
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คณะแพทยศาสตร ์                           ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

หมวด 1   ข้อมลูทัว่ไป 
1.1 
 

รหสัและช่ือรายวิชา 

ภาษาไทย                377 521 โสต ศอ นาสกิวทิยา และลารงิซว์ทิยา  
ภาษาองักฤษ            377 521   Otorhinolaryngology  

1.2 จ านวนหน่วยกิต  

4 (1-6-5)    

1.3 หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 วิชาบงัคบัพ้ืนฐานวิชาชีพทางการแพทย  ์  ในหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   

1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน (ถา้มหีลายคน ใสใ่หค้รบตามทีเ่ป็นจรงิ) 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  
   รศ.นพ สงวนศกัดิ ์  ธนาวริตันานิจ 

อาจารยผ์ูส้อน    
1. รศ.นพ.สงวนศกัดิ ์ ธนาวริตันานิจ 
2. รศ.พญ.พชัรพีร  แซ่เซยีว 
3. ผศ.นพ.ท านุ   อาจสมรรถ 
4. รศ.พญ.ขวญัชนก  ยิม้แต ้
5. ผศ.นพ.สรุพล  ซื่อตรง 
6. รศ.นพ.วสิตูร   รชียัพชิติกุล 
7. ผศ.นพ.เสกสนัต ์ ชยันนัทส์มติย ์
8. รศ.นพ.ธรีพร  รตันาเอนกชยั 
9. รศ.พญ.สภุาภรณ์  ศรร่ีมโพธิท์อง 
10. รศ.นพ.สมชาย  ศรร่ีมโพธิท์อง 
11. ผศ.นพ.ภทัรวุฒ ิ วฒันศพัท ์
12. อ. พญ. สภุวรรณ เลาหศริวิงศ ์
13. อ. นพ. พรเทพ เกษมศริ ิ
14. อ. นพ. ภาธร ภริมยไ์ชย 
15. อ.พญ.วชัรพีร  ตรีะมาศวณิช 
16. อ.พญ.ภทัรมน  วจิกัขณาลญัฉ์ 
17. รศ.เบญจมาศ   พระธาน ี
18. อ.พนิดา  ธนาวริตันานิจ 

คณาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์
คณาจารยภ์าควชิา โสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาลศนูยอ์ุดร 
คณาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาลศนูยข์อนแก่น 
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1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
      ตลอดปีการศกึษา กลุ่มละ 4 สปัดาห ์ส าหรบันกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่ 5 

 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
371 411, 374 411, 375 411, 376 481, 378 411, 379 411, 380 411 

      ผ่านทุกรายวชิาในชัน้ปีที ่4 
 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั  (Co-requisites) 

  ไม่ม ี

1.8 สถานท่ีเรียน 

  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (โรงพยาบาลศรนีครนิทร์) 
  โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ 
  โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
  โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานี 

 
1.9 วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วนัที ่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.  2554 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิน้สดุการเรยีนวชิานี้   นกัศกึษาสามารถ 
1.1 ความรู ้
มคีวามรูเ้กีย่วกบัสาเหตุ กลไกการเกดิโรค สามารถวนิิจฉยัแยกโรค และใหก้ารรกัษาทีถู่กตอ้ง ใน

กรณีทีโ่รครุนแรง ซบัซอ้น หรอืฉุกเฉิน ตอ้งสามารถใหก้ารรกัษาเบือ้งตน้ก่อนปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญได้
อย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถใหค้ าแนะน าวธิกีารปฏบิตัติวัเพื่อป้องกนัการเกดิโรค ส าหรบัโรคหรอื
ภาวะดงัต่อไปนี ้
1. โรคของหชูัน้นอก 
2. โรคการตดิเชือ้ของหชูัน้กลาง และภาวะแทรกซอ้น 
3. ความผดิปกตขิองการไดย้นิ 
4. เวยีนศรีษะ 
5. เจบ็คอ แผลในชอ่งปาก 
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6. การตดิเชือ้บรเิวณคอ  
7. กอ้นทีค่อ 
8. กอ้นทมูของต่อมไทรอยด ์
9. โรคภูมแิพท้างจมกู 
10. โรคไซนสัอกัเสบ 
11. โรคมะเรง็ทางห ูคอ จมกู 
12. เลอืดก าเดา 
13. บาดเจบ็ทาง ห ูคอ จมกู 
14. ทางเดนิหายใจสว่นบนอดุกัน้ 
15. สิง่แปลกปลอมทางห ูคอ จมกู 
16. ความผดิปกตทิางการพดู  
1.2 ทกัษะ  
1. สามารถตรวจร่างกายทางห ูคอ จมกูโดยใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐาน  
2. มคีวามสามารถในการประเมนิการไดย้นิดว้ยสอ้มเสยีง  
3. สามารถท าหตัถการพืน้ฐานทางห ูคอ จมูก ไดแ้ก่ การหา้มเลอืดก าเดา การน าสิง่แปลกปลอม

ออกจากห ูคอ จมกู การเปลีย่นท่อเจาะคอ การใชเ้ขม็เจาะดดูเนื้อเยื่อจากกอ้นทมูทีต่่อมไทรอยด ์
4. สามารถอธบิายขัน้ตอนการท าหตัถการเจาะคอ ขอ้บ่งชี ้และภาวะแทรกซอ้น ผ่านการฝึกหดั

ท าในหุ่นจ าลอง 
1.3 เจตนคติ   
    เป็นผูม้เีจตนคตทิีด่ใีนการดแูลผูป่้วย มคีวามเขา้ใจต่อเพื่อนมนุษย ์และสงัคม 

 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

       เพื่อจดักระบวนการเรยีนการสอน การประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาและนโยบายของคณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 
หมวดท่ี 3   ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นห ูคอ จมกู โดยเน้นในเรื่องของความรูค้วามสามารถและทศันคตทิีเ่หมาะสมเพื่อให้
สามารถวนิิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง และใหก้ารรกัษาต่อผูป่้วยอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในภาวะฉุกเฉินและในภาวะ
ทัว่ไป      

Basic otorhinolaryngology, emphasis on knowledge, clinical skill and attitude appropriated for correct 
diagnosis and effective management on both emergency and elective conditions. 

 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   (4 สปัดาหต่์อกลุ่ม  ) 

         ทฤษฏ ี19 ชม.  ภาคปฏบิตั ิ71 ชม. ศกึษาดว้ยตวัเอง 17 ชม. 
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3.3 จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ก าหนดใหน้กัศกึษาตอ้งพบอาจารยท์ีป่รกึษาอย่างน้อย  1 ชัว่โมงต่อ 1  สปัดาห ์  

 

 
หมวดท่ี 4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
  (อธบิาย การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุไวใ้นแผนทีแ่สดง

การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสู ตรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้  

 ผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งพฒันา 
 วธิกีารสอน 
 วธิกีารวดัและประเมนิผล) 

4.1 คณุธรรม จริยธรรม 
 (1) คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. แสดงออกถงึความซื่อสตัยส์จุรติต่อตนเองและวชิาชพี เป็นทีไ่วว้างใจของผูป่้วยและสงัคม 
2. แสดงออกถงึบุคลกิภาพอนัเป็นทีน่่าเชื่อถอื  
3. มคีวามตรงต่อเวลา และรบัผดิชอบต่อการนดัหมาย  
4. มคีวามรบัผดิชอบต่อผูป่้วย และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
5. เคารพในสทิธขิองผูป่้วย  

 
 (2)  วธิกีารสอน 

1. ในชัว่โมงแรกของการเรยีนจะมกีารสอนแนะน าวธิกีารปฏบิตัติวัอย่างเหมาะสมส าหรบัการเป็นแพทย ์
รวมถงึเน้นความรบัผดิชอบต่อผูป่้วย งานทีร่บัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

2. จดัท าคู่มอืหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัติวัของนกัศกึษา 
3. อาจารยผ์ูส้อนปฏบิตัติวัเป็นตวัอย่างแก่นกัศกึษา  
4. อาจารยส์อนแสดงการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย รวมถงึใหก้ารรกัษาแก่ผูป่้วยทีแ่ผนกผูป่้วยนอก โดยให้

นกัศกึษาเฝ้าสงัเกตการณ์ 
5. สอนสอดแทรกดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในขณะออกฝึกปฏบิตังิานกบัผูป่้วยจรงิ ทีห่อผูป่้วยใน และแผนก

ตรวจผูป่้วยนอก 
6. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาเขา้ฟังค าบรรยายดา้นคุณธรรม และจรยิธรรมทีค่ณะจดัสอน 

 (3)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมนกัศกึษาขณะปฏบิตังิานโดยอาจารย ์และประเมนิผลดา้นเจตทศันคตทิุกกจิกรรมทีเ่ขา้

ร่วม 
2. ตรวจสอบ เวลามาฝึกปฏบิตังิาน การรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วย และการสง่รายงานตามเวลาทีก่ าหนด 
3. ตรวจการเขยีนรายงานหลงัฟังบรรยายดา้นจรยิธรรม 
4. ตรวจคู่มอืปฏบิตัติวัของนกัศกึษา 
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4.2 ความรู ้
 (1) ความรู ้

วทิยาศาสตรก์ารแพทยร์ะดบัพืน้ฐาน ความรูค้วามสามารถในการซกัประวตั ิตรวจ ร่างกาย แปลผลตรวจการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารณ์ ใหก้ารวนิิจฉยัโรค และใหก้ารรกัษาทีถู่กตอ้งอย่างเหมาะสม  รวมทัง้มคีวามสามารถในการ
ท าหตัถการทางคลนิิกทีจ่ าเป็นในการดแูลผูป่้วยดา้นห ูคอ จมกู ตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ทัง้ยงั
ตอ้งค านึงถงึความคุม้ค่าในเศรษฐศาสตรค์ลนิิก และมคีวามรูใ้นเวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์  

 
 (2) วธิกีารสอน 

1. สอนบรรยายโดยใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม 
2. นกัศกึษาสบืคน้ความรูจ้ากต ารา และวารสาร เพื่อน าเสนอในหอ้งเรยีนตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่

ปรกึษา โดยเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาทุกคนไดร้่วมอภปิราย และแสดงความคดิเหน็ 
3. อาจารยส์อนแสดงการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจ และใหก้ารรกัษาผูป่้วยจรงิที่

ถูกตอ้งอย่างเหมาะสม  
4. นกัศกึษาฝึกหดัการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจ การวนิิจฉยัโรค และใหก้ารรกัษา

ผูป่้วยจรงิดว้ยตวัเอง ภายใตก้ารดแูลของอาจารยผ์ูส้อน ทัง้ในหอผูป่้วยใน และแผนกตรวจผูป่้วยนอก 
5. สอนแสดงการท าหตัถการในหุ่นจ าลอง และใหน้กัศกึษาทุกคนไดฝึ้กหดัท าหตัถการในหุ่นจ าลองจนเกดิ

ความมัน่ใจ 
6. สอนแสดงการท าหตัถการ และการผ่าตดัในผูป่้วยจรงิ 

 
 (3)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. สอบขอ้เขยีน  
2. สอบทกัษะการท าหตัถการในหุ่นจ าลอง 
3. สอบทกัษะการซกัประวตั ิตรวจร่างกายในผูป่้วยจรงิ ประเมนิความสามารถในการวนิิจฉยัโรค และการ

ตดัสนิใจเลอืกแนวทางการรกัษา 
4. ประเมนิผลการน าเสนองานในหอ้งเรยีนตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
 

4.3 ทกัษะทางปัญญา 
 (1) ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

1. มกีารพฒันาตนเองทัง้ดา้นองคค์วามรู ้และทกัษะทางคลนิิก 
2. รูจ้กัการคดิวเิคราะห ์และวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวชิาชพี และดา้นอื่นๆ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. สามารถน าขอ้มลูและหลกัฐานทัง้ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานและทางคลนิิก  ไปใชใ้น

การอา้งองิและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมวีจิารณญาณ 
4. สามารถแสวงหา และแลกเปลีย่นความรูก้บัผูร้่วมงาน 
5. เลอืกใชว้ธิกีารตรวจโดยเครื่องมอืพืน้ฐาน เครื่องมอืพเิศษ และการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

โดยค านึงถงึความคุม้ค่าและเหมาะสม  
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 (2)  วธิกีารสอน 

1.  ใหน้กัศกึษาเตรยีมขอ้มลูผูป่้วยทีน่่าสนใจแลว้น าเสนอเพื่ออภปิรายร่วมกนัในกลุ่มย่อย 
2.   ใชก้รณีศกึษา หรอืตวัอย่างผูป่้วย เป็นหลกัในการฝึกใหน้กัศกึษาคดิ  วเิคราะห ์ความเป็นเหตุ

เป็นผลของการเกดิโรค การแกปั้ญหา และพจิารณาแนวทางการรกัษาทีเ่หมาะสม 
                 

 (3)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 
1.  ประเมนิความสามารถในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย การประมวลขอ้มลู การใหเ้หตุผล และการ

วเิคราะหปั์ญหาการวนิิจฉยัโรค การวางแผนการรกัษา รวมทัง้ความสามารถในการตอบค าถาม
เมื่อสิน้สดุการดแูลผูป่้วย 

2.  สอบขอ้เขยีน 
 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 (1)  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

1.  สรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูป่้วย ญาตผิูป่้วย ผูร้่วมงาน และผูเ้กีย่วขอ้ง 
2.  การท างานเป็นทมี บทบาทผูน้ าและสมาชกิในทมีดแูลรกัษา 
 

 (2) วธิกีารสอน 
1. จดัใหม้กีารท างานร่วมกนักบัเพื่อนในกลุ่มเรยีนเดยีวกนั ใหม้กีารจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ทีแ่ตกต่างกนัและสง่ตวัแทนน าเสนองานทีม่อบหมาย  
2. จดัใหท้ างานร่วมกบัแพทยร์ุ่นพี ่และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
3. จดัใหม้ผีูป่้วยอยู่ในความรบัผดิชอบดแูล และตอ้งมาตดิตามดแูลทุกวนั 
 

 
 (3) วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมขณะดแูลผูป่้วย ความพงึพอใจของผูป่้วย และญาต ิ
2. ประเมนิความสามารถในการเป็นตวัแทนเพื่อน าเสนอผลงานในหอ้งเรยีน และความสามารถใน

การท างานกลุ่ม 
 

4.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

(1) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
1. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การฟัง การอ่าน การเขยีน การน าเสนอ 
2. สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. สามารถอ่าน วเิคราะห ์ขอ้มลูขา่วสารอย่างมวีจิารณญาณ 
4. สามารถเลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
5. บนัทกึเอกสารทางการแพทยอ์ย่างเป็นระบบ ถูกตอ้ง และต่อเนื่อง 

 



มคอ. ๓     
 

 ๖ 

 
 (2) วธิกีารสอน 

1.  เน้นการสอนโดยใชเ้วชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ ก าหนดใหน้กัศกึษาทุกคนตอ้งสบืคน้ และน าเสนอ
ขอ้มลูขา่วสาร  เพื่อแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูป่้วยทีพ่บอย่างมวีจิารณญาณ 

2. ใหน้กัศกึษาบนัทกึเอกสารทางการแพทยอ์ย่างเป็นระบบ ในแฟ้มประวตัผิูป่้วย 
3. เขยีนรายงานผูป่้วยสง่อาจารย ์ 

 (3)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 
1. ความสามารถในการน าเสนองานในชัว่โมงเรยีนเวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ 
2.  ตรวจการเขยีนรายงานผูป่้วย และความถูกตอ้งของการบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยในแฟ้มประวตั ิ

4.6  ทกัษะพิสยั 
 

 (1)  ทกัษะพสิยัทีต่อ้งพฒันา 
1. มคีวามสามารถในการซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผูป่้วยไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
2. มทีกัษะในการใหก้ารดแูลรกัษา และท าหตัถการทีจ่ าเป็น ทางหคูอจมกู  ตามเกณฑม์าตรฐานผู้

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม แพทยสภา  
3. มคีวามสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมอืพืน้ฐาน และการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารที่

จ าเป็นได ้โดยค านึงถงึความคุม้ค่าและเหมาะสม 
 

 (2) วธิกีารสอน 
1. อาจารยแ์สดงใหด้เูป็นตวัอย่าง 
2. นกัศกึษาฝึกปฏบิตัใินหุ่นจ าลอง 
3. นกัศกึษาฝึกปฏบิตัใินผูป่้วยจรงิภายใตก้ารดแูลของอาจารย ์

 
 (3) วธิกีารประเมนิผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมนกัศกึษาขณะปฏบิตังิาน 
2. สอบปฏบิตัใินหุ่นจ าลอง  
3. สอบการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย การใหแ้นวทางการรกัษาในผูป่้วยจรงิ  
4. สอบขอ้เขยีน 
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หมวดท่ี 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 
(ระบุหวัขอ้/รายละเอยีด สปัดาหท์ีส่อน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกติ) 
กจิกรรมการเรยีนการสอนและสือ่ทีใ่ช ้รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อน  ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอยีดของรายวชิา 

 สปัดาห์ 
ท่ี 

หน่วย บท 
และห้วข้อ 

จ านวน
ชัว่โมง 

ผลการเรียนรู้ วตัถปุระสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมกร
เรียนการสอน 

ส่ือการ
สอน 

วิธีการ
ประเมิน 

อาจารย์
ผู้สอน 1 2 3 4 5 6 

1 ตาม
ตวัอย่าง 

       …….. …….. ……..  …….. 

2 …………
………… 

…
….. 

      …….. …….. ……..  …….. 

3 …………
………… 

…
….. 

      …….. …….. ……..  …….. 

4 …………
………… 

…
….. 

      …….. …….. ……..  …….. 

 …………
………… 

…
….. 

      …….. …….. ……..  …….. 

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
(ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในหมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรู้
ของนกัศกึษา สปัดาหท์ีป่ระเมนิ และสดัสว่นของการประเมนิ) 

 
 
 
รปูแบบ สดัส่วน สปัดาหท่ี์ หวัข้อผลการเรียนรูท่ี้ประเมิน 
สอบขอ้เขยีน 40% 4 4.2 ความรู ้

4.3 ทกัษะทางปัญญา 
สอบการตรวจผูป่้วย 
(ซกัประวตั ิตรวจ
ร่างกาย รวมทัง้การ
น าเสนอผลการวนิิจฉยั 
และการน าแนวทางการ
รกัษา) 

5% 4 4.1 คุณธรรม จรยิธรรม 
4.2 ความรู ้
4.3 ทกัษะทางปัญญา 
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
4.6 ทกัษะพสิยั 

สอบทกัษะในการท า
หตัถการ 
 

15% 4 4.2 ความรู ้
4.6 ทกัษะพสิยั 

 เจตคต ิ 20% 1-4 4.1 คุณธรรม จรยิธรรม 
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 การเขยีนรายงานผูป่้วย 
 

15% 1-4 4.1 คุณธรรม จรยิธรรม 
4.2 ความรู ้
4.3 ทกัษะทางปัญญา 
4.5 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (การบนัทกึเอกสารทาง
การแพทยอ์ย่างมรีะบบ) 

 การน าเสนอเวชศาสตร์
เชงิประจกัษ ์
 

5% 2-3 4.2 ความรู ้
4.3 ทกัษะทางปัญญา 
4.4ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 
4.5 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

 
   

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

6.1 ต าราและเอกสารหลกั 
(ระบุต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน) 

 
      ต าราห ูคอ จมกู ส าหรบันกัศกึษาแพทย ์และแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป ภาควชิาโสต  ศอ นาสกิวทิยา คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      คู่มอืการท าหตัถการ การหา้มเลอืดก าเดา การน าสิง่แปลกปลอมออกจากห ูคอ จมกู การเจาะคอ การเปลีย่นท่อ
เจาะคอ ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคญั 
(ระบุหนงัสอื วารสาร รายงาน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละแหล่งอา้งองิที ่
ส าคญัอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ) 

    E-learning เรื่อง Vertigo, Rhinorrhea 
    วดิทิศัน์ เรื่อง การตรวจร่างกายทางห ูคอ จมกู การเจาะคอ 
  

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
(ระบุหนงัสอื วารสาร รายงาน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละแหล่งอา้งองิ
ทีส่ าคญัอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ) 
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หนงัสอือา้งองิ 
1. Charles W. Cummings, Bruce H. Haughey, J. Regan Thomas, Lee A. Harker, Paul W. Flint. 

Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 
2. James B., Snow Jr. Ballenger's Otolaryngology Head & Neck Surgery.  
3. Byron J. Bailey & Jonas T Johnson. Head & Neck Surgery Otolaryngology. 
 
วารสารสบืคน้ 
1. American Journal of Otolaryngology 
2. Archives of Otolaryngology Head & Neck Surgery 
3. Ear nose & throat journal 
4. The journal of Laryngology and Otolaryngology 
5. The Laryngoscope 

 
    Web Site ทีน่่าสนใจ 

1. http://library.md.kku.ac.th 
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
3. www.emedicine.com 
4. www.medscape.com 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(อธบิายวธิกีารทีอ่าจารยผ์ูส้อนหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ด าเนินการใหน้กัศกึษาประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา) 

ใหน้กัศกึษาประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนตามหวัขอ้ทีภ่าควชิาก าหนด และการประเมนิโดยการเขยีน
แบบปลายเปิด รวมทัง้สมัภาษณ์เชงิลกึ เมื่อเสรจ็สิน้การศกึษาทุก  4 สปัดาห ์   
 

7.2 กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
(อธบิายวธิกีารประเมนิการสอนทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูร หรอืคณะด าเนินการ) 
1. ภาควชิาจดัใหน้กัศกึษาประเมนิอาจารยท์ัง้ในดา้นการสอนบรรยายและการสอนปฏบิตั ิ โดยไม่ตอ้งเขยีนชื่อผู้

ประเมนิเมื่อเสรจ็สิน้การศกึษาทุก  4 สปัดาห ์  น าผลการประเมนิแจง้กลบัอาจารยผ์ูส้อนทุก 12 สปัดาห ์ 
2. วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมนินกัศกึษา ความสามารถในการสอบผ่าน 
 

 
7.3 การปรบัปรงุการสอน 

(อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการสอน เ ช่น คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการสอนไว้

http://kobobooks.com/search/search.html?q=James+B.&t=none&f=author&p=1&s=averagerating&g=both
http://kobobooks.com/search/search.html?q=+Snow+Jr.&t=none&f=author&p=1&s=averagerating&g=both
http://www.md.kku.ac.th/library/main/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
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อย่างไรบา้ง การวจิยัในชัน้เรยีน การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้) 
       เมื่อไดข้อ้มลูจากการประเมนิของนกัศกึษา การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิด์า้นการศกึษา จดัใหม้กีารประชุมของ
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบในดา้นการบรหิารการเรยีนการสอนระดบัแพทยศาสตรบ์ณัฑติในภาควชิา ทุก 12 สปัดาห ์เพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
(อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา 
เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรบัรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั 
หรอืส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น) 
 
     มคีณะกรรมการทบทวน และวเิคราะหผ์ลการสอบของนกัศกึษา โดยมกีารปรบัปรุงขอ้สอบตามผลวเิคราะห์ 
มกีารปรบัปรุงมาตรฐานผลสมัฤทธิท์ีเ่หมาะสมตามสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
(อธบิายกระบวนการในการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๗.๑ และ ๗.๒ มาวางแผนเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพ) 
    น าขอ้มลูจากการประเมนิของนกัศกึษา การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิด์า้นการศกึษา จดัใหม้กีารประชุมระดมสมอง
ของอาจารยใ์นภาควชิาเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนทุกปีการศกึษา   

 
 

 
 
 


