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    ๑  

 

มคอ.๓   รายละเอยีดของรายวชิา 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูท ัว่ไป
๑.  รหสัและชือ่รายวชิา    

ภาษาไทย  รมสน ๕๐๑  โสต ศอ นาสกิวทิยา 

ภาษาองักฤษ RAOT 501  Otorhinolaryngology 

๒.  จ านวนหนว่ยกติ      ๓ (๑-๔-๔)       

  (บรรยาย ๑ ชม.   ปฏบิตั ิ๔ ชม.  เรยีนรู-้คน้ควา้ดว้ยตนเอง ๔ ชม./สปัดาห)์   

๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา     

      ๓.๑ หลักสตูร      แพทยศาสตรบณัฑติ   

      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   วชิาบงัคบั  หมวดวชิาเฉพาะ    

๔.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  และอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา   

 ผศ.ชยั  อยูส่วสัดิ ์                        ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา(ประธานรายวชิา) 

 โทร. ๐๒๒๐๑๑๕๑๕                   e-mail: …….. 

 รศ.นพ.ธติ ิ   สวา่งศลิป์  ภาควชิารังสวีทิยา    

 โทร. ๐๒๒๐๑๒๒๙๕            e-mail: …….. 

 อาจารย ์ดร.รัตตนัินท ์ฎริะวณชิยก์ลุ ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายฯ 

  โทร. ๐๒๒๐๑๒๒๐๘           e-mail: ………. 

๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน         

คณาจารย ์ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  ภาควชิารังสวีทิยา  

และ ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  

๕.  ภาคการศกึษา / ช ัน้ปีทีเ่รยีน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที ่  ภาคการศกึษาที ่๑ และ ๒   /  ชัน้ปีที ่๕ 

๕.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีรั่บได ้  ประมาณ   ๑๘ – ๒๐ คน 

๖.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite)   

รายวชิาในชัน้ปีที ่๔ ของหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

๗.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites)  

ไมม่ ี     

๘.  สถานทีเ่รยีน       

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

๙.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ 

วันที ่๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐      
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    ๒  

 

หมวดที ่๒ จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา (Course Aims)   

พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถและทักษะทางคลนิกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา  ตาม

เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา และสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  

๒.๑ วตัถปุระสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) จัดการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาความรูแ้ละทกัษะของนักศกึษา ใหม้ี

ความรูค้วามสามารถตามเกณฑม์าตรฐานฯ ของแพทยสภา ดังตอ่ไปนี ้

๑. ประยกุตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน และ วทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิ ในการแกปั้ญหาและ

วางแผนการดแูลรักษาผูป่้วยทีม่โีรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยในการท าเวชปฏบิตั ิ

ดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา ได ้ 

๒. มทีกัษะในการสือ่สารกบัผูป่้วย ญาต ิและบคุลากรในทมีการรักษา ไดเ้หมาะสมกบัจดุประสงคท์ีต่อ้งการสือ่ 

๓. ใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานทางโสต ศอ นาสกิวทิยา ในการตรวจรา่งกายผูป่้วย และท าหตัถการพืน้ฐานทางโสตฯ ได ้

๔. มทีัศนคตแิละพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัจรยิธรรมแหง่วชิาชพีแพทย ์และค านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก

การตดัสนิใจของตน 

๒.๒ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาในรายวชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา จะสามารถ   

CLO1 สรุปขอ้มลู ประเด็นปัญหาของผูป่้วย และ/หรอื ใหก้ารวนิจิฉัยเบือ้งตน้ จากการซกัประวตัแิละใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน

ทางโสต ศอ นาสกิวทิยาตรวจร่างกายผูป่้วยดว้ยตนเอง  และน าเสนอผลสรุปโดยวาจาไดช้ดัเจน ตรงตามประเด็น

ของผูป่้วย   

CLO2 เลอืกการตรวจพเิศษส าหรับผูป่้วยทีม่ปัีญหาเกีย่วขอ้งกบั โรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทาง โสต 

ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึความปลอดภัยและคุม้คา่  และแปลผลการตรวจพเิศษไดถู้กตอ้ง ไดแ้ก ่ X-ray sinus,  

X-ray lateral soft tissue of the neck และ  audiometry   

CLO3 ใหก้ารวนิจิฉัยและอธบิายสาเหตขุองการเกดิโรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทางโสต ศอ 

นาสกิวทิยา โดยวเิคราะหข์อ้มูลจาก ประวตัผิูป่้วย ผลการตรวจร่างกาย และ/หรอื ผลการตรวจพเิศษ  

CLO4 วางแผนการดแูลรักษา เลอืกใชย้า และ/หรอื การท าหัตถการ ทีเ่หมาะสมส าหรับผูป่้วยซึง่มโีรค/กลุม่อาการ/ภาวะ

ผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม ผลกระทบ

ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และระบบสขุภาพ รวมถงึมาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี  

CLO5 ใหข้อ้มลู/ค าแนะน า แกผู่ป่้วยทีม่ปัีญหาทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ในประเด็นทีเ่กีย่วกบัโรคและปัญหา แนวทางการ

ดแูลรักษา และวธิปีฏบิตัติน โดยรับฟังและเคารพการตดัสนิใจของผูป่้วย ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูป่้วยเป็นส าคญั 

รักษามาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

CLO6 เขยีนบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และเขยีนรายงานกรณีผูป่้วยในทีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยแสดงขอ้มลูทางการแพทย์

ทีถ่กูตอ้ง ไดใ้จความ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย ์ทัง้สว่นทีเ่ป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ศพัทเ์ทคนคิทางการแพทย ์ รวมทัง้ใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์สนับสนุนในการอภปิรายกรณีผูป่้วย 

CLO7 อธบิายหลักการ ขัน้ตอนการท า ขอ้บง่ขี ้และขอ้หา้ม ของการท าหัตถการทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา รวมถงึ

ภาวะแทรกซอ้นและแนวทางดแูลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการท าหัตถการ  ไดแ้ก ่anterior & 

posterior nasal packing; removal of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy 

CLO8 ท าหัตถการพืน้ฐาน ทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ในหุน่จ าลองไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก ่anterior nasal packing; 

removal of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy tube care & changing 

CLO9 แสดงพฤตนิสิยัและทัศนคตทิีด่ ีในการรักษาจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี เชน่ รับผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละ

ตนเอง ซือ่สตัยส์จุรติ มวีนัิย ตรงตอ่เวลา เคารพกฏระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะฯ เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็น

ของผูอ้ืน่ รักษาความลับของผูป่้วย เป็นตน้  
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    ๓  

 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

๑. ค าอธบิายรายวชิา  (Course Description) 

โรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ การตรวจพเิศษ และหัตถการพืน้ฐาน ดา้นโสต ศอ นาสกิ

วทิยา การวางแผนดแูลรักษาผูป่้วยทีม่ปัีญหาทีพ่บบอ่ยทางโสต ศอ นาสกิวทิยา ฝึกท าหตัถการพืน้ฐานดา้น

โสต ศอ นาสกิวทิยาในหุน่จ าลอง ฝึกท าเวชปฏบิตัโิสต ศอ นาสกิวทิยา กบัผูป่้วยจรงิ ตามทีก่ าหนดในเกณฑ์

มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา และจรยิธรรมทางการแพทย ์

 Otorhinolaryngologic diseases/syndromes/abnormal conditions and emergency conditions, 

special investigation and basic manual procedures, management planning for patients with com-

mon otorhinolaryngologic problems, basic otorhinolaryngologic manual skills practice in manikins, 

clinical practices with real patient, as outlined in the Medical Council’s Standard Criteria for Medi-

cal Practitioners and Medical Professional Ethics 

๒. จ านวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏบิตั ิ
(ชัว่โมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

 ๑๘ ๕๙.๓๐ ๖๐ 

  

๓.  จ านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็น
รายบคุคล  

การใหค้ าแนะน าดา้นวชิาการและค าปรกึษาทัว่ไปแกนั่กศกึษา ก าหนดเป็น   ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

(๑) ประธานรายวชิา: ประธานรายวชิา รมสน. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ส าหรับนักศกึษาทกุคนในกลุม่ที่

หมนุเวยีนมาเรยีนในรายวชิา 

(๒) อาจารยท์ีป่รกึษาแกนั่กศกึษารายบคุคล: อาจารยป์ระจ าภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา ๑ ทา่น  

ไดรั้บมอบหมายใหด้แูลและเป็นทีป่รกึษาส าหรับนักศกึษา ๒ คน ระหวา่งทีนั่กศกึษามาเรยีนใน

รายวชิา   ท าหนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาแกนั่กศกึษา ทัง้ในเรือ่งสว่นตวั สขุภาพ แนะน าทางวชิาการ ตรวจ

รายงานผูป่้วยและใหข้อ้มลูป้อนกลับ รวมทัง้จัด  or ati e e aluation                      

นอกเหนอืจากเวลาฝึกปฏบิตังิานหรอืศกึษาในชัน้เรยีนทีก่ าหนดไวใ้นตารางเรยีนของรายวชิา 
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    ๔  

 

หมวดที ่๔  การพฒันาผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิาของนกัศกึษา 

วธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ และการวดัผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องรายวชิา 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นักศกึษาทีส่ าเร็จ

การศกึษา และผา่นเกณฑก์ารประเมนิผล  

ในรายวชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา จะสามารถ   

วธิกีารจดัการเรยีนการสอน วธิกีารประเมนิผล 
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CLO1 สรปุขอ้มลู ประเด็นปัญหาของผูป่้วย และ/หรอื ใหก้ารวนิจิฉัย
เบือ้งตน้ จากการซกัประวัตแิละใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานทางโสต ศอ 
นาสกิวทิยาตรวจรา่งกายผูป่้วยดว้ยตนเอง  และน าเสนอผลสรปุ
โดยวาจาไดช้ดัเจน ตรงตามประเด็นของผูป่้วย   

/ / /       X 

 

X 

 

   

CLO2 เลอืกการตรวจพเิศษส าหรับผูป่้วยทีม่ปัีญหาเกีย่วขอ้งกับ โรค/
กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทาง โสต ศอ นาสกิ
วทิยา โดยค านงึถงึความปลอดภัยและคุม้คา่  และแปลผลการ
ตรวจพเิศษไดถ้กูตอ้ง ไดแ้ก่  X-ray sinus,  X-ray lateral soft 
tissue of the neck และ  audiometry   

/ / / /   / X 

 

X 

 

X 

 

    

CLO3 ใหก้ารวนิจิฉัยและอธบิายสาเหตขุองการเกดิโรค/กลุม่อาการ/
ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทางโสต ศอ นาสกิวทิยา 
โดยวเิคราะหข์อ้มลูจาก ประวัตผิูป่้วย ผลการตรวจรา่งกาย และ/
หรอื ผลการตรวจพเิศษ  

/ / / /  / / X 

 

X 

 

     

CLO4 วางแผนการดแูลรักษา เลอืกใชย้า และ/หรอื การท าหัตถการ ที่
เหมาะสมส าหรับผูป่้วยซึง่มโีรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและ

ภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึ
การดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม ผลกระทบดา้นสังคม เศรษฐกจิ และ
ระบบสขุภาพ รวมถงึมาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

/ / / /  / / X 

 

X 

 

     

CLO5 ใหข้อ้มลู/ค าแนะน า แกผู่ป่้วยทีม่ปัีญหาทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา 
ในประเด็นทีเ่กีย่วกับโรคและปัญหา แนวทางการดแูลรักษา และ
วธิปีฏบัิตติน โดยรับฟังและเคารพการตัดสนิใจของผูป่้วย ค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูป่้วยเป็นส าคัญ รักษามาตรฐานและจรยิธรรม
แหง่วชิาชพี 

 / / /      X 

 

X 

 

   

CLO6 เขยีนบันทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และเขยีนรายงานกรณีผูป่้วยใน
ทีไ่ดร้ับมอบหมาย โดยแสดงขอ้มลูทางการแพทยท์ีถ่กูตอ้ง ได ้
ใจความ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย ์ทัง้สว่นทีเ่ป็น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเ์ทคนคิทางการแพทย ์ รวมทัง้
ใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์สนับสนุนในการอภปิรายกรณีผูป่้วย 

  / /  /      X 

 

X 

 

 

CLO7 อธบิายหลักการ ขัน้ตอนการท า ขอ้บง่ขี ้และขอ้หา้ม ของการท า
หัตถการทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา รวมถงึภาวะแทรกซอ้นและ
แนวทางดแูลบ าบัดภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการท า

หัตถการ  ไดแ้ก ่anterior & posterior nasal packing; removal 
of foreign body from ear, nose, & throat; tracheostomy 

/ /      X 

 

X 

 

     

CLO8 ท าหัตถการพืน้ฐาน ทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ในหุน่จ าลองได ้
ดว้ยตนเอง ไดแ้ก ่anterior nasal packing; removal of foreign 
body from ear, nose, & throat; tracheostomy tube care & 
changing 

/    /     X     

CLO9 แสดงพฤตนิสิัยและมทีัศนคตทิีด่ ีในการรักษาจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชพี เชน่ รับผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละตนเอง ซือ่สัตย์
สจุรติ มวีนัิย ตรงตอ่เวลา เคารพกฏระเบยีบขอ้บังคับของคณะฯ 
เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ รักษาความลับของ
ผูป่้วย เป็นตน้  

 / /        X 

 

  X 
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    ๕  

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  (ตาราง ๕.๑) 

สปัดาห์

ที ่
หัวขอ้เรือ่ง/รายละเอยีด 

จ านวน ชม. 
กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผูส้อน กจิกรรม  

ในช ัน้เรยีน 
ฝึก

ปฏบิตั ิ

๑ การตรวจร่างกายทางโสตฯ ๑ ๔ บรรยาย: power point เครือ่งมอืพืน้ฐานในการตรวจ

รา่งกายทางโสต ศอ นาสกิวทิยา 

ฝึกตรวจร่างกายทางโสตฯ ระหวา่งนักศกึษา

ดว้ยกนั ๒ ครัง้ 

อาจารย ์OT 

ภาวะฉุกเฉนิทางโสตฯ (ห)ู ๑ - บรรยาย: power point ต าราโสตฯ สว่นที ่๑ 

ภาวะฉุกเฉนิทางโสตฯ (จมูก และ คอ) ๑.๓๐ - บรรยาย: power point ต าราโสตฯ สว่นที ่๒ และ ๓ 

การประเมนิการไดย้นิ ๒.๓๐  บรรยาย: power point ต าราโสตฯ บทที ่๒ อาจารย ์CD 
Speech disorder in ENT aspects ๑  บรรยาย: power point ต าราโสตฯ บทที ่๑๐ 

การท าหัตถการทาง โสต ศอ นาสกิ

วทิยา: Nasal packing  

๐.๔๕ ๐.๔๕ บรรยาย: power point ต าราโสตฯ บทที ่๑๕ 

สาธติและฝึกปฏบิัต:ิ อปุกรณฝึ์กท า nasal packing 
อาจารย ์OT 

การท าหัตถการทาง โสต ศอ นาสกิ
วทิยา: Removal of foreign body in 

ENT 

๑ ๑ บรรยาย: power point ต าราโสตฯ บทที ่๒๖ 
สาธติและฝึกปฏบิัต:ิ อปุกรณ์ฝึกน าสิง่แปลกปลอม

ออกจากหุน่  

๒ Vertigo (POL) ๒ - บรรยาย: power point ต าราโสตฯ บทที ่๘ อาจารย ์OT 

การท าหัตถการทาง โสต ศอ นาสกิ
วทิยา: Tracheostomy 

๐.๔๕ ๐.๔๕ บรรยาย: power point ต าราโสตฯ บทที ่๓๓ 
สาธติและฝึกปฏบิัต:ิ หุน่ และ อุปกรณก์ารเปลีย่น

ทอ่ tracheostomy 

 

Basic ENT Imaging ๒.๓๐ - บรรยาย: power point, teaching films อาจารย ์RD 

 Formative Assessment ๑ - ประเมนิการประยกุตค์วามรู ้ อาจารย ์OT 
- ๑ ประเมนิทกัษะการตรวจร่างกาย 

๑-๓  ซักประวัตแิละตรวจร่างกายผูป่้วย

ดว้ยตนเอง บันทกึเวชระเบยีน และ
น าเสนอผลสรุปโดยวาจา  

 เลอืกและแปลผลการสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารหรอืการตรวจพเิศษ 

 การวนิิจฉัยและอธบิายสาเหตุของ

การเกิดโรค/กลุ่มอาการ/ภาวะ
ผดิปกต ิ

 วางแผนการดูแลรักษาและ/หรือ 

เลอืกใชย้าเพือ่การรักษาผูป่้วย 

 ใหข้อ้มลู/ค าแนะน า แกผู่ป่้วย    

- ๑๕ ฝึกเวชปฏบิตักิบัผูป่้วยจรงิ  
ณ หน่วยตรวจผูป่้วยนอก   

ภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา  

(รวม ๕ ครัง้) 

ภายใตก้ารควบคมุ และชีแ้นะ 

ของอาจารยแ์พทย ์

อาจารย ์OT 

การบรูณาการความรูแ้ละทกัษะตา่ง
สาขาในการท าเวชปฏบิัตเิพือ่

แกปั้ญหา และการบ าบดัรักษาผูป่้วยที่

มปัีญหาดา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา  

 ๑๕ สงัเกตการณ์การท าเวชปฏบิตั ิณ หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก (OT, RD และ CD แหง่ละ ๑ คาบ)   

รวม ๓ ครัง้ 

อาจารย ์OT 
อาจารย ์RD 

อาจารย ์CD 
สงัเกตการณ์หอ้งผ่าตดั OT รวม ๒ ครัง้ อาจารย ์OT 

๑-๓ ประยกุตค์วามรูว้ทิยาศาสตร์

การแพทย ์ในการแกปั้ญหา โรค/

กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะ
ฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทางโสต ศอ นาสกิ

วทิยา 

- ๑๓ Service Round: ผูป่้วยในหอผูป่้วยโสตฯ Resident  

และ อจ.OT 

๒-๓ - ๙ Teaching round: ผูป่้วยในหอผูป่้วยโสตฯ อาจารย ์OT 
อาจารย ์RD 

๓ - อภปิรายปัญหาผูป่้วย- Problem oriented 

learning (กรณีศกึษา: ๒ กรณีผูป่้วย) 
(๑.๓๐ ชม./กรณีผูป่้วย)  

อาจารย ์OT 

 รวม ๑๘ ๕๙.๓๐   

หมายเหต:ุ                                           esident                     ภ                         
                                               C                                                                    
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    ๖  

 

๒. แผนการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรู ้

ก.  การประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้(Formative Assessment) 

เป็นการประเมนิผลการเรยีนรู ้เพือ่การปรับปรงุและพัฒนาผูเ้รยีน ไมน่ าผลการประเมนินีไ้ปรวมใน

คะแนนสอบเมือ่สิน้สดุการเรยีนในรายวชิา  ก าหนดด าเนนิการในชว่งสปัดาหท์ีส่อง มกีารประเมนิ ๒ 

ลักษณะ คอื 

- ประธานรายวชิาจัดกจิกรรมในชัน้เรยีน ประเมนิดา้นความรูค้วามเขา้ใจ และการประยกุตค์วามรู ้
ทางดา้นคลนิกิ โดยการ Quiz (spot diagnosis)  

- อาจารยท์ีป่รกึษา ประเมนิทกัษะการตรวจรา่งกายดว้ยเครือ่งมอืพืน้ฐานทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา  
โดยนักศกึษา 2 คนซึง่มอีาจารยท์ีป่รกึษารว่มกนั จะผลักกนัเป็นผูต้รวจ/ผูถ้กูตรวจ   อาจารย์

ประเมนิ และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรับปรงุทักษะการตรวจรา่งกายแกนั่กศกึษารายบคุคล 

ข.  การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ (Summative evaluation) 
(๑) เครือ่งมอืและน า้หนกัในการวดัและประเมนิผล 

          คดิคะแนนจากผลการปฏบิตังิานระหวา่งการศกึษา และผลการสอบเมือ่สิน้สดุการ

เรยีนการสอนในรายวชิา เพือ่การตัดสนิผลการเรยีนรูว้า่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิทีร่ายวชิาก าหนด

หรอืไม ่   โดยมกีารก าหนดเครือ่งมอืในการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องรายวชิาทัง้ ๙ ผลลัพธ ์

และก าหนดน ้าหนักเพือ่การตัดสนิผลการเรยีน ดังแสดงใน ตาราง ๕.๒-๑  

(๒) การประเมนิผลและการใหเ้กรด  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยมหดิล  วา่ดว้ยการศกึษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.

๒๕๕๒ และประกาศ เรือ่ง  การวดัและประเมนิผลการศกึษานักศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด ี   ท าการประเมนิผลและการใหเ้กรด ดังนี ้

(๒.๑)  รายวชิา รมสน ๕๐๑  ประเมนิความสามารถของนักศกึษาตามผลลัพธก์ารเรยีนรูร้ะดับรายวชิา ขอ้ที ่

๑ ถงึขอ้ที ่๘ เป็นคะแนนรวม (รอ้ยละ) และสรปุเป็นสญัลักษณ์ (เกรด) ซึง่มแีตม้ประจ าดังนี ้

คะแนนรวม  
(รอ้ยละ) 

สญัลกัษณ์ แตม้ประจ า 

85-100 A 4 

80-85 B+ 3.5 

75-80 B 3.0 

70-75 C+ 2.5 

60-70 C 2.0 

55-60 D+ 1.5 

50-55 D 1.0 

< 50 F 0 
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ตาราง ๕.๒-๑  เครือ่งมอืและน า้หนกัในการวดัและประเมนิผล   
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น ้าหนัก 

CLO1 สรปุขอ้มลู ประเด็นปัญหาของผูป่้วย และ/หรอื ใหก้ารวนิจิฉัยเบือ้งตน้ 
จากการซกัประวตัแิละใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานทางโสต ศอ นาสกิวทิยา

ตรวจรา่งกายผูป่้วยดว้ยตนเอง  และน าเสนอผลสรปุโดยวาจาได ้
ชดัเจน ตรงตามประเด็นของผูป่้วย   

  14 6    20 

CLO2 เลอืกการตรวจพเิศษส าหรับผูป่้วยทีม่ปัีญหาเกีย่วขอ้งกบั โรค/กลุม่

อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา โดย
ค านงึถงึความปลอดภยัและคุม้คา่  และแปลผลการตรวจพเิศษได ้

ถกูตอ้ง ไดแ้ก ่ X-ray sinus,  X-ray lateral soft tissue of the neck 
และ audiometry   

5 4 6 
    

15 

CLO3 ใหก้ารวนิจิฉัยและอธบิายสาเหตุของการเกดิโรค/กลุม่อาการ/ภาวะ

ผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทางโสต ศอ นาสกิวทิยา โดย
วเิคราะหข์อ้มลูจาก ประวตัผิูป่้วย ผลการตรวจรา่งกาย และ/หรอื ผล

การตรวจพเิศษ  

10 6      16 

CLO4 วางแผนการดแูลรักษา เลอืกใชย้า และ/หรอื การท าหตัถการ ที่

เหมาะสมส าหรับผูป่้วยซึง่มโีรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะ
ฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึการดแูล

ผูป่้วยแบบองคร์วม ผลกระทบดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และระบบสขุภาพ 

รวมถงึมาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

6 6      12 

CLO5 ใหข้อ้มลู/ค าแนะน า แกผู่ป่้วยทีม่ปัีญหาทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ใน

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัโรคและปัญหา แนวทางการดแูลรักษาและวธิปีฏบิตั ิ
ตน โดยรับฟัง/เคารพการตัดสนิใจของผูป่้วย ค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูป่้วยเป็นส าคัญ รักษามาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

  
6 4 

   
10 

CLO6 เขยีนบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และเขยีนรายงานกรณีผูป่้วยในที่
ไดร้ับมอบหมาย โดยแสดงขอ้มลูทางการ แพทยท์ีถ่กูตอ้ง ไดใ้จความ 

และเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย ์ทัง้สว่นทีเ่ป็นภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และศัพทเ์ทคนคิทางการแพทย ์ รวมทัง้ใชห้ลักฐาน

เชงิประจักษ์สนับสนุนในการอภปิรายกรณีผูป่้วย 

    5 10  15 

CLO7 อธบิายหลักการ ขัน้ตอนการท า ขอ้บง่ขี ้และขอ้หา้ม ของการท า
หตัถการทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา รวมถงึภาวะแทรกซอ้นและ

แนวทางดแูลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการท าหตัถการ  
ไดแ้ก ่anterior & posterior nasal packing; removal of foreign 

body from ear, nose, & throat; tracheostomy 

4 4 
     

8 

CLO8 ท าหตัถการพืน้ฐาน ทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ในหุน่จ าลองไดด้ว้ย
ตนเอง ไดแ้ก ่anterior nasal packing;removal of foreign body 

from ear, nose, & throat;tracheostomy tube care & changing 

  4     4 

CLO9 แสดงพฤตนิสิยัและมทีัศนคตทิีด่ใีนการรักษาจรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชพี เชน่ รับผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละตนเอง ซือ่สตัยส์จุรติ มวีนัิย 
ตรงตอ่เวลา เคารพกฏระเบยีบขอ้บงัคับของคณะฯ เคารพสทิธแิละรับ
ฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ เป็นตน้  

   
s/u 

  
s/u s/u 

 รวมน า้หนกั 25 20 30 10 5 10 s/u 100 
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(๒.๒)  ผลลัพธก์ารเรยีนรูร้ะดับรายวชิา ขอ้ที ่๙ เป็นผลลัพธเ์กยีวกบัพฤตนิสิยัและจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชพี  รายวชิา รมสน ๕๐๑ จะประเมนิและก าหนดสญัลกัษณ์ซึง่ไมม่แีตม้ประจ า 

ดังนี ้

สญัลกัษณ์         ความหมาย 

S พอใจ  (satisfactory) 

U ไมพ่อใจ  (unsatisfactory) 

รายวชิาฯ จะใหก้ารตัดสนิผลประเมนิเป็นสญัลกัษณ์ U เมือ่ 

 มขีอ้มลูและหลกัฐานในเรือ่งการทจุรติ หรอื  

 ขาดความรับผดิชอบ หรอื 

 ไมรั่กษาเวลาเป็นกจิวัตร หรอื 

 มพีฤตกิรรมเป็นปฏปัิกษ์ตอ่การเป็นแพทยท์ีด่ ีและ 

 ไดรั้บมตเิห็นชอบจากทีป่ระชมุคณาจารยภ์าควชิาฯ 

๒.๒  การตดัสนิผลการประเมนิและการใหเ้กรด 

ก. นกัศกึษาจะไดร้บัการตดัสนิวา่ผา่นการประเมนิผลของรายวชิา  

เมือ่นักศกึษาไดรั้บผลการประเมนิในภาพรวม ดังนี ้

(๑)  ผลประเมนิในหมวดซึง่ไมม่แีตม้ประจ า ได ้S  ซึง่พจิารณาคณุสมบตั ิตอ่ไปนี ้คอื ความ

ซือ่สตัย ์ความรับผดิชอบ ความตรงตอ่เวลา รักษาระเบยีบวนัิยและจรรยาบรรณแหง่

วชิาชพีแพทย ์ 

(๒)  คะแนนในหมวดการสอบแตล่ะชนดิ ไดผ้ลไมต่ ่ากวา่เกณฑผ์า่นทีก่ าหนดไวข้องชดุ

ขอ้สอบแตล่ะชดุ 

(๓)  ผลประเมนิภาพรวมในหมวดซึง่แสดงสญัลักษณ์ทีม่แีตม้ประจ า ไดไ้มต่ ่ากวา่ C  

ข. กรณีทีไ่มผ่า่นการประเมนิผลเนือ่งจากไดร้บัการประเมนิในหมวดซึง่ไมม่แีตม้ประจ าเป็น U  

(๑)  การพจิารณาใหเ้กรดจะผา่นมตทิีป่ระชมุคณาจารยภ์าควชิาฯ และจะไดเ้กรดไมเ่กนิ D+  

(๒)  ไมส่ามารถปรับเกรดได ้(ไมพ่จิารณาการสอบแกต้ัว หรอื การปฏบิตังิานเพิม่เตมิ)   

ค. กรณีทีไ่มผ่า่นการประเมนิผลเนือ่งจากหมวดการสอบ  

รายวชิาฯ จะพจิารณาอนุมตัใิหม้กีารสอบแกต้ัวได ้ดังนี ้ 

(๑) เมือ่นักศกึษามผีลการประเมนิในภาพรวมไดเ้กรดไมต่ ่ากวา่ C     

 เมือ่สอบแกต้ัวผา่นเกณฑข์องชดุขอ้สอบ จะไดผ้ลตามเกรดทีม่อียู ่ 

 ถา้สอบแกต้ัวไมผ่า่น จะไดเ้กรด D+  และตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหม ่

(๒) เมือ่นักศกึษามผีลการประเมนิภาพรวมได ้D หรอื D+ และไมผ่า่นเกณฑต์ัดสนิผลของชดุ

ขอ้สอบไมเ่กนิ ๒ จาก ๓ ชดุขอ้สอบทีไ่ดท้ าไป (MCQ, CRQ, OSCE)  

 เมือ่สอบแกต้ัวผา่นเกณฑต์ดัสนิผลของชดุขอ้สอบ จะไดผ้ลไมเ่กนิ C 

 ถา้สอบแกต้ัวไมผ่า่น จะไดผ้ลตามเกรดทีม่อียู ่และตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหม ่

(๓) ในกรณีทีม่กีารสอบแกต้วั  นักศกึษาจะสามารถสอบแกต้ัวได ้ดังนี ้

 การสอบ MCQ  : สอบแกต้ัวดว้ยขอ้สอบ MCQ 60 ขอ้ 

 การสอบ CRQ  : สอบแกต้ัวดว้ยขอ้สอบ CRQ ๑๐ ขอ้ 

 การสอบ OSCE : สอบแกต้วัตามทีท่ีป่ระชมุคณาจารยภ์าควชิาฯ ลงมติ
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๒.๓ การแจ้งผลการประเมิน 
ภาควชิาฯ จะแจง้ผลการประเมนิไปยงัหน่วยแพทยศาสตรศกึษา ภายใน ๒ สปัดาห ์หลังจากนักศกึษา

สิน้สดุการศกึษาในรายวชิา รมสน ๕๐๑  โดยใหส้ญัลักษณ์ (เกรดรวม) ดังนี ้

 เกรด ความหมาย 

A, B+ ,B, C+, C ผา่นการประเมนิผล 

D+, D, F ไมผ่า่นการประเมนิผล ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหม ่

X ไดเ้กรดรวมไมต่ า่กวา่ C แตย่งัมขีอ้บกพรอ่งในหมวดการสอบ  

ตอ้งท าการสอบแกต้วั  

ถา้สอบแกต้ัวผา่น จะไดเ้กรดตามทีนั่กศกึษามอียู ่

ถา้สอบแกต้ัวไมผ่า่น จะไดเ้กรดไมเ่กนิ D+ 

R การประเมนิผลไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ  

ไดเ้กรดต ่ากวา่ C เนือ่งจากไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิในหมวดการสอบ 

ใหท้ าการสอบแกต้วัใหม ่ 

ถา้สอบแกต้ัวผา่น  จะไดเ้กรดรวมไมเ่กนิ C 

ถา้สอบแกต้ัวไมผ่า่น จะไดผ้ลตามเกรดทีม่อียู ่(D หรอื D+) 

๓.  การอทุธรณ์ของนกัศกึษา 

นักศกึษาทีม่ขีอ้สงสยั ขอ้งใจ หรอืตอ้งการอทุธรณ์ ในเรือ่งการจดักจิกรรม รวมถงึการประเมนิผลการ

เรยีนรูข้องนักศกึษา ใหนั้กศกึษามาพบเพือ่ขอค าปรกึษา หรอื เขยีนค ารอ้ง ไดท้ีเ่จา้หนา้ทีนั่กวชิาการ

การศกึษา ณ ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา หรอืโทรศพัท ์1515  เพือ่แกไ้ขปัญหา 

หากไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ย เจา้หนา้ทีฯ่ จะปรกึษาประธานรายวชิา หรอืน าเรือ่งเขา้หารอืในที่

ประชมุคณาจารยภ์าควชิาฯ เพือ่ผา่นกระบวนการในการพจิารณาขอ้อทุธรณ์เหลา่นัน้ 
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   ๑๐  

 

หมวดที ่ ๖.  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั (required texts)    

 สภุาวด ี ประคณุหังสติ, บรรณาธกิาร.  ต าราโสต  ศอ นาสกิวทิยา. ฉบบัเรยีบเรยีงใหม ่ครัง้ที ่๑.   

           กรงุเทพฯ: โฮลสิตกิพับลชิชิง่จ ากดั, ๒๕๕๐. 

 CURRENT Diagnosis & Treatment Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Third Edition 

(LANGE CURRENT Series), by Anil K. Lalwani, 2011. (PDF Free Download) 

 Otolaryngology -  Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide, 4th Edition, by Raza 

Pasha, 2016. 

๒.  เอกสารและขอ้มลูแนะน า  (Suggested  Materials) 

 htpp://emedicine.medscape.com 

 www.uptodate.com 

 www.medlineplus.gov  

 

 

หมวดที ่ ๗.  การประเมนิและการปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนในรายวชิา จัดใหนั้กศกึษาประเมนิประสทิธผิลการจัดการศกึษาของรายวชิา 

โดยการตอบแบบส ารวจ ดังนี ้ 

๑.๑  แบบประเมนิ 5 ระดับ เป็นการประเมนิความพงึพอใจ-ไมพ่งึพอใจ ตอ่กจิกรรมการเรยีนรู ้การ

ประเมนิผล และสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ และตอ่ภาพรวมของรายวชิา 

๑.๒  ประเมนิผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องตนเอง  โดยเปรยีบเทยีบกอ่น และหลังไดรั้บประสบการณ์การเรยีนรู ้

ในรายวชิา   

๑.๓  ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรงุรายวชิา 

๒.  กลยทุธก์ารประเมนิการสอน 

๒.๑  นักศกึษาประเมนิการสอนของอาจารยร์ายบคุคล     บ                                    

                                        ใน 1 ปีการศกึษา                             น  

     กศกึษาอยา่งนอ้ย 2 กลุม่  ผลการประเมนิทีว่เิคราะหแ์ลว้จะถกูสง่ใหอ้าจารยร์ายบคุคล และ

หัวหนา้ภาควชิาฯ เพือ่ทราบและวางแผนพัฒนาตามความเหมาะสม 

๒.๒                                                      

๒.๓  ขอ้คดิเห็น/ รายงานเหตกุารณ์ (incidence report) จากแพทยป์ระจ าบา้น ซึง่มบีทบาทในกจิกรรม 

service round และ การอยูเ่วร ของนักศกึษาแพทย ์  

http://www.uptodate.com/
http://www.medlineplus.gov/
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   ๑๑  

 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

๓.๑                                                                          

                                      (       ๒)           เพือ่การ                   

2 ชว่ง            

 .               rotation                    รณี/เหตกุารณ์จ าเป็นเรง่ดว่น น าเขา้เสนอทีป่ระชมุ

คณาจารยภ์าควชิาฯ พจิารณา เพือ่ด าเนนิการปรับปรงุส าหรับ rotation ตอ่ไปทันท ี

ข.  เมือ่ส ิน้สดุปีการศกึษา/ กอ่นเปิดปีการศกึษาใหม ่จัดการประชมุพจิารณารว่มกนั ระหวา่ง

คณาจารย ์ 3 ภาควชิา (ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา   ภาควชิารังสวีทิยา   และ ภาควชิา

วทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย) 

๓.๒  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหวัขอ้การสอนทีเ่ป็นกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ทบทวน/พจิารณา ปรับปรงุ

แผนการสอน (lesson  lan)           ทกุปีการศกึษา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 

ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา ท าการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวชิา รมสน. ๕๐๑ 

           .                   ดังนี ้

๔.๑  ทบทวนความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์ารศกึษา (ผลการเรยีนรูท้ีนั่กศกึษาตอ้งบรรล)ุ  วธิกีาร

จัดการเรยีนการสอน และวธิกีารประเมนิผล 

๔.๒  การควบคมุการจัดประสบการณ์การเรยีนรูข้องนักศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษา 

๔.๓  การก าหนดและควบคมุมาตรฐานการประเมนิผลนักศกึษา 

๔.๔  ผลลัพธจ์ากการจัดการรายวชิาในปีการศกึษาทีผ่า่นมา: ประสทิธผิลกระบวนการ และผลสมัฤทธิ์

ทางการศกึษาของนักศกึษา 

๕.  การด าเนนิการทบทวนการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

เมือ่ส ิน้สดุทกุปีการศกึษา  ประธานรายวชิารับผดิชอบในการจัดประชมุระหวา่งกรรมการบรหิารรายวชิา 

และคณาจารยผ์ูส้อน เพือ่น าขอ้มลูในขอ้ ๑-๔ ขา้งตน้ มาทบทวน และหาโอกาสพัฒนา/ปรับปรงุ

กระบวนการจัดการศกึษาส าหรับปีการศกึษาใหม ่โดยด าเนนิการ ดังนี ้

๕.๑  รายงานสรปุผลการด าเนนิการของรายวชิา ไดแ้ก ่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ของการจัดการ

รายวชิา (ขอ้มลูในขอ้ ๑-๔ ขา้งตน้) 

๕.๒  วเิคราะหส์าเหต ุกรณีทีก่ารด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหมาย และแนวทางแกไ้ข 

๕.๓  ก าหนดแผนด าเนนิการปรับปรงุส าหรับปีการศกึษาตอ่ไป ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทางการศกึษา 

และนโยบายการศกึษาของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
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ภาคผนวก ๑ 
ความสอดคลอ้งระหวา่งรายวชิากบัหลกัสตูร 

ตารางที ่๑  ความสมัพันธร์ะหวา่งรายวชิา และ ผลลัพธก์ารเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร (PLOs) 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว่ยกติ 
Program-level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมสน ๕๐๑ 

RAOT 501 

โสต ศอ นาสกิวทิยา 

Otorhinolaryngology 

๓ (๑-๔-๔) 

3 (1-4-4) 

R R/P  R R   

ตารางที ่๒  ความสมัพันธร์ะหวา่ง CLOs และ PLOs  

 

PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมสน ๕๐๑  โสต ศอ นาสกิวทิยา   ๓ (๑-๔-๔) R R/P  R R   

CLO1 สรปุขอ้มลู ประเด็นปัญหาของผูป่้วย และ/หรอื ใหก้ารวนิจิฉัยเบือ้งตน้ จากการซกั

ประวตัแิละใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานทางโสต ศอ นาสกิวทิยาตรวจรา่งกายผูป่้วยดว้ย
ตนเอง  และน าเสนอผลสรปุโดยวาจาไดช้ดัเจน ตรงตามประเด็นของผูป่้วย   

1.1 2.1 
2.4 
2.5 
2.9 

  5.4 
5.5 

  

CLO2 เลอืกการตรวจพเิศษส าหรับผูป่้วยทีม่ปัีญหาเกีย่วขอ้งกบั โรค/กลุม่อาการ/ภาวะ
ผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึความปลอดภยั

และคุม้คา่  และแปลผลการตรวจพเิศษไดถ้กูตอ้ง ไดแ้ก ่ X-ray sinus,  X-ray 
lateral soft tissue of the neck และ  audiometry   

1.1 2.4 
2.5 
2.6 

     

CLO3 ใหก้ารวนิจิฉัยและอธบิายสาเหตุของการเกดิโรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและ

ภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทางโสต ศอ นาสกิวทิยา โดยวเิคราะหข์อ้มลูจาก ประวตัิ
ผูป่้วย ผลการตรวจรา่งกาย และ/หรอื ผลการตรวจพเิศษ  

1.1 2.1 
 

     

CLO4 วางแผนการดแูลรักษา เลอืกใชย้า และ/หรอื การท าหตัถการ ทีเ่หมาะสมส าหรับ
ผูป่้วยซึง่มโีรค/กลุม่อาการ/ภาวะผดิปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ ทีพ่บบอ่ยทาง โสต 

ศอ นาสกิวทิยา โดยค านงึถงึการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม ผลกระทบดา้นสงัคม 

เศรษฐกจิ และระบบสขุภาพ รวมถงึมาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

1.1 2.1 
2.6 
2.7 

 4.1 
4.2 

   

CLO5 ใหข้อ้มลู/ค าแนะน า แกผู่ป่้วยทีม่ปัีญหาทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ในประเด็นที่

เกีย่วกบัโรคและปัญหา แนวทางการดแูลรักษา และวธิปีฏบิตัติน โดยรับฟังและ
เคารพการตัดสนิใจของผูป่้วย ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูป่้วยเป็นส าคัญ รักษา

มาตรฐานและจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

   4.1 
4.2 

5.5 
5.6 

  

CLO6 เขยีนบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และเขยีนรายงานกรณีผูป่้วยในทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย โดยแสดงขอ้มลูทางการ แพทยท์ีถ่กูตอ้ง ไดใ้จความ และเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทางการแพทย ์ทัง้สว่นทีเ่ป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ
ศัพทเ์ทคนคิทางการแพทย ์ รวมทัง้ใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์สนับสนุนในการ

อภปิรายกรณีผูป่้วย 

 2.1   5.4 
5.5 
5.6 

  

CLO7 อธบิายหลักการ ขัน้ตอนการท า ขอ้บง่ขี ้และขอ้หา้ม ของการท าหตัถการทาง 
โสต ศอ นาสกิวทิยา รวมถงึภาวะแทรกซอ้นและแนวทางดแูลบ าบดั

ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการท าหตัถการ  ไดแ้ก ่anterior & posterior 
nasal packing; removal of foreign body from ear, nose, & throat; tra-

cheostomy 

1.1 2.6      

CLO8 ท าหตัถการพืน้ฐาน ทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา ในหุน่จ าลองไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก ่
anterior nasal packing;removal of foreign body from ear, nose, & 

throat;tracheostomy tube care & changing 

1.1 2.11      

CLO9 แสดงพฤตนิสิยัและมทีัศนคตทิีด่ใีนการรักษาจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
เชน่ รับผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละตนเอง ซือ่สตัยส์จุรติ มวีนัิย ตรงตอ่เวลา เคารพกฏ

ระเบยีบขอ้บงัคับของคณะฯ เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ เป็นตน้  

   
4.1 
4.2    

หมายเหต ุ: ก. ควรระบไุดว้า่แตล่ะ CLO สอดคลอ้งกบั PLO ในระดบั SubPLO ใดบา้ง เพือ่แสดงความเชือ่มโยงไดช้ดัเจน ใน “ตารางที ่๒” 

                     ข. แสดงขอ้มลูของ PLO - SubPLO เฉพาะทีร่ายวชิาอา้งองิถงึ ใน “ ตารางที ่๓  PLOs ทีร่ายวชิารับผดิชอบ”
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   ๑๓  

 

ตารางที ่๓  PLOs และ SubLOs ทีร่ายวชิารับผดิชอบ 

PLOs SubLOs 

PLO1  ประยกุตค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ในการใหบ้รบิาลสขุภาพไดต้าม

มาตรฐานวชิาชพี 

1.1    เชือ่มโยงความรูค้วามเขา้ใจดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ระดบัพืน้ฐานกับความรูท้างการแพทยร์ะดบัคลนิกิได ้

PLO2 สามารถใหก้ารบรบิาลผูป่้วยแบบองคร์วม 

โดยค านงึถงึกฎหมาย ขอ้มลูเชงิประจักษ์ ความ

ปลอดภัย และความคุม้คา่ ตลอดจนเคารพ

ศกัดิศ์รแีละคณุคา่ความเป็นมนุษย ์

2.1   ประยุกตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานทางวชิาชพี

และทกัษะทางคลนิกิ ในการดแูลรักษาผูป่้วยอย่างมี

วจิารณญาณ 

2.4   วางแผนในการสบืคน้ รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์และสรุปประเด็น

เพือ่วนิจิฉัยและแกปั้ญหาผูป่้วย 

2.5   เลอืกวธิกีารตรวจโดยเครือ่งมอืพืน้ฐาน เครือ่งมอืพเิศษ และการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร โดยค านงึถงึความคุม้คา่และเหมาะสม 

2.6   เลอืกวธิบี าบัดรักษาผูป่้วยอย่างเหมาะสม และบรกิารผูป่้วยแบบ

องคร์วม โดยค านงึถงึความปลอดภัยของผูป่้วยเป็นส าคญั 

2.7   เลอืกใชย้า ผลติภัณฑ ์เทคโนโลยดีา้นสขุภาพ อยา่งสมเหตผุล

รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจทางการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก 

2.9   สมัภาษณ์ประวัตแิละตรวจร่างกายผูป่้วยอยา่งครอบคลมุและ

เหมาะสม 

2.11  ท าหัตถการทีจ่ าเป็นไดต้ามมาตรฐาน 

PLO4 ประพฤตตินและปฏบิตัหินา้ที ่โดยรักษา

คณุธรรมและจรรยาบรรณแพทย ์มคีวามซือ่สตัย์

สจุรติและรับผดิชอบ เคารพศักดิศ์รแีละคณุคา่

ความเป็นมนุษย ์และมุง่มั่นพัฒนาตนอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

4.1   ประพฤตตินอย่างมคีณุธรรมจรยิธรรม เหมาะสมกบัความเป็น

แพทย ์ และจรยิธรรมการวจิัย  

4.2   ซือ่สตัย ์สจุรติ รับผดิชอบ สามารถตรวสอบได ้

PLO5 สือ่สารกับผูป่้วยญาต ิผูร้่วมงาน และ

ชมุชน ดว้ยรูปแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมกับ

ภาวการณ์ เพือ่ดแูลรักษาผูป่้วย และ สรา้งเสรมิ

สขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพรวมทัง้สรา้ง

ความสมัพันธก์ับผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นทีย่อมรับและ

ไวว้างใจ 

5.4   บนัทกึและใชข้อ้มลูจากเวชระเบยีนตามขอ้ก าหนดไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 

5.5   สือ่สารดว้ยการพูดการเขยีน ทา่ทาง และสือ่ตา่งๆ รวมถงึสือ่

สงัคม (social media) อย่างสภุาพ เหมาะสมและตรงประเด็น 

5.6   สือ่สารอย่างเหมาะสมในการวางแผนการรักษาและการดแูล

ผูป่้วยรวมทัง้ถา่ยทอดความรู ้แลกเปลีย่นความคดิเห็นโดย

ค านงึถงึบทบาทหนา้ทีค่วามเชีย่วชาญของแตล่ะวชิาชพีและยดึ

ประโยชนข์องผูป่้วยเป็นส าคญั 
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ชือ่รายวชิา  โสต ศอ นาสกิวทิยา  Otorhinolaryngology                                    คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

รหัสวชิา      รมสน ๕๐๑             RAOT 501                                   ภาควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา 
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ภาคผนวก ๒ 

 

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

ท่ีนักศึกษาต้องบรรลเุม่ือส้ินสดุการเรียนการสอนในรายวิชา รมสน ๕๐๑ 

 


