
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มคอ.๓  รายละเอียดของรายวชิา   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  
 - ๑ -  

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา   
หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี    โท    เอก RAOT  512 Otorhinolaryngology 

 
 

 หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป  
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 ภาษาไทย  รมสน  ๕xx โสต ศอ นาสิกวิทยา  
 ภาษาองักฤษ  RAOT  ๕xx Otolaryngology 
๒.  จ านวนหน่วยกิต   ๒(๑-๒-๓)   
    (บรรยาย ๑ ชม.-ปฏิบตั ิ๑ ชม.-ค้นคว้าด้วยตนเองได้ ๓ ชม./สปัดาห์                                                                 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ๓.๑  หลกัสตูร   แพทยศาสตรบณัฑิต 
 ๓.๒  ประเภทของรายวิชา  วิชาเลือก 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ ผศ.ชยั  อยูส่วสัดิ์                           ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   
 โทร. ๐๒๒๐๑๑๕๑๕   e-mail: chairama@gmail.com 

 
 อาจารย์ผู้สอน :  
   คณาจารย์ประจ าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา  

และภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกตขิองการส่ือความหมาย  
 
๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  ภาคการศกึษาท่ี ๑ และ ๒ ชัน้ปีท่ี ๕  
       หรือชัน้ปีท่ี ๖ 

 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

รมสน  ๕๑๑            โสต ศอ นาสิกวิทยา  
RAOT   511             Otorhinolaryngology  

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)    
                                    ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
๙.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด มิถนุายน ๒๕๖๑ 

mailto:chairama@gmail.com
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 ๒ 

หมวดที่  ๒.   จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  (วัตถุประสงค์ทั่วไป)  
                           เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนรายวิชา รมสน ๕xx โสต ศอ นาสิกวิทยา แล้วนกัศกึษาต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถแก้ปัญหาท่ีพบได้บอ่ย ในผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทาง ห ูคอ จมกู  ได้อยา่ง
เหมาะสม  มีความสามารถในการสมัภาษณ์ การตรวจร่างกาย สามารถสืบค้น  วินิจฉัย  ให้การรักษา ทัง้
การรักษาด้วยยา และสามารถให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่ผู้ ป่วย รวมทัง้มีเจตคตท่ีิดีในการสง่เสริมสขุภาพ
ระดบัปฐมภมูิ   สอดคล้องกบัการปฏิรูประบบบริการสขุภาพของประเทศ รวมทัง้มีพฤตนิิสยั คณุธรรมและ
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ ตลอดจนสามารถศกึษาด้วยตนเอง มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน และ
พฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพได้อย่างตอ่เน่ือง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
                  ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ตามแบบ มคอ.๓ ก าหนด ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
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 ๓ 

 
หมวดที่  ๓.  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑.  ค าอธิบายรายวิชา (Course description)   
        ฝึกทกัษะทางคลินิกในการท าเวชปฏิบตั ิเก่ียวกบัโรค กลุ่มอาการ ภาวะท่ีพบบอ่ย และภาวะฉกุเฉิน
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
  Clinical practice skill of common and emergency otolaryngological disease, syndrome 
and condition outlined in the Medical Council’s criteria for medical practitioners. 
 

๒.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
   

(๑) การบรรยาย / อภิปราย         จ านวน     ๑๕   ชัว่โมง   
(๒) การปฏิบตัิ         จ านวน     ๓๐   ชัว่โมง   
(๓) การศกึษาด้วยตนเอง         จ านวน     ๔๕   ชัว่โมง  

 
๓. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา  และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
     เป็นรายบุคคล  
                   ๑  ชัว่โมง/สปัดาห์ 
  
     ๓.๑   การให้ค าแนะน าด้านวิชาการและค าปรึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา   
    อาจารย์ท่ีปรึกษาได้แก่ อาจารย์ประจ าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา อาจารย์ ๑ ท่านเป็นท่ี
ปรึกษาให้กบันกัศกึษา ๑ คนตลอดภาคการศกึษา นอกเหนือจากเวลาท่ีพบกนัในขณะฝึกปฏิบตัิงานหรือ
ในชัน้เรียน อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเร่ืองส่วนตัว สุขภาพ แนะน าทางวิชาการ แนะน า
แผนการเรียนในหลกัสตูร การเลือกและวางแผนส าหรับอนาคตแก่นกัศกึษา 
 
      ๓.๒   การอุทธรณ์ของนักศึกษา   หากนกัศกึษาสงสยั ข้องใจ หรือต้องการอทุธรณ์ในผลการประเมิน
หรือเร่ืองใดๆ ให้นักศึกษามาพบเพ่ือปรึกษาและเขียนค าร้องได้ท่ีภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา หากไม่
สามารถแก้ไขได้ง่าย จะน าเร่ืองเข้าหารืออาจารย์ในภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพ่ือผ่านกระบวนการใน
การพิจารณาข้ออทุธรณ์เหลา่นัน้ 
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 ๔ 

หมวดที่  ๔.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                (๑)    มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคณุธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละมี 
                            จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

                (๒)    มีความซ่ือสตัย์สจุริต  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองวิชาชีพ 
                            และสงัคม  
                 (๓)    เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รี   
                            ของความเป็นมนษุย์                          

               (๕)   มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสขุภาพโดยมุง่เน้นคนเป็นศนูย์กลาง 

  ๑.๒  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑)    การฝึกปฏิบตักิบัผู้ ป่วย 
           (๒)    การสอนข้างเตียง 
           (๓)    การปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง 
  ๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑)    ประเมินเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษา 
           (๒)    สง่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
         
๒.  ด้านความรู้ 
     ๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑)    มีความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดบัพืน้ฐาน 
     (๒)    มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทกัษะทางคลินิก ในด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 
                            ได้แก่ 
                             - อาการ/ปัญหาส าคญั ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีความรู้เก่ียวกบัพยาธิ 
                               ก าเนิดพยาธิสรีรวิทยา  สามารถวินิจฉยัแยกโรคและปฏิบตัิรักษาผู้ ป่วยเบือ้งต้น  
                               ได้เหมาะสมส าหรับอาการส าคญั  ดงัตอ่ไปนี ้
                                 เจ็บคอ คดัจมกู น า้มกูไหล จาม เลือดก าเดาออก 
                                นอนกรน 
                                 ก้อนท่ีคอ 
                                หอืูอ้ การได้ยินลดลง มีเสียงในห ูหนองไหลจากหู 
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 ๕ 

                -โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคและรู้หลกัในการ 
                 ดแูลรักษา ผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตดัสินใจสง่ผู้ ป่วยตอ่ไปยงัผู้ เชียว ชาญรวมทัง้การ 
                 ฟืน้ฟสูภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรค 
                          ก้อนในช่องปาก ห ูและ ล าคอ 

    (๓)   DISORDERS OF THE EAR & MASTOID PROCESS  
                - โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบดัโรคฯ การ   
                  รักษาผู้ ป่วย ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้การฟืน้ฟสูภาพ การสร้างเสริมสขุภาพและการป้องกนัโรค  
                  ในกรณีท่ีโรครุนแรง หรือซบัซ้อนเกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสง่ 
                   ผู้ ป่วยตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ 
                           myringltis 
                          acute otitis extema 
                          acute otitis media 
                          impacted cerumen 
               -โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคและรู้หลกัในการ  
                ดแูลรักษาผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตดัสินใจสง่ผู้ ป่วยตอ่ไปผู้ เช่ียวชาญรวมทัง้ การฟืน้ฟู 
                สภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

                    perforation of tympanic membrane 
                   chronic otitis medla 
                   mastoiditis,cholesteatoma 
                   perichondritis of the pina 
                   conductive and sensorineural hearing loss 
                   disorders of vestibular function and vertiginous syndrome(Meniere’s   
                     syndrome,rertigo)  
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 ๖ 

 (๔) DISORDERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM  
    - โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉยั ให้การบ าบดัโรคฯ การ 
      รักษา  ผู้ ป่วย ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้การฟืน้ฟสูภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ และการห้องกนัโรค  
      ในกรณีท่ีโรค  รุนแรง หรือซบัซ้อนเกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสง่ 
      ผู้ ป่วยตอ่ไปยงั  ผู้ เช่ียวชาญ 
           allergic rhinitis 
         upper respiratory infections (nasopharyngitis,sinusitis,pharyngitis, 
           tonsillitis,laryngitis,tracheitis,croup) 

- โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคและรู้หลกัในกา 
   และรักษาผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตดัสินใจสง่ผู้ ป่วยตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้การฟืน้ฟ ู 
สภาพการสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรค  

          peritonsillar abscess,deep neck infection 
          nasal polyp 
         sleep apnea 

  ( (๕)  DISORDERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM  

 - โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบดัโรคฯ การ   
    รักษาผู้ ป่วย ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้การฟืน้ฟสูภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ และการห้องกนัโรค  
    ในกรณีท่ีโรครุนแรง หรือ ซบัซ้อนเกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ 
     สง่ผู้ ป่วยตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ 

      oral ulcer(aphthous ulcer,stomatitis,glossitis,thrush) 

 (๖)  CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS AND CHROMOSOMAL   
       ABNORMALITES 

- โรค/กลุม่อาการ/ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคและรู้หลกัในกา 
   ดแูล รักษาผู้ ป่วย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตดัสินใจสง่ผู้ ป่วยตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญรวมทัง้การฟืน้ฟู   
   สภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรค 

               pre-auricular sinus,fistula and cyst of branchial cleft 
               thyroglossal duct cyst 
               laryngomalacia 
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 ๗ 

 (๗)  INJURY,POISONING AND CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES  
-โรค\กลุม่อาการ\ภาวะท่ีต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบดัโรคฯ  
การรักษาผู้ ป่วย ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้การฟืน้ฟสูภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนั 
โรคในกรณีท่ีโรครุนแรง หรือซบัซ้อนเกิดความสามารถ ให้พิจารราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ  
 สง่ผู้ ป่วยตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ 
      foreign boกy through orifices 
 

(๘)    มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสขุภาพ และระบบบริบาลสขุภาพ 
(๙)    มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ 
(๑๐)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑)  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีด้านสขุภาพอยา่ง 
          เหมาะสม โดยค านงึถึงความคุ้มคา่ในเศรษฐศาสตร์คลินิกมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการด้าน 
          วิทยาการระบาด ชีวสถิต ิเวชสารสนเทศ และเวชศาสตร์ เชิงประจกัษ์ 
 (๘)     มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ทางสงัคมศาสตร์ มานษุยวิทยา และพฤตกิรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
          ส าหรับสร้างเสริมเจตคต ิและสร้างความเข้าใจตอ่เพ่ือนมนษุย์และสงัคม 
(๙)     มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานขัน้พืน้ฐานด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
(๑๐)   มีความรู้ความเข้าใจในระบบคณุภาพ ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
 
๒.๒    กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑)  บรรยาย 
      (๒)  เรียนกลุม่ยอ่ย การฝึกปฏิบตัใินห้องปฏิบตักิาร และการพบผู้ ป่วย 
       (๓)  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  กรณีศกึษา ให้มีประสบการณ์ตรง 
      (๕) ใช้ส่ืออปุกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสง่เสริมการ 
                     เรียนรู้ ด้วยตนเองของนกัศกึษา 
   
 ๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้     
   (๓)  ผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
    (๔)  สอบรับรองความรู้ ความสามารถ เพ่ือรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๓  
                       ขัน้ตอน 
   (๕)  ประเมินความรู้ความสามารถของบณัฑิตจากผู้ใช้บณัฑิต 
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 ๘ 

๓.  ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (๑)   คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

       o (๒)   สามารถวางแผน สืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาเพ่ือ 

                   ประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
(๓)  สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์และวางแผนพฒันางานบริการทางสาธารณสุขได้อยา่งเหมาะสมกบั   

สภาพการณ์และบริบทตา่งๆได้ 

       o (๔)   เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเคร่ืองมือพืน้ฐาน เคร่ืองมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร  
                   โดยค านงึถึงความคุ้มคา่และเหมาะสม 
           (๕)  เข้าใจถึงความส าคญัของการพฒันาคณุภาพงาน รวมทัง้สามารถปฏิบตัไิด้อย่างสม ่าเสมอและ 
                  ตอ่เน่ือง  
 
๓.๒  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑)  กรณีศกึษา 
         (๒)  การฝึกปฏิบตั ิและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง  โดยมีการก ากบัดแูลจาก 
                    อาจารย์ผู้สอนอยา่งเหมาะสม 
  (๓)  ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          (๑)  รายงานผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
        (๒)  สงัเกตพฤตกิรรม 
    
๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

      o (๑)  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ รับบริการ  ผู้ ร่วมงาน  ผู้บงัคบับญัชา  ผู้ใต้บงัคบับญัชา และบคุลากร 
                      สาขาวิชาชีพอ่ืน        
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 ๙ 

          o (๒)   สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ของหนว่ยงาน/สถานท่ีท่ีปฏิบตังิานได้ดี 

              (๓)  สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมดแูลรักษา ทีมสขุภาพ และทีมใน 
                     ชมุชนของระบบบริการสาธารณสขุทกุระดบั ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเดน็ท่ี  
                     เหมาะสม และเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและสว่นรวม  
                     พร้อมทัง้แสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
  (๔)   มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
  (๕)   สามารถท างานร่วมกบัประชาชน/ชมุชน ให้มีบทบาทในการดแูล สร้างเสริมสขุภาพอย่าง 
                     เหมาะสม และตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชน 
 
๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
       ความ รับผิดชอบ 
 (๑) เรียนกลุม่ย่อย อภิปรายกลุม่ 

    o (๒)  ฝึกปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยในระดบัชัน้คลินิก ท าให้นกัศกึษามีโอกาสเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กบั     

                     ผู้ ร่วมงานสาขาอ่ืนๆ เชน่ พยาบาล  เภสชักร เป็นต้น รวมทัง้การออกฝึกปฏิบตังิานในชมุชนท่ี 
                     จะต้องพบกบัประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและบคุลากรอ่ืนๆ 
 (๓)   มอบหมายงาน หรือผู้ ป่วย ให้นกัศกึษารับผิดชอบ ทัง้งานกลุม่ และงานเด่ียว 
 
๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
       รับผิดชอบ 

   o  (๑) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

 (๒)   ประเมินจากผลงานกลุม่ และรายงานพฤติกรรมท่ีผิดปกติ (incidental report) 
 
 ๕  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (๑)   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบัการใช้สารสนเทศ 
                     และเทคโนโลยีส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
 (๒)   สามารถประยกุต์ใช้หลกัตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิตทิางการแพทย์ได้อยา่งเหมาะสม 
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 ๑๐ 

 (๓)   สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่ การฟัง การเขียน การน าเสนอ และภาษาทา่ 
                     ทาง รวมทัง้สามารถอา่นวารสารและต าราภาษาองักฤษได้อยา่งเข้าใจ 
 (๔) มีทกัษะในการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะ การจดัการเม่ือเกิดข้อผิดพลาดขึน้ และการขอความ  
                     ยินยอมในการรักษาพยาบาล รวมทัง้สร้างความมัน่ใจเร่ืองการคงความลบัของผู้ ป่วย 

(๓) มีทกัษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกงัวลของผู้ ป่วยและญาต ิอีกทัง้ 
         สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้มีสว่นร่วม 
         อย่างเหมาะสม 

          (๖) สามารถบนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบ ถกูต้อง และตอ่เน่ืองโดยอาศยัแนวทางมาตรฐาน 
                     สากล และจดัท าบนัทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบสง่ตอ่ผู้ ป่วย และเอกสารทางการ 
                     แพทย์อ่ืนๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
 
๕.๒  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือ 
          สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) บรรยาย 
 (๒)  กรณีศกึษา 
 (๓)   มอบหมายโครงงานเล็ก ๆ ให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอผลงาน 
 (๔)   ฝึกทกัษะการส่ือสารกบัผู้ ป่วยตลอดในระดบัชัน้คลินิก รวมทัง้การบนัทึกข้อมลูทางการแพทย์ 
๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ 
         ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) คณุภาพผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๒)   ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม การส่ือสารในรูปแบบตา่ง ๆ ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
๖.  ทักษะพสัิย 
         ๖.๑   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางคลินิก 

             o (๑)   สามารถซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยได้อย่างครอบคลมุและเหมาะสม 

          o (๒)   สามารถตรวจวินิจฉยั ตดัสินใจเลือกวิธีบ าบดัรักษาผู้ ป่วยอยา่งถกูต้องเหมาะสม 

                            และทนัท่วงทีและให้การบริบาลผู้ ป่วยแบบองค์รวม 

             o (๓)   มีทกัษะการท าหตัถการท่ีจ าเป็น 
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 ๑๑ 

            o (๔)   สามารถตรวจโดยเคร่ืองมือพืน้ฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบตักิารท่ีจ าเป็นได้  
                             โดยค านึงถึงความ คุ้มคา่และเหมาะสม 
 
๖.๒   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางคลินิก 

           o (๑) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเร่ิมจากการเรียนจากหุน่ อปุกรณ์ ผู้ ป่วยจ าลองจนถึงการ 

                        เรียนจากผู้ ป่วยจริง 
(๒) เรียนจากประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัในระบบสาธารณสขุ เชน่ในระดบัโรงพยาบาลศนูย์ 

                         โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชน 
      (๓)   กรณีศกึษา 
 
๖.๓   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางคลินิก 

         o (๑) สงัเกตพฤติกรรมทกุ ๆ ขัน้ตอนของทกัษะทางคลินิก 
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 ๑๒ 

หมวดที่  ๕.   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห ์

หัวข้อเร่ือง อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย/สัมมนา จ ำนวน

ชั่วโมง 
ปฏิบัติ จ ำนวน

ชั่วโมง 

 
 
 
 

1 

ศึกษาความรู้ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 

1.ควำมรู้ด้ำนโสตสัมผัสวิทยำ 

 

 
 

1 

ฝึกปฏิบัติทักษะทางคลินิก 

  ก.  ปฏิบัตงิำนในหอผูป้่วย 

  ข.   ปฏิบัติงำน ณ หน่วยตรวจผูป้่วยนอก 

     ( ตรวจรักษำผู้ป่วย  Allergy Clinic    กำร
ท ำ fine needle aspiration biopsy , 
fiberoptic laryngoscopy ) 

  ค.  ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัด : ช่วยผ่ำตัด/ท ำ
กำรผ่ำตัด cervical lymph node biopsy,  
tonsillectomy,  tracheostomy, thyroid surgery,   
ฯลฯ 

 
    
 

5 
 

10 
 
 
 
 

10 

 
 
 
คณำจำรย์ 

ภำควิชำ โสตฯ 2.กำรเสนอบทควำมวิชำกำรโดยแพทย์  
  ประจ ำบ้ำน 

1 

3.Tumor Conference 1 

4.Interesting Case 1 

5.Journal club 1 

 6.Grand ground 1 

 7.Observation of specialty clinics 2 

 
 
 
 

2 

ศึกษาความรู้ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 

1. ควำมรู้ด้ำนโสตสัมผัสวิทยำ 

 

 
 
1 

ฝึกปฏิบัติทักษะทางคลินิก 

  ก.   ปฏิบัตงิำนในหอผูป้่วย 

  ข.   ปฏิบัติงำน ณ หน่วยตรวจผูป้่วยนอก 

     ( ตรวจรักษำผู้ป่วย  Allergy Clinic    กำร
ท ำ fine needle aspiration biopsy , 
fiberoptic laryngoscopy ) 

  ค.  ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัด : ช่วยผ่ำตัด/ท ำ
กำรผ่ำตัด cervical lymph node biopsy,  
tonsillectomy,  tracheostomy, thyroid surgery,   
ฯลฯ 

 
   
 

5 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
คณำจำรย์ 

ภำควิชำ โสตฯ 2. กำรเสนอบทควำมวิชำกำรโดยแพทย์  
   ประจ ำบ้ำน 

1 

3.Tumor Conference  
1 

4. Interesting Case 
1 

5. Journal club     
6.น ำเสนอบทควำมวิชำกำร จำกวำรสำร    
ทำงกำรแพทย์ ด้วยคอมพิวเตอร ์

1 
 

1/2 

 6.Grand Round 1 

 7.Observation of specialty clinics 2 

รวม 
 

16 ½   50  
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 ๑๓ 

 
๓.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๓.๑  การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
           (๑)  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (formative evaluation) 
            เป็นกำรประเมินผลนักศึกษำเพื่อกำรปรับปรุง และพัฒนำของผู้เรียน โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน (feedback) 
เพื่อแก้ไขควำมบกพร่องของตนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 ในรำยวิชำนี้จะใช้วิธี work-based assessment จำกกำรสังเกตโดยตรง (direct observation) ขณะ
ปฏิบัติงำน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของภำควิชำ นอกจำกนี้นักศึกษำทุกคนจะได้รับกำรให้ข้อมูลป้อนกลับจำก
อำจำรย์ที่สอนหลังกำรปฏิบัติงำนแต่ละคร้ัง หรืออำจำรย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมของภำควิชำ 

 
(๒) การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (summative evaluation) 
 

ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

หัวข้อที่ประเมิน น า้หนัก
คะแนน 

วิธีการ/เคร่ืองมือ 

๑.๑ (๑)-(๓), (๕) ๑.  พฤตนิิสยั เจตคติ คณุธรรมจริยธรรม  
 - การสงัเกตพฤติกรรม  

O/S/M/U - แบบฟอร์มประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน                                                                                                      

๔.๑ (๑) –(๒) 
๔.๒ (๒) 

๒.  ทกัษะการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ  
      ๒.๑. การสงัเกตพฤติกรรม 
      

O/S/M/U  
- แบบฟอร์มประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 

๒.๑ (๑)-(๓) 
       
๓.๑ (๑),(๒)-(๔) 

๓.  ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย์  
       
      

 
O/S/M/U 

 
-การอภิปรายระหวา่งเข้าร่วม
กิจกรรมและการปฏิบตังิาน 

๕.๑ (๑)-(๒) 
       

๔. ทกัษะทางคลินิก  
     ๔.๑. การปฏิบตังิานท่ีผู้ ป่วยนอก  
     ๔.๒. การเขียนรายงานความคืบหน้าผู้ ป่วย 
             (progress note)   
    ๔.๓. การท างานกบัแพทย์ประจ าบ้าน  

 
O/S/M/U  

 
 

 
- แบบฟอร์มประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน  
 
 

๖.๑(๑)-(๔) ๕.  ทกัษะการท าหตัถการ  
      ๕.๑ การปฏิบตังิานท่ีผู้ ป่วยนอก 
      ๕.๒ การปฏิบตังิานท่ีห้องผา่ตดั 

 
O/S/M/U  

- แบบฟอร์มประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 
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 ๑๔ 

๓.๑ (๕) ๖.  ทกัษะการพฒันาความรู้ความ 
     สามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  
   - การสงัเกตพฤติกรรม 

 
O/S/M/U 
 

- แบบฟอร์มประเมิน ทกัษะการ
พฒันาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 รวมน า้หนักคะแนน   
O = Outstanding,     S = Satisfactory,     M = Marginal,     U = Unsatisfactory 

 
๓.๒  การให้เกรดและการตัดสินผล      
 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล  ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศ เร่ือง  การวดัและประเมินผลการศกึษานกัศกึษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  ๖.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑ ต าราและเอกสารหลัก (required texts)    
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 ๑๕ 

  

๑.๑  สภุาวดี  ประคณุหงัสิต,  บรรณาธิการ. ต าราโสต ศอ นาสิกวิทยา ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี ๑.  
        กรุงเทพฯ :  โฮลิสติกพบัลิชชิ่งจ ากดั, ๒๕๕๐. 

    ๑.๒  สภุาวดี  ประคณุหงัสิต,  สมยศ  คณุจกัร, บรรณาธิการ.  ต าราโสต  ศอ นาสิกวิทยา.   
            กรุงเทพฯ :  โฮลิสติกพบัลิชชิ่งจ ากดั, ๒๕๕๔. 
๒ เอกสารและข้อมูลแนะน า  (Suggested  Materials) 
๒.๑ เอกสารและข้อมูลส าคัญอ่านเพิ่มเตมิ  (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.   
     hiladelphia;W.B.Saunder, 1990. 
๒.๑.๕   Healy GB, ed. Common problems in pediatric otolaryngology, Chicago;     
     Year    Book    Medical  publishers,1990. 
๒.๑.๕    Lucente FE, ed.  Essentials of otolaryngology, 2nd ed. New York: Raven 

Press,1988. 
 ๒.๑.๖   Hall IS, Colman BH, eds. Diseases of the nose, throat and ear : a  
     handbook for  students and practitioners. Edinburgh; Churchill Livingstone,   
    1987. 

 
๒.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า  (suggested  materials) 
          ๒.๓.๑  http://www.utmb.edu/otoref/Grnds/GrndsIndex.html 
          ๒.๓.๒  http://emedicine.medscape.com/otolaryngology 

          ๒.๓.๓  http://www.earaces.com/index.htm 
          ๒.๓.๔   http://docraza.tripod.com/dischargingear. htm 
          ๒.๓.๕   http://docraza.tripod.com/exam.htm 
          ๒.๓.๖   http://docraza.tripod.com/vertigo.htm 
        ๒.๓.๗    http://docraza.tripod.com/neckmasses.htm 

          ๒.๓.๘    http://www.medicalstudent.com/  : A digital library of authoritative medical  

http://www.utmb.edu/otoref/Grnds/GrndsIndex.htm
http://www.utmb.edu/otoref/Grnds/GrndsIndex.htm
http://www.earaces.com/index.htm
http://docraza.tripod.com/exam.htm
http://docraza.tripod.com/vertigo.htm
http://docraza.tripod.com/neckmasses.htm
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 ๑๖ 

        information for the medical student and all students of medicine 
          ๒.๓.๙    http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm 
          ๒.๓.๑๐  http://www.entusa.com/ 

 
 

หมวดที่  ๗.  การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑   ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการประเมินการสอนโดยแสดงความเห็นและความพงึพอใจในแบบสอบถาม  
                  เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 

- ความตรงตอ่เวลา 
- การแตง่กาย บคุลิกภาพ 
- ค าพดูและวาจาสภุาพ เหมาะสม 
- การเป็นแบบอยา่งท่ีดี สอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรมระหวา่งการสอน 
- ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
- แจ้งและสรุปวตัถปุระสงค์การศกึษาหวัข้อท่ีสอน 
- จดัการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกบัท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์การศกึษา 
- การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นระหวา่งการเรียนการสอน 

  
๑.๒  ให้นกัศกึษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเดน็ตอ่ไปนี ้

- ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชานี ้
- ความพงึพอใจตอ่การเรียนรายวิชานี ้
- ความพงึพอใจตอ่สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในห้องเรียน นกัศกึษาประเมินการสอนรายชัว่โมง ในแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดย     
      นกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล (ม.ม ๐๑๒/๑) ซึง่เป็นแบบประเมินเดียวกบัท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลใช้ประเมิน 

http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm
http://www.entusa.com/
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 ๑๗ 

      การสอนอาจารย์ในการพิจารณาขอต าแหนง่ทางวิชาการ และใบประเมินการสอนในภาพรวมซึง่จดัท าโดย 
      ภาควิชาฯ 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
  (๑)   อาจารย์บรรจใุหม่ทกุทา่นจะต้องเข้ารับการอบรมโครงการแพทยศาสตรศกึษา เพ่ือให้มี 
                          ความรู้ ด้านแพทยศาสตรศกึษา 

(๑)  หวัหน้าภาควิชาฯ แจ้งข้อมลูท่ีนกัศกึษาประเมินการสอนให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพ่ือ 
                          พิจารณาปรับปรุง การเรียนการสอน 
  (๓) เม่ือสิน้ปีการศกึษา คณะกรรมการการศกึษาจะสง่แผนการสอนให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
                          พิจารณาปรับปรุงทกุปี 
  (๔) ประชมุ/สมัมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนส าหรับ 
                           การศกึษาตอ่ไป โดยอาศยัข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
    -  ผลการศกึษาของนกัศกึษา 
    -  ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
    -  ผลการประเมินการสอน 
    -  บนัทกึของอาจารย์ผู้สอน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชาโดย 
                  ประเมินประเดน็ตอ่ไปนี ้

- เป้าหมายท่ีก าหนดมีความชดัเจนและเป็นไปได้ 
- ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกบัเป้าหมาย 
- ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นกัศกึษาค้นคว้าและฝึกทกัษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- การวดัผลประเมินผลเหมาะสมกบัเป้าหมายและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
- น าทฤษฎีทางการศกึษา/ข้อมลูจากการประเมินในครัง้ก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ รายละเอียดของรายวชิา  มคอ.3  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  
  

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา   
หลักสูตรระดับปริญญา     ตรี   โท    เอก RAOT  512 Otorhinolaryngology 

 

 ๑๘ 

 เม่ือสิน้สดุทกุปีการศกึษา อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจะจดัประชมุ/ตดิตอ่ขอความคิดเห็นจาก
อาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมทัง้พิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา เพ่ือก าหนดประเดน็ท่ี
เห็นสมควรจดัให้มีการปรับปรุงในการศกึษาตอ่ไป ทัง้เนือ้หา ล าดบัการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 

 


