้วั  

ถา้สอบแกต้วัผ่าน จะไดเ้กรดตามทีน่กัศกึษาท าได้ 
R การประเมนิไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ  ใหท้ าการสอบแกต้วัใหม ่ถา้สอบแกต้วัผ่าน  จะ

ไดต้ามเกรดรวมไมเ่กนิ C 
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 ๑๕ 

หมวดท่ี  ๖.  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั (required texts)    
    ๑.๑  สุภาวด ี ประคุณหงัสติ,  สมยศ  คุณจกัร, บรรณาธกิาร.  ต าราโสต  ศอ นาสกิวทิยา.   
            กรงุเทพฯ:  โฮลสิตกิพบัลชิชิง่จ ากดั, ๒๕๕๔. 
 
 
 

๒.  เอกสารและข้อมลูแนะน า  (Suggested  Materials) 

   ๒.๑  เอกสารและข้อมลูส าคญัอ่านเพ่ิมเติม  (supplementary  texts)  
๒.๑.๑  Cuneyt M, ed. Decision making in ear, nose, and throat disorders.  Philadelphia;  

W.B.Saunder, 2001.  
๒.๑.๒  Becker W, Naumann HH, Pfaltz CR, eds.  Ear, nose and throat diseases. New  

York: Thieme  Medical   Publishers Inc, 1998. 
๒.๑.๓  Prescott CAJ,ed. Handbook of ENT : diseases and disorders of the ear,   nose, 

and  throat. Capetown; Oxford University Press, 1998. 
๒.๑.๔   Benjamin NP, ed. Diagnostic laryngology : adults & children.  Philadelphia; 

W.B.Saunder, 1990. 
๒.๑.๕  Healy GB, ed. Common problems in pediatric otolaryngology, Chicago; Year    

Book    Medical  publishers,1990. 
๒.๑.๖  Lucente FE, ed.  Essentials of otolaryngology, 2nd ed. New York: Raven 

Press,1988. 
๒.๑.๗   Hall IS, Colman BH, eds. Diseases of the nose, throat and ear : a handbook for  

students and practitioners. Edinburgh; Churchill Livingstone, 1987. 

๒.๒ เอกสารและข้อมลูแนะน า  (suggested  materials) 
๒.๓.๑ http://emedicine.medscape.com/otolaryngology 
๒.๓.๒  http://www.earaces.com/index.htm 
๒.๓.๓  http://docraza.tripod.com/dischargingear.htm 
๒.๓.๔  http://docraza.tripod.com/exam.htm 
๒.๓.๕  http://docraza.tripod.com/vertigo.htm 
๒.๓.๖  http://docraza.tripod.com/neckmasses.htm 
๒.๓.๘  http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm 
๒.๓.๙  http://www.entusa.com/ 

http://emedicine.medscape.com/otolaryngology
http://www.earaces.com/index.htm
http://docraza.tripod.com/dischargingear.htm
http://docraza.tripod.com/exam.htm
http://docraza.tripod.com/vertigo.htm
http://docraza.tripod.com/neckmasses.htm
http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm
http://www.entusa.com/


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มคอ.๓  รายละเอียดของรายวชิา   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  
  

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา   
หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี    โท    เอก RAOT  511 Otorhinolaryngology 

 

 ๑๖ 

๒.๓.๑๐ http://www.entusa.com/index.html 
 ๒.๓.๑๑ http://www.entusa.com/mobile-device_videos.htm 

๒.๓.๑๒ http://www.entusa.com/quinsy_drainage_2.htm 
๒.๓.๑๓ http://www.entusa.com/quinsy_drainage.htm 
๒.๓.๑๔ http://www.entusa.com/normal_larynx.htm 
๒.๓.๑๕ http://www.entusa.com/voice_conversion_reaction.htm 
๒.๓.๑๖ http://www.entusa.com/functional_voice_disorder.htm 
๒.๓.๑๗ http://www.entusa.com/congenital_larynx.htm 
๒.๓.๑๘ http://www.entusa.com/lax_larynx_1-20010418.htm 
๒.๓.๑๙ http://www.entusa.com/lax_larynx_2-20091223.htm 

 ๒.๓.๒๑ http://emedicine.medscape.com/otolaryngology 

๒.๓.๒๒ http://emedicine.medscape.com/article/845288-overview 

๒.๓.๒๓ http://emedicine.medscape.com/article/845173-overview 

๒.๓.๒๔ http://emedicine.medscape.com/article/845525-overview 

๒.๓.๒๕ http://emedicine.medscape.com/article/82831-overview 

๒.๓.๒๖ http://emedicine.medscape.com/article/837048-overview 

๒.๓.๒๗ http://emedicine.medscape.com/article/134825-overview 

๒.๓.๒๘ http://emedicine.medscape.com/article/834401-overview 

๒.๓.๒๙ http://emedicine.medscape.com/article/834281-overview 

๒.๓.๓๐ http://emedicine.medscape.com/article/80526-overview 

๒.๓.๓๑ http://emedicine.medscape.com/article/763612-overview 

๒.๓.๓๒ http://emedicine.medscape.com/article/80545-overview 

๒.๓.๓๓ http://emedicine.medscape.com/article/1159069-overview 

๒.๓.๓๔ http://emedicine.medscape.com/article/1348950-overview 

๒.๓.๓๕ http://emedicine.medscape.com/article/1580603-overview 

๒.๓.๓๖ http://emedicine.medscape.com/article/847589-overview 

๒.๓.๓๗ http://emedicine.medscape.com/article/852184-overview 

๒.๓.๓๘ http://emedicine.medscape.com/article/82698-overview 

๒.๓.๓๙ http://emedicine.medscape.com/article/848163-overview 

๒.๓.๔๐ http://emedicine.medscape.com/article/82679-overview 

๒.๓.๔๑ http://emedicine.medscape.com/article/853864-overview 

๒.๓.๔๒ http://emedicine.medscape.com/article/851968-overview 

๒.๓.๔๓ http://emedicine.medscape.com/article/232670-overview 

๒.๓.๔๔ http://emedicine.medscape.com/article/232791-overview 

๒.๓.๔๕ http://emedicine.medscape.com/article/225243-overview 

๒.๓.๔๖ http://emedicine.medscape.com/article/2014986-overview 

๒.๓.๔๗ http://emedicine.medscape.com/article/2015009-overview 

๒.๓.๔๘ http://emedicine.medscape.com/article/218502-overview 

๒.๓.๔๙ http://emedicine.medscape.com/article/225362-overview 

๒.๓.๕๐ http://emedicine.medscape.com/article/227820-overview 

๒.๓.๕๑ http://emedicine.medscape.com/article/764006-overview 

๒.๓.๕๒ http://emedicine.medscape.com/article/857164-overview 
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 ๑๗ 

๒.๓.๕๓ http://emedicine.medscape.com/article/857813-overview 

๒.๓.๕๔ http://emedicine.medscape.com/article/857679-overview 

๒.๓.๕๕ http://reference.medscape.com/article/855989-overview 

๒.๓.๕๖ http://emedicine.medscape.com/article/864671-overview 

๒.๓.๕๗ http://emedicine.medscape.com/article/856916-overview 

๒.๓.๕๘ http://emedicine.medscape.com/article/1048560-overview 

๒.๓.๕๙ http://emedicine.medscape.com/article/863885-overview 

๒.๓.๖๐ http://emedicine.medscape.com/article/865191-overview 

๒.๓.๖๑ http://emedicine.medscape.com/article/864767-overview 

๒.๓.๖๒ http://emedicine.medscape.com/article/864864-overview 

๒.๓.๖๓ http://emedicine.medscape.com/article/863779-overview 

๒.๓.๖๔ http://emedicine.medscape.com/article/864565-overview 

๒.๓.๖๕ http://emedicine.medscape.com/article/864079-overview 

๒.๓.๖๖ http://emedicine.medscape.com/article/859316-overview 

๒.๓.๖๗ http://emedicine.medscape.com/article/860080-overview 

๒.๓.๖๘ http://emedicine.medscape.com/article/859501-overview 

๒.๓.๖๙ http://emedicine.medscape.com/article/860323-overview 

๒.๓.๗๐ http://emedicine.medscape.com/article/80507-overview 

๒.๓.๗๑ http://emedicine.medscape.com/article/860227-overview 

๒.๓.๗๒ http://emedicine.medscape.com/article/2056657-overview 

๒.๓.๗๓ http://emedicine.medscape.com/article/858777-overview 

๒.๓.๗๔ http://emedicine.medscape.com/article/858558-overview 

๒.๓.๗๕ http://emedicine.medscape.com/article/858684-overview 

๒.๓.๗๖ http://emedicine.medscape.com/article/858990-overview 

๒.๓.๗๗ http://emedicine.medscape.com/article/859760-overview 

๒.๓.๗๘ http://emedicine.medscape.com/article/858909-overview 

๒.๓.๗๙ http://emedicine.medscape.com/article/862964-overview 

๒.๓.๘๐ http://emedicine.medscape.com/article/861242-overview 

๒.๓.๘๑ http://emedicine.medscape.com/article/863220-overview 

๒.๓.๘๒ http://emedicine.medscape.com/article/861646-overview 

๒.๓.๘๓ http://emedicine.medscape.com/article/861353-overview 

๒.๓.๘๔ http://emedicine.medscape.com/article/861456-overview 

๒.๓.๘๕ http://emedicine.medscape.com/article/862030-overview 

๒.๓.๘๖ http://emedicine.medscape.com/article/861886-overview 

๒.๓.๘๗ http://emedicine.medscape.com/article/863420-overview 

๒.๓.๘๘ http://emedicine.medscape.com/article/1075570-overview 

๒.๓.๘๙ http://emedicine.medscape.com/article/867080-overview 

๒.๓.๙๐ http://emedicine.medscape.com/article/1075886-overview 

๒.๓.๙๑ http://emedicine.medscape.com/article/1491418-overview 

๒.๓.๙๒ http://emedicine.medscape.com/article/763801-overview 

๒.๓.๙๓ http://emedicine.medscape.com/article/1078143-overview 

๒.๓.๙๔ http://emedicine.medscape.com/article/869941-overview 
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 ๑๘ 

๒.๓.๙๕ http://emedicine.medscape.com/article/868925-overview 

๒.๓.๙๖ http://emedicine.medscape.com/article/868770-overview 

๒.๓.๙๗ http://emedicine.medscape.com/article/1110351-overview 

๒.๓.๙๘ http://emedicine.medscape.com/article/872498-overview 

๒.๓.๙๙ http://emedicine.medscape.com/article/872580-overview 

๒.๓.๑๐๐ http://emedicine.medscape.com/article/873149-overview 

๒.๓.๑๐๑ http://emedicine.medscape.com/article/801821-overview 

๒.๓.๑๐๒http://emedicine.medscape.com/article/871977-overview 

๒.๓.๑๐๓http://emedicine.medscape.com/article/2011856-overview 

๒.๓.๑๐๔http://emedicine.medscape.com/article/2011872-overview 

๒.๓.๑๐๕ http://emedicine.medscape.com/article/874171-overview 

๒.๓.๑๐๖ http://emedicine.medscape.com/article/874533-overview 

๒.๓.๑๐๗ http://emedicine.medscape.com/article/874348-overview 

๒.๓.๑๐๘ http://emedicine.medscape.com/article/874456-overview 

๒.๓.๑๐๙ http://emedicine.medscape.com/article/874822-overview 

๒.๓.๑๑๐ http://emedicine.medscape.com/article/874771-overview 

๒.๓.๑๑๑ http://emedicine.medscape.com/article/882461-overview 

๒.๓.๑๑๒ http://emedicine.medscape.com/article/882358-overview 

๒.๓.๑๑๓ http://emedicine.medscape.com/article/878595-overview 

๒.๓.๑๑๔http://emedicine.medscape.com/article/884261-overview 

๒.๓.๑๑๕ http://emedicine.medscape.com/article/883956-overview 

๒.๓.๑๑๖ http://emedicine.medscape.com/article/856916-overview 

๒.๓.๑๑๗ http://emedicine.medscape.com/article/856313-overview 

 
หมวดท่ี  ๗.  การประเมินและการปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอนในรายวชิา จดัใหน้กัศกึษาประเมนิประสทิธผิลการจดัการศกึษา ของ
รายวชิา โดยการตอบแบบส ารวจ ดงันี้  

๑.๑  แบบประเมนิ 5 ระดบั เป็นการประเมนิความพงึพอใจ-ไมพ่งึพอใจ ต่อกจิกรรมการเรยีนรู ้
การประเมนิผล และสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ และต่อภาพรวมของรายวชิา 

๑.๒ ประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง  โดยเปรยีบเทยีบก่อน และหลงัไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรู ้
ในรายวชิา  ว่ามรีะดบัการพฒันาในทกัษะ 6 ดา้นเพยีงไร 

๑.๓ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 

๒.  กลยทุธ์การประเมินการสอน 
๒.๑  นกัศกึษาประเมนิการสอนของอาจารยร์ายบุคคล:  ผูบ้รหิารรายวชิาก าหนดแผนใหน้กัศกึษาได ้

ประเมนิการสอนของอาจารยร์ายบุคคล   ทัง้นี้ ใน 1 ปีการศกึษา อาจารยท์ุกคนจะไดร้บัการประเมนิโดย 
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 ๑๙ 

นกัศกึษาอยา่งน้อย 2 กลุ่ม   ผลการประเมนิทีว่เิคราะหแ์ลว้จะถูกส่งใหอ้าจารยร์ายบุคคล และหวัหน้า
ภาควชิาฯ เพื่อทราบและวางแผนพฒันาตามความเหมาะสม 

๒.๒  พจิารณาผลการสอบ และผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัศกึษา 
๒.๓   ขอ้คดิเหน็/ รายงานเหตุการณ์ (incidence report) จากแพทยป์ระจ าบา้น ซึง่มบีทบาท ใน

กจิกรรม service round และ การอยูเ่วร ของนกัศกึษาแพทย ์   

 

 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 
๓.๑ เพื่อหาโอกาสปรบัปรงุ พฒันาการจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลของรายวชิา 

ประธาน รายวชิารบัผดิชอบในการน าขอ้มลู (ตามขอ้ ๒) มาพจิารณาเพื่อการปรบัปรุงดงักล่าวใน 2 
ช่วงเวลา ดงันี้ 

ก. เมือ่สิน้สุด rotation: ถา้พจิารณาว่าเป็นกรณ/ีเหตุการณ์จ าเป็นเร่งด่วน  น าเขา้เสนอทีป่ระชุม 
ภาควชิาพจิารณา เพื่อด าเนินการปรบัปรงุส าหรบั rotation ต่อไปทนัท ี

ข. เมือ่สิน้สุดปีการศกึษา/ ก่อนเปิดปีการศกึษาใหม ่จดัการประชุมพจิารณารว่มกนั ระหว่าง 
อาจารย ์ 3 ภาควชิา (ภ.โสต ศอ นาสกิวทิยา  ภ.รงัสวีทิยา   และ ภ.วทิยาศาสตรส์ื่อ 
ความหมายและความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย) 

๓.๒ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหวัขอ้การสอนทีเ่ป็นกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ทบทวน/พจิารณา 
ปรบัปรงุแผนการสอน (lesson plan) ใหท้นัสมยั ทุกปี 
   
     
 ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา มกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
รมสน.511 ตามกรอบ มคอ.๕  โดยทวนสอบขอ้มลู ดงันี้ 

๔.๑  ทบทวนความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์ารศกึษา (ผลการเรยีนรูท้ีน่กัศกึษาตอ้งบรรลุ)  
วธิกีารจดัการเรยีนการสอน และวธิกีารประเมนิผล 

๔.๒  การควบคุมการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษา 
๔.๓  การก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประเมนิผลนักศกึษา 
๔.๔  ผลลพัธจ์ากการจดัการรายวชิาในปีการศกึษาทีผ่่านมา: ประสทิธผิลกระบวนการ และ

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัศกึษา 
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 ๒๐ 

๕.  การด าเนินการทบทวนการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
เมือ่สิน้สุดทุกปีการศกึษา  ประธานรายวชิารบัผดิชอบในการจดัประชุมระหว่างกรรมการ 

บรหิารรายวชิา และคณาจารยผ์ูส้อน เพื่อน าขอ้มลูในขอ้ ๑-๔ ขา้งตน้ มาทบทวน และหาโอกาส 
พฒันา/ปรบัปรงุกระบวนการจดัการศกึษา  ส าหรบัปีการศกึษาใหม ่โดยด าเนินการ ดงันี้ 

๕.๑  รายงานสรปุผลการด าเนินการของรายวชิา ไดแ้ก่ ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ของการ
จดัการรายวชิา   (ขอ้มลูในขอ้ ๑-๔ ขา้งตน้) 

๕.๒  วเิคราะหส์าเหตุ กรณีทีก่ารด าเนินการไมเ่ป็นไปตามที่คาดหมาย และแนวทางแกไ้ข 
๕.๓  ก าหนดแผนด าเนินการปรบัปรงุส าหรบัปีการศกึษาต่อไป ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทาง 

การศกึษา และนโยบายการศกึษาของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
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ภาคผนวก 
 

ความรู้ และทกัษะทางคลินิก ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
ตามเกณฑค์วามรู้ความสามารถฯ พ.ศ.2555 ของแพทยสภา  

ท่ีนักศึกษาต้องบรรลเุม่ือส้ินสดุการเรียนการสอนในรายวิชา รมสน 511 
 

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์้นฐาน 

B3.2  ความรูเ้รือ่ง สาเหตุ พยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา  หลกัการวนิิจฉัยสาเหตุของการเกดิ 

ตอ้งรู ้ ควรรู ้

B3.2.10.1    

-   myringitis,  

-   AOE, AOM 

-   impacted cerumen,  

-   FB through orifices 

B3.2.10.2  

- nasal polyp,  

- perforation of tympanic membrane, COM,  

- mastoiditis, cholesteatoma,  

- perichondritis,  

- CHL, SNHL,  

- disorder of vestibular function and vertiginous 

syndrome,  

- benign and malignant neoplasm of larynx, 

nasopharynx  

 

B3.2  ความรูเ้รือ่งหลกัการรกัษาและหลกัการใชย้า ของโรค/กลุ่มอาการและภาวะผดิปกตใิน B3.2 

(โดยเฉพาะยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต)ิ   และรวมถงึยาในกลุ่มต่อไปนี้ 

B3.3.5  drugs used in nausea, vertigo and vestibular disorders  

B3.3.12 drugs acting on the ear 
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 ๒๒ 

B6.2   ความรูเ้รือ่ง สาเหตุ พยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา พยาธสิภาพ หลกัการวนิิจฉยัสาเหตุของการเกดิ

โรค/ภาวะ  

ตอ้งรู ้ ควรรู ้

 

 

B6.2.1.2   

- laryngomalacia  

- preauricular sinus  

- sinus, cyst and fistula of bronchial cleft 

- thyroglossal duct cyst 

B6.2.2.1   

- URI (nasopharyngitis, rhinosinusitis, 

pharyngitis, tonsillitis, laryngitis, tracheitis),  

- allergic rhinitis  

B6.2.2.2  

- peritonsillar abscess, deep neck infection 

- retropharyngeal abscess 

 

 B6.2.3.2 sleep-disordered breathing  

 B6.2.4.2  benign and malignant neoplasms of 

upper respiratory tracts 

 
B6.3  ความรูเ้รือ่งหลกัการรกัษาและหลกัการใชย้า ของโรค/กลุ่มอาการและภาวะผดิปกตใิน B6.2 

(โดยเฉพาะยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต)ิ   และรวมถงึยาในกลุ่มต่อไปนี้ 

B6.3.4 antihistamines 

B6.3.6 cough preparations 

B6.3.7 systemic and topical nasal decongestant  

B6.3.10 drugs used in nasal allergy 
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2. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทกัษะทางคลินิก 

หมวดที ่2  ภาวะผดิปกตจิ าแนกตามระบบอวยัวะ 

กลุ่มที ่1 =   ตอ้งรูก้ลไกการเกดิโรค  สามารถใหก้ารวนิิจฉยัเบือ้งตน้และใหก้ารบ าบดัโรคฯ การรกัษาผูป้ว่ย

ไดท้นัท่วงทตีามความเหมาะสมของสถานการณ์    รูข้อ้จ ากดัของตนเอง และปรกึษา

ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้ปีระสบการณ์มากกว่าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.1 อาการ/ปัญหาส าคญั  :  

ความรูพ้ยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา วนิิจฉัยแยกโรค  รกัษาเบือ้งตน้ไดเ้หมาะสม 

2.1.19   เจบ็คอ คดัจมกู น ้ามกูไหล จาม เลอืดก าเดาออก เสยีงแหบ 

2.1.21   นอนกรน 

2.1.28    กอ้นทีค่อ 

2.1.37    ปวดห ูหอูือ้ การไดย้นิลดลง มเีสยีงในห ูหนองไหลจากหู 

2.2 โรค/ภาวะฉุกเฉิน  :  

กลไกการเกดิโรค  วนิิจฉัยเบือ้งตน้ รกัษาไดท้นัท่วงทตีามสถานการณ์  รุข้อ้จ ากดัตนเอง และปรกึษา

ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้หมาะสม 

2.2.10  Respiratory obstruction, suffocation 

2.2.42  serious bleeding; massive bleeding 

2.2.45  injury2accident : head & neck injury, inhalation injury  

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มคอ.๓  รายละเอียดของรายวชิา   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  
  

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา   
หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี    โท    เอก RAOT  511 Otorhinolaryngology 

 

 ๒๔ 

2.3 โรคตามระบบ :  
ความรู/้ทกัษะ ความรู/้ทกัษะ 

 กลไกการเกดิโรค  วนิิจฉัยโรค  บ าบดัโรค 
รกัษา ผป.ไดด้ว้ยตนเอง 

 การฟ้ืนฟูสภาพ  สรา้งเสรมิสุขภาพ  ป้องกนัโรค   
 กรณโีรครนุแรง/ซบัซอ้น : แกป้ญัหาเฉพาะหน้า  
ตดัสนิใจส่งต่อ 

 กลไกการเกดิโรค  วนิิจฉัยแยกโรค  หลกัในการดแูล
รกัษา  

 การฟ้ืนฟูสภาพ  สรา้งเสรมิสุขภาพ  ป้องกนัโรค   
 แกป้ญัหาเฉพาะหน้า  ตดัสนิใจส่งต่อ 

 2.3.2.2 (1)  benign and malignant neoplasms of 
oral cavity, larynx, nasopharynx, thyroid 
gland, lymph node  

2.3.8.1    myringitis, AOE, AOM,              
impacted cerumen  

 

2.3.8.2 perforation of tympanic membrane, COM, 
mastoiditis, cholesteatoma, perichondritis, 
CHL, SNHL, disorder of vestibular function 
and vertiginous syndrome 

 2.3.10.2   peritonsillar abscess, deep neck 
infection, nasal polyp, sleep-disordered 
breathing 

 2.3.17.2 laryngomalacia, preauricular sinus, cyst  
sinus and fistula of bronchial cleft, 
thyroglossal duct cyst, TE fistula 

2.3.18.1 FB through orifices  

 
หมวดที ่3 ทกัษะการตรวจ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และหตัถการทีจ่ าเป็น 

3.2  การตรวจทางรงัสวีทิยา 
3.2.4 skull and sinuses X-ray  
3.2.6 lateral soft tissue of neck X-ray  

3.3  การตรวจอื่นๆ 
3.3.22 Audiometry 
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3.4 หตัถการ 
ระดบัที ่1  หตัถการพืน้ฐานทางคลนิิก:  เมือ่จบ พบ. 

 สามารถอธบิายขัน้ตอนการท า 
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิ 

 ตรวจและประเมนิ ขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม 
สภาพและเงือ่นไข ทีเ่หมาะสม 

 สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
 วนิิจฉยัและดแูลบ าบดัภาวะ แทรกซอ้น

ได ้

4. Anterior nasal packing 
 21.01 Control of epistaxis by Anterior 
nasal packing 

ระดบัที ่2 หตัถการทีซ่บัซอ้นกว่าหตัถการพืน้ฐาน 
ส าคญัในการรกัษาผูป้ว่ย:  เมือ่จบ พบ. 
สามารถอธบิายขัน้ตอนการท า 
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิ 
 ตรวจและประเมนิ ขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม  

สภาพและเงือ่นไข ทีเ่หมาะสม 
 สามารถท าภายใตก้ารแนะน าไดถู้กตอ้ง 

(เมือ่ผ่านการเพิม่พนู ทกัษะแลว้ สามารถ
ท าไดด้ว้ย ตนเอง)  

 วนิิจฉยัและดแูลบ าบดัภาวะ แทรกซอ้น
ได ้

60. Removal of foreign body from ear 
98.11 Removal of intraluminal FB from 
ear without incision 

61. Removal of foreign body from 
nose 
98.12 Removal of intraluminal FB from 
nose without incision 
62. Removal of foreign body from 
throat 
98.13 Removal of intraluminal FB from 
throat  without incision 

ระดบัที ่3 หตัถการทีซ่บัซอ้น และอาจท าใน กรณีที่
จ าเป็น  เมือ่จบ พบ.:- 
 สามารถอธบิายขัน้ตอนการท า 

ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิ ขอ้บ่งชี ้ขอ้
หา้ม  สภาพและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม 

 เคยช่วยท า  (เมือ่ผ่านการเพิม่พนูทกัษะ 
แลว้ สามารถท าไดภ้ายใตก้ารแนะน า) 

 วนิิจฉยัและดแูลบ าบดัภาวะแทรกซอ้น 
ภายใตก้ารแนะน าได้ 

80. Posterior nasal packing 
21.02 Control of epistaxis by Posterior 
( & Anterior) nasal packing 

86. Tracheostomy 
31.1 Temporary tracheostomy , 
tracheostomy for assistance in 
breathing 

 
 


