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สารบัญ
คําสอนของ “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจ�บันของไทย”
คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน ว�สัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และตราสัญลักษณ
ของมหาว�ทยาลัยมหิดล
คุณลักษณะที่พ�งประสงคของบัณฑิตมหาว�ทยาลัยมหิดล
คุณลักษณะที่พ�งประสงคของบุคลากรและบัณฑิตมหิดล 4 ประการ
คุณลักษณะที่พ�งประสงคของบัณฑิตคณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล (S - K - I - L - L - S)
วัฒนธรรมศิร�ราช (S I R I R A J C U L T U R E)
โครงสรางสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
ความเปนมาโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา
ว�สัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
ขอมูลและความสําคัญของหลักสูตร
ผลลัพธการเร�ยนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
ตารางแสดงว�ธีการสอน และว�ธีการประเมินผล
สาระการเร�ยนรูที่เกี่ยวของของหลักสูตร
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร
แนวคิดการออกแบบโครงสรางรายว�ชาของหลักสูตร ตั้งแตป 1- 4
รายว�ชาและความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหวางรายว�ชาในหลักสูตรฯ ตั้งแตชั้นปที่ 1-4
แผนการศึกษาชั้น ป 1
แผนการศึกษาชั้น ป 2
แผนการศึกษาชั้น ป 3
แผนการศึกษาชั้น ป 4
คําอธิบายรายว�ชา
1. หมวดว�ชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดว�ชาชีพ/ว�ชาเฉพาะ 102 หนวยกิต
3. หมวดว�ชาชีพเลือกเสร� 6 หนวยกิต
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คําสอนของ

“พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจ�บันของไทย”
1. ความสําเร็จที่แทจริงมิไดขึ้นอยูกับการเรียนเพียงเพื่อรู
แตอยูกับการนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนแกมนุษยชาติ
2. ขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนที่สอง
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง
ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์
3. เวลาเปนของมีคา เมื่อมันลวงไปแลว มันจะไมกลับมาอีก
ถาเรามีโอกาสจะใชมันใหเปนประโยชนแลวเราไมใชมัน ก็เปนที่นาเสียดาย
4. พวกเธอทั้งหลาย การเลนนั้นเปนของดี
การเรียนนั้นก็เปนของดีและสําคัญ
แตการที่จะใหดีกวานั้นคือคนที่เรียนก็ดีเลนก็ดีดวย
5. เงินที่ฉันไดใชออกมาเรียน หรือใหพวกเธอออกมาเรียนนี้ไมใชเงินของฉัน
แตเปนเงินของราษฎร เขาจางใหฉันออกมาเรียน
ฉะนั้นเธอตองตั้งใจเรียนใหดี ใหสําเร็จ
6. ทานควรยกยองคณะที่ใหการศึกษาแกทาน
ทานควรมีความภูมิใจในคณะของทาน
และทานไมควรเรียนวิชาขึ้นใจและใชเปนเครื่องมือหากินเทานั้น
ควรเก็บคําสอนใสใจและประพฤติตาม
7. การศึกษาเปนงานที่มี “คน” เปนหัวใจหรือปจจัยสําคัญ
การจัดการศึกษาจึงตองเนนคุณคาของความเปนคนใหเปนคนกอนที่จะเขาสูอาชีพ
8. การศึกษาสิ่งใด ๆ ก็ตาม
จะตองศึกษาใหรูจริงถึงแกนแท ดวยการฝกหัดและปฏิบัติ
จึงจะถือวาเปนการศึกษาที่แทจริง
9. การศึกษานั้น เปนสิ่งควรซื้อดวยทุนทรัพยอันมีคา
เหมือนอาหารหรือเครื่องแตงกาย
10. เรื่องตําแหนงการงานนี้ก็เหมือนหมวก
จะหาหมวกใหเหมาะกับหัวคนนั้นไมยาก
แตเรื่องที่จะหาหัวคนมาใหเหมาะกับหมวกนี่ซิยากนักหนา
11. เราไมควรขอยืมความคิดของเขามาคิด
เราควรมีสิ่งที่เกิดจากสมองของเราเองมาแสดงในภาษาของเรา
12. ฉันไมตองการใหพวกเธอมีความรูแตทางแพทยอยางเดียว
ฉันตองการใหพวกเธอเปนคนดวย

นักศึกษามหิดลทุกคน คือ

ลูกพระราชบิดา

24 กันยายน ของทุกป คือ วันมหิดล เปนวันทีน่ อ มรําลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบนั ของไทย”
พระราชดํารัสของพระองค รวมทัง้ พระกรณียกิจมุง ประโยชนสว นรวมและมนุษยชาติ
คําสอนของพระองคใหขอคิด เตือนสติ เนนยําในการทําเพื่อประโยชนสวนรวมและ
มนุษยชาติ จึงขอนํามาเผยแพรสู “ลูกพระบิดา” ทุกคน

13. การสาธารณสุขนั้นเปนการสําคัญอยางยิ่ง
ทั้งเปนเครื่องบํารุงกําลังของชาติไทย
และเปนสาธารณประโยชนแกมนุษยชาติทั่วไปดวย
14. คนที่ไปถึงเมืองไหนแลวไมไปดูมิวเซียม คน ๆ นั้นไมศิวิไลซ
ขอมูลจาก หนังสือพิมพเดลินิวส วันที่ 22 ก.ย. 2554
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คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน ว�สัยทัศน พันธกิจ
อัตลักษณ เอกลักษณ และตราสัญลักษณ ของมหาว�ทยาลัยมหิดล

คุณลักษณะที่พ�งประสงค

คําขวัญ :

ของบัณฑิตมหาว�ทยาลัยมหิดล

อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติตอผูอื่น เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง

ปรัชญา :

ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใช
เพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
True success is not in the learning, but in its application
to the beneﬁt of mankind.

ปณิธาน :

ปญญาของแผนดิน
Wisdom of the land

วิสัยทัศน :

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
Wisdom of the land

พันธกิจ :

สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม
บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity
for the betterment of Thai society and the beneﬁt of mankind.

อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
การมุงผลเพื่อผูอื่น (Altruism)

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรสุขภาพและสุขภาวะทางสังคม
(Health Science & Socail Well-Being)

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปนเลิศดานการวิจัย

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมหิดล

ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบดวย ตราสวนพระองคของพระราชบิดาสี
เหลืองทอง บนพื้นวงกลมสีนําเงินประจํามหาวิทยาลัยลอมรอบดวยขอความ อตฺตานํ อุปมํ
กเร และชื่อมหาวิทยาลัยสีทอง องคประกอบทั้งหมดอยูในเสนกรอบวงกลมสีทอง ซึ่งอยูบน
บอกสุดของตราสัญลักษณ

การใชสีในตราสัญลักษณ

ระบบการใชสีของตรามีดังนี้
ระบบสี CMYK ระบบสี RGB ระบบสี Websafe RGB และระบบสี Pantone

การกําหนดรูปแบบและสี ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมหิดล
สีเหลืองทอง
พระมหามงกุฎและปรมาภิไธยยอ “ม”
Pantone เบอร 123C
หรือ Program Photoshop เบอร FFC726
(C=2,M=24,Y=90,K=0) R=255, G=199, B=38
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สีทอง
รอบนอก ตัวอักษร, ประจํายามและวงกลมทั้งหมด
Pantone เบอร 1255C
หรือ Program Photoshop เบอร AA800E
(C=33,M=46,Y=100,K=10) R=170, G=128, B=14

สีนําเงิน
พื้นหลังพระมหามงกุฎและปรมาภิไธยยอ “ม”
Royal Blue Pantone เบอร 286C
หรือ Program Photoshop เบอร 0035AD
(C=100,M=84,Y=12,K=4) R=0, G=53, B=173

เปนคนดี

มีปญญา

นําพาสุข

๏ คิดดี พูดดี ทําดี
๏ มีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
ตอสังคม
1. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ
2. มีความขยัน อดทน และมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
3. รูหนาที่ มีวินัย และจรรยา
บรรณ
4. มีทักษะใการดําเนินชีวิตที่ดี
มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก
5. “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ปฏิบัติ
ต อ ผู อื่ น เหมื อ นปฏิ บั ติ ต อ ตนเอง
มีจติ สํานึกตอสังคม มีจติ อาสา และ
ยึดถือประโยชนสวนรวม

๏ ใฝเรียนรูต ลอดชีวติ กาวทันการเปลีย่ นแปลงของโลก
๏ มีภาวะผูนํา ความคิดสรางสรรค และเกงงาน
1. ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูไดดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2. สามารถคิดอยางใครครวญ วิเคราะห วิจารณ และ
สังเคราะห เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
3. มีความรูและทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเปน
อยางดี รอบรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ และเทาทันใน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. สามารถบูรณาการ และประยุกตความรู เพื่อ
กาวไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. มีภาวะผูน าํ เปนทีพ่ งึ่ พาของผูอ นื่ ได มีความคิดริเริม่
สรางสรรค เคารพในสิทธิของตนเองและผูอื่น สามารถ
บริหารจัดการ และปฏิบัติงานเปนกลุมไดอยางดี
6. มีความสามารถใชภาษาอังกฤษทั้งการฟง การพูด
การอาน และการเขียนในระดับดี
7. มีทักษะในการใชภาษาประจําชาติและทองถิ่น
การสื่อความหมาย และใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
ถูกตองและเหมาะสม

๏ สรางความสุขภายในตนเองและ
ขยายความสุขใหผูอื่นได
๏ เขาใจในความหลากหลายและ
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ
1. สามารถสรางความสุขภายใน
ตนเองได เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ที่ มี
ความสุข
2. มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ร า งกายและ
จิ ต ใจของตนเองให แข็ ง แรงและ
สมบูรณ
3. เป น ผู มี ใจกว า ง เข า ใจทั้ ง ใน
ความคิด และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
4. สามารถแกไขปญหาในภาวะ
วิกฤติ เพือ่ สรางความสุขใหกบั ตนเอง
และสรางสันติสุขใหกับสังคม
5. มีคานิยมที่เหมาะสมโดยยังคง
ตระหนัก และดํารงไวซึ่งคุณคาของ
วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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Entrepreneurially
Minded

T

-Shaped
breadth and depth

กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ
สรางสรรคสิ�งใหม
ในทางที่ถูกตอง

รูแจง รูจร�ง
ทั้งดานกวางและลึก

Globally Talented
มีทักษะ ประสบการณ
สามารถแขงขันได
ในระดับโลก

Socially Contributing
มีจ�ตสาธารณะ
สามารถทําประโยชน
ใหสังคม

Mahidol University Graduates Attributes
คุณลักษณะที่พ�งประสงคของบุคลากร และบัณฑิตมหิดล 4 ประการ

มหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตและบุคลากรที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 ประการ ไดแก

1. T-Shaped breadth and depth

รูแจง รูจริง ทั้งดานกวางและลึก
มีความสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง ทั้งดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ภายใตศาสตรศิลป คือ มีความรู ทั้งกวาง คือ ศิลป
และมีความรูลึก คือ ศาสตร
- รูก วาง ไดแก การเรียนรูแ ละทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะชีวติ และการทํางาน ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- รูลึก คือ รูลึกในอาชีพ หรือสาขาที่ตนเองถนัด

2. Globally Talented

มีความเกงและสามารถแขงขันไดระดับโลก
ในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีทักษะและความสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม

3. Socially Contributing

มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชนใหสังคม
มีคุณลักษณะการมีสวนรวมทําใหเกิดผลกระทบดานบวกตอสังคมที่สามารถวัดผลได คือ การมีจิตสาธารณะ เพื่อเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมในวงกวาง (Transformative Leader)

4. Entrepreneurially Minded

กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ สรางสรรคสิ่งใหมในทางที่ถูกตอง
มุงมั่น เรียนรู ฝึกฝน พัฒนาตนเองในทางที่ถูกตอง นําองคความรู นวัตกรรมไปสรางสรรคบูรณาการตอยอด และนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวม จึงจะถือวาเปนความสําเร็จที่แทจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนปญญาของแผนดิน
8
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S-K-I-L-L-S
1. Soul
2. Knowledge
3. Information
4. Learning
5. Leader
6. Skills

คุณลักษณะที่พ�งประสงค
ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร

ศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล

จ�ตว�ญญาณของความเปนนักผลิตสื่อทางการแพทย
มีความรูทางว�ชาชีพ
ทักษะการใชขอมูล สื่อ เทคโนโลยี
ทักษะการเร�ยนรู และสรางสรรคสิ�งใหม
ทักษะความเปนผูน าํ การทํางานรวมกับผูอ น่ื และการใชชวี ต�
ทักษะทางว�ชาชีพ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในสังคมยุคปจจุบัน (21st
centuryskills) ไดแก Information, media, technology skills;
learning and innovation skills; Leadership and life skills
ซึง่ เมือ่ นําอักษรตัวแรกของ คุณลักษณะของบัณฑิตทงั หกประการ
มาเรียบเรียงจะไดเปนคํายอวา SKILLS (Soul, Knowledge,
Information, Learning, Leader, และ Skills ตามลําดับ) ดังนี้
1. Soul : หมายถึง จิตวิญญาณของความเปนมนุษย
ประกอบดวยคุณลักษณะยอยสามประการ ไดแก
1) มีคุณธรรมแหงวิชาชีพ
2) คํานึงถึงผูอื่น
3) มีความรับผิดชอบตอสังคม

2. Knowledge (Professional knowledge) :

หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพ
ประกอบดวยคุณลักษณะยอยสามประการ ไดแก
1) ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย
2) ความรูในวิชาชีพ
3) ความรูในการวิจัย

3. Information, Media, Technology skills :

หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวของกับขอมูล สื่อ เทคโนโลยี ประกอบ
ไปดวย คุณลักษณะยอยสามประการ ไดแก
1) Information literacy: การเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลไดถูกตองและ
นําขอมูลที่ไดไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชและ
นําเสนอขอมูลบนพื้นฐานของจริยธรรม
2) Media literacy : การเขาถึงเขาใจและใชประโยชนจาก
สื่อในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ
3) Technology literacy : สามารถใชงานเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร โทรศัพท อุปกรณสื่อสารตางๆ รวมถึงเครื่องมือ
เครื่องใชระบบดิจิตอลในรูปแบบตางๆ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงความคุมคา และอยูบนพื้นฐานทางจริยธรรม

4. Learning and innovation skills : หมายถึง

ทักษะการเรียนรูและการสรางสิ่งใหม
ประกอบไปดวยคุณลักษณะยอยสี่ประการไดแก
1) Creativity : มีความคิดสรางสรรค
2) Criticalthinkingskills : มีความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณวิเคราะหปญหาดวยหลักของเหตุและผล
3) Communicationskills : มีความสามารถในการ
สื่อสารกับผูอื่นทั้งโดยการรับฟงการพูดการอานและการเขียน
รวมถึงการแสดงออกถึงแนวคิดในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม
4) Collaboration:การรวมมือกับผูอื่นในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งกับผูรวมงานที่มีแนวคิดเหมือนกันหรือ
ตางกัน นําไปสูท มี งานทีผ่ รู ว มงานเคารพ ใหเกียรติกนั และรับผิดชอบ
รวมกัน

5. Leadership and life skills : หมายถึง ทักษะ

ความเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่น และการใชชีวิต
ประกอบไปดวยคุณลักษณะยอยสองประการ ไดแก
1) Leadership : ความเปนผูนําไดแกความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมที่มีความหลากหลาย, สามารถสราง
ผลงาน ใหเปนที่ประจักษ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน
และ สามารถชักนําผูอื่นให รวมกันสรางประโยชนใหแกสังคม
2) Life skills: ทักษะการใชชีวิต ไดแก ﬂexibility (ความ
ยืดหยุน), self-sufﬁciency (ความรูจักพอเพียง), และ selfdirection (การใชชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย)

6. Skills (Professional skills) : หมายถึง มีทักษะ

ทางวิชาชีพเพื่อใชในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ

Soul
Knowledge
Information
Learning
Leader
Skills

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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Seniority
รักกันดุจพ�่นอง

Integrity

ความเปนพี่เปนนอง กัลยาณมิตร
สอน แนะนํา และใหกําลังใจ
รวมแรง รวมใจ
เรียนรูรวมกันทั้งในระดับองคกรและรายบุคคล
แบงปนเสริมพลัง

ซื่อสัตย ถูกตอง เชื่อถือได
ซื่อสัตย
ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได
โปรงใส มีคุณธรรม มีวินัย
ใชขอมูลจริงในการทํางาน

Responsibility

รับผ�ดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา

Innovation

มุงมั่นทุมเท มั่นคงตอพันธสัญญา
รับผิดและรับชอบ
ตรงตอเวลา การบริหารเวลา
มุงเนนผลลัพธ และสรางคุณคา
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

คิดสรางสรรค

เปดกวาง รับฟง
ใฝรู ใฝศึกษา พัฒนาตอเนื่อง
คิดสรางสรรค
กลาที่จะคิด ทํา และเปลี่ยนแปลง
ริเริ่ม ทดลองทํางานที่ยากและทาทาย

Respect

ใหเกียรติ เอาใจเขามาใสใจเรา

Altruism

ใหเกียรติกัน เอาใจเขามาใสใจเรา
เห็นคุณคาของคนทุกระดับ
เปดเผย จริงใจ มีกาลเทศะ
สรางพลังจากความแตกตาง

เมื่อมาเปนนักศึกษา

7 คุณลักษณะที่บงบอกความเปนคน “ศิร�ราช”

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

บัณฑิตที่จบจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ย อ มได ร ั บ การหล อ หลอมโดยวั ฒ นธรรมศิ ร ิ ร าช
(SIRIRAJ Culture) จากการเรียนและการทํากิจกรรม
ตางๆ ตลอดหลักสูตร

สาขาว�ชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร

โรงเร�ยนเวชนิทศั นพฒ
ั นา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล

ดังนั้น คําวา SIRIRAJ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมศิริราช
จึงเปนพื้นฐานในการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
ทัง้ 6 ประการ (SKILLS) ขางตน ซึง่ วัฒนธรรมศิรริ าช
จะเปนเนื้อในที่แฝงอยูในตัวบัณฑิตทุกคน แสดงถึง
คุณคาพื้นฐานที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก

SIET
Bachelor of Technology Programme in Medical Educational Technology

Vej nitatp h at t a na S c hool

1. Seniority

Medical Education Technology Center (METC),

ความรักกันดุจพี่นอง ความเปนกัลยาณมิตร

Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University.

2. Integrity

ความซื่อสัตย ถูกตอง เชื่อถือได

3. Responsibility

ความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา

คํานึงถึงประโยชนของผูอื่น
และสวนรวมเปนที่ตั้ง

4. Innovation

เสียสละ ไมเห็นแกตัว
มีความสุขจากการเปนผูให
ใสใจบริการดวยใจจริง
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง
รับผิดชอบตอสังคม
รูจักพอเพียง

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

5. Respect

การใหเกียรติกัน เอาใจเขามาใสใจเรา

Journey to Excellence
and Sustainability

6. Altruism

นําอยางมีวิสัยทัศน มุงสูความเปนเลิศ
ยืดหยุน คลองตัว มุงเนนอนาคตที่ยั่งยืน
พัฒนาอยางเปนระบบ
พากเพียรสรางคุณคาอยางตอเนื่อง

ความมุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน

มุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน

10 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

SIRIRAJ
C
U
L
T
U
R
E
วั ฒ น ธ ร ร ม ศิ ร� ร า ช

การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง

7. Journey to excellence and sustainability

MEDICAL

E DUCATIONAL
T ECHNOLOGY
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โครงสรางสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
โรงเรียนเวชนิทัศนพัฒนา อยูภายใตสังกัดสถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร โดยสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร มีสถานะเปน
หนึ่งภาควิชาในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานเทคโนโลยีก ารศึก ษาแพทยศาสตร ประกอบดว ย 1 โรงเรียน
1 สํานักงาน 3 งาน และ 5 สาขา

รูปแบบและสี ตราสัญลักษณ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร

แผนผังแสดงโครงสรางสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร และ การบร�หารจัดการดานการศึกษาของโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา
12 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561
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ความเปนมาโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
2502

จ�ดเร��มตนของโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา

ศาสตราจารย น ายแพทย สุ ด แสงวิ เชี ย ร ร ว มกั บ
นายแพทยนันทวัน พรหมผลิน และนายแพทยสภา
ลิมพาณิชยการ จัดตั้ง “หนวยภาพการแพทย” ขึ้น
เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ การสอนทางการแพทย ใ ห แ ก อ าจารย
ในภาควิชากายวิภาคศาสตรและงานตางๆ ของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
นายแพทยนนั ทวัน และนายแพทยสภา ไดไปศึกษาวิชา
ดานเวชนิทัศนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนําความรู
มาชวยพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

2509

2518

2524

กอตัง้ “โรงเรียนชางภาพการแพทย (School of Medical Illustration)”
เพือ่ ผลิตบุคลากรดานผลิตสือ่ ทางการแพทย หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาภาพทางการแพทย โดยเปดรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร,
วิ ท ยาลั ย เพาะช า ง, วิ ท ยาลั ย ช า งศิ ล ป หรื อ สถาบั น การศึ กษาที่มี
มาตรฐานการศึกษาเทียบเทา เขาศึกษาตอโดยใชระยะเวลาในการ
ศึกษา 2 ป เมื่อจบการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาตรี ซึ่งนับเปนแหงแรกในประเทศไทย และเอเชียอาคเนยที่
เปดสอนวิชาการดานนี้

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรชางภาพทางการ
แพทยใหมีเนื้อหาครอบคลุมสื่อใหมๆ เพิ่มขึ้น
โดยเพิ่ ม วิ ช าด า นการผลิ ต สื่ อ วี ดิ ทั ศ น (ขณะ
นั้นศิริราชนับ เปนโรงเรียนแพทยแหงแรกของ
ประเทศไทย ที่นําวีดิทัศนระบบสีเขามาใชในการ
เรียนการสอน) และไดเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียน
ชางภาพการแพทย เปน “โรงเรียนเวชนิทัศน”

ไดรบั อนุมตั จิ ากทบวงมหาวิทยาลัย ใหโรงเรียน
เปดทําการสอนหลักสตรวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต
(เวชนิทัศน) ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีโดย
สมบูรณ และเพือ่ ใหเกิดความคลองตัว ในการ
บริหารงาน คณะฯ ไดแยกโรงเรียนออกจาก
ภาควิชากายวิภาคศาสตรอยางไมเปนทางการ
และใหไปสังกัดโดยตรงตอคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

กอตั้งโรงเร�ยนชางภาพการแพทย

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเร�ยนเวชนิทัศน”

เปดหลักสูตรเวชนิทัศน

ปรับปรุงหลักสูตรปร�ญญาตร� ครั้งที่ 2

โดยใชหลักการ Outcome-based Education ไดมี
การปรับปรุงรายวิชาตางๆ และรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน อีกทั้งยังกําหนดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตรใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงยังได
พัฒนารายวิชาใหมีความหลากหลาย และเพื่อเปนการ
เพิ่มพูนทักษะในการผลิตสื่อทางการแพทย โดยมุงเนนให
บัณฑิตมีคุณลักษณะพื้นฐานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร

เปดหลักสูตรปร�ญญาโท

โรงเรียนเวชนิทัศนไดเปดหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเวชนิทัศน เพิ่มอีกหลักสูตร
เพื่อการศึกษาที่ตอเนื่อง และองค
ความรูที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น

2550

VEJNITATPHATTANA SCHOOL
2560

2533

2558

เปดหลักสูตรปร�ญญาโท

เปดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ในชือ่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหนุ จําลองทางการ
ศึกษาแพทยศาสตร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
มีความรูความสามารถในการออกแบบ ผลิต และบํารุงรักษา
เทคโนโลยีหุนจําลองทางการแพทย ที่จะนําไปสูการสรางความ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหุนจําลองทางการแพทย
เพื่อการศึกษาในอนาคต

เปดหลักสูตรปร�ญญาตร� 4 ป

ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล นับเปนหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่
ใชชื่อสาขาวิชานี้ ผูเขาศึกษาตองจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) และสอบผานระบบ Admission
กลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2556

2554

โรงเรียนเวชนิทศั นพฒ
ั นา ไดปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีใหมีความทันสมัย ปรับปรุงเนื้อหาการ
สอน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร

โรงเรียนเวชนิทศั นยงั ไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานนามใหใหมวา
“โรงเรียนเวชนิทัศนพัฒนา” พรอมกับยาย
ที่ทําการใหมมายังอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น
14 และ 15

ปรับปรุงหลักสูตรปร�ญญาตร� ครั้งที่ 1

ไดรับพระราชทานนามใหม

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ทีจ่ ดั การเรียนการสอนในปจบุ นั พัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปูชนียาจารย
ผูกอตั้งเวชนิทัศน

ศ. นพ. สุด แสงวิเชียร
14 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

รศ. นพ. นันทวัน พรหมผลิน

รศ. นพ. สภา ลิมพาณิชยการ

(เวชนิทศั น) ซึง่ นําตนแบบการเรียนการสอนดานการวาดภาพทางการแพทย และการถายภาพทางการแพทย จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนแนวทางในการกอตั้งโรงเรียน (ป พ.ศ.2509) เพื่อผลิตบุคลากรดานการผลิตสื่อทางการแพทย
พ.ศ.2550
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการเปดหลักสูตรใหม
พ.ศ.2551
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ.2556
ปรับปรุงหลักสูตร (ครั้งที่ 1)
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล และเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ.2556
พ.ศ.2560
ปรับปรุงหลักสูตร (ครั้งที่ 2)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET

15

MEDICAL

E DUCATIONAL
T ECHNOLOGY

ปรัชญาการศึกษา

ว�สัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ว�สัยทัศน :

โรงเรียนเวชนิทัศนพัฒนา มุงมั่นที่จะเปนผูนําทางดานสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตรที่มีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษา
2. บริการวิชาการ
3. วิจัยและพัฒนาองคความรูดานสื่อการศึกษาทางการแพทย
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงคของหลักสูตร :

หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาแพทยศาสตร
มีวัตถุประสงคในการสรางบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. มีความรูวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และสามารถติดตาม
ความกาวหนาของวิชาการ สาหรับการศึกษาแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
3. มีทักษะ และความคิดสรางสรรค ในการออกแบบ ผลิต ประยุกต และพัฒนาสื่อ
ประเภทตางๆ ทีใ่ ชในการศึกษาทางการแพทย วิทยาศาสตรสขุ ภาพ และการศึกษาทัว่ ไป
4. มีความสามารถในการประยุกตความรูและทักษะตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหา
การผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทย
5. มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสามารถในการสือ่ สาร แบงปน
ความรู และแลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลอื่น

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรมาจากพื้นฐานปรัชญาการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “True success is not in the
learning, but in its application to the beneﬁt of mankind”
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
ใช แ นวทางผู เรี ย นเป น ศู น ย ก ลางในการก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู
นํากระบวนการเรียนรูปแบบ Active Learning มาใชเพื่อเสริม
สร า งความรู แ ละทั ก ษะให นั ก ศึ ก ษาควบคู กั บ การปลู ก ฝ ง ความ
คิดสรางสรรค คุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกัน รวมทั้งสราง
โอกาสใหนักศึกษาประยุกตความรูและทักษะจากการเรียนไปใชกับ
การทํางานในสถานการณจริง และสามารถหาความรูใ หมทเี่ กีย่ วของ
กับสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาทางการแพทยและวิทยาศาสตร
เพื่อสามารถสรางประโยชนใหมวลมนุษยชาติ

ใชแนวทางผูเร�ยนเปนศูนยกลางในการกอใหเกิดการเร�ยนรู

แนวคิดการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนปรัชญาการศึกษา
ของหลักสูตรที่นําไปสูการสรางกิจกรรมการศึกษาที่เปนประโยชน
สูงสุดแกผเู รียน หลักสูตรจึงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพือ่ สราง
ประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียนที่สนับสนุนเนื้อหาวิชาของ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงการไปดูกระบวนการทํางาน
จริงของโรงพิมพ สถานีโทรทัศน สถาบันทางนิติวิทยาศาสตร โรง
พยาบาลตางๆ พิพธิ ภัณฑ หอศิลป ทัง้ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย
มหิดล เปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการของสถาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรและคณะ และยังจัดโครงการสราง
เสริมทักษะทางศิลปะทั้งวาดภาพและถายรูป โดยพานักศึกษาไป
ฝกฝนตามอัธยาศัยในสถานที่ตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสที่
ดีในการพัฒนาทักษะของตนเองตามแนวทางทีถ่ นัด กิจกรรมเหลานี้
เปนการจุดประกายใหนักศึกษาสรางจินตนาการ และมุมมองที่
สอดคลองกับหลักสูตรจากประสบการณนอกหองเรียน ผลลัพธของ
กิจกรรมเหลานีถ้ กู ประเมินจากการสรุปสิง่ ทีไ่ ดเรียนรูห รือผลงานของ
นักศึกษาหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ หลักสูตรไดเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายใน
หองเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญใน
ทักษะดานตางๆ เชน เชิญอาจารยชาวตางชาติทใี่ ชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลักมาชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
และเชิญผูเชี่ยวชาญการผลิตสื่อแขนงตางๆ มาบรรยายในหองเรียน
และรวมกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรเปนประจําทุกป เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะของนักศึกษา

ประยุ ก ต ค วามรู แ ละทั ก ษะจากทฤษฎี ไ ปสู ก ารทํ า งานใน
สถานการณจร�ง

หลักสูตรสอนทัง้ ดานทฤษฎีและปฏิบตั ิ เนือ่ งจากนักศึกษา
ควรทีจ่ ะสามารถประยุกตใชความรูส กู ารปฏิบตั ิ การผลิตสือ่ การสอน
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพตามที่กําหนดไวในผลลัพธ
การเรียนรูของหลักสูตร ดังนั้นจึงมีวิชาเปนจํานวนมากที่นักศึกษา
จะตองฝกฝนเพื่อใหเชี่ยวชาญในกระบวนการทํางาน เนนการ
บูรณาการความรูท างวิทยาศาสตรการแพทยและทักษะการผลิต
สื่อเขาดวยกัน ในชี้นปที่ 2 และ 3 ประกอบไปดวยวิชาดานพื้นฐาน
การแพทย การวาดภาพ การถายภาพ การผลิตหุนจําลอง การผลิต
วิดีทัศน และสื่อประเภทอื่นๆ โดยเนนความถูกตองทางวิชาการใน
การฝกฝนนําความรูว ทิ ยาศาสตรการแพทยและสุขภาพมาประกอบ
การผลิตสื่อ
นอกจากนีห้ ลักสูตรไดสง เสริมใหนกั ศึกษาผลิตสือ่ ทางการ
แพทยที่สามารถนําไปใชไดจริงในสถานศึกษาทางการแพทยและ
โรงพยาบาล โดยไดรวมมือกับหลักสูตรและภาควิชาอื่นๆในคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เชนหลักสูตรแพทยศาสตร หลักสูตร
ผูชวยพยาบาล และสวนสิรีรุขชาติ เพื่อนําความตองการใชสื่อการ
สอนและสือ่ แสดงของหนวยงานนัน้ ๆ มามอบหมายงานใหนกั ศึกษา
ในชั้นเรียนที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู
และทักษะที่ฝกฝนมาตลอด นักศึกษาชั้นปที่ 4 จะตองทําโครงงาน
รายบุคคล และฝกงาน ซึ่งเปนวิชาระดับความชํานาญสูง หลักสูตร
สงเสริมใหนกั ศึกษาสรางชิน้ งานทีส่ ามารถนําไปใชไดจริง ในการสอน
หลักสูตรอื่นๆ หรือสามารถนําเสนอบริษัทเอกชนเพื่อนําไปใชงาน
ตอ ผลงานของนักศึกษาหลายชิ้นถูกนําไปใชสอนนักศึกษาแพทย
และสื่อสารความรูกับผูปวยในโรงพยาบาลศิริราช บริษัทเอกชนได
คัดเลือกผลงานหลายชิ้นไปผลิตเพื่อการคา วิชาที่ตองอาศัยระดับ
ความชํานาญสูงเหลานีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ เตรียมนักศึกษาใหพรอม
สําหรับการทํางานกอนที่จะสําเร็จการศึกษา ไดรับประสบการณ
ทํางานตรงจากผูประกอบอาชีพในวงการแพทย ดังนั้นนักศึกษาจึง
ไดเตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา

นํากระบวนการเร�ยนรูแบบ Active Learning มากอใหเกิด
การเร�ยนรู

หลั ก สู ต รได นํ า ปรั ช ญาการสอนที่ ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู
ผานการคิดวิเคราะห ฝกฝน และการปฏิบัติมาใชเพื่อใหนักศึกษา
ไดแสดงความรูและทักษะที่ไดศึกษาในแตละวิชา นักศึกษาจะได
ประสบการณกิจกรรมการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
กลุ ม ผ า นกระบวนการวิ จั ย ศึ ก ษาหาข อ มู ล ความรู จ ากระบบ
สารสนเทศและจากหองสมุด การนําเสนอแนวคิดและเปาหมาย
การนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติการผลิตสื่อในวิชาตางๆ และโครง
งานรายบุคคล กิจกรรมการศึกษาเหลานี้จะชวยเสริมทักษะการ
สื่อสาร การแกปญหา การคิดอยางสรางสรรค การเลือกใชขอมูล
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการสรางพฤติกรรมการ
เรียนรูตลอดชีวิต
16 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561
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ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
Bachelor of Technology Program in Medical Educational Technology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร)
Bachelor of Technology (Medical Educational Technology)

ผลลัพธการเร�ยนรู
ที่คาดหวังของหลักสูตร

[Expected

Learning
Outcomes]

ชื่อยอ ทล.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร)
B.Tech. (Medical Educational Technology)

ความสําคัญ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหลักสูตรที่มุงในการผลิต
บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการทางการแพทยใน
สถาบันและองคกรตางๆ สนองตอบตอความตองการสื่อทางการศึกษาทางดาน
การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีมาตรฐานและทันสมัยของบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุข ซึ่งเปนกลุมวิชาชีพสําคัญในการแกไขปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ของประเทศ ดวยความกาวหนาและการพัฒนาอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีของสื่อสาร
สนเทศ และเทคโนโลยีทางดานการแพทย ประกอบกับการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ
ใหไดมาตรฐานระดับสากลของสถาบันตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่มี
เปาหมายในการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ รวมถึงการมุง เนนในการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานการศึกษา ทําใหวชิ าชีพทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรซงึ่ เปน
บุคลากรกลุมหนึ่งที่อยูในระบบบริการทางการแพทยและแพทยศาสตรศึกษามีความ
สําคัญมากขึ้น
หลักสูตรฯ จึงไดถูกพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยใหมีการบูรณาการ
และประยุกตองคความรูพ นื้ ฐานทางดานการแพทยกบั เทคโนโลยีสาํ หรับการสรางสรรค
สื่อและสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ จริยธรรมในวิชาชีพ
และความพรอม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถาบันหรือหนวยงาน
ทางการแพทยและการสาธารณสุข

18 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

ELO 2556

ผลลัพธการเร�ยนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรฯ ไดกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังไววา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการ
ศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรแลวจะมี
ความสามารถดังนี้

ผลลัพธการเร�ยนรูท คี่ าดหวังของหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาว�ชาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร (หลักสูตรป 2556)

ELO1 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาขอมูล รวบรวม และนําเสนอไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพทั้ ง ในการพู ด การฟ ง และการเขี ย นทั้ งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ
ELO2 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎระเบียบขององคกร ไมละเมิดลิขสิทธิ์
ผลงานผูอื่น และมีจิตสํานึกตอสังคม
ELO3 เชือ่ มโยงความรูพ นื้ ฐานทางดานการแพทย วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ELO4 ประยุกตใชทกั ษะการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะ
ความเปนผูนําและความรับผิดชอบตอสวนรวม
ELO5 เลือกและวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และเพื่อการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร
ELO6 ประเมินความรู และทักษะที่เหมาะสมเพื่อนํามาแกไขปญหาโดยใชความคิด
สรางสรรคดานการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทยเ
ELO7 บูรณาการความรูท างดานวิทยาศาสตรการแพทยขนั้ พืน้ ฐาน วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ศิลปะ และเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาสื่อ
ELO8 ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาทั้งในดานการแพทย วิทยาศาสตร
สุขภาพ และแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ผลลัพธการเร�ยนรูท คี่ าดหวังของหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาว�ชาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร (หลักสูตรป 2560)

ELO 2560

ELO1 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการ
ผลิตสื่อ
ELO2 ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานในกระบวนการผลิตสื่อ เพื่อใหไดมา
ซึ่งแหลงขอมูลการศึกษาทางการแพทยที่มีคุณภาพสูง
ELO3 ผลิตสื่อการศึกษาสําหรับการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
การแพทย โดยใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ELO4 สรางสรรคงานตนแบบภาพประกอบทางชีววิทยาและการแพทย สําหรับใชตพี มิ พ
ในตําราและสื่ออื่นๆ ตามความตองการของการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
การแพทย
ELO5 สรางสรรคตน แบบหุน จําลองไดตามความตองการของการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และการแพทย
ELO6 ประเมินสถานการณการแพทยที่ซับซอน เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการผลิตสื่อสําหรับ
ใชงานในการใหการรักษาของแพทยและการศึกษาทางการแพทย
ELO7 ใชทกั ษะการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพดวยการพูด ฟง และเขียน เพือ่ การนําเสนอ
แบงปนความรู แลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลอื่น
ELO8 ประยุกตใชทักษะการทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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ผลลัพธการเร�ยนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ป 2556
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ตารางแสดงว�ธกี ารสอน และว�ธกี ารประเมินผล เพ�่อประเมินผลลัพธการเร�ยนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
ผลลัพธการเร�ยนรู
ที่คาดหวังของหลักสูตร

กลยุทธการสอน

ว�ธีการประเมินผล

ผลลัพธการเร�ยนรู
ที่คาดหวังของหลักสูตร
างสรรคตนแบบหุนจําลองได
5 สรตามความต
องการของการศึกษา

ชั้นป 2-3
การสอนแบบทางตรง (Direct Instructional Strategy) โดย
วิธกี ารบรรยายและสาธิตขัน้ ตอนสรางหุน จําลอง, มอบหมาย
งานบุคคล/งานกลุม
การสอนแบบทางออม (Indirect Instructional Strategy)
โดยศึกษาคนควา สืบคนความรูดวยตนเองเพื่อมุงเนนความ
เขาใจ และการประยุกตใช ชั้นป 4 *
การสอนแบบอิสระ (Independent Instructional Strategy)
เนนการนําไปประยุกตใช โดยการจัดทําโครงงานสวนบุคคล
และการฝกประสบการณ

ชั้นป 2-3
- ประเมินการประยุกตความรู
และทักษะจากผลงาน (รายงาน/
ชิ้นงาน) และการนําเสนอ

น สถานการณ ก ารแพทย
6 ประเมิ
ที่ซับซอนเพ�่อให ไดมาซึ่งว�ธีการ

ชั้นป 2-4
การสอนแบบทางออม (Indirect Instructional Strategy)
โดยมุง เนนการใชความคิดในระดับสูง (Higher-order Thinking)
ไดแก การคิดวิเคราะห และการแกปญ หา (ProblemSolving) ทั้งจากงานที่ไดรับมอบหมาย และ ในสถานการณ
จาลองที่จัดขึ้น
ชั้นป 4
การสอนแบบอิสระ (Independent Instructional Strategy)
เนนการนําไปประยุกตใช โดยการจัดทําโครงงานสวนบุคคล
และการฝกประสบการณ

ชั้นป 2-4
- ประเมินจากผลงาน (รายงาน/
ชิ้นงาน)
- สังเกตการทํางานในชั้นเรียน
- การนําเสนอขอมูล แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ชั้นป 4
- ประเมินผลการฝกประสบการณ
- ประเมินผลจากโครงงานรายบุคคล

่ อ สารอย า งมี
7 ใชประสิทั ก ทษะการสื
ธิ ภ าพ ด ว ยการพ� ด

ชั้นป 1-4
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Instructional
Strategy) โดยการจัดใหมกี ารอภิปรายกลุม จัดกิจกรรมกลุม
ยอย และการนําเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การสอนแบบทางตรง (Direct Instructional Strategy) โดย
วิธีมอบหมายงานบุคคล/งานกลุม

ชั้นป 1-4
- ประเมินผลจากกิจกรรมกลุม และ
การนํ า เสนอข อ มู ล แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น

ก ต ใช ทั ก ษะการทํ า งาน
8 ประยุ
ร ว มกั น เพ�่ อ พั ฒ นาภาวะผู นํ า

ชั้นป 1-4
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Instructional
Strategy) โดยการจัดใหมีการอภิปรายกลุม และการจัด
กิจกรรมกลุมยอย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- โครงการนิ ท รรศการแสดงผลงานนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
แพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการ “คายเด็กวิทยฯ หัวใจศิลป”

ชั้นป 1-4
- ประเมิ น ผลจากการสั ง เกต
พฤติกรรมในการทํากิจกรรมกลุม
- ประเมินจากผลงานกลุม
(รายงาน/ชิ้นงาน)

ง่ จรรยาบรรณว�ชาชีพ
1 แสดงออกซึ
และความรับผ�ดชอบตอสังคมใน

ชั้นป 1-4
กําหนดกฎระเบียบ และแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา
ตามขอบังคับหลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
ชั้นป 2-4
บรรยายหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การอางอิง และการ
เคารพสิทธิของผูอื่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหวางการ
เรียนการสอน ทัง้ ภาคบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ และกิจกรรมการเรียนรู

ชั้นป 1-4
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
ชั้นป 2-4
- ประเมินจากผลงาน (รายงาน/ชิน้ งาน)
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรม
การแสดงออกและการมีสวนรวม
ระหวางการเรียนการสอน/กิจกรรม

กต ใชความรูว�ทยาศาสตร
2 ประยุ
ขั้ น พ�้ น ฐานในกระบวนการผลิ ต

ชั้นป 1-3
การสอนแบบทางตรง (Direct Instructional Strategy) มุง เนน
การเรียนรูร ะดับความเขาใจ โดยการบรรยาย, การถามตอบ, การ
มอบหมายงานบุคคล/งานกลุม และการสอนแบบทางออม (Indirect Instructional Strategy) โดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ชั้นป 2-3
การสอนแบบทางตรง (Direct Instructional Strategy) มุง
เนนการประยุกตความรู โดยฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และ
มอบหมายงาน

ชั้นป 1-3
- ประเมินความเขาใจ จากการ
สอบขอเขียน และการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมินการประยุกตความรูจาก
ผลงาน (เอกสาร/รายงาน/ชิน้ งาน)

ชั้นป 1-4
การสอนแบบทางตรง (Direct Instructional Strategy) โดย
วิ ธี ก ารบรรยาย-สาธิ ต กระบวนการและวิ ธี ใ นการผลิ ต สื่ อ ,
มอบหมายงานบุคคล/กลุม
การสอนแบบทางออม (Indirect Instructional Strategy) โดย
ศึกษาคนควา สืบคนความรูดวยตนเองเพื่อมุงเนนความเขาใจ
และการประยุกตใช
การสอนแบบเนนประสบการณ (Experiential Instructional
Strategy) เพื่อเสริมความเขาใจ โดยการจัดการศึกษาดูงาน

ชั้นป 1-4
- ประเมินความเขาใจจากการสอบ
ขอเขียน สอบปฏิบัติ และการนํา
เสนอ
- ประเมินการประยุกตความรูจาก
ผลงาน (เอกสาร/รายงาน/ชิ้นงาน)

กระบวนการผลิตสื่อ

สื่อ เพ�่อให ไดมาซึ่งแหลงขอมูล
การศึ ก ษาทางการแพทย์ ท ี ่ ม ี
คุณภาพสูง

ตสือ่ การศึกษาสําหรับการเร�ยน
3 ผลิการสอนทางด้
านวิทยาศาสตร์

สุ ข ภาพและการแพทย์ โดยใช้
เคร�อ่ งมือและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม

4
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ชั้นป 1-3
การสอนแบบทางตรง (Direct Instructional Strategy) โดย
วิธีการบรรยาย การสาธิตกระบวนการสรางสรรคชิ้นงาน, มอบ
หมายงานบุคคล
การสอนแบบทางออม (Indirect Instructional Strategy) โดย
ศึกษาคนควา สืบคนความรูดวยตนเองเพื่อมุงเนนความเขาใจ
และการประยุกตใช
ชั้นป 4 *
การสอนแบบอิสระ (Independent Instructional Strategy)
เนนการนําไปประยุกตใช โดยการจัดทําโครงงานสวนบุคคล และ
การฝกประสบการณ

ผลิ ต สื่ อ สาหรั บ ใช ง านในการให
การรั ก ษาของแพทย์ แ ละการ
ศึกษาทางการแพทย

ฟ� ง และเข� ย นเพ�่ อ การนํ า เสนอ
แบงปนความรู แลกเปลี่ยนขอมูล
กับบุคคลอื่น

ชั้นป 4
การสอนแบบอิสระ (Independent Instructional Strategy)
เนนการประยุกตใช โดยการจัดทําโครงงานสวนบุคคล และการ
ฝกประสบการณ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- โครงการประชุมวิชาการความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
ศึกษาแพทยศาสตร
สร า งสรรค ง านต น แบบ ภาพ
ประกอบทางชีวว�ทยาและการแพทย
สํ า หรั บ ใช ตี พ� ม พ ในตํ า ราและ
สื่ออื่นๆ ตามความตองการของ
การศึกษาดานว�ทยาศาสตรและ
การแพทย

ดานว�ทยาศาสตร และการแพทย

ชั้นป 1-3
- ประเมินการประยุกตความรู
จากการสอบปฏิ บั ติ ผลงาน
(เอกสาร/รายงาน/ชิ้นงาน) และ
การนําเสนอ

และการทํ า งานเป น ที ม ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธการสอน

ว�ธีการประเมินผล
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สาระการเร�ยนรูที่เกี่ยวของของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร เปนหลักสูตรทีม่ กี ารเรียนการสอน
เกีย่ วกับการสรางหรือผลิตสือ่ ชนิดตางๆ สําหรับนําไปใชเพือ่ การเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย
ยังรวมไปถึงการผลิตสื่อเชิงสรางสรรค เพื่อการเผยแพรหรือเพื่อการโฆษณาทั่วไป เสมือนการผสมผสาน
ระหวางสาขาวิชาดานศิลปกรรม ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานนิเทศศาสตร และดานวิทยาศาสตรการ
แพทย โดยประเภทสื่อที่ศึกษา จะครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ไดแก ภาพวาด ภาพถาย คอมพิวเตอร วีดิทัศน
และหุน จําลอง การทีน่ กั ศึกษาไดเรียนเกีย่ วกับสือ่ หลายๆ ชนิดนัน้ ทางหลักสูตรจะเนนใหนกั ศึกษาทุกคน
ปฏิบตั งิ านไดจริง ทําใหบณ
ั ฑิตทีจ่ บออกไปจากหลักสูตร มีโอกาสในการประกอบอาชีพทํามากขึน้ อีกดวย
หลักสูตรฯ มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการผลิต และการพัฒนาสื่อประเภทตางๆ ที่ใชในการศึกษา
ทางการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ การศึกษาทั่วไป และการโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งเปนการผสม
ผสานความรูหลากหลายศาสตร ไมวาจะเปน ดานศิลปะ ดานเทคโนโลยี การศึกษา องคความรูทางการ
แพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ อีกทั้งหลักสูตรยังเนนให นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานไดจริง เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต
• ว�ชาพ�้นฐาน (การศึกษาทั่วไป)
การศึกษาทัว่ ไปจะมีการจัดการเรียนการสอนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในชัน้ ปที่ 1 ไดแก กลุม
ภาษาศาสตร กลุม สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นอกจากนีย้ งั มีกลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่
จําเปนในการศึกษาของคณะในชัน้ ปตอ ไป ไดแก แนวคิดเชิงคณิตศาสตรสามัญและการประยุกต ชีววิทยา
เชิงบูรณาการ และเคมีทั่วไป
• ว�ชาว�ทยาศาสตรการแพทย
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิทยาศาสตรทางการแพทยที่มีความจําเปนตอการสรางสรรคสื่อทางการ
ศึกษา ไดแก กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและ
วิทยาภูมิคุมกัน เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใขสําหรับการผลิตสื่อ
แขนงตางๆ ในวงการแพทยไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
• เทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสาร และสื่อเพ�่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ศึกษาเกีย่ วกับประวัตคิ วามเปนมา พืน้ ฐานการใชภาษา ตลอดจนการสือ่ สารสําหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ซึ่งเปนกระบวนการในการนําสื่อไปใชใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพ

- การวาดภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับการวาดภาพทั่วไปขั้นพื้นฐาน การวาดภาพสีนํา การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา และ
ทางการแพทย การวาดภาพการตูน และสตอรีบอรด เพื่อนําไปใชประโยชนในการผลิตสื่อทางวิชาการ
และสื่อทั่วไป

- คอมพ�วเตอร มัลตมีเดีย

ศึกษาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบกราฟก งานตกแตงภาพ งานออกแบบสื่อสิ่ง
พิมพ และสื่อสังคมออนไลน สําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา งานสรางภาพเคลื่อนไหว งานมัลติมีเดีย
และการใชงานระบบเครือขายสารสนเทศ

- การถายภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับการถายภาพทั่วไป การถายภาพบุคคลในสตูดิโอ การถายภาพผลิตภัณฑเพื่อการโฆษณา
การถายภาพผานกลองจุลทรรศน การถายภาพทางการแพทยและทางนิติวิทยาศาสตร

- ว�ดิทัศน

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในผลิตสื่อวีดิทัศน ไดแก การเขียนบทวีดิทัศน การสรางสตอรีบอรด การถาย
ทําและการตัดตอวีดิทัศน การสรางสรรควีดิทัศนเชิงสารคดี

- หุนจําลอง

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางสื่อในรูปแบบหุนจําลอง ตั้งแตการปนรูปเพื่อสรางตนแบบ ไปจนถึงการ
หลอแบบดวยปูนปลาสเตอร ยางซิลิโคน ยางพารา และเรซิ่น
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โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร

แนวคิดการออกแบบ

(Programme Structure and Content)
โครงสรางการศึกษาของหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษารหัส 60xxxxx เปนตนไป)
ใชเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป การศึกษา และใหศึกษาตลอดหลักสูตรอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา

หมวดว�ชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
2. วิชาที่หลักสูตรกําหนด
2.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 กลุมวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดว�ชาชีพ/ว�ชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
1.1 รายวิชาศิลปะพื้นฐาน
1.2 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
เทคโนโลยีการศึกษา
2. กลุมวิชาชีพวิชาเฉพาะ
2.1 รายวิชาวาดภาพทางวิทยาศาสตรและการแพทย
2.2 รายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตสื่อ
2.3 รายวิชาถายภาพ
2.4 รายวิชาวีดิทัศน
2.5 รายวิชาหุน
2.6 รายวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร

หมวดว�ชาเลือกเสร�

26 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

30

หนวยกิต

16
7
9
14
4
8
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

102 หนวยกิต
37
11
26

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

65
9
12
11
8
11
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6

หนวยกิต

ป 4 บูรณาการความรูว ท� ยาศาสตร

โครงสรางรายว�ชาของ
หลักสูตร ตั้งแตป 1 - 4

การแพทย และทักษะการผลิตสือ่

ประสบการณฝกงาน

ป 3 ศึกษาพ�้นฐานว�ทยาศาสตร

การแพทย ฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีและการผลิตสื่อ

ป 2 ศึกษาพ�้นฐานว�ทยาศาสตร

การแพทย ฝกทักษะศิลปะ
การออกแบบ และการผลิตสือ่

ป 1 ศึกษาความรูทั่วไป และฝก

ทักษะการวาดภาพพ�้นฐาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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รายว�ชาและความเชื่อมโยงของเนื้อหา
ระหวางรายว�ชาในหลักสูตรฯ ตั้งแตชั้นปที่ 1-4

General Education Courses
MUGE 101
MUGE 103
LATH 100
LAEN 103
MUGE 102
SCBI 109
SIET 103
SIET 104
SIET 130
SIET 131

General Education for Human Development
Arts and Sciences for Human Development
Art of Using Thai Language in Communication
English Level 1 - 4
Social Studies for Human Development
Integrated Biology
Foundations of Art
Color in Art
Basic Computer
Foundation of Computer Arts

Art Foundation
SIET 100
SIET 101
SIET 203
SIET 204
SIET 409
28 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

Basic Drawing
Still Life Drawing
Basic Painting
Watercolor Techniques
Cartoon Drawing (Elective)

Basic Health Science and Educational Technology
SIET 317
SIET 316
SIET 214
SIET 313
SIET 314
SIET 111
SIET 215
SIET 216
SIET 219
SIET 110

Basic Microbiology, Parasitology and Immunology
Basic Pathology
Language for Medical Education Technology
Communication Technology for Medical Education
Statistics and Research Methodology
General Chemistry
Anatomy for Medical Education Technology
Physiology for Medical Education Technology
Basic Histology
Introduction to Education Technology

Drawing and Illustration Model Making
SIET 223 Human Drawing
SIET 325 Biological Illustration
SIET 326 Medical Illustration

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรฯ มีการออกแบบใหนักศึกษาไดเรียนวิชาพื้นฐานความรูทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพตัง้ แตชน้ั ปท่ี 1 และผาน
ประสบการณการเรียนรูท กั ษะเฉพาะทาง ในปท่ี 2 - ปท่ี 4 โดยทีน่ กั ศึกษาจะไดเรียนความรูทั่วไปและความรูเฉพาะทางที่เปนพื้นฐานของการฝกทักษะ
ตามลําดับอยางเปนระบบ เพื่อใหไดความรูและทักษะที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฯ มุงเนนการผลิตสื่อการสอนดวยทักษะผลิตสื่อเฉพาะทางหลายประเภท ไดแก ทักษะการวาด การถายภาพ
มัลติมเี ดีย เว็บไซต การออกแบบกราฟก การผลิตหุน จําลอง การผลิตวีดทิ ศั น ซึง่ ตองบูรณาการกับความรูพ นื้ ฐานและความรูเ ฉพาะทางดานเทคโนโลยี
การศึกษาและวิทยาศาสตรการแพทย
แผนภูมินี้แสดงใหเห็นความสอดคลองของรายวิชาตลอดหลักสูตรฯ ที่นักศึกษาสามารถทราบแนวทางการศึกษาเพื่อบูรณาการองคความรู
และทักษะจากพื้นฐานไปสูการปฏิบัติงานขั้นสูงที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการของรายวิชาทั้ง 4 ชั้นป ตลอดหลักสูตรฯ

Computer Multimedia
SIET 431
SIET 438
SIET 439
SIET 336
SIET 333
SIET 332
SIET 232

Social Media Development for Medical Education Technology
Digital Photographic Retouching (Elective)
Digital 3D Modeling (Elective)
Interactive Multimedia for Medical and Health Science
Medical Media Design for Mobile Devices
Animation Production for Medical and Health Science
Publication Design for New Media

Photography
SIET 242
SIET 243
SIET 342
SIET 343
SIET 449

Principle of Photography
Studio Photography
Basic Medical Photography
Clinical Photography
Advertising Photography (Elective)

Video Making

Integration of Skills in
Medical Education Technology

SIET 474 Medical Media for Advertising and Public Relations
SIET 476 Individual Project: Research and Development
in Medical Education Technology
SIET 478 Experiences in Medical Education Technology

SIET 251 Basic Videography
SIET 252 Video Script Writing and
Storyboard Illustration
SIET 354 Video Production
SIET 459 Documentary Making (Elective)

Model Making
SIET 362
SIET 260
SIET 262
SIET 360

Medical Model
Basic Sculpture
Original Model Making
Molding and Casting
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET

29

แผนการศึกษาชั้น ป 1

แผนการศึกษาชั้น ป 1

(ภาคการศึกษาที่ 1)

(ภาคการศึกษาที่ 2)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย #๑
General Education for Human Development

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย #๑
General Education for Human Development

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย #๑
Social Studies for Human Development

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย #๑
Social Studies for Human Development

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย #๑
Arts and Sciences for Human Development

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย #๑
Arts and Sciences for Human Development

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

วทชว ๑๐๙
SCBI 109

ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
Integrated Biology

๓ (๓ - ๐ - ๖)
3 (3 - 0 - 6)

ศรทศ ๑๐๑
SIET 101

การวาดภาพหุนนิ่ง
Still Life Drawing

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๑๐๐
SIET 100

การวาดภาพขั้นพื้นฐาน
Basic Drawing

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๑๐๔
SIET 104

สีในงานศิลปะ
Color in Art

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๑๐๓
SIET 103

พื้นฐานศิลปะ
Foundations of Art

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๑๑๑
SIET 111

เคมีทั่วไป
General Chemistry

๓ (๓ - ๐ - ๖)
3 (3 - 0 - 6)

ศรทศ ๑๑๐
SIET 110

บทนําเทคโนโลยีการศึกษา
Introduction to Education Technology

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๑๓๐
SIET 130

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
Basic Computer

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๑๓๑
SIET 131

พื้นฐานคอมพิวเตอรสําหรับงานศิลปะ
Foundations of Computer Arts

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #๑
Art of Using Thai Language in Communication

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #๑
Art of Using Thai Language in Communication

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศศภอ xxx
LAEN xxx

ภาษาอังกฤษ (๑ รายวิชาจากกลุม ศศภอ ๑๐๔ และ ๑๐๖) #๒
English Level (1 course from LAEN 104 และ 106)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศศภอ xxx
LAEN xxx

ภาษาอังกฤษ (๑ รายวิชาจากกลุม ศศภอ ๑๐๓ และ ๑๐๕) #๒
English Level (1 course from LAEN 103 and 105)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

xxxx
xxxx

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป #๓
General education course

๒ (x - x - x)
2 (x - x - x)

รวมหนวยกิต

๒๒ หนวยกิต#๔
22 Credits

#๑ หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยเรียนตอเนื่องตลอดปการศึกษา และประมวลผลการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
#๒ หมายถึง รายวิชาที่ใหเลือกลงทะเบียนเพียง ๑ รายวิชาตามผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถ
#๔ หมายถึง จานวนหนวยกิตที่รวมหนวยกิตของรายวิชาที่ตองเรียนตลอดปการศึกษาอีกประมาณ ๕ หนวยกิต
รายวิชาที่อยูในแถบสีเทาเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเขาเรียนทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยใหลงทะเบียนและนําหนวยกิตมาคํานวณรวมในภาคเรียนที่ ๒
*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html
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xxx
xxx

รวมหนวยกิตอยางนอย

๑๘ หนวยกิต#๔
18 Credits

#๑ หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยเรียนตอเนื่องตลอดปการศึกษา และประมวลผลการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
#๒ หมายถึง รายวิชาที่ใหเลือกลงทะเบียนเพียง ๑ รายวิชาตามผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถ
#๓ หมายถึง รายวิชาที่ใหเลือกลงทะเบียนจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ใหไดหนวยกิตรวมอยางนอย ๒ หนวยกิต
#๔ หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่ไมรวมหนวยกิตของรายวิชาที่ตองเรียนตลอดปการศึกษาอีกประมาณ ๕ หนวยกิต
รายวิชาที่อยูในแถบสีเทาเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเขาเรียนทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยใหลงทะเบียนและนําหนวยกิตมาคํานวณรวมในภาคเรียนที่ ๑
*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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แผนการศึกษาชั้น ป 2

แผนการศึกษาชั้น ป 2

(ภาคการศึกษาที่ 1)

(ภาคการศึกษาที่ 2)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ศรทศ ๒๐๓
SIET 203

การวาดภาพสีขั้นพื้นฐาน
Basic Painting

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๒๐๔
SIET 204

เทคนิคสีนํา
Watercolor Techniques

๓ (๑ - ๔ - ๔)
3 (1 - 4 - 4)

ศรทศ ๒๑๔
SIET 214

ภาษาสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
Language for Medical Education Technology

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๒๑๖
SIET 216

สรีรวิทยาสําหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
Physiology for Medical Education Technology

๒ (๒ - ๐ - ๔)
2 (2 - 0 - 4)

ศรทศ ๒๑๕
SIET 215

กายวิภาคศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
Anatomy for Medical Education Technology

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๒๑๙
SIET 219

จุลกายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Histology

๒ (๒ - ๐ - ๔)
2 (2 - 0 - 4)

ศรทศ ๒๒๓
SIET 223

การวาดภาพคน
Human Drawing

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๒๓๒
SIET 232

การออกแบบสิ่งพิมพสําหรับสื่อสมัยใหม
Publication Design for New Media

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๒๔๒
SIET 242

หลักการถายภาพ
Principle of Photography

๔ (๒ - ๔ - ๖)
4 (2 - 4 - 6)

ศรทศ ๒๔๓
SIET 243

การถายภาพในสตูดิโอ
Studio Photography

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๒๕๑
SIET 251

วีดิทัศนขั้นพื้นฐาน
Basic Videography

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๒๕๒
SIET 252

การเขียนบทวีดิทัศนและการวาดภาพประกอบสตอรี่บอรด
Video Script Writing and Storyboard Illustration

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๒๖๐
SIET 260

ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน
Basic Sculpture

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๒๖๒
SIET 262

การสรางหุนตนแบบ
Original Model Making

๓ (๑ - ๔ - ๔)
3 (1 - 4 - 4)

รวมหนวยกิต

*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html
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๒๐ หนวยกิต
20 Credits

รวมหนวยกิต

๑๗ หนวยกิต
17 Credits

*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html
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แผนการศึกษาชั้น ป 3

แผนการศึกษาชั้น ป 3

(ภาคการศึกษาที่ 1)

(ภาคการศึกษาที่ 2)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ศรทศ ๓๑๓
SIET 313

เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับการศึกษาทางการแพทย
Communication Technology for Medical Education

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๓๑๖
SIET 316

พยาธิวิทยาพื้นฐาน
Basic Pathology

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๓๑๔
SIET 314

สถิติและวิธีวิจัย
Statistics and Research Methodology

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๓๑๗
SIET 317

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
Basic Microbiology, Parasitology and Immunology

๔ (๓ - ๒ - ๗)
4 (3 - 2 - 7)

ศรทศ ๓๒๕
SIET 325

การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา
Biological Illustration

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๓๒๖
SIET 326

การวาดภาพประกอบทางการแพทย
Medical Illustration

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๓๓๒
SIET 332

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
Animation Production for Medical and Health Science

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๓๓๖
SIET 336

มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธเพื่อการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒ (๑ - ๒ - ๓)
Interactive Multimedia for Medical and Health Science
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๓๓๓
SIET 333

การออกแบบสื่อทางการแพทยสําหรับอุปกรณพกพา
Medical Media Design for Mobile Devices

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๓๔๓
SIET 343

การถายภาพทางคลินิก
Clinical Photography

๓ (๑ - ๔ - ๔)
3 (1 - 4 - 4)

ศรทศ ๓๔๒
SIET 342

พื้นฐานการถายภาพทางการแพทย
Basic Medical Photography

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๓๖๒
SIET 362

หุนทางการแพทย
Medical Model

๓ (๑ - ๔ - ๔)
3 (1 - 4 - 4)

ศรทศ ๓๕๔
SIET 354

การผลิตวีดิทัศน
Video Production

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๓๖๐
SIET 360

การสรางแมพิมพและการหลอแบบ
Molding and Casting

๓ (๑ - ๔ - ๔)
3 (1 - 4 - 4)
รวมหนวยกิต

*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html
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รวมหนวยกิต

๑๘ หนวยกิต
18 Credits

๒๐ หนวยกิต
20 Credits

*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html
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แผนการศึกษาชั้น ป 4

แผนการศึกษาชั้น ป 4

(ภาคการศึกษาที่ 1)

(ภาคการศึกษาที่ 2)

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
ศรทศ ๔๓๑
SIET 431

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลนเพื่องานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
Social Media Development for Medical Education Technology

๓ (๒ - ๒ - ๕)
3 (2 - 2 - 5)

ศรทศ ๔๗๔
SIET 474

สื่อทางการแพทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
Medical Media for Advertising and Public Relations

๒ (๑ - ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)

ศรทศ ๔๗๖

โครงงานรายบุคคล: การวิจัยและพัฒนางาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร #๑
Individual Project: Research and Development in
Medical Education Technology

๓ (๐ - ๙ - ๓)

SIET

476

ศรทศ xxx
SIET xxx

3 (0 - 9 - 3)

วิชาเลือกเสรี #๕
Electives

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
ศรทศ ๔๗๖
SIET

476

ศรทศ ๔๗๘
SIET 478

โครงงานรายบุคคล: การวิจัยและพัฒนางาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร #๑
Individual Project: Research and Development
in Medical Education Technology

๓ (๐ - ๙ - ๓)

ประสบการณเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
Experiences in Medical Education Technology

๙ (๐ - ๒๗ - ๙)
9 (0 - 27 - 9)

รวมหนวยกิต

๖ (x - x - x)
6 (x - x - x)
รวมหนวยกิต

3 (0 - 9 - 3)

๙ หนวยกิต
9 Credits

๑๔ หนวยกิต
14 Credits

วิชาเลือกเสรี
ศรทศ ๔๐๙

วาดภาพการตูน

๒ (๑ - ๒ - ๓)

ศรทศ ๔๓๘

การตกแตงภาพถายดิจิตอล

๒ (๑ - ๒ - ๓)

ศรทศ ๔๓๙

การสรางแบบจําลองดิจิตอล ๓ มิติ

๒ (๑ - ๒ - ๓)

ศรทศ ๔๔๙

การถายภาพสําหรับการโฆษณา

๒ (๑ - ๒ - ๓)

ศรทศ ๔๕๙

การทําสารคดี

๒ (๑ - ๒ - ๓)

#๑ หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยเรียนตอเนื่องตลอดปการศึกษา และประมวลผลการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
#๕ หมายถึง รายวิชาที่ใหเลือกลงทะเบียนจากหมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาที่อยูในแถบสีเทาเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเขาเรียนทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยใหลงทะเบียนและนําหนวยกิตมาคํานวณรวมในภาคเรียนที่ ๑

#๑ หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยเรียนตอเนื่องตลอดปการศึกษา และประมวลผลการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
#๕ หมายถึง รายวิชาที่ใหเลือกลงทะเบียนจากหมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาที่อยูในแถบสีเทาเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเขาเรียนทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยใหลงทะเบียนและนําหนวยกิตมาคํานวณรวมในภาคเรียนที่ ๑

*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html

*สามารถ Download แผนการสอนของรายวิชาไดที่ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/index.html
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คําอธิบายรายว�ชา

๑.๑.๒ กลุมว�ชาภาษา ๙ หนวยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #๑ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

๑. หมวดว�ชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ศิลปะการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในดานการพูด การฟง การอาน
การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม

๑.๑ ว�ชาที่มหาว�ทยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุมว�ชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๗ หนวยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย #๑ ๒ (๑ - ๒ - ๓)

MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ/
สถานการณ/ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือ
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ/สถานการณ เพื่อคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และ
สังคมการประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading,
writing, and thinking skills for accurate and appropriate
communication.

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ #๒ ๓ (๒ - ๒ - ๕)
The meaning, signiﬁcance, and relation of General Education
to other vocational / speciﬁc subjects; the relation between
behavior and mentality; critical thinking; the qualiﬁcations of
ideal graduates; analysis of causes and consequences of events /
situations / problems; synthesis of solutions to, precautions
against, or improvements in those events / situations to
beneﬁt individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies.

LAEN 103 English Level 1 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : โครงสราง ไวยากรณ และศัพทภาษาอังกฤษในบริบททีเ่ กีย่ วของกับการใชภาษา
อังกฤษในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธในการอานบทความ การเขียน ในระดับ
ประโยค การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารใน
ชั้นเรียนระดับบทสนทนา

English structure, grammar and vocabulary in the context of
daily language use, dealing with integration in listening, speaking,
reading, and writing skills; reading strategies, sentence writing,
listening for the gist, pronunciation and classroom communication.

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ #๒ ๓ (๒ - ๒ - ๕)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย #๑ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการและทฤษฎีพนื้ ฐานทีเ่ กีย่ วของกับสถานการณ/เหตุการณ/ปญหาทีส่ าํ คัญ
ของสังคมไทย และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ/สถานการณ/
ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือแนวทางปรับปรุง
พัฒนาเหตุการณ/สถานการณ/เพื่อคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา

Basic principles and theory in relation to events/situations/
major problems of the Thai and global communities, for
example, evolution of civilization; important events in historical,
political and public administration systems; the economic and
health systems, etc.; analysis of causes and consequences
of events/situations/problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events/ situations
to beneﬁt individuals and their community; and the application
of knowledge to solve the problems of case studies.

มมศท ๑๐๐ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย #๑ (๑ - ๒ - ๓)

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : มนุษยภาพในอดีต ปจจุบนั และอนาคต เหตุการณ/สถานการณ/ปญหา เกีย่ วกับ
วิวฒ
ั นาการทีส่ าํ คัญทางดานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ/
สถานการณ/ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ/สถานการณเพื่อคุณประโยชนตอตนเอง
ผูอื่น และสังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา
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Humankind in the past, present and future; events/situations/
problems in relation to the evolution of the arts and sciences
in the Thai and global communities; concepts of the sufﬁciency
economy; analysis of causes and consequences of events/
situations/problems; synthesis of solutions to, precautions
against, or improvements in those events/situations to beneﬁt
individuals and their community; and the application of knowledge
to solve the problems of case studies.

LAEN 104 English Level 2 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : คาศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปจจุบัน
ทักษะการสนทนาในกลุม ยอย การทาบทบาทสมมติในสถานการณตา ง ๆ ทักษะ
การเขียนในระดับยอหนา และเนื้อหาการอานและการฟงเรื่องตางๆ

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social
language; essential communicative skills in small groups;
simulations in various situations; writing practice at a paragraph
level; and reading and listening from various sources.

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ #๒ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

LAEN 105 English Level 3 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : กลยุทธที่สําคัญในทักษะการใชภาษาทั้งสี่ การอานและการฟงจากแหลงตางๆ
การพูดในชีวติ ประจําวัน และการเขียนระดับยอหนาและเรียงความสัน้ ๆ รวมทัง้
ทักษะยอย คือ ไวยากรณ การออกเสียงและคาศัพท เนนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในชีวติ
ประจําวันและการอานเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก

Essential strategies for four language skills: reading and listening
from various sources, speaking in everyday use and writing at a
paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., grammar,
pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday
life and in academic reading and issues that enhance students
world knowledge.

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ #๒ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

LAEN 106 English Level 4 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝกอานขาว บทความวิจยั ความคิดเห็น
และเนื้ อ หาทางวิ ช าการเพื่ อ ความเข า ใจและคิ ด อย า งวิ เ คราะห จ ากแหล ง
ตางๆ โดยเนนประเด็นซึ่งชวยใหนักศึกษารูเกี่ยวกับสังคมโลก ฝกการฟงขาว
การบรรยายและสุนทรพจนจากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอรเน็ต การสนทนาใน
สถานการณตา งๆ รวมทัง้ การฝกพูดในทีช่ มุ ชน การนําเสนอและ การทําบทบาท
สมมุติ ฝกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชการอางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้
รวมทั้งการฝกทักษะยอย เชน ไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพทในบริบทที่
เหมาะสม

Integrating for English skills by practicing reading news, research
articles, commentary, and academic texts, for comprehension
and critical thinking, from various sources focusing on the issues
that enhance students’ world knowledge; listening to news,
lecture, and speech via multimedia and the Internet; making
conversations in various situations including speaking in public,
giving oral presentations and making simulations; and writing
essays in various types using citations and references; also
practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and
vocabulary used in appropriate context.

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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๑.๒ ว�ชาที่หลักสูตรกําหนด

๒. หมวดว�ชาชีพ/ว�ชาเฉพาะ ๑๐๒ หนวยกิต

๑.๒.๑ กลุมว�ชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๔ หนวยกิต

๒.๑ กลุมว�ชาพ�้นฐานว�ชาชีพ/ว�ชาเฉพาะ ๓๗ หนวยกิต

ศรทศ ๑๐๓ พื้นฐานศิลปะ ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 103 Foundations of Art 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : - ความเขาใจในงานวิจติ รศิลปจากการศึกษาเทคนิควิธี แนวคิด วัสดุ
และกระบวนการสรางสรรค สรางประสบการณเรียนรูในการวิจารณงานศิลปะ
การพัฒนาการรับรูง านศิลปะทางการมองเห็น การชืน่ ชมงานศิลปะ การแยกแยะ
งานศิลปรูปแบบตางๆ ฝกกระบวนการคิดสรางสรรคงานศิลปะ และการจัดวาง
องค ป ระกอบให เ กิ ด ความสมดุ ล ในงานศิ ล ปะโดยประยุ ก ต ใช ห ลั ก การ
องคประกอบศิลป

๒.๑.๑ รายว�ชาศิลปะพ�้นฐาน ๑๑ หนวยกิต
Understanding of the ﬁne arts through techniques, concepts,
materials, and creative processes. Creates learning experiences
in the arts criticism. Development of art perception via visual
awareness, art appreciation and categorization. Practices the
processes of creating artworks by applying the principles of art
composition to balance elements in the artworks.

ศรทศ ๑๐๔ สีในงานศิลปะ ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 104 Color in Art 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความเขาใจในหลักการของทฤษฎีสีที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ตางๆ ของสี วรรณะสี คานําหนักสี โครงสี และจิตวิทยาสี ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ
สําหรับการออกแบบและฝกปฏิบตั กิ ารใชสเี ชิงสรางสรรค การใชสสี อื่ ความหมาย
และการสือ่ สารเพือ่ งานกราฟก สิง่ พิมพ งานนําเสนอ รวมทัง้ นําเสนอผลงานและ
แนวคิดการออกแบบ

Understanding of the principles of color theory relating to
properties and characteristics of color, color wheel, color tone,
color perspectives and psychology of color which are essential
basis for design, and practices to use color for creative purposes.
The color used for interpretation and communication in graphic
design, publications, and presentations, also presentation of the
artworks and design concepts.

ศรทศ ๑๐๐ การวาดภาพขั้นพื้นฐาน ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 100 Basic Drawing 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความเขาใจในหลักการวาดภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ เทคนิคการวาดภาพ อุปกรณ และ
องคประกอบ นําหลักองคประกอบศิลปมาใชในการวาดภาพทีแ่ สดงออกถึงความ
เขาใจเรื่องสัดสวน รูปราง รูปทรง ระยะ ฝกใชอุปกรณวาดภาพวาดเสน กําหนด
นาหนักแสงเงา เพื่อสรางสรรคภาพวาดตามวัตถุตนแบบที่กําหนดให

Comprehensive introduction to understand principles of
basic drawing including drawing techniques, tools and
composition. Utilizes principles of art composition to draw pictures
represented the understanding of proportion, shapes, form,
and distance. Practices using drawing tools to draw lines as well
as to deﬁne light and shadows of the provided objects in the
drawing assignments.

ศรทศ ๑๐๑ การวาดภาพหุนนิ่ง ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 101 Still Life Drawing 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๐๐
Prerequisite : SIET 100
การนําความรูและทักษะของการวาดภาพขั้นพื้นฐาน มาใชกับการวาดภาพหุน
นิ่งที่มุงเนนความเขาใจในเรื่องพื้นผิววัตถุแตละชนิด เทคนิคการกําหนดแสงเงา
บนพืน้ ผิวของหุน นิง่ พัฒนาความชํานาญในการวาดภาพจากหุน ตนแบบ โดยฝก
วาดภาพหุนนิ่งตามวัตถุตนแบบและองคประกอบที่กําหนดให

The use of knowledge and skills in basic drawing to develop still
life drawing with emphasis on an understanding of the surfaces
of various objects. Techniques of deﬁning light and shadows
on the surfaces of still life objects. Develops the expertise in
drawing skills by practicing still life drawing from given objects
and components in assignments.

๑.๒.๒ กลุมว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๘ หนวยกิต
ศรทศ ๒๐๓ การวาดภาพสีขั้นพื้นฐาน ๓ (๒ - ๒ - ๕)

วทชว ๑๐๙ ชีววิทยาเชิงบูรณาการ ๓ (๓ - ๐ - ๖)

SCBI 109 Integrated Biology 3 (3 - 0 - 6)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : เซลลสิ่งมีชีวิตและหนาที่ พลังงานของชีวิต ยีนและพันธุกรรม พันธุศาสตรเชิง
โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ วิวัฒนาการ: การเปลี่ยนแปลง
ในชีวติ เมือ่ วันเวลาผานไป กําเนิดของชีวติ และวิวฒ
ั นาการจากเซลลชวี ติ หนึง่ เดียว
ไปเปนมนุษย ตนกําเนิดของสปชสี ใ หมและความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก
ปฏิสมั พันธของชีวติ และสิง่ แวดลอม ปญหาทางสิง่ แวดลอมและชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ

Living cells and their functions, energy of life, gene and heredity, molecular genetics, genetic engineering and biotechnology,
evolution: change in live over time, origin of life and evolution
from single-cell life to human beings, origin of new species and
biodiversity of life on earth, interaction of life and environment,
environmental problems and conservation biology.

ศรทศ ๑๓๐ คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 130 Basic Computer 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การฝกฝนและเรียนรูองคประกอบ ฮารดแวร ซอฟทแวร ระบบปฏิบัติการ
อินเทอรเน็ต อุปกรณรับสัญญาณเขาและสงสัญญาณออก ฝกใชและตรวจสอบ
รูปแบบของแฟมขอมูลของระบบคอมพิวเตอร นําเสนอและวิเคราะหเทคโนโลยี
การสือ่ สาร การประยุกตใชและทิศทางเทคโนโลยีระบบโครงขาย การสือ่ สารและ
สารสนเทศทางการแพทยในอนาคต

SIET 203 Basic Painting 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๐๐ และ ศรทศ ๑๐๑
Prerequisite : SIET 100 and SIET 101
การนําความรูและทักษะการวาดภาพพื้นฐานและวาดภาพหุนนิ่งมาพัฒนา
ตอยอดเพือ่ สรางสรรคงานวาดภาพสี เนนความเขาใจในเรือ่ งของความแตกตาง
ของสี การแสดงระยะดวยสี การผสมสี ฝกทักษะและเทคนิคการใชเครือ่ งมือวาด
ภาพสี ฝกวาดภาพสีโดยมีนําหนักแสงเงา การจัดองคประกอบภาพ และสราง
ชิ้นงานเขียนภาพสีจากหุนนิ่งและทิวทัศน

The use of knowledge and skills in basic drawing and still life
drawing for further improvement to create painting. Emphasis
on the comprehension in disparity of color, making color
differentiation to reﬂect distance of objects, color mixing. Practices
skills and techniques in painting tools use. Practices painting with
light and shadows, composition, and creates artworks from still
life objects and perspectives.

ศรทศ ๒๐๔ เทคนิคสีนํา ๓ (๑ - ๔ - ๔)
Hands-on practices and learning in the components, hardware,
software, operating system, internet, input signal and output
signal devices. Practices using and testing in data ﬁle formats of
the computer systems. Presents and analyzes communication
technologies. The application and current trends of network
communication. Information technologies in medicine in the future.

SIET 204 Watercolor Techniques 3 (1 - 4 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๐๓
Prerequisite : SIET 203
การนําความรูจากการวาดภาพสีขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชทักษะการวาดภาพ
กับสีนาํ โดยใชเทคนิคที่แตกตางกันในการระบายสีนาํ สําหรับภาพคนและสัตว
และภาพทิวทัศน มุงเนนพัฒนาทักษะความชํานาญขั้นสูงสําหรับการวาดภาพ
เหมือนจริง

The use of knowledge from basic painting applied to watercolor
painting skills by using different watercolor techniques for
human and animal, and perspectives paintings. Emphasizes the
improvement of professional expertise skills for realistic painting.

ศรทศ ๑๓๑ พื้นฐานคอมพิวเตอรสําหรับงานศิลปะ ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 131 Foundations of Computer Arts 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางสรรคงานศิลปะ เนนหลักการและ
การฝกฝนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อวาดภาพวัตถุชนิดเวคเตอร
ตกแตงภาพ และสรางภาพเคลือ่ นไหว ๒ มิติ เขาใจความแตกตางของไฟลกราฟก
ชนิดตางๆ คนควาขอมูลความรูใหมๆ เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมจากแหลง
ขอมูลในอินเตอรเน็ต และนําเสนอแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรียน
40 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

An introduction to the fundamentals of computer art. Emphasis
on basic principles and practices of computer art skills for vector
graphic object drawing, photo editing, and 2D animation making.
Understands types of graphic ﬁles. Explores up-to-date information related to technical knowledge of computer art software
from internet and sharing the knowledge in class.
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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๒.๑.๒. รายว�ชาพ�้นฐานว�ทยาศาสตรสุขภาพและ เทคโนโลยีการศึกษา ๒๖ หนวยกิต
ศรทศ ๑๑๐ บทนําเทคโนโลยีการศึกษา ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 110 Introduction to Education Technology 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลตอการศึกษา การรูดิจิทัล ทฤษฎี
การสื่อสารและการเรียนรู หลักจิตวิทยาการเรียนรู วิเคราะหแนวโนมและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา ประเภทของสื่อและการเลือกใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบผลิต และประเมิน
ผลสื่อการเรียนการสอน โดยเนนหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระเบียบที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์และ
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิผปู ว ย จรรยาบรรณการปฏิบตั งิ านดานสือ่ เทคโนโลยี
การศึกษาทางการแพทย สือ่ สารมวลชน และนําเสนอ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นชัน้ เรียน

Introduction to technology affecting education, Digital Literacy.
Theories of communication and learning. Psychology principles
of learning. Analysis of tendencies and evolutions of educational
technology. Types of media, and the selection of audiovisual
media for instruction. Processes of design, production, and
evaluation in instructional media, focusing on legal principles,
computer related crime, copyright regulations and intellectual
property law, patient rights, code of ethics for medical education
technology media, mass communication ethics, and exchanges
knowledge in classroom.

ศรทศ ๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓ (๓ - ๐ - ๖)

SIET 111 General Chemistry 3 (3 - 0 - 6)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักพื้นฐานทางเคมีซึ่งประกอบดวยเรื่อง โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ความ
สัมพันธของธาตุตางๆ ในตารางธาตุ สมดุลเคมี พีเอชและบัฟเฟอร คุณสมบัติ
ทางเคมีของนํา และสสารในสถานะตางๆ รวมทั้งฐานหลักสําคัญทางเคมีที่
เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ คือ ปฏิกิริยาในเซลลส่ิงมีชีวิต สารชีว
โมเลกุลตางๆ เทคนิคในการวิเคราะหเคมี และการสรางแบบจําลองระดับโมเลกุล

Fundamental principles of chemistry including structures of
atoms, chemical bonding, relationships of elements in periodic
table, chemical equilibrium, pH and buffer, chemical properties
of water, and states of matter. The chemical basis relating to
biological science: chemical reactions in living cell, biological
molecules, analytical techniques in chemistry, and molecular
modeling.

ศรทศ ๒๑๔ ภาษาสํ า หรั บ งานเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาแพทยศาสตร ๒ (๑ - ๒ - ๓)
SIET 214 Language for Medical Education Technology 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การใชภาษาและการใชคอมพิวเตอรสําหรับการคนควา รวบรวม วิเคราะห
สังเคราะห และนําเสนอขอมูลความรูในงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร ฝกแปลขอความภาษาอังกฤษดานออกแบบกราฟก ถายภาพ
ระบบโทรทัศนและวิดีโอพื้นฐานการแพทย รวมกิจกรรมกลุมระดมสมองเพื่อ
แปลบทความและนําเสนอในชั้นเรียน ฝกทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ

The use of language and computer for searching, compilation,
analysis, synthesis, and knowledge presentation related to
medical educational technologies. Practices English translation
in context of graphic design, photography, television and video
system, and basic medicine. Attends group brainstorming for
translating articles and giving presentation in classroom. Practices
listening and speaking skills.

ศรทศ ๒๑๕ กายวิภาคศาสตรสาํ หรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ๓ (๒ - ๒ - ๕)
SIET 215 Anatomy for Medical Education Technology 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๑
Prerequisite : Studied every subjects in the ﬁrst year
ความรูพ นื้ ฐานของรางกายมนุษยทเี่ นนคําศัพททางกายวิภาคศาสตร โครงสราง
ปกติของรางกายมนุษยในระดับทีม่ องเห็นดวยตาเปลา และการพัฒนาของรางกาย
มนุษยเพื่อการประยุกตใชในการสรางสรรคสื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ เนื้อหาสําคัญ เชน สวนประกอบ รูปราง ขนาด ตาแหนง และความ
สัมพันธของอวัยวะตางๆ จะศึกษาในเชิงระบบและตรวจสอบรายละเอียด
ในหองปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาโครงสรางของอวัยวะในหองปฏิบัติการและ
การฝกประยุกตใชประโยชนเพือ่ พัฒนาสือ่ การศึกษาทีเ่ กีย่ วของและการนําเสนอ

Basic knowledge of the human body with emphasis on anatomical
terminology, normal gross structures and development of the
human body for applying to allied health educational media
creation. Essential concepts such as components, shapes, size,
positions and relationship of organs studied based on systemic
approaches and laboratory investigations. Including organ’s
structure studies in laboratory and practicing in the application
of related educational media and presentation included.

ศรทศ ๒๑๖ สรีรวิทยาสําหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ๒ (๒ - ๐ - ๔)
SIET 216 Physiology for Medical Education Technology 2 (2 - 0 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๑๕
Prerequisite : SIET 215
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางานและการควบคุมหนาที่ของรางกายมนุษย
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบอวัยวะสําคัญ กลไก
การรักษาดุลยภาพ การประยุกตใชขอมูลสําหรับชีวิตประจําวันและเพิ่มพูน
ความรูเพื่อการศึกษาตอ
42 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561

Basic concepts of the functions and the control mechanisms
of the human body. Structure and function relationships of
organs in major organ systems, homeostasis. Applying the
acquired information for everyday use, and increases knowledge
for further studies.

ศรทศ ๒๑๙ จุลกายวิภาคศาสตรพื้นฐาน ๒ (๒ - ๐ - ๔)

SIET 219 Basic Histology 2 (2 - 0 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๑๕
Prerequisite : SIET 215
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางปกติของรางกายมนุษยในระดับที่ไมเห็นดวย
ตาเปลา เนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องเซลลวิทยา เนื้อเยื่อพื้นฐานของรางกาย
การจัดโครงสรางระดับเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบอวัยวะตางๆของมนุษย
คําศัพทเฉพาะ รวมทัง้ การใชกลองจุลทรรศน การนําเสนอขอมูลความรู และการ
ประยุกตความรูท เ่ี กีย่ วของกับสุขภาพเพือ่ การพัฒนาและการนําเสนอสือ่ การศึกษา

Introductory knowledge of microscopic structures of normal human
body including cytology, human body tissue fundamentals, histological organizations of organs in the human organ systems, speciﬁc
terminology, also use of microscope. Knowledge presentation, and
the application of allied health knowledge for development and
presentation of educational media.

ศรทศ ๓๑๓ เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับการศึกษาทางการแพทย ๒ (๑ - ๒ - ๓)
SIET 313 Communication Technology for Medical Education 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๑๔
Prerequisite : SIET 214
แนวคิด พัฒนาการ การประยุกตใช นวตกรรม ทิศทางของเทคโนโลยีการสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมสําหรับการศึกษาทางการแพทย ฝกปฏิบัติ
ประสบการณการเรียนรูเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานวิดีทัศนทางการ
แพทย วิเคราะหและนําเสนอเทคโนโลยีการสื่อสาร

Concepts, development, application, innovation, and current
trends of communication and information technologies for medical
education. Hand-on experiences and practices in telemedicine
technologies. Analysis and presentation of communication
technologies.

ศรทศ ๓๑๔ สถิติและวิธีวิจัย ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 314 Statistics and Research Methodology 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ระเบียบวิธวี จิ ยั จริยธรรมและแนวทางการวิจยั งานวิจยั เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
และรูปแบบผสม ฝกทบทวนวรรณกรรม ตัง้ สมมติฐานงานวิจยั กําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง วิเคราะหและแปลผลขอมูล ใชสถิติสําหรับการวิจัย เขียน
รายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย

Research methodology, ethics, and approaches. Qualitative,
quantitative, and mixed research. Practices in literature review,
formulating hypothesis, select target population and sample, data
analysis and interpretation, statistic for research, report writing
and presentation.

ศรทศ ๓๑๖ พยาธิวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 316 Basic Pathology 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๑๕, ศรทศ ๒๑๖ และ ศรทศ ๒๑๙
Prerequisite : SIET 215, SIET 216 and SIET 219
Causes, mechanisms and basic pathologic changes of cells and
สาเหตุ กลไก และการเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานทางพยาธิวทิ ยาของเซลลและเนือ้ เยือ่ tissues of the human body suffering from diseases. Pathology
ของรางกายเมื่อเกิดโรค พยาธิวิทยาของโรคตามระบบอวัยวะที่มีความสําคัญ of organ systems that are important and/or commonly found.
และ/หรือพบบอย

ศรทศ ๓๑๗ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน ๔ (๓ - ๒ - ๗)
SIET 317 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 4 (3 - 2 - 7)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๑๕, ศรทศ ๒๑๖ และ ศรทศ ๒๑๙
Prerequisite : SIET 215, SIET 216 and SIET 219
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน เพื่อ
ประยุกตสําหรับการสรางสรรคสื่อการศึกษาที่เกี่ยวของ แบคทีเรีย ไวรัส และ
รา ที่มีความสําคัญทางการแพทย แหลงและพาหะแพรเชื้อ รูปรางลักษณะและ
คุณสมบัติ การกอโรค การวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการเบื้องตน โปรโตซัว
หนอนพยาธิ สัตวขาขอและสัตวมีพิษที่มีความสําคัญในทางการแพทยและที่
พบบอยในประเทศไทย รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต วิทยาการระบาด แนวทางใน
การวินจิ ฉัยปรสิตเบือ้ งตน และหลักการควบคุมปองกัน สวนประกอบของระบบ
ภูมคิ มุ กันและการทํางานของสวนประกอบเหลานัน้ บทบาทของระบบภูมคิ มุ กัน
ในการตอตานการเกิดโรคและในการกอโรค หลักการทางวิทยาภูมคิ มุ กันในการ
วินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ การปองกันและการรักษาโรค

Introduction to microbiology, parasitology, and immunology for
applying to the creation of related instructional media. Bacteria,
viruses, and fungi of medical importance including habitat and
germ disseminator, morphology and attributes, pathogenesis, and
basic laboratory diagnosis. Protozoa, helminth, arthropods, and
venomous animals of medical importance and being commonly
found in Thailand including morphology, life cycle, epidemiology,
basic parasitological laboratory diagnosis, and control and prevention methods. The components and functions of the immune
system. Roles of immune system in resistance and leading to
diseases. Immunology principles for laboratory diagnosis, prevention,
and treatment of diseases.

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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๒.๒ กลุมว�ชาชีพ/ว�ชาเฉพาะ ๖๕ หนวยกิต

๒.๒.๒ รายว�ชาคอมพ�วเตอรเพ�่อการผลิตสื่อ ๑๒ หนวยกิต

๒.๒.๑ รายว�ชาวาดภาพทางว�ทยาศาสตรและการแพทย ๙ หนวยกิต

ศรทศ ๒๓๒ การออกแบบสิ่งพิมพสําหรับสื่อสมัยใหม ๒ (๑ - ๒ - ๓)

ศรทศ ๒๒๓ การวาดภาพคน ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 223 Human Drawing 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๐๑
Prerequisite : SIET 101
การนําความรูและทักษะการวาดภาพหุนนิ่งมาพัฒนาตอยอดเพื่อวาดภาพคน
ที่มีโครงสราง สัดสวน รูปทรงตามหลักกายวิภาคศาสตรทางดานศิลปะ ศึกษา
โครงสรางกระดูกและกลามเนือ้ ระดับตืน้ ของมนุษย เพือ่ การฝกวาดภาพรางกาย
มนุษยในอิริยาบถตางๆ

The use of knowledge and skills in still life drawing for further
improvement to create human drawing with structure,
proportion, and shapes referred to artistic anatomy. Studies the
musculoskeletal structure of the human body for practicing
human drawing in various postures.

The use of knowledge and computer skills for creating artworks
applied to publication design and production by analyzing
development trends of publication and new media. Emphasis
on design creativity, and practical utility related to the purpose
of production. Hands-on experience addressing design process
and publication production for new media in various types,
including presentation of works and design ideas.

ศรทศ ๓๓๒ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

ศรทศ ๓๒๕ การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 325 Biological Illustration 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : วทชว ๑๐๙ และ ศรทศ ๒๐๔
Prerequisite : SCBI 109 and SIET 204
หลักการพัฒนาภาพประกอบในดานชีววิทยาที่มีรายละเอียดมากเพื่อใชในการ
จัดทําสิ่งพิมพ สื่อการเรียนการสอน และการนาเสนอเชิงทางวิชาการ การให
ความรูพ นื้ ฐานเกีย่ วกับสัณฐานวิทยาของพืชและสัตวเพือ่ ชวยเพิม่ ความสามารถ
ในการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร นักศึกษาไดสรางประสบการณในการรางภาพ
การวาดภาพลายเสนและภาพสี โครงสรางและสวนประกอบของพืชและสัตว
ในเชิงชีววิทยาจากภาพถายและตัวอยางจริง

SIET 232 Publication Design for New Media 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๓๑
Prerequisite : SIET 131
การนําความรูแ ละทักษะการใชคอมพิวเตอรเพือ่ สรางสรรคงานศิลปะมาประยุกต
ใชในการออกแบบผลิตสิง่ พิมพ โดยวิเคราะหแนวโนมการพัฒนางานสิง่ พิมพและ
สือ่ สมัยใหม เนนความคิดสรางสรรคในการออกแบบและคํานึงถึงการใชงานจริง
สอดคลองกับวัตถุประสงคการผลิต ฝกปฏิบัติการตามกระบวนการออกแบบ
และผลิตสิง่ พิมพสาํ หรับสือ่ สมัยใหมในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ นําเสนอผลงานและ
แนวคิดการออกแบบ

Principles of highly detailed biological illustrations development
in order to use in publication, instructional media, and
academic presentation. Provides principles of plant and
animal morphology to enhance student capability in scientiﬁc
communication. Students gain the practical experience in
sketching, drawing, and painting of the components of plant
and animal from photographs and real specimens.

SIET 332 Animation Production for Medical and Health Science 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๓๑
Prerequisite : SIET 131
การพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมสรางภาพเคลือ่ นไหว ๒ มิติ เนนกระบวนการ Skill development in the use of software to create 2D animation.
การพัฒนาโครงงานภาพเคลื่อนไหวทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ Emphasis on an animation project development processes
to medical or health science including content evaluation
ตัง้ แตการคัดเลือกและประเมินเนือ้ หา พัฒนาแนวคิด การใชความคิดสรางสรรค related
and selection, concept development, creative movement
เพือ่ ออกแบบภาพเคลือ่ นไหว การกาหนดแนวทางการดําเนินเรือ่ งราว การเขียน design, storytelling, storyboard development, visual aesthetic
สตอรีบอรด ความสวยงามในการวาดภาพและจัดองคประกอบในงานภาพเคลือ่ นไหว of illustration and composition, production of 2D animation,
concept and process presentation.
สรางชิน้ งานภาพเคลือ่ นไหว นําเสนอผลงาน และแนวคิดการออกแบบ

ศรทศ ๓๓๓ การออกแบบสื่อทางการแพทยสําหรับอุปกรณพกพา ๒ (๑ - ๒ - ๓)
ศรทศ ๓๒๖ การวาดภาพประกอบทางการแพทย ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 326 Medical Illustration 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๐๔ ศรทศ ๒๑๕ ศรทศ ๒๑๖ และ ศรทศ ๒๑๙
Prerequisite : SIET 204, SIET 215, SIET 216 and SIET 219
การพัฒนาความรูแ ละทักษะในการสรางสรรคภาพประกอบโดยเนนความถูกตอง
ทางวิชาการ ความชัดเจนและความเขาใจไดงา ย เพือ่ ใชเปนสือ่ ประกอบการเรียน
การสอน การนําเสนอ และสิ่งพิมพวิชาการทางการแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพ นักศึกษาไดฝก การรางภาพ การวาดภาพลายเสน ภาพสีของอวัยวะภายใน
ภาพตัดขวางของมนุษย อวัยวะที่เกี่ยวของกับการทางานของรางกาย การนํา
เสนอขอมูลความรูท างกายวิภาคศาสตรและการแพทยเพือ่ การสือ่ สารดวยภาพ

Knowledge and skills development in illustration creation with
emphasis on academic accuracy, clarity, and being comprehensible in
order to use as instructional media, presentations, and academic
publications in medicine and health science. Students gain the
practical experience in sketching, drawing, and painting of the
components of internal organs, topographic anatomy, and organ
function. Presentation of anatomical and medical knowledge
with the visual image.

SIET 333 Medical Media Design for Mobile Devices 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๓๑
Prerequisite : SIET 131
ฝกหัดการออกแบบโปรแกรมประยุกต พัฒนาการอินเตอรเฟสของผูใ ชงานและ
ประสบการณการใชงานของผูใช ฝกปฏิบัติและเรียนรูการพัฒนาโปรแกรมและ
เว็บเพจสําหรับสื่อทางดานการแพทยสําหรับอุปกรณพกพา เขียนโปรแกรม
สํา หรับ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด การบริห ารระบบและการใหบ ริการ
แนวโนมตลาดเทคโนโลยีอุปกรณพกพาสําหรับสื่อทางการแพทย

Practices application design principles, development of user
interface (UI) and user experience (UX) design. Hands-on
practices and learning in medical media application and webpage
development for mobile devices, writing application for Android
OS, system management and services. Market trends on mobile
devices for medical media.

ศรทศ ๓๓๖ มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธเพื่อการแพทยและวิทยาศาสตร สุขภาพ ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 336 Interactive Multimedia for Medical and Health Science 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๓๓๒
Prerequisite : SIET 332
Skills development in authoring an interactive multimedia
การพัฒนาทักษะในการประพันธสอ่ื มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ ดวยการผสมผสาน application integrated with graphics, animation, images, text,
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพถาย ตัวหนังสือ และเสียง ประยุกตทฤษฎี and sound. Applies user-centered design theory into the
การออกแบบโดยเนนผูใชเปนศูนยกลางในกระบวนการออกแบบ ฝกการเขียน process of design. Practices ﬂowchart development, screen
hypermedia storyboard, interface design, and navigation
แผนภูมิโครงสรางโปรแกรมมัลติมีเดีย วิธีการกําหนดรูปแบบหนาจอ การเขียน design,
design, computer language script writing, and interactive
ไฮเปอรมเี ดียสตอรีบ่ อรด การออกแบบหนาจอและระบบนําทาง ฝกเขียนภาษา multimedia production techniques in order to create a medical
คอมพิวเตอรและสรางชิน้ งานสือ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ สําหรับการประพันธสอ่ื
and health science interactive multimedia application using
มัลติมเี ดียทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพ โดยใชโปรแกรมสําหรับประพันธสอื่
industry standard authoring software. The interactive multimedia
ที่มีมาตรฐานในวงการผลิตสื่อ รวมทั้งนําเสนอผลงานและแนวคิดการออกแบบ application project’s concept and assignments presented in class.

ศรทศ ๔๓๑ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลนเพื่องานเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 431 Social Media Development for Medical Education Technology 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๓
Prerequisite : Studied every subjects in the third year
ฝ ก หั ด การวางแผน พั ฒ นาการอิ น เตอร เ ฟสสํ า หรั บ ผู ใช ง านและออกแบบ Practices planning, development of user interface (UI) and user
(UX) design. Infrastructure, system services, and social
ประสบการณการใชงานของผูใ ช โครงสราง ระบบการใหบริการ และการจัดการ experience
media management. Writing programming languages, e-learning
สือ่ สังคม เขียนภาษาและโปรแกรมคอมพิวเตอร การทดสอบการใชงานอีเลิรน นิง่
test monitoring, social media and web applications development
การพัฒนาสื่อสังคมออนไลนและเว็บแอปพลิเคชั่น สําหรับงานดานเทคโนโลยี for medical education technology.
การศึกษาแพทยศาสตร
44 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561
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ศรทศ ๒๕๒ การเขียนบทวีดทิ ศั นและการวาดภาพประกอบสตอรีบ่ อรด ๓ (๒ - ๒ - ๕)

๒.๒.๓ รายว�ชาถายภาพ ๑๑ หนวยกิต
ศรทศ ๒๔๒ หลักการถายภาพ ๔ (๒ - ๔ - ๖)

SIET 242 Principle of Photography 4 (2 - 4 - 6)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การถายภาพเบือ้ งตนดวยกลองฟลม และกลองดิจติ อล เนนศึกษาการทํางานของ
กลองและเลนส รวมถึงวิธกี ารดูแลรักษา ฝกถายภาพดวยกลองดิจติ อลและกลอง
ฟลม รวมถึงกระบวนการทางานในหองมืดเพือ่ การอัดภาพถายดวยการลางฟลม
และการขยายภาพ ประยุกตใชมมุ มองทางศิลปะในการจัดองคประกอบและการ
ใชแสงในการถายภาพ การนําเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีการถายภาพ

An introduction to photography using ﬁlm cameras and digital
cameras. Emphasis on working instructions of cameras and lens
as well as their maintenance instructions. Practices the digital and
ﬁlm photography techniques including darkroom processing for
ﬁlm developing and printing photographic enlargements. Applies
artistic perspectives to adjust composition and lighting in the
processes of making photograph. Presentation in photography
concepts and shooting techniques.

ศรทศ ๒๔๓ การถายภาพในสตูดิโอ ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 243 Studio Photography 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๔๒
Prerequisite : SIET 242 นําความรูในหลักการถายภาพมาใชกับงานถายภาพ
ในสตูดิโอประเภทตางๆ การเลือกใชและดูแลรักษาอุปกรณไดอยางเหมาะสม
รูปแบบของการจัดแสงถายภาพบุคคลและสิง่ ของ ฝกปฏิบตั เิ ทคนิคการถายภาพ
ดวยการจัดแสงหลายรูปแบบ การเรียนรูอ งคประกอบการจัดวางภาพ แนวคิดใน
การสรางงานพรอมการนําเสนอผลงาน

Utilizes knowledge of photographic principles for various types
of studio photography. Selection of the appropriate photography
equipment and maintenance methods. Studio lighting
techniques for portrait and still life photography. Hands-on
practices in various types of studio lighting. Study of rules of
photo composition. Ideation with presentation of assignments.

ศรทศ ๓๔๒ พื้นฐานการถายภาพทางการแพทย ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 342 Basic Medical Photography 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๔๒
Prerequisite : SIET 242 ประยุกตความรูในหลักการถายภาพมาใชในงานถาย
ภาพทางการแพทยและการเลือกใชอปุ กรณถา ยภาพทีเ่ หมาะกับประเภทของงาน
มีความรูพื้นฐานดานกายวิภาค การถายภาพที่แสดงใหเห็นลักษณะรอยโรคได
ชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการและเทคนิคการถายภาพสิ่งสงตรวจ ฝกปฏิบัติ
ในหองปฏิบตั กิ ารและสถานทีจ่ ริง นําผลงานมาวิเคราะหและสามารถอธิบายได

Applies photographic principles to medical photography and
selection of the appropriate photography equipment. Study
basic anatomy, shooting techniques represented accuracy of
pathologic lesions, shooting techniques for medical specimen.
Hands-on practices in laboratory and real locations. Analyzes
and elucidates all aspects of the assignments.

ศรทศ ๓๔๓ การถายภาพทางคลินิก ๓ (๑ - ๔ - ๔)

SIET 343 Clinical Photography 3 (1 - 4 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๓๔๒
Prerequisite : SIET 342 นําความรูพื้นฐานการถายภาพทางการแพทยมาปรับ
ใชในหองปฏิบัติการเฉพาะทางในหองผาตัด หอผูปวย ถายภาพทางทันตกรรม
ถายภาพโรคทางผิวหนัง ถายภาพดวงตา สวนตางๆของรางกายตามลักษณะ
รอยโรค และการถายภาพทางนิติเวช การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ
สถานที่จริง นําผลงานมาวิเคราะหและสามารถอธิบายได

Utilizes knowledge of medical photography for shooting in
specialized operating rooms, patient ward, dental photography,
dermatologic photography, ophthalmic photography, pathologic
lesions on the human body, forensic photography. Hands-on
practices in laboratory and real locations. Analyzes and
elucidates all aspects of the assignments.

๒.๒.๔ รายว�ชาว�ดิทัศน ๘ หนวยกิต
ศรทศ ๒๕๑ วีดิทัศนขั้นพื้นฐาน ๓ (๒ - ๒ - ๕)

SIET 251 Basic Videography 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๑
Prerequisite : Studied every subjects in the ﬁrst year
ความรูค วามเขาใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับกระบวนการสรางภาพและบันทึกภาพของสือ่
วีดทิ ศั น สามารถจําแนกประเภทตางๆ ของรายการวีดทิ ศั น อธิบายอุปกรณทใี่ ช
ในการผลิตและขัน้ ตอนการถายทํา เขาใจความแตกตางของไฟลวดี ทิ ศั นดจิ ติ อล
รูปแบบตางๆ และประยุกตใชในการตัดตอวีดิทัศนเบื้องตนไดอยางเหมาะสม
โดยการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายรูปแบบทัง้ การบรรยาย ในหองเรียนประกอบ
สไลดอเิ ล็กทรอนิกส ตัวอยางสือ่ วีดทิ ศั น และอุปกรณในการผลิตสือ่ วิทยุโทรทัศน
การฝกปฏิบตั ใิ ชงานโปรแกรมตัดตอวีดทิ ศั นระบบดิจติ อล การศึกษาคนควาเพิม่
เติมดวยตนเอง และการทํากิจกรรมทัศนศึกษา
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SIET 252 Video Script Writing and Storyboard Illustration 3 (2 - 2 - 5)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๑
Prerequisite : Studied every subjects in the ﬁrst year
ความเขาใจในหลักการขั้นตอนการเขียนบทวีดิทัศนและวาดภาพประกอบ
สตอรี่บอรด เนนพัฒนาทักษะตั้งแตการวางโครงเรื่อง การถายทอดแนวความ
คิด การเลาเรื่อง การกําหนดมุมกลอง เสียง และการลําดับภาพ เทคนิคการวาด
ภาพคน ฉากและทัศนียภาพ ฝกปฏิบัติเขียนบทวีดิทัศนและวาดภาพประกอบ
สตอรี่บอรด รวมทั้งนําเสนอผลงานและแนวคิดการผลิตชิ้นงาน

Comprehension in principles of video script writing and
storyboard illustration. Emphasis on creating an outline;
communicating ideas; narration; establishing shot, sound, and
ﬁlm chronology; drawing techniques of human, screenplay, and
scenery. Practices video script writing and storyboard illustration,
including presentation of assignments and ideas for production.

ศรทศ ๓๕๔ การผลิตวีดิทัศน ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 354 Video Production 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๕๑
Prerequisite : SIET 251
มีความรูแ ละความเขาใจในเรือ่ งของกระบวนการทํางานและการวางแผนการถาย
วีดทิ ศั น และการตัดตอวีดทิ ศั นดว ยระบบดิจติ อล จนสามารถทีจ่ ะลงมือปฏิบตั ิ และ
ฝกฝนจนเกิดความชานาญในการถายและตัดตอวีดิทัศนระบบดิจิตอลจาก
การเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายในหองเรียนประกอบ
สไลดอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางสื่อวีดิทัศน และอุปกรณในการผลิตสื่อวีดิทัศน
การสาธิตและการฝกปฏิบัติการใชงานกลองวีดิทัศน และการใชงานโปรแกรม
ตัดตอวีดิทัศน

Applies knowledge and comprehension gained in process
and planning of video production, and digital video editing
into practice efﬁciently in ﬁlmmaking and digital editing, from
several teaching techniques such as electronic slideshow
assisted lecturing, examples of video media and video equipment.
Demonstration and practice of video equipment usage, and
digital editing software usage.

๒.๒.๕ รายว�ชาหุน ๑๑ หนวยกิต
ศรทศ ๒๖๐ ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 260 Basic Sculpture 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๑
Prerequisite : Studied every subjects in the ﬁrst year
ความรูข นั้ พืน้ ฐานการขึน้ รูปงานประติมากรรมทีส่ รางดวยดินนาํ มัน ความเขาใจ
เกีย่ วกับโครงสราง ระยะ ปริมาตรและมิตขิ องงานประติมากรรมแบบนูนสูงและ
นูนตํา ใชอุปกรณสาหรับสรางงานประติมากรรมเพื่อฝกทักษะการปนชิ้นงาน
นูนสูงและนูนตําโดยใชรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานและหุนตนแบบ

An introduction to building and sculpting with plasticine.
Understanding of structure, distance, volume, and dimension of
bas-relief and high relief sculpture. Materials and tools used in
sculpting for practicing bas-relief and high relief sculpture from
geometric shapes and reference model.

ศรทศ ๒๖๒ การสรางหุนตนแบบ ๓ (๑ - ๔ - ๔)

SIET 262 Original Model Making 3 (1 - 4 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๖๐
Prerequisite : SIET 260
นําความรูแ ละทักษะของการสรางงานประติมากรรมขัน้ พืน้ ฐานมาพัฒนาเปนการ
สรางงานประติมากรรมแบบลอยตัว ฝกเทคนิคและกระบวนการปนหุนคน
ครึง่ ตัวและเต็มตัวดวยดินนาํ มัน มุง เนนความเขาใจในเรือ่ งโครงสรางและสัดสวน
ของคน และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพมิ พหนุ ตนแบบดวยเครือ่ งพิมพ ๓ มิติ

Utilizes knowledge and skills of basic sculpture for developing
round relief sculpture. Practices techniques and process for
sculpting torsos and complete human model with plasticine.
Emphasis on human structure and body proportions, and using
modelling software for 3D printing.

ศรทศ ๓๖๐ การสรางแมพิมพและการหลอแบบ ๓ (๑ - ๔ - ๔)
Basic comprehension in the process of capturing and recording
of videography. Categorizes the various types of television
genres. Elucidates a variety of equipment used for production and
ﬁlmmaking. Understands the different types of video ﬁle format
as applying to basic video editing properly from several teaching
techniques such as electronic slideshow assisted lecturing,
examples of video media and video equipment. Practices using
digital editing software. Self-exploration activities and a ﬁeld trip.

SIET 360 Molding and Casting 3 (1 - 4 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๖๒
Prerequisite : SIET 262
ประยุกตใชความรูและทักษะของการสรางงานประติมากรรมขั้นพื้นฐานและ
การสรางหุนตนแบบ ในการสรางแมพิมพและหลอแบบ โดยใชวัสดุสังเคราะห
ประเภทตางๆ ฝกสังเกตและวิเคราะหรปู ทรงของชิน้ งาน เพือ่ สรางแมพมิ พแบบ
ชั่วคราวและแบบกึ่งถาวรจากหุนตนแบบ ปฏิบัติงานเปนกลุมเพื่อสรางสรรค
แมพิมพและหลอแบบ

Applies knowledge and skills of basic sculpture, and original
model making to molding and casting by using synthetic materials.
Observes and analyzes sculpture’s shape in order to create
temporary and semi-permanent molding from original models.
Practices working in teams to create molding and casting.

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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๓. หมวดว�ชาชีพเลือกเสร� ๖ หนวยกิต

ศรทศ ๓๖๒ หุนทางการแพทย ๓ (๑ - ๔ - ๔)

SIET 362 Medical Model 3 (1 - 4 - 4)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๑๕ ศรทศ ๒๑๙ และ ศรทศ ๓๖๐
Prerequisite : SIET 215 SIET 219 and SIET 360
การประยุกตความรูและทักษะการสรางงานประติมากรรมทั้งการสรางหุน
ตนแบบ การสรางแมพิมพและหลอแบบ และความรูพื้นฐานทางการแพทย
วิทยาศาสตรสุขภาพมาใชในการสรางสรรคหุนจําลองที่ใชประโยชนทางการ
แพทยได ฝกทํางานเปนทีมเพือ่ วิเคราะหเนือ้ หาทางการแพทยและวิธกี ารนําหุน
ไปใชเพือ่ การศึกษาทางการแพทย รวมถึงรวมกันออกแบบกระบวนการและการ
เลือกใชอปุ กรณในการสรางชิน้ งาน เทคนิคการลงสีใหถกู ตอง ตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด และการนําเสนอแนวคิดและผลงาน

ศรทศ ๔๐๙ วาดภาพการตูน ๒ (๑ - ๒ - ๓)
The application of knowledge and skills of basic sculpture,
original model making, molding and casting , and basic
knowledge of medical and health science to create useful medical
model. Group practices in analyzing medical content and
utilizing models for medical education, including collaboration
in design process and selecting proper materials to use. Coloring
techniques as deﬁned for the purpose, and presentation of
ideation and ﬁnal works.

๒.๒.๖ รายว�ชาบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ๑๔ หนวยกิต
ศรทศ ๔๗๔ สื่อทางการแพทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ๒ (๑ - ๒ - ๓)
SIET 474 Medical Media for Advertising and Public Relations 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๓
Prerequisite : Studied every subjects in the third year
ประยุ ก ต ใช ค วามรู แ ละทั ก ษะทางด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย แ ละการ
ออกแบบผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อผลิตสื่อทางการแพทยสําหรับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ โดยวิเคราะหคุณลักษณะของสื่อแตละประเภท ความตองการ
และแนวโนมการใชสื่อ การกําหนดแนวคิดการออกแบบสื่อ การกําหนดเนื้อหา
และวิธีการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ฝกปฏิบัติการวางแผน ออกแบบ ผลิต
เผยแพร และประเมินผลสื่อ โดยคานึงถึงหลักกฎหมาย จรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั งิ านและการเผยแพรสอื่ ทางการแพทยเพือ่ การโฆษณาและประชาสัมพันธ
รวมทั้งนําเสนอผลงานและแนวคิดการออกแบบสื่อ

Applies knowledge and skills in medical science and media design production for creating medical media for
advertising and public relations, by analyzing characteristics
of each type of media. Demand and current trends of media
consumption. Deﬁned concepts for media design, deﬁned content,
and target communication strategies. Practices planning and design,
production, distribution, and evaluation of medical media, with
emphasis on law and code of ethics in working and distribution
of medical media for advertising and public relations. Includes
presentation of assignments and ideation.

ศรทศ ๔๗๖ โครงงานรายบุคคล: การวิจยั และพัฒนางานเทคโนโลยีการ ศึกษาแพทยศาสตร ๓ (๐ - ๙ – ๓)

SIET 476 Individual Project: Research and Development in Medical 3 (0 - 9 - 3)
Education Technology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๓
Prerequisite : Studied every subjects in the third year
การสรางโครงงานรายบุคคลโดยประยุกตใชความรูและทักษะของศาสตรใน The process of creating an individual project applying knowledge
สาขาซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร พัฒนาโครงงานตาม and skills related to medical education technology. Develops
project using research methodology. Reﬁnes the project
กระบวนการวิจัย เขียนรายงานและจัดพิมพเลมโครงงานโดยใชการอางอิงที่ the
writing and publishing with academic citation styles, including
ถูกตองตามหลักวิชาการ และคํานึงถึงกฎหมาย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน builds an awareness of law and code of ethics for medical
ดานสือ่ เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย นําเสนอความกาวหนาในการพัฒนา education technology. Presentation of project progression and
the ﬁnished project.
งาน และนําเสนอผลของโครงงานที่สมบูรณ

ศรทศ ๔๗๘ ประสบการณเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ๙ (๐ - ๒๗ - ๙)
SIET 478 Experiences in Medical Education Technology 9 (0 - 27 - 9)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาทุกรายวิชาในชั้นปที่ ๓
Prerequisite : Studied every subjects in the third year
ฝกปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร โดยใหเลือกฝกปฏิบตั ใิ นสถานที่
ที่ ส นใจจากรายชื่ อ สถานศึ ก ษาหรื อ หน ว ยงานที่ ค ณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าช
พยาบาลกําหนด
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Practices hands-on experiences of medical education technology
in a selected workplace from the list of academic institutes or
agencies approved by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital

SIET 409 Cartoon Drawing 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๒๓
Prerequisite : SIET 223
หลักการออกแบบและวาดภาพตัวการตูนที่สามารถถายทอดอารมณทางสีหนา
ทาทาง ความเขาใจเรือ่ งการกําหนดสัดสวนปกติและสัดสวนเกินจริง เทคนิคการ
ใชเสนและการใชสี เพื่อการกําหนดบุคลิกลักษณะเฉพาะใหตัวการตูน

Design and cartoon drawing principles representing facial
expressions and postures. Understanding of determining normal
and abnormal proportions. Uses of line and coloring technique
in order to deﬁne special features of cartoon characters.

ศรทศ ๔๓๘ การตกแตงภาพถายดิจิตอล ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 438 Digital Photographic Retouching 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๑๓๑
Prerequisite : SIET 131 พัฒนาทักษะการตกแตงภาพถายดิจิตอล โดยฝกการ
ใชเครื่องมือและคาสั่งที่สําคัญในการตกแตงภาพถายในโปรแกรมตกแตงภาพ
การนําภาพจากแหลงภาพตางๆ มาสรางสรรคภาพใหมีจินตนาการตามความ
คิดริเริ่ม ใชการคิดอยางเปนระบบในการวิเคราะหกระบวนการตกแตงภาพใน
อินเตอรเน็ตเพื่อประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงานในรูปแบบของตนเอง
นําเสนอผลงานและแนวคิดการออกแบบ

Skills development in digital photo retouching by practicing to
use tools and essentials function for advanced photo editing
in photo editing software. Utilizes images from various sources
to create intuitiveness images. Uses systematic thinking skills to
analyse processes of retouched images on internet in order to
apply knowledge to create own unique works. The assignments
and concepts must be presented in class.

ศรทศ ๔๓๙ การสรางและเทคนิคการแสดงภาพแบบจําลอง ๓ มิติ ๒ (๑ - ๒ - ๓)
SIET 439 3D Modelling and Rendering Technique 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : - หลักการพื้นฐานในการสรางแบบจําลอง ๓ มิติ ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร หลักการแสดงภาพและการประมวลจัดการแสดงผลแบบ ๓ มิติ
เนนศึกษาการใชโปรแกรมและเทคนิควิธีในการออกแบบแสง การจัดฉาก
และลักษณะพื้นผิวของแบบจําลอง ๓ มิติ ฝกฝนขั้นตอนวิธีสรางงานและการ
ออกแบบ ติดตามความกาวหนาและแนวทางการใชงานของแบบจําลอง ๓ มิติ
ในปจจุบัน นําเสนอผลงานและแนวคิดการออกแบบ

Basic principles of 3D modelling with computer software.
Rendering techniques and 3D processing management. Emphasis
on using computer software and techniques in lighting design,
background setting, and surface patterns of 3D models. Practices
the production processes and design approach. Covers recent
advances and current trends in 3D modelling. Presentation of
assignments and ideation.

ศรทศ ๔๔๙ การถายภาพสําหรับการโฆษณา ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 449 Advertising Photography 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๒๔๓
Prerequisite : SIET 243 นําความรูในการถายภาพในสตูดิโอมาประยุกตใช
กับงานถายภาพเพื่อการโฆษณา การถายภาพบุคคล ภาพแฟชั่นและภาพถาย
ผลิตภัณฑ การออกแบบแนวคิดในการสรางงาน จิตวิทยาการรับรูและจูงใจ
อธิบายแนวคิดในการสรางงานพรอมการนําเสนอผลงาน

Applies knowledge of studio photography to advertising
photography. Portrait photography, fashion photography, and
product photography. Concept ideation for production. Psychology
of perception and motivation. Explains product ideation, and
presentation of assignments.

ศรทศ ๔๕๙ การทําสารคดี ๒ (๑ - ๒ - ๓)

SIET 459 Documentary Making 2 (1 - 2 - 3)
วิชาบังคับกอน : ศรทศ ๓๕๔
Prerequisite : SIET 354
การประยุกตความรูและทักษะการเขียนบท ผลิตสื่อวีดิทัศน การตัดตอดวย
ระบบดิจิตอล และความรูพื้นฐานทางการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ มาใชใน
การสรางสรรคสารคดีที่ใหความรูที่ถูกตองตามหลักการ ฝกทํางานเปนทีมใน
การวิเคราะหเนือ้ หา คิดคนเทคนิคในการนําเสนอสารคดีใหมคี วามนาสนใจและ
นําเสนอแนวคิดที่มาของผลงาน

The application of knowledge and skills in video script writing,
video production, and basic knowledge in medicine and health
science to utilize in creating documentary provided theoretically correct knowledge. Practices working in teams to analyze
contents, and explore the techniques for noticeably presenting
documentary, and presentation of ideation of assignments.

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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การฝกประสบการณ (ฝกงาน) ของหลักสูตร
ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของหลักสูตรฯ ไดจัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา ศรทศ 478 ประสบการณเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร จํานวน 9 หนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถออกไปฝกประสบการณในหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และตางประเทศ
นักศึกษาเปนผูเสนอสถานที่สําหรับการฝกประสบการณฯ ซึ่งตองเปนหนวยงานหรือองคกรที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพทางดานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร หรือเทคโนโลยีการศึกษาที่เกี่ยวของ แลวนําเสนอตออาจารยประจาหลักสูตรเพื่อ
รวมกันพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคลองกับวัตถุประสงค และขอกําหนดของรายวิชาในหลักสูตรฯ ทั้งนี้จะมีการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณฯ โดยใหหนวยงานหรือองคกรที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติมีสวนรวมในการประเมินนี้ดวย หลักสูตรฯ
ยังไดจดั ใหมกี ารประชุมนักศึกษาเพือ่ ใหนาํ เสนอรายละเอียดและสรุปผลการฝกประสบการณวชิ าชีพ เพือ่ การประเมินผล รวมทัง้ เปน
ขอมูลยอนกลับสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
การฝกประสบการณ ณ ตางประเทศ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดจัดตั้งโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
สุขภาพ และสนับสนุนคาใชจายการเดินทางเพื่อใหนักศึกษาไดไปศึกษาฝกประสบการณ ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหแก
นักศึกษาไดเพิม่ พูนประสบการณชวี ติ ประสบการณดา นการเรียนการสอน และไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ ชวยพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษากอนกาวเขาสูความเปนวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ที่จะเปนสถาบันการแพทยของแผนดินที่มุงสูความเปนเลิศระดับสากล
มาตรฐานผลการเรียนรู :
ความคาดหวังในผลการเรียนรู จากประสบการณการฝกงาน หรือภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้
1. แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตอสังคมในการผลิตสื่อที่ไดรับมอบหมาย
2. สามารถประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ในการผลิตสื่อได
3. เลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสรางชิ้นงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. สามารถประเมินความตองการการใชงานสื่อ และขอมูลดานเนื้อหา เพื่อใหไดมาซึ่งการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ
ที่ตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ใชทกั ษะการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพดวยการพูด ฟง และเขียน เพือ่ การนาเสนอ แบงปนความรู แลกเปลีย่ นขอมูลกับผูร ว มงานได
6. ประยุกตใชทักษะการทางานรวมกันในองคกร เพื่อพัฒนาภาวะผูนาและการทางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชวงเวลาที่ฝึก : ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
การจัดเวลาและตารางสอน : หลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในหนวยงานหรือองคกรที่ไดคัดเลือกและผานการ
พิจารณาแลวเปนจํานวนไมนอยกวา 405 ชั่วโมง
สถานทีฝ่ ก ประสบการณวชิ าชีพ ณ ตางประเทศตามความรวมมือของคณะฯ
1. Kyushu University Hospital, Japan
2. Lee Kong Chian School of MedicineNanyang Technological University, Singapore
หนาที่ที่ไปฝกตางประเทศ
Teleconference
การตอวงจรตางๆ
การจัดระบบการประชุม
วาดภาพทางการแพทย
Animation
ถายทํา ตัดตอว�ดิทัศน
ถายภาพทางการแพทย
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การจัดทําโครงงานรายบุคคลของหลักสูตร
ในการจัดทําโครงงานรายบุคคล หลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนตองสรางสรรคชิ้นงานดวยการออกแบบหรือผลิต
สื่อการศึกษา โดยนําความรู ความเขาใจในหัวขอความรูที่สนใจและเกี่ยวของกับศาสตรของหลักสูตรฯ มาสังเคราะหและพัฒนา
พรอมกับประยุกตใชเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสําหรับใชในการศึกษาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ตองจัดทําเลม
โครงงานรายบุคคลตามขอกําหนด และรูปแบบที่หลักสูตรฯ กําหนดไว โดยทั้งหมดนี้ตองผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
และที่ประชุมคณาจารยผูดูแลรายวิชา
ในการทําโครงงานรายบุคคล รายวิชา ศรทศ 476 โครงงานรายบุคคล : การวิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต นักศึกษาจะตองสามารถอธิบายถึงองคความรูและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอ
การจัดทําโครงงาน โดยมีวัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับที่ชัดเจน มีการวางแผนการดําเนินงานและนําเสนออยางเปน
ขั้นตอนและสามารถจัดทําใหสําเร็จในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้การดําเนินงานจะตองอยูในขอบขายของการประยุกตและใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการออกแบบและผลิต เพือ่ เปนสือ่ การศึกษาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพ โดยคํานึงถึงลิขสิทธิ์
คุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานผลการเรียนรู :
ความคาดหวังในมาตรฐานผลการเรียนรูจากโครงงานรายบุคคลของนักศึกษา มีดังนี้
1. สามารถแสดงออกซึ่งการเคารพในลิขสิทธิ์งานของผูอื่น โดยการสรางสรรคงานใหม ไมคัดลอกแนวคิดและผลงาน และมี
การอางอิงขอมูลที่นํามาใชไดถูกตองตามหลักวิชาการ
2. สามารถประยุกตใชความรูดานการแพทย และวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อการผลิตสื่อไดอยางถูกตอง
3. สามารถอธิบายแผนงาน และขั้นตอนการผลิตชิ้นงานไดถูกตอง
4. สามารถสรางชิ้นงานไดตามแผนงานที่กําหนด
5. สามารถประเมินสถานการณที่ซับซอน เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ
6. สามารถใชทักษะการสื่อสารเพื่อนําเสนอผลงาน และเรียบเรียงเอกสารประกอบผลงานตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย
ไดอยางถูกตอง
ชวงเวลา :
ชั้นปที่ 4 โดยจัดใหลงทะเบียนและเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 แตประเมินผลในภาคการศึกษาที่ 2
การเตรียมการ :
หลักสูตรฯ ไดจดั ใหมกี ารนําเสนอแนวทาง ความรูเ บือ้ งตน ขอกําหนด ขัน้ ตอน และกระบวนการในการจัดทําโครงงาน โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรเปนทีป่ รึกษา ใหคาแนะนํา และติดตามความกาวหนาในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ เครือ่ งมือทีจ่ าํ เปน
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีอาจารยผูชํานาญเฉพาะดานใหคาปรึกษาเปนรายบุคคล
กระบวนการประเมินผล :
ในการประเมินผล อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมดูแล ทําหนาที่รวมกันพิจารณาและประเมินผลคะแนน
ตามเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่หลักสูตรกําหนดโดยรวมในประเด็นตอไปนี้
1. ความเหมาะสมของหัวขอโครงงานที่นักศึกษานําเสนอ
2. ความกาวหนาของโครงงาน จากการนําเสนอของนักศึกษาในแตละชวงเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3. ผลสําเร็จของโครงงาน ทั้งจากรูปเลมโครงงาน ชิ้นผลงานที่สรางขึ้น และการนําเสนอ
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- สื่อสารและนำเสนอผลงานเป็นขั้นตอน
ชัดเจนดีมาก ตรงประเด็น สาระครบถ้วน
เข้าใจง่าย ลีลา น้ำเสียงน่าติดตาม

การสื่อสารและนำเสนอ
ผลงาน*, **

ดีมาก (5)

ดี (4)

จิตพิสัย
+
การ
นำเสนอ
25
คะแนน

คำอธิบายคุณภาพ
ปานกลาง (3)

ทักษะการนำเสนอ
ผลงาน P7

ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าและ
พบที่ปรึกษา P1

- ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ
ผู้อื่น เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/
ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน เกือบทั้งหมด
(ขาด ผิดพลาดเล็กน้อย)

10

- รับผิดชอบงานพอใช้ ไม่ค่อยพบ
- รับผิดชอบงานน้อย ไม่ค่อยพบ
- ไม่รับผิดชอบงาน ไม่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีความก้าวหน้างาน อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มี
น้อย แต่ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
งาน และส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด ความก้าวหน้างาน และส่ง
งานช้ากว่ากำหนดมาก
- นำเสนอผลงานเป็นขั้นตอนชัดเจนดีมากตรงประเด็น - นำเสนอผลงานเป็นขั้นตอน ตรงประเด็น - นำเสนอผลงานเป็นขั้นตอนตรงประเด็น - นำเสนอผลงานไม่เป็นขั้นตอน พูดตรง - นำเสนอผลงานไม่เป็นขั้นตอน
สาระครบถ้วน เข้าใจง่าย ลีลา น้ำเสียงน่าติดตาม
ครบถ้วน ฟังเข้าใจ
แต่น้ำเสียงไม่ชดั เจน ไม่มีความต่อเนื่อง ประเด็น แต่น้ำเสียงไม่ชดั เจนไม่ต่อเนื่อง วกวน ไม่ตรงประเด็น ไม่เข้าใจ

- รับผิดชอบการทำงานสูงมาก หมั่นพบอาจารย์ที่ - รับผิดชอบการทำงานดี พบอาจารย์ที่
กษา มีความก้าวหน้างานอย่างต่อเนื่อง ส่งงาน ปรึกษา มีความก้าวหน้างานพอควร
5 ปรึ
ครบตามเวลาที่กำหนด
และส่งงานตามเวลาที่กำหนด

- ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่นมาก
เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/ข้อมูลได้ถูกต้อง
คุณธรรม จริยธรรม 10 ครบถ้
วน
และการอ้างอิง P1

- ไม่ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน - ไม่ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน - ไม่ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/ ของผู้อื่น ไม่เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/ ผลงาน ลอกเลียนผลงานผู้อื่น/
ข้อมูล แต่ยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
ข้อมูล หรือเขียนไม่ถูกต้องและไม่
ไม่เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/
(ขาด ผิดพลาดพอสมควร)
ครบถ้วน (ขาด ผิดพลาดมาก)
ข้อมูล หรือเขียนไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน (ขาด ผิดพลาดมาก)

- ไม่สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ที่เป็น
ประโยชน์มาใช้

- ไม่สามารถประเมิน
หรือแก้ไขปัญหาได้

สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ /ข้อมูล - สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่/ - สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค - สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การค้นคว้า รวบรวม 5 - เป็
นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ นำมาใช้
ใหม่ /นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ เทคนิคใหม่ยงั ไม่ดีพอ ฐานข้อมูลไม่
และเลือกใช้ข้อมูล P2
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างงานได้ดีมาก
ประโยชน์ในการสร้างงานได้ดี
ประโยชน์ในการสร้างงานได้พอใช้
เพียงพอ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

- ประเมินปัญหาได้พอควร แต่ใช้วิธีการ - ประเมินปัญหาได้ไม่ดี ใช้วิธีการไม่
ไม่เหมาะสม มีผิดพลาดพอสมควร
เหมาะสม มีผิดพลาดมาก

- ส่วนประกอบไม่ครบถ้วน
และผิดจากข้อกำหนด
มากกว่า 50%

- ประเมินปัญหาได้พอควร
ใช้วิธีการที่ดี แต่ยงั มีผิดพลาดเล็กน้อย

- ส่วนประกอบของรูปเล่มครบถ้วน
- ส่วนประกอบของรูปเล่มครบถ้วน
แต่รูปแบบผิดจากข้อกำหนดพอสมควร แต่รูปแบบผิดจากข้อกำหนด
(ไม่เกิน 30%)
กว่า (30-50%)

- ประเมินปัญหาได้ดีมาก ใช้วิธีการที่เหมาะสม
รอบคอบ ตรงตามวัตถุประสงค์

- เนื้อหา/สำนวนภาษา ไม่
ถูกต้อง
- เรียบเรียงเนื้อหาสับสน
ไม่เข้าใจ แก้ไขกว่า 50%

5

- ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
และไม่สามารถเผยแพร่ได้

- เนื้อหาไม่ถูกต้อง สับสน
ต้องแก้ไขมากกว่า 50%

- ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุงมาก
ต่ำกว่าเกณฑ์มาก

- เนื้อหา/สำนวนภาษา ถูกต้อง เหมาะสม
- เนื้อหา/สำนวนภาษา ถูกต้อง
- เนื้อหา/สำนวนภาษา ไม่ค่อยถูกต้อง - เนื้อหา/สำนวนภาษา ไม่ถูกต้อง
เนื้อหา-การประยุกต์
และเรียบเรียงได้อย่างมีคุณภาพ ชัดเจน - สังเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีพอควร (ไม่เกิน 30%)
- เรียบเรียงเนื้อหาสับสน
ใช้ความรู้และ 15 - สัเข้งาเคราะห์
ใจง่าย
- สังเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาสับสน เข้าใจยากต้องแก้ไข (30-50%)
สำนวนภาษา P2, 7
เข้าใจยาก

ทักษะการประเมิน
และแก้ไขปัญหา P6

- ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่น่าสนใจ
สามารถนำสื่อไปใช้ประโยชน์ได้ แต่
ไม่เต็มประสิทธิภาพ

- เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
- เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ - เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
- มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง และ (แต่ไม่เกิน 30%)
ต้องแก้ไขพอสมควร (30-50%)
นำเสนอเนื้อหาได้ดีพอควร
- สังเคราะห์เรียบเรียงและนำเสนอ
- สังเคราะห์เรียบเรียงและนำเสนอ
เนื้อหายังไม่ชัดเจน
เนื้อหาไม่ชดั เจน สับสน เข้าใจยาก

- ผลงานยังไม่ดี ต้องปรับปรุงมาก
พอสมควร
- เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างมี
10 คุมีณ
ภาพ
- นำเสนอเนื้อหาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย

- ผลงานพอใช้

- ใช้กระบวนการและเทคนิคได้ถูกต้อง - ใช้กระบวนการและเทคนิคไม่เหมาะสม - ใช้กระบวนการและเทคนิค
- แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ได้พอใช้ - ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ไม่ดี
ไม่เหมาะสม
- ไม่มีการประยุกต์ใช้ความรู้
- ผลงานดี ตรงตามวัตถุประสงค์

- ใช้กระบวนการและเทคนิคได้ถูกต้อง
- แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดี
มาก โดดเด่น ตรงตามวัตถุประสงค์
10 - ทุผลงานดี
กประการ

- ใช้กระบวนการและเทคนิคถูกต้อง เหมาะสม
10 - แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ชดั เจน ดีมาก

ไม่ดี (1)
- ขั้นตอนการทำงานยังไม่ชัดเจน
- ไม่มีแผน ดำเนินงานไม่เป็น
- ดำเนินงานไม่เป็นระบบ ผิดพลาดมาก ระบบ
- ปริมาณงานน้อยหรือง่ายเกินกว่า
- ปริมาณงานน้อยและง่ายเกิน
ระดับโครงงาน
กว่าระดับโครงงานมาก

ค่อนข้างไม่ดี (2)

เกณฑ์การประเมินโครงงานรายบุคคลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

- ขั้นตอนการทำงานชัดเจน
- ขั้นตอนการทำงานชัดเจน
- ขั้นตอนการทำงานยังไม่ชัดเจน
นงานเป็นระบบตามขั้นตอน ครบถ้วน ถูกต้อง - ดำเนินงานเป็นระบบตามขั้นตอน ครบถ้วน - มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
5 -- ดำเนิ
ปริมาณงานเหมาะสม
แต่มีขอ้ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
พอสมควร
- ปริมาณงานเหมาะสม
- ปริมาณงานเหมาะสม

สัด
ส่วน
%

สื่อสารและนำเสนอผลงานไม่เป็นขั้นตอน ขาดความชัดเจน ไม่ครบถ้วน เรียบเรียงวกวน
ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม
การแลกเปลีย่ น การยอมรับความคิดเห็น และความร่วมมือในการทำกิจกรรม/งานกลุ่มน้อย
ขาดความใฝ่รู้ แม้จะได้รับการกระตุ้นและชี้แนะ

- มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก แสดงถึงความแปลกใหม่ - มีความคิดสร้างสรรค์พอควร
-รูปแบบเดิมๆ ยังไม่มีการนำความคิด
ความคิดสร้างสรรค์
และประโยชน์
10 น่าสนใจ ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์มาใช้ แต่สามารถ
ได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้อง
นำสือ่ ไปใช้ประโยชน์ได้
การใช้งาน P3, 4, 5

เนื้อหาที่สื่อสาร
ในสื่อที่ผลิต P2

P3, 4, 5

ผลงานที่สำเร็จ

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน P2, 3

P3, 6

แผนการดำเนินงาน
และความเหมาะสม
ของระดับโครงงาน

องค์ประกอบ

- สื่อสารและนำเสนออยู่ในประเด็น
- นำเสนอผลงานไม่เป็นขั้นตอน
แต่พูดไม่เป็นขั้นตอน น้ำเสียงไม่ชดั เจน วกวน ไม่ตรงประเด็น ไม่เข้าใจ
ไม่ต่อเนื่อง

- ไม่มีการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ที่เป็นประโยชน์
มาใช้

- ไม่สามารถประเมินปัญหา และ
วิธีการแก้ไขปัญหาได้

U (Unsatisfactory)
ไม่สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเทคนิคใหม่/ข้อมูลปัจจุบันที่น่าเชื่อถือ มาใช้ในการสร้างงาน

- สื่อสารและนำเสนอผลงานเป็นขั้นตอน
ตรงประเด็น แต่น้ำเสียงไม่ชดั เจน
ไม่มีความต่อเนื่อง

เกณฑการประเมินโครงงานรายบุคคล

S (Satisfactory)
สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ /ข้อมูลปัจจุบันที่น่าเชื่อถือ จากแหล่งต่างๆ
มาใช้ในการสร้างงานได้อย่างเป็นประโยชน์
สื่อสารและนำเสนอผลงานได้อย่างเป็นขั้นตอน เรียบเรียงดี ชัดเจน เข้าใจง่าย ครบถ้วน
มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับสมาชิกในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน ยอมรับความคิดเห็น และ
ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม/งานกลุ่มได้อย่างดี
แสดงถึงความใฝ่รู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

- สื่อสารและนำเสนอผลงานเป็นขั้นตอน
ตรงประเด็น ครบถ้วน ฟังเข้าใจ

รูปเล่ม
ส่วนประกอบรูปเล่มครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนด - ส่วนประกอบรูปเล่มครบถ้วน แต่มีผิด
โครงงาน รูปแบบเล่มโครงงาน 5 -- การจั
ดทำรูปเล่มมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
จากข้อกำหนดบ้าง
25 คะแนน และความสมบูรณ์ P2
- การจัดทำรูปเล่มเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ผลงาน
+
กระบวน
การผลิต
50 คะแนน

หัวข้อการ
ประเมิน

- ประเมินปัญหาได้ไม่ดี ใช้วิธีการ
ไม่เหมาะสม มีผิดพลาดมาก

- สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล นำเทคนิคใหม่ที่ - สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล นำเทคนิคใหม่มาใช้ - สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ นำมาใช้ประโยชน์ ประโยชน์ได้พอใช้
เทคนิคใหม่ยงั ไม่ดีพอ ฐานข้อมูลไม่
ได้ดี
เพียงพอ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

- สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล นำเทคนิคใหม่จาก
แหล่งต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ มาใช้
ประโยชน์ได้ดีมาก

- ประเมินปัญหาได้พอควร แต่ใช้วิธีการไม่
เหมาะสม มีผิดพลาดพอสมควร

- ออกแบบระบบงานได้ตามขั้นตอน ครบถ้วน - ออกแบบระบบงานได้ตามขั้นตอน
- ออกแบบระบบงานไม่ได้ตามขั้นตอน
ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก
ครบถ้วน แต่มขี ้อผิดพลาดบ้าง
ไม่ครบถ้วน ขาดความคิดสร้างสรรค์
- เนื้อหาถูกต้อง สังเคราะห์และเรียบเรียงได้
มีความคิดสร้างสรรค์พอควร
- เนื้อหาไม่ค่อยถูกต้อง สังเคราะห์และ
อย่างมีคุณภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย
- เนื้อหาถูกต้อง สังเคราะห์และเรียบเรียง เรียบเรียงเนือ้ หาสับสน เข้าใจยาก
- ปริมาณงานเหมาะสม
เนื้อหาได้ดีพอควร
- ปริมาณงานเหมาะสม
- ปริมาณงานเหมาะสม

- ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุงมาก
ใช้กระบวนการ เทคนิคไม่เหมาะสม
และไม่มีการประยุกต์ใช้ความรู้
- ออกแบบระบบงานไม่ได้
- ไม่มีแผนงานและไม่มีเอกสารรายงาน
- เนื้อหาไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข
- ปริมาณงานน้อยและง่ายเกิน
- ปริมาณงานน้อยหรือง่ายเกินกว่าที่ควร กว่าที่ควรจะเป็นมาก
จะเป็น

- ผลงานต้องปรับปรุง ใช้กระบวนการ
และเทคนิคไม่เหมาะสม และยัง
ประยุกต์ความรู้ไม่ดีพอ

- ผลงานดี ใช้กระบวนการและเทคนิคได้ - ผลงานพอใช้ ใช้กระบวนการและเทคนิค
ถูกต้อง แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดี ได้เหมาะสม แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้
ตรงตามวัตถุประสงค์
ได้พอใช้

- ผลงานดีมาก ใช้กระบวนการและเทคนิคที่
ถูกต้อง เหมาะสม แสดงถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้ได้ชดั เจน ดีมาก โดดเด่น ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ

- ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม
ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่ยอมรับความ
คิดเห็น และไม่ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรม/งานกลุ่ม

- รับผิดชอบงานพอใช้ มีความคืบหน้างาน - รับผิดชอบงานน้อย ไม่มีความคืบหน้า - ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความ
น้อย แต่ส่งตามเวลาที่กำหนด
งาน และส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนด
คืบหน้า และส่งช้ากว่ากำหนดมาก

- ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ไม่แสดงความคิดเห็น

- มีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม
การแลกเปลีย่ น การยอมรับความ
คิดเห็น และความร่วมมือในการทำ
กิจกรรม/งานกลุ่มน้อยมาก

พอควร และส่งตามเวลาที่กำหนด

- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนน้อย
แทบจะไม่แสดงความคิดเห็น

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากกับสมาชิกในกลุ่ม
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับสมาชิกในกลุ่ม
- มีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม มีการ
มีการแลกเปลี่ยน ยอมรับความคิดเห็น และ มีการแลกเปลี่ยน ยอมรับความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ยอมรับความคิดเห็น และให้
ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม/งานกลุ่ม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม/ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม/งานกลุ่ม
ดีมาก
งานกลุ่มดี
ระดับพอใช้

อย่างต่อเนื่อง และส่งตามเวลาที่กำหนด

- รับผิดชอบงานสูงมาก มีความคืบหน้างาน - รับผิดชอบงานดี มีความคืบหน้างาน

- ตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
พอสมควร

- ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ

- ขาดเรียนเกิน ๓ ครั้ง
อย่างไม่มีเหตุอันควร

ไม่ดี (1)

- ตั้งใจมุ่งมั่น มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่าง
เด่นชัด เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

- ขาดเรียน ๓ ครัง้ หรือเข้าเรียนสาย
บ่อยครั้ง อย่างไม่มีเหตุอันควร

ค่อนข้างไม่ดี (2)

- ลอกเลียนผลงานผู้อื่น

การค้นคว้า รวบรวม
และเลือกใช้ข้อมูล
*, **

รายการประเมิน
การค้นคว้า รวบรวม
และเลือกใช้ข้อมูล*, **
การสื่อสารและนำเสนอผลงาน*, **
การทำงานร่วมกันในกลุ่ม
*, **
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
**

ปานกลาง (3)

- ขาดเรียน ๑ ครัง้ อย่างไม่มีเหตุอันควร - ขาดเรียน ๒ ครัง้ หรือเข้าเรียนสาย
บ่อยครั้ง อย่างไม่มีเหตุอันควร

ดี (4)

คำอธิบายคุณภาพ

- ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่นมาก - ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น - ไม่ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น - ไม่ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน
เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/ข้อมูลได้ถูกต้อง
เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/ข้อมูลได้
เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/ข้อมูล แต่ยงั ไม่ ผู้อื่น ไม่เขียนอ้างอิงที่มาของภาพ/
ครบถ้วน
ถูกต้อง ครบถ้วน เกือบทั้งหมด
ถูกต้อง/ครบถ้วน
ข้อมูล หรือเขียนไม่ถูกต้องและไม่
(ขาด ผิดพลาดเล็กน้อย)
(ขาด ผิดพลาดพอสมควร)
ครบถ้วน (ขาด ผิดพลาดมาก)

- เข้าเรียนทุกครั้ง ไม่เข้าเรียนสาย
หรือขาดเรียนอย่างมีเหตุอันควร

ดีมาก (5)

- ประเมินปัญหาได้ดีมาก ใช้วิธีการที่เหมาะสม - ประเมินปัญหาได้พอควร ใช้วิธีการที่ดี
รอบคอบ
แต่ยงั มีผิดพลาดเล็กน้อย

%

ทักษะการประเมินและ
แก้ไขปัญหา*

(พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม
ของแต่ละวิชา)

เอกสาร
แผนการดำเนินงาน หรือ
รายงาน

(พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม
ของแต่ละวิชา)

ผลงาน

พฤติกรรมการ
ทำงานร่วมกันในกลุ่ม *, **

พฤติกรรม
การรับผิดชอบ
(เลือกใช้ตาม CLO) หาก
วิชาใดไม่เกี่ยวข้องกับ
ลิขสิทธิ์ ใช้คำจริยธรรม
แทนได้)

พฤติกรรม
การเข้าเรียน*

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ * เหมือนกันทุกวิชา ** เลือกใช้ตามรูปแบบการประเมินของรายวิชา (เช่น ให้คะแนน หรือ ผ่าน/ไม่ผ่าน)

เกณฑการใหคะแนนของหลักสูตร (Rubric Score)

ELOs
PORTFOLIO
รายงานผลลัพธการเร�ยนรูที่คาดหวังของหลักสูตร

นักศึกษาตั้งแตรหัส 60xxx เปนตนไป จะไดรับการรายงานผลลัพธการเรียนรู
ทีค่ าดหวังของหลักสูตร ซึง่ มีการบันทึกและรายงานแยกตาม ELOs แตละดาน
โดยผลคะแนนนี้มาจากผลคะแนนของแตละรายวิชาที่ไดมีการกําหนดวิธี
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคลองตาม ELOs ของ
หลักสูตรอยางชัดเจน ทั้งนี้ผูเรียนสามารถเห็นถึงศักยภาพของตนเอง และนํา
ไปพัฒนาเพื่อใหบรรลุตามผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรใหครบ
ทุกมิตติ ามทีก่ าํ หนดได หลักสูตรจะทําการรวบรวมผลและสรุปผลใหนกั ศึกษา
ทุกภาคการศึกษาของหลักสูตร
ตัวอยางกราฟแสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร แยกใหเห็นทั้ง 8 ดาน เพื่อดูพัฒนาการในแตละชั้นปของนักศึกษา

ตัวอยางกราฟแสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร วิเคราะหผลรายบุคคล ใหเห็นผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 8 ดาน
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ตัวอยางตารางแสดงสัดสวนคะแนนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้ง 8 ดาน ที่สอดคลองกับรายวิชาในชั้นปที่ 1

ตัวอยางตารางแสดงสัดสวนคะแนนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้ง 8 ดาน ที่สอดคลองกับรายวิชาในชั้นปที่ 3

ตัวอยางตารางแสดงสัดสวนคะแนนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้ง 8 ดาน ที่สอดคลองกับรายวิชาในชั้นปที่ 2

ตัวอยางตารางแสดงสัดสวนคะแนนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้ง 8 ดาน ที่สอดคลองกับรายวิชาในชั้นปที่ 4
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หลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหร�อหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และ
ประกาศหรือขอบังคับของคณะฯ ที่เกี่ยวของ

1.1 การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา

สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา ผลการศึกษาของรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีแตมประจา ดังนี้ }
สัญลักษณ
แตมประจํา
A
4.00
B+
3.50
B
3.00
C+
2.50
C
2.00
D+
1.50
D
1.00
F
0.00
สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา ผลการศึคกษาของรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ความหมาย
สัญลักษณ
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
AU
รอการประเมินผล (Incomplete)
I
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
P
พอใจ (Satisfactory)
S
การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
T
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
U
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
W
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
X

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะยังไมสาเร็จการศึกษา เพื่อสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่
หลักสูตรฯ กําหนด
2.1.1 การทวนสอบในรายวิชาที่เปดสอน ไดแก การประเมินขอสอบ และการประเมินชิ้นงานที่จะมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
วามีเนื้อหาเหมาะสม ถูกตอง และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กาหนด
2.1.2 การทวนสอบผลสอบของนักศึกษา เพื่อหาจุดออนของนักศึกษา สําหรับเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอน และหลักสูตรฯ
2.1.3 การทวนสอบระดับหลักสูตร มีการดําเนินการจัดประชุมหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
โดยมีการประเมินผล ดังนี้
2.2.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.2.2 รางวัล หรือการชมเชยที่บัณฑิตไดรับในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา

เกณฑสําเร็จการศึกษาตามประกาศหรือขอบังคับของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้
3.1 เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมกับศักดิ์ศรีแหงปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
3.2 สอบผานทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร (138 หนวยกิต)
3.3 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํากวา 2.00
3.4 มีแฟมสะสมผลงานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด และผานเกณฑการประเมินที่ระดับ S (Satisfactory)
3.5 มีผลสําเร็จของโครงงานรายบุคคลที่ผานเกณฑการประเมิน ที่ระดับไมตํากวา 3.00
3.6 สอบผานการประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมหาวิทยาลัยมหิดล
(สําหรับนักศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป)

1.2 เวลาเร�ยน

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน และการฝกภาคสนาม ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้นๆ
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การให เกรด D เกรด I เกรด X และแนวทางการแก
ตามขอบังคับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศคณะแพทยศาสตร
ศิรริ าชพยาบาล เรือ่ ง “แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล” วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2552

การใหปร�ญญาเกียรตินิยม

การใหเกรด D
รายวิชาป 1 จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย หรือคณะอืน่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ไดเกรด D มีสทิ ธแกไขผลการ
ศึกษาได จะไดผลการศึกษา คือ D+ หรือ C
รายวิชาป 1 ของหลักสูตรฯ คณะฯ เปนผูจัดการเรียนการสอนเอง ไดเกรด D ตองแกไขผลการศึกษา ใหได C โดยใช
ใหขอบังคับมหาวิทยาลัย (หนาที่ 4) ขอ 8.3(2) พรอมกับ ประกาศแนวทางการปฏิบัติของคณะฯ ขอ 2
รายวิชาของหลักสูตรฯ คณะฯ เปนผูจัดการเรียนการสอนเอง ตั้งแตปที่ 2 ถึงปที่ 4 ไดเกรด D ตองแกไขผลการศึกษา
และเมื่อแกแลวจะไดผลการศึกษา คือ C

การใหเกรด I

รอการประเมินผล (Incomplete)

กรณีนักศึกษาไมไดสอบ / ไมสงผลงาน เพราะปวย โดยมีใบรับรองแพทยหรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัย
ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน กรรมการหลักสูตรฯ และกรรมการประจําคณะฯ
แนวทางการแก I
การแกเกรด I เกรดที่ไดสามารถใหไดถึง A - F
แกไดภายใน 1 ภาคการศึกษาของปนั้น หรือภาคการศึกษาของปถัดไป (กรณีหลักสูตรไมมีภาคฤดูรอนใหนับปการ
ศึกษาถัดไป)
ชั้นป 1-3 สามารถแก I ไดในระหวางเทอม ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป
ชั้นป 4 เทอม 1 สามารถแก I ในระหวางเทอม ไดภายในเทอม 2 ของภาคการศึกษาถัดไป
ชั้นป 4 ถาได I เทอม 2 และสงงานไมทัน (วันสุดทายของการเรียนการสอนหลักสูตร) จะไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
แตกรณีที่นักศึกษาผูนั้น ปวย มีใบรับรองแพทย ทางคณะฯ สามารถชี้แจง และทําเรื่องจบการศึกษา ขออนุมัติการให
เกียรตินิยมกับนักศึกษาได โดยผานคณะกรรมการหลักสูตร และ คณะกรรมการคณะฯ

การใหเกรด X

ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)

การให X ทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนด
แนวทางการแก X
การแกเกรด X เกรดที่ไดสามารถใหไดถึง A - F
แกไดภายใน 1 ภาคการศึกษาของปนั้น หรือภาคการศึกษาของปถัดไป (กรณีหลักสูตรไมมีภาคฤดูรอนใหนับปการ
ศึกษาถัดไป)
ชั้นป 1-3 สามารถแก X ไดในระหวางเทอม ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป
ชั้นป 4 เทอม 1 สามารถแก X ในระหวางเทอม ไดภายในเทอม 2 ของภาคการศึกษาถัดไป
ชั้นป 4 ถาได X เทอม 2 และสงงานไมทัน (วันสุดทายของการเรียนการสอนหลักสูตร) จะไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
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การไดปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาตองสอบผานและผานเกณฑอื่นๆ ครบตามที่
หลักสูตรกําหนด มีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีปริญญานั้น
เกียตินิยมอันดับ 1 แตมสะสม ไมตํากวา 3.50
เกียตินิยมอันดับ 2 แตมสะสม ไมตํากวา 3.25
มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษา หรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนด
ไวในหลักสูตร (โดยใหนับวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของหลักสูตร)
ไมเคยลงทะเบียนเรียนซํา (F) หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแกตัว
(D) หรือปฏิบัติงานแกตัวในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร รวมทั้งวิชาที่เทียบโอน
กรณีนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ไดผลการศึกษาตํากวาเกณฑ D รายวิชาที่เปดสอนโดย
มหาวิทยาลัย หรือคณะอื่น เมื่อแกไขผลการศึกษาแลว เปน D+ หรือได C นักศึกษา
มีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
ในกรณีนักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย
หรือขอโอนจะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
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ขั้นตอนการขอตรวจสอบผลการสอบรายว�ชา

นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนตองมีความรู ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เทียบเคียงไดกับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคลองตาม
แผนการศึกษาแหงขาติ พ.ศ.2560-2574 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกําหนดดังนี้

นศ.เขียนใบคํารองขอตรวจสอบผลการสอบ
ที่หนวยสนับสนุนการศึกษาฯ
(นศ.เขียนคํารองดวยตนเองภายใน 5 วัน
นับจากประกาศผลสอบ พรอมแสดงบัตร นศ.
1 ใบคํารอง ตอ 1 รายวิชา)

1. MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต 84 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต 600 คะแนนขึ้นไป หรือ

เจาหนาที่หนวยสนับสนุนฯ รับเรื่อง
พรอมตรวจสอบ และเสนอเรื่อง
ถึง ผอ.โรงเรียนเพื่อพิจารณาใบคํารอง

3. TOEFL IBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต 64 คะแนนขึ้นไป หรือ
4. IEELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต 5.0 คะแนนขึ้นไป

เจาหนาที่หนวยสนับสนุนฯ แจงเรื่อง
ถึง อ.ผูรับผิดชอบรายวิชา

อ.ผูรับผิดชอบ
รายวิชาพิจารณา

ไมอนุมัติ

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ

อ.ผูรับผิดชอบรายวิชา
แจงผลการอนุมัติ
กลับมายัง
หนวยสนับสนุนฯ
เพื่อใหแจง ผอ.โรงเรียน

เจาหนาที่หนวย
สนับสนุนฯ
แจง นศ. วา
ไมอนุมัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดใหมีการทดสอบความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ MU-ELT
ทุกภาคการศึกษา
นักศึกษาสามารถเขารับการทดสอบความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ MU-ELT ไดทุกภาค
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา โดยตองสงคะแนนสอบตามขอ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ภายใน 2 ป
หลังเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีเวลาในการพัฒนา
หรือปรับปรุง โดยสามารถศึกษาหาความรูเ พิม่ เติม เพอใหตนเองมีความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑที่ประกาศนี้กอนสําเร็จการศึกษา
รายละเอียดเกณฑความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐาน (CEFR)

อนุมัติ
ขอสอบภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ
อ.ผูรับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการตรวจสอบเกณฑการใหคะแนน
และผลการสอบ 2 วันทําการ
อ.ผูรับผิดชอบรายวิชา
นัดหมาย นศ. เพื่อชี้แจงผล
ภายใน 3 วันทําการ
หนวยสนับสนุนฯ
แจงผลการชี้แจง นศ.
ให ผอ.โรงเรียนทราบ
สิ้นสุด
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การศึกษา
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อายุผลสอบ (ป)

2

2

2

2

คาสมัคตรสอบ

400

1,000

~6,000

6,900

นศ. รหัส 60 ขึน้ ไป ตองสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึง่ ใหผา นเกณฑถา สอบไมผา น สามารถสอบใหมได
จนกวาจะผาน กอนจบการศึกษา

โปรแกรม speexx
สําหรับนักศึกษา รหัสป 60 และ 61 มหาวิทยาลัยไดจัดโปรแกรม
speexx เพื่อฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ซึ่งสามารถ
ศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเอง ฟรี
ที่ http://www.la.mahidol.ac.th/th/speexx
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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ทุนการศึกษา

คาธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนดานทุนการศึกษา แกนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยและเปนผูที่มีความประพฤติดี ใหไดรับโอกาสทาง
การศึกษาโดยมีแหลงทุนการศึกษา ดังนี้

คาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยรวมโดยประมาณ (ของนักศึกษารหัส 60xxxxx เปนตนไป)
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

16,550
18,100
18,300
16,900

12,000
17,300
17,700
16,100

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมตลอดหลักสูตร ประมาณ 132,950 บาท
*คาธรรมเนียมการศึกษาดานบน เปนคาเฉลี่ยโดยประมาณ ซึ่งอาจแตกตางไปตามวิชาเลือกที่นักศึกษาลงทะเบียน
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

1. ทุนจากภายในมหาว�ทยาลัย

(ติดตามรายละเอียดได ณ ฝายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด)
• ทุนภูมพิ ล สําหรับนักศึกษาทีเ่ รียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และมีผลงาน
ดานกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนละ 50,000 บาท จํานวน 1 ทุน
เปนทุนพระราชทานที่ไดรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
• ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย มีความ
ประพฤติดี ตั้งแตทุนละ 5,000 - 10,000 บาท
• ทุนจากดอกผลผูบ ริจาค สําหรับนักศึกษาทีเ่ รียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย

2. แหลงทุนภายนอกมหาว�ทยาลัย

เปนเงินทุนจากแหลงทุนภายนอก ไดแก หนวยงานของรัฐ/ธนาคาร/บริษัท/
หางราน/มูลนิธิฯ/องคกรการสาธารณะกุศล และผูมีจิตศรัทธาบริจาค
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความประสงคของเจาของทุน เชน คุณสมบัตแิ ละ
เงื่อนไขของผูขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามไดจากบอรดประชาสัมพันธที่
ฝายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา

กองทุนกูยืมเพ�่อการศึกษา (กยศ.)

เปนเงินทุนกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) โดยมี วั ต ถุ ป รสงค เ พื่ อ ให กู ยื ม แก นั ก ศึ ก ษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพยเพือ่ เปนคาเลาเรียน คาใชจา ยทีเ่ กีย่ ว
เนื่องกับการศึกษาและคาใชจายที่จําเปนในการครอง
ชีพระหวางศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑตามที่
กองทุนฯ กําหนด
แบงเปน 2 กองทุน คือ
แบบ กยศ.
คื อ กู ยื ม เงิ น ค า เล า เรี ย นตามอั ต ราค า เล า เรี ย นที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแตไมเกินเพดานทีก่ องทุนกําหนด
และคาครองชีพเปนรายเดือนรวมปละ 26,400 บาท

3. ทุนฉุกเฉินมหาว�ทยาลัย

แบบ กรอ.
คือ กูยืมเงินไดเฉพาะคาเลาเรียนตามอัตราคาเลาเรียน
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ แต ไ ม เ กิ น เพดานที่ ก องทุ น
กําหนด ทัง้ นี้ ผูก จู ะตองศึกษาอยูใ นสาขาวิชาทีเ่ ปนความ
ตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนระบุไว

4. เง�นยืมสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

นักศึกษาสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบเหตุ ก ารณ ร า ยแรง ที่ มี ผ ลกระทบต อ ฐานะทางครอบครั ว
จนอาจเปนผลเสียตอการศึกษา เชน บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บานไฟไหม
นักศึกษาสามารถติดตอ ณ ฝายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

กรณีที่นักศึกษามีความจําเปนฉุกเฉิน สามารถติดตอ ณ ฝายกิจการนักศึกษาที่
นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาเงื่อนไข
นักศึกษาสามารถยืมไดตั้งแต 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะตองชําระคืนภายใน
6 เดือนโดยไมคิดดอกเบี้ย

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

นั ก ศึ ก ษาสามารถสอบถามรายละเอี ย ดทุ น การศึ ก ษา ทุ น ฉุ ก เฉิ น และเงิ น ยื ม
สําหรับนักศึกษาไดที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-849-4506-7 หรือ เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา
www.orsa.mahidol.ac.th
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ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

การแตงกาย

เคร�่องแบบพ�ธีการ (ศิร�ราช)

เครือ่ งแบบพิธกี าร (ศิรริ าช) คือ เครือ่ งแบบทีน่ กั ศึกษาใชในโอกาสงานพิธขี องคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล เชน งานปฐมนิเทศนักศึกษา
งานวันไหวครู หรือตามที่คณะฯ / หลักสูตรกําหนด สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ใหใสตลอดภาคการศึกษา

เคร�่องแบบพ�ธีการชาย
เสือ้ เชิต้ : สีขาว แขนยาว ไมมลี วดลาย ความยาวของตัวเสือ้ ใหเลยสะโพก
เพื่อใหกางเกงทับไดโดยเรียบรอย
■ กางเกง : ขายาวแบบสากล สีนําเงินเขมหรือสีกรมทา ไมใสกางเกงเอวตํา
■ เนคไท : สีเขียวแถบชมพูของคณะฯ
■ เข็มขัด : หนังหรือหนังกลับ สีดํา มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
■ ถุงเทา : สีดํา ไมมีลวดลาย
■ รองเทา : หนังหุมสนสีดํา แบบเรียบ ไมมีลวดลาย
■

วันทําการ : แตงกายดวยชุดนักศึกษาถูกระเบียบเทานั้น หากไมไดแตงกายดวยชุดนักศึกษา
จะงดใหบริการดานสถานที่และงดทําเรื่องติดตอใดๆทั้งสิ้น
วันหยุดราชการ : แตงกายดวยชุดสุภาพ หามใสรองเทาหนีบหรือรองเทาแตะ,หามสวมเสื้อ
สายเดี่ยว, เสื้อกลาม, เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด

เคร�่องแบบนักศึกษา

เคร�่องแบบพ�ธีการหญิง

เคร�่องแบบพ�ธีการ (ศาลายา)

เครื่องแบบพิธีการ คือ เครื่องแบบที่นักศึกษาใชในโอกาสงานพิธีของมหาวิทยาลัย เชน งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานไหวครู
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธี หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เคร�่องแบบพ�ธีการหญิง
เสื้อเชิ้ต : สีขาว มีลักษณะดังนี้
- ไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร
- ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะโพก เพื่อใหกระโปรงทับไดโดย
เรียบรอย
- ตัวเสื้อผาดานหนาโดยตลอด มีสาบ ติดกระดุมพลาสติกสีขาว
ไมรัดรูป
- แขนเสื้อสั้นเหนือศอก
■ กระโปรง : สีนา
ํ เงินเขมหรือสีกรมทา แบบเรียบ ทรงตรง ความยาวคลุมเขา
ผาดานหลังพับซอนกัน
■ โบวไทดของมหาวิทยาลัย : มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย
■ เข็มตรามหาวิทยาลัย : ใชติดอกเสื้อเบื้องขวา
■ เข็มขัด : หนังหรือหนังกลับ สีดา
ํ หรือสีนาํ ตาล มีหวั เข็มขัดทําดวยโลหะสีเงิน
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
■ รองเทา : รองเทาหนังหุมสน สีดํา แบบเรียบ ไมมีลวดลาย

เคร�่องแบบปกติ

■

เคร�่องแบบพ�ธีการชาย
เสื้อเชิ้ต : สีขาว แขนยาว ไมมีลวดลาย ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะโพก
เพื่อใหกางเกงทับไดโดยเรียบรอย
■ กางเกง : ขายาวแบบสากล สีนําเงินเขมหรือสีกรมทา ไมใสกางเกงเอวตํา
■ เนคไท : สีกรมทา มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย
■ เข็มขัด : หนังหรือหนังกลับ สีดํา มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
■ ถุงเทา : สีดํา ไมมีลวดลาย
■ รองเทา : รองเทาหนังหุมสนสีดํา แบบเรียบ ไมมีลวดลาย
■
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เสื้อเชิ้ต : สีขาว มีลักษณะดังนี้
- ไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร
- ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะโพก เพื่อใหกระโปรงทับไดโดย
เรียบรอย
- ตัวเสือ้ ผาดานหนาโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไมรดั รูป
แขนเสื้อสั้นเหนือศอก
■ กระโปรง : ทรงตรง สีนา
ํ เงินเขม สีกรมทา หรือสีดาํ แบบเรียบ ความยาว
คลุมเขา ผาดานหลังพับซอนกัน กระโปรงพลีท สีดํา แบบเรียบ
ความยาวคลุมเขา
■ โบวไทด : สีเขียวแถบชมพูของคณะฯ
■ เข็มตรามหาวิทยาลัย : ใชติดอกเสื้อเบื้องขวา
■ เข็มขัด : หนังหรือหนังกลับ สีดําหรือสีนําตาล มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ
สีเงิน เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
■ รองเทา : หนังหุมสน สีดํา แบบเรียบ ไมมีลวดลาย
■

เครือ่ งแตงกายปกติ คือ เครือ่ งแตงกายทีน่ กั ศึกษาใชในเวลาเรียน หรือ
เวลาสอบ หรือเวลาติดตอกับสวนงานของมหาวิทยาลัยในเวลาทําการ

เคร�่องแบบปกติชาย
เสื้อเชิ้ต : สีขาว ไมมีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อ
ใหเลยสะโพก เพื่อใหกางเกงทับไดโดยเรียบรอย
■ กางเกง : ขายาวแบบสากล สีนําเงินเขมหรือสีกรมทา ไมใสกางเกงเอวตํา
■ เข็มขัด : หนังหรือหนังกลับ สีดํา มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
■ ถุงเทา : สีดํา ไมมีลวดลาย
■ รองเทา : หนังหุมสนสีดํา แบบเรียบ ไมมีลวดลาย
■

เคร�่องแบบปกติหญิง
เสื้อเชิ้ต : สีขาว มีลักษณะดังนี้
- ไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร
- ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะโพก เพื่อใหกระโปรงทับไดโดย
เรียบรอย
- ตัวเสื้อผาดานหนาโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไมรัดรูป
แขนเสื้อสั้นเหนือศอก
กระโปรง : ทรงตรง สีนําเงินเขม สีกรมทา หรือสีดํา กระโปรงพลีท สีดํา
แบบเรียบ ความยาวเหมาะสมและสุภาพ
เข็มตรามหาวิทยาลัย : ใชติดอกเสื้อเบื้องขวา
เข็มขัด : หนังหรือหนังกลับ สีดาํ หรือสีนาํ ตาล มีหวั เข็มขัดทําดวยโลหะสีเงิน
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
รองเทา : หนังหุมสน สีดํา แบบเรียบ ไมมีลวดลาย
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การใชหองเร�ยน
หองเรียนบรรยาย 1, 2 อนุญาตใหนําเขาไปเฉพาะขวดนําเปลาเทานั้น
หองคอมพิวเตอร 1, 2, 3 อนุญาตใหนําเขาเฉพาะขวดนําเปลา
และวางไวที่โตะหลังหองที่กําหนดไวเทานั้น
หามนําไปวางไวที่โตะคอมพิวเตอรเด็ดขาด
** หากพบวามีการฝาฝนขอบังคับ จะมีการจดชื่อนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบ และลงบันทึกพฤติกรรมตอไป

หองเร�ยนคอมพ�วเตอร หองปฏิบัติงานคอมพ�วเตอร
คอมพิวเตอร 1 : 1
เปนหองฝกทักษะคอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิตสือ่ สําหรับใหนกั ศึกษาใชนอกเวลาเรียน มีอปุ กรณคอมพิวเตอร ทัง้
ระบบ Macintosh และ Windows จํานวนทั้งสิ้น 64 เครื่อง เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรที่ใชระบบ
ปฏิบัติการทั้ง 2 ประเภท โดยการเรียนรูดวยตนเอง กอนไปฝกงานหรือปฏิบัติงานจริงซึ่งนักศึกษาจะไดมีความชํานาญและ
มีทักษะการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
มีทั้งหองเรียนคอมพิวเตอรกราฟก หองเรียนคอมพิวเตอรสําหรับ
งานวีดิทัศนและ 3D และหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเปนหองฝก
ทักษะคอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิตสือ่ สําหรับใหนกั ศึกษา
ใชนอกเวลาเรียน

การเขาเร�ยนทุกรายว�ชา
การเขาเรียนทุกรายวิชานักศึกษาทุกคนจะตองเขาหองเรียนกอนเวลาเริ่มเรียน
หากเขาหองเรียนชาหลังเวลาเริ่มเรียน ถึง 15 นาที ใหถือวาสาย
แตถามาสายหลังเวลาเริ่มเรียนเกิน 15 นาที แลว จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
อาจารยประจํารายวิชานั้นๆ
นักศึกษาตอง Scan นิ้ว เพื่อเขาหองเรียนกอนเวลาเริ่มเรียนทุกครั้งเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอม (เครื่อง Scan นิ้ว ตั้งอยูหนาสํานักงานโรงเรียนเวชนิทัศนพัฒนา)

สิ�งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ�้นฐาน
หองเร�ยนบรรยาย
หลักสูตรไดจดั หองเรียนบรรยาย จํานวน 3 หอง ตัง้ อยูท อี่ าคารศรีสวรินทิรา ชัน้
14 และ 15 เพือ่ รองรับรายวิชาทีใ่ ชวธิ กี ารสอนแบบบรรยาย มีบรรยากาศทีช่ ว ย
สนับสนุนการเรียนรู ดวยกระดานอินเทอรแอคทีฟไวทบอรด ขนาด 70 นิ้ว เพื่อ
ชวยตอบสนองการใชงานในการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยอาจารยสามารถ
นําเสนอสื่อการสอนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ทําใหนักศึกษาสามารถเห็นภาพ และเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
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หองเร�ยนวาดภาพ / ภาพสีน้ํา
เปนหองฝกปฏิบัติการดานศิลปะ มีจํานวน 2 หอง ไดแก
1) หองปฏิบัติการสีนํา อาทิ การวาดภาพสีขั้นพื้นฐาน เทคนิคสีนํา มุงเนนให
นักศึกษาฝกทักษะสีนําไดอยางถูกตอง
2) หองปฏิบัติวาดภาพ อาทิ การวาดภาพขั้นพื้นฐาน การวาดภาพทั่วไป
การวาดภาพคน มุงเนนใหนักศึกษาฝกทักษะการวาดภาพอยางถูกตอง
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หองปฏิบัติการถายภาพ เปนหองปฏิบัติการถายภาพตั้งแตระดับพื้นฐาน การถายภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ และการถายภาพทางการ
แพทย มุงเนนใหนักศึกษาฝกทักษะการใชกลองดิจิตอล การถายภาพตามทฤษฎีที่ถูกตอง ตั้งแตการวัดแสง การจัดแสง และ
การจัดองคประกอบภาพภายในสตูดิโอ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจากอุปกรณจริง รวมถึงเรียนรูการวางแผนการทํางาน
ในหองสตูดิโอ

หองถายทําว�ดิทัศน
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เปนหองปฏิบัติการถายทําวีดิทัศนเพื่อผลิตรายการสําหรับวิชาที่เกี่ยวของกับงานการถายทําวีดิทัศน มุงเนนใหนักศึกษาฝก
ทักษะการถายทําวีดิทัศน การจัดแสง เทคนิคและการใชอุปกรณตางๆ Green screen Virtual studio production และ
เรียนรูเกี่ยวกับระบบเสียงเพื่อใชสําหรับงานวีดิทัศน

หองปฏิบัติการหุนจําลอง เปนหองปฏิบัติการหุนจําลอง มีระบบระบายอากาศที่ถูกหลักอาชีวอนามัย มุงเนนใหนักศึกษาฝกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
การปนรูปนูนตํา นูนสูง และลอยตัว จนเขาสูกระบวนการสรางหุนจําลองตนแบบ ซึ่งจะไดทดลองปฏิบัติงานจริง

หองสมุดโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา
หลักสูตรฯ จัดใหมีหองสมุดโรงเรียนเวชนิทัศนพัฒนาเปนแหลงรวบรวม ตํารา หนังสือ และสื่อประเภทตางๆ เฉพาะทาง
ที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เปดสอนของหลักสูตรฯ รวมถึงหนังสือดานการออกแบบ การถายภาพ คอมพิวเตอร วีดิทัศน หุน
จําลอง และพื้นฐานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาอยางเพียงพอและเหมาะสมตาม
ความตองการ ตั้งอยูที่อาคารศรีสวรินทิราชั้น 14 มีหนังสือ ตํารา วารสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ สื่อโสตทัศนวัสดุ
และมีคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ไวบริการนักศึกษา รวมทั้งใหบริการตรวจสอบรายการการยืม การคนหาหนังสือ
วารสาร สื่อดิจิตอล ตัวอยางชิ้นงาน และรูปเลมโครงงานรายบุคคลของนักศึกษาในหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET
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กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมว�ชาการ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมนันทนาการ

สิงหาคม
■

กันยายน

■
■
■

ตุลาคม
พฤศจ�กายน

■

■
■

พิธีไหวครูคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
พิธรี บั พระราชทานปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหมของหลักสูตร
งานกีฬา Freshy ป 1 / กิจกรรม Show Cheer
ประเพณีทาํ ธง ออกรับบริจาคขายธง ทําพวงมาลา และวางพวงมาลาวันมหิดล

กิจกรรมตางๆ ลวนสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดพัฒนาประสบการณในการ
ทํางานรวมกับผูอ นื่ พัฒนาความเปนผูน าํ สรางจิตสํานึกทีด่ ตี อ สถาบัน สังคม รวมทัง้
เพื่ออนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยกิจกรรมนักศึกษา มีทั้งสวนที่งานกิจการนักศึกษาจัดให และสวนที่
สโมสรนักศึกษาจัดขึน้ เอง ภายใตการดูแลและสนับสนุนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย
กิจกรรมทั้งภายนอกและภายในคณะฯ มีดังนี้

OpenHouse แนะนําหลักสูตรของคณะ (สําหรับผูปกครอง และนักเรียน)

1. ดานว�ชาการ

มหิดลวิชาการ
กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม
มกราคม

■
■

■

กุมภาพันธ

■

■

โครงการมหิดลรวมใจ สานสายใย นํานําใจสูชุมชน
Thanks Party ป 1 ขอบคุณรุนพี่
คายเด็กวิทย หัวใจศิลป (สําหรับนักเรียน)
งานสัมมนาวิชาการและเชือ่ มสัมพันธเครือขายหลักสูตรผลิตสือ่ ทางการแพทย
และวิทยาศาสตร 4 สถาบัน
We Walk Together ป 1 / Fit & Fun ป 2 / Family Trip ป 2

มีนาคม
เมษายน

■

รดนําขอพรอาจารยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต

พฤษภาคม
มิถุนายน

■

กรกฎาคม

■
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■

■

ปจฉิมนิเทศ Bye’Nior

โครงการปรับพื้นฐานศิลปะ สําหรับ นศ. ชั้นปที่ 1

OpenHouse แนะนําหลักสูตรของคณะ (สําหรับครูแนะแนวและนักเรียน)
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาของหลักสูตร

กิจกรรมแนะนําหลักสูตร มีทั้งในระดับหลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดใน
ชวงเวลาตางกัน แตมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผูปกครอง และผูที่สนใจ ไดรูจักกับคณะตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
มหิดล รวมถึงลักษณะขั้นตอนและเกณฑในการสมัครเขาศึกษา รูปแบบการเรียน
การสอน สถานที่เรียน ของหลักสูตรที่ตนเองสนใจ กิจกรรมแนะนําหลักสูตร มีดังนี้
• มหิดลว�ชาการ (พฤศจิกายน)
• OpenHouse (1) แนะนําหลักสูตรของคณะ สําหรับครูแนะแนวและนักเรียน
(กรกฎาคม)
• OpenHouse (2) แนะนําหลักสูตรของคณะ สําหรับผูปกครอง และนักเรียน
(ตุลาคม)
• คายเด็กว�ทย หัวใจศิลป สําหรับนักเรียน (มกราคม)
เพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักสูตรฯ แกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่สนใจ ไดเขามาสัมผัสและเรียนรูการเรียนการสอน และการใชชีวิตของนักศึกษา
ในหลักสูตรฯ โดยกิจกรรมในคายจะเริ่มจากการแนะนําหลักสูตร แนะนําสถานที่
การเรียนการสอนจริง รวมถึงมีกิจกรรมที่จัดขึ้นใหนักเรียน ไดมีโอกาสลองเรียนรูใน
รายวิชาเรียนจริงๆ เชน วาดภาพทั่วไป วาดภาพสีนํา เพื่อเปนแนวทางในการตัดสิน
ใจสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อเชื่อมสัมพันธระหวางนักเรียนนักศึกษาดวย
• ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (สิงหาคม)
เพื่อใหนักศึกษาใหมและผูปกครอง ไดเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ กิจกรรมตางๆ ความเปนอยูและการดํารงชีวิตของนักศึกษา รวมทั้งเสน
ทางความกาวหนาทางวิชาชีพ ไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยโดยตรงกับอาจารยและผู
แทนนักศึกษาของหลักสูตรฯ อีกดวย
• ปจฉิมนิเทศ (มิถุนายน)
เปนการเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตใหมในการเขาสูเสนทางอาชีพอยางมั่นใจ
ใหสามารถปฏิบตั งิ านโดยประยุกตใชความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีเจตคติ
ทีด่ ตี อ วิชาชีพ และปฏิบตั งิ านรวมกับผูอ นื่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีม้ กี จิ กรมพูดคุย
แลกเปลีย่ นประสบการณทาํ งาน เสนทางความสําเร็จในอาชีพ และแนะนําทางเลือก
ในการศึกษาตอ ทั้งในและตางประเทศ จากรุนพี่ ศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต SIET

73

• โครงการปรับพ�้นฐานศิลปะ สําหรับ นศ. ชั้นปที่ 1 (สิงหาคม)
โครงการนีม้ งุ หวังใหนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 1 ของหลักสูตรไดเรียนรู ทําความรูจ กั กับการ
วาดภาพ และเสริมทักษะศิลปะพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมกอนการเปด
ภาคเรียน และสามารถนําทักษะมาใชในรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
บรรยากาศสบายๆ และเปนกันเอง
• นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา (กรกฎาคม)
กิจกรรมนี้เปนเวทีและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนในการ
ประยุกตความรูและทักษะในการนําเสนอผลงาน และยังเปนประชาสัมพันธ
หลักสูตรฯ สูก ลุม เปาหมาย ใหไดรถู งึ บทบาทหนาทีข่ องนักเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการแพทยทมี่ คี วามสําคัญยิง่ ในแวงวงการผลิตสือ่ ทางดานการแพทยอกี ดวย
• งานสั ม มนาว� ช าการเคร� อ ข า ยหลั ก สู ต รผลิ ต สื่ อ ทางการแพทย แ ละ
ว�ทยาศาสตร 4 สถาบัน (กุมภาพันธ)
เปนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและสานสัมพันธระหวาง
4 สถาบั น ทางด า นเวชนิ ทั ศ น (การผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษาทางการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ) ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, หลักสูตรมีเดียการแพทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน และ วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนบุรี

2. ดานบําเพ็ญประโยชน
• โครงการมหิดลรวมใจ สานสายใย นําน้ําใจสูชุมชน (มกราคม)
เปนความรวมมือระหวางนักศึกษา คณาจารย และศิษยเกากลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนที่ขาดโอกาส
ในการเขาถึงสุขภาพทีด่ ี และใหความรูใ นการดูแลใหตนเองมีสขุ ภาพดี ยังเปนการเสริม
สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากลุม วิทยาศาสตรสขุ ภาพในการทํางานรวมกันดวย
• ออกรับบร�จาคเง�นธงเนื่องในวันมหิดล (กันยายน)
เนือ่ งในวันมหิดล ทางคณะฯ ไดจดั กิจกรรมออกรับบริจาคเงินธงวันมหิดล ใหนกั ศึกษา
ทุกหลักสูตรของวิทยาเขตศิรริ าช ไดมโี อกาสออกรับบริจาคเงินธงวันมหิดล ตามสถาน
ทีต่ า งๆ ทัง้ ในกรุงเทพและตางจังหวัด เพือ่ เปนการบําเพ็ญประโยชน โดยนํารายไดเพือ่
ไปชวยเหลือผูปวยยากไรของโรงพยาบาลศิริราช และวางพวงมาลาเพื่อเปนการนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณธิคุณแหงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก “บิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย”
• กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” (กันยายน)
เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระเกียรติคุณ และถวายความกตัญูกตเวทีตอสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบนั

3. ดานศิลปวัฒนธรรม
• พ�ธีมอบเนคไท-โบว ไทด (สิงหาคม)
พิธมี อบโบวไทดอนั เปน สัญลักษณของนักศึกษาประจําหลักสูตร ซึง่ แสดงถึงความหนึง่ เดียวกัน
ในหลักสูตร และแสดงวัฒนธรรมอันดีงามถึงความเปนระเบียบเรียบรอยของนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

วันไหวครู (สิงหาคม)
• พ�ธี ไหวครูศาลายา
• พ�ธี ไหวครูศิร�ราช
• พ�ธี ไหวครูโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา

เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความเคารพนอบนอมตอครูบาอาจารย แสดงความรําลึกถึง
และความกตัญูกตเวทีตอ อาจารย ซึง่ เปนผูใ หวชิ าความรูแ กศษิ ย สืบสานวัฒนธรรมและปลูก
ฝงจิตสํานึกอันดีงามตามโบราณประเพณี
• รดน้ําขอพรอาจารยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต (เมษายน)
เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรทุกคน ไดมีโอกาส
รดนําขอพรอาจารย เนื่องในวันสงกรานต ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที และ
ความเคารพนับถือตออาจารยอาวุโส และยังเปนการรวมอนุรักษประเพณีอันดีงามของไทย
ใหดํารงอยูตลอดไป

• รวมขบวนแหเทียนเขาพรรษา (กรกฎาคม)
เปนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติในงานสัปดาหปฏิบัติธรรม ที่จัดขึ้นโดยชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
• รับนองป 2 สูรั้วศิร�ราช (สิงหาคม)
เปนประเพณีเพื่อจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปที่ 2 ไดรับทราบแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อใหเปนนักศึกษาที่ดี เยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ภายในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ
มีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ ความสมานสามัคคีของนักศึกษาทุกชั้นปอีกดวย
• งานพ�ธรี บั พระราชทานปร�ญญาบัตร และแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหมของหลักสูตร
(กันยายน) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนพิธีที่แสดงถึงความสําเร็จของผูจบการศึกษา
นักศึกษาจะจบการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลไดขอ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคณ
ุ เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 1 วัน
ในชวงเดือนกันยายน หรือวันเวลาใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ณ หอประชุมมหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สวนกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของหลักสูตร โดยโรงเรียนเวชนิทัศนพัฒนาและ
เวชนิทัศนสมาคม (ประเทศไทย) รวมกันจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของหลักสูตร
เปนประจําทุกป
• กิจกรรมวันลอยกระทง (พฤศจิกายน)
เพือ่ เปนการระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคาตามความเชือ่ ของไทย เปนงานรืน่ เริงสนุกสนาน
ที่ใหนักศึกษาและบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราชไดมารวมงานตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม
ของไทย

• คายอาสาพัฒนา (ติดตามประกาศ)
คายอาสาพัฒนา อยูในชมรมคายอาสาพัฒนา นักศึกษาที่มีความสนใจในการทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชน ในแตละพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการความชวยเหลือ อีกทัง้ เปนการสราง
สัมพันธอนั ดีกบั รุน พีร่ นุ นองทัง้ ในหลักสูตรฯ และนอกหลักสูตรฯ โดยสามารถสมัครเขา
รวมชมรมไดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

74 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561
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จ�ดเดนของการศึกษาหลักสูตร
4. ดานกีฬาและนันทนาการ
• งานกีฬา Freshy และ Stand Cheer & Show Cheer (สแตนเชียร) (กันยายน)
เพื่อเปนการสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คณะตางๆ และเพื่อ
สนับสนุนการออกกําลังกายใหกับนักศึกษา เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน รวมไปถึงสงเสริม
ความคิดสรางสรรคและการทํางานเปนหมูคณะดวย
• We Walk Together (กุมภาพันธ)
งานกิจการนักศึกษาไดจดั กิจกรรม We walk together สําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 หลักสูตร
แพทยศาสตร แพทยแผนไทยประยุกต กายอุปกรณ และเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
เพื่อ ใหนักศึกษาไดเห็นถึงการทํางานรวมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ที่อนาคตตองพบในชีวิต
การทํางานจริงหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้ยังเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาหลักสูตรตางๆในสังกัดศิริราชอีกดวย
• Thanks Party (มกราคม)
นักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรคใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 เพื่อเปนการขอบคุณ
รุนพี่ ที่ใหการดูแลและใหคําแนะนําอันดีตลอดป โดยรูปแบบงานจะเปนงานที่มุงเนนเชื่อม
สัมพันธไมตรีอันดีระหวางรุนพี่รุนนองชั้นปตางๆ กอนที่จะขึ้นชั้นปตอไป
• กิจกรรม Fi t& Fun (กุมภาพันธ)
งานกิจการนักศึกษารวมกับงานสรางเสริมสุขภาพ ไดจัดขึ้นเพื่อเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่มีความสอดคลองในดานการเรียนการสอนในดานการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา
แพทยเพื่อใหเปนบุคลากรตัวอยางทางดานการสรางเสริมสุขภาพ และเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธ การแขงขันกีฬาระหวางนักศึกษาแตละหลักสูตรฯ
• งาน Bye’ nior (มิถุนายน)
งานที่นักศึกษาชั้นปที่ 1, 2, 3 จัดขึ้นใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลังจะจบการศึกษา เปนงาน
สังสรรคที่มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ คณาจารยรวมผูกขอมือและใหโอวาสแกวาที่บัณฑิต
การแสดงของนักศึกษาแตละชัน้ ป โดยมุง เนนใหเกิดความประทับใจ ในการรําลึกถึงพระคุณ
ครูอาจารย และ กระชับความสัมพันธในหลักสูตรกอนจะจบการศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร เปนสาขาที่รวมกันของศาสตรและศิลป เหมาะสําหรับผูที่ชอบทั้งดาน
วิทยาศาสตรและศิลปะ ไดเรียนรูทั้งความรูพื้นฐานทางการแพทย และการออกแบบผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนทางการแพทย วิทยาศาสตร
สุขภาพ ครอบคลุมสื่อหลายประเภทไดแก การถายภาพ การวาดภาพ การถายทํา-ผลิตวีดิทัศน สื่อสมัยใหม คอมพิวเตอรกราฟก สิ่งพิมพ และ
หุนจําลอง ซึ่งสามารถนําไปตอยอดในอนาคต และมีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น

• งานสานสัมพันธ 4 สถาบัน (กุมภาพันธ)

เปนการสรางเครือขายความรวมมือ และสานสัมพันธระหวาง 4 สถาบัน ไดแก หลักสูตร
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, หลั ก สู ต รมี เ ดี ย การแพทย
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
และ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมเกม
กีฬา และการแสดงเพื่อสานสัมพันธและทําความรูจักเพื่อนตางสถาบันที่รวมเครือขาย
วิชาชีพการผลิตสือ่ การศึกษาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ทัง้ ในสวนของนักศึกษา
บุคลากร และคณาจารยของแตละสถาบัน
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แนวทางการศึกษาตอ
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร สามารถเลื อ กศึ ก ษาต อ ได ใ นสาขาวิ ช า
ที่ ห ลากหลาย หรื อ ตามที่ ชื่ น ชอบและถนั ด ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
การศึ ก ษาต อ ในประเทศนัั้ น ยั ง สามารถเลื อ กศึ ก ษาต อ ได ใ นสาขาวิ ช าอื่ น ที่
สนใจ เชน ดานเทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร, นิเทศศาสตร
หรือสารสนเทศ, มัลติมีเดียและแอนิเมชัน เปนตน

แนวทางการประกอบอาชีพ

ดานนิเทศศาสตรและสารสนเทศ

สามารถประกอบอาชีพเปน นักวิชาการ/เจาหนาที่/นักพัฒนาสื่อ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งในดานการแพทย
วิทยาศาสตรสุขภาพ และทั่วไป อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือธุรกิจสวนตัว เชน

เชน คณะนิเทศศาสตร คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตรและสารสนเทศ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนตน

นักเวชนิทัศน
■ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
■ ชางภาพการแพทย
■ นักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา
■ นักวาดภาพทางการแพทย
■ นักพัฒนาเว็บไซต แอปพลิเคชัน
■ นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชัน
■ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
■ นักออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
■ นักพัฒนาหุนจําลอง
■ ชางถายภาพ
■ ชางถายทําและตัดตอวิดีโอ
■

ดานเทคโนโลยีการศึกษา

เช น คณะศึ ก ษาศาสตร คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม คณะศึ ก ษาศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะ
ศึกษาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม เปนตน

ดานมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น

เชน สาขามัลติมีเดียดีไซน สาขาวิชาแอนิเมชั่น สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน
หรือ ดานอื่นๆ ที่ตนเองสนใจ

สถาบันที่สามารถศึกษาตอตางประเทศ

หากตองการศึกษาตอดานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรโดยตรงนั้น ยังไมมีการ
เปดสอนในหลักสูตรลักษณะนี้ ระดับปริญญาโทในประเทศไทยโดยตรง ดังนัน้ บัณฑิต
ทีส่ นใจศึกษาตอดานนี้ จึงเหมาะกับการไปศึกษาตอตางประเทศ ในสถาบันตางๆ เชน
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Medical and Biological Illustration Program
Johns Hopkins University,
School of Medicine

Biomedical Visualization
University of Illinois at Chicago

Medical Illustration
Augusta University

Medical Illustration
Rochester Institute of Technology

Biomedical Communications
University of Toronto Mississauga

Medical Visualisation & Human Anatomy
University of Glasgow

Medical Art
University of Dundee
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แนวทางการศึกษาตอตางประเทศ

การติดตอสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร

http://www.si.mahidol.ac.th/met

https://www.facebook.com/sietmu/

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

https://www.youtube.com/SIETchannel
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รายชื่ออาจารย ผูชวยอาจารย บุคลากรประจําหลักสูตร และขอมูลการติดตอ
อาจารยโรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา

อีเมลล / เบอรโทรศัพท
ที่ทํางาน มือถือ

ผศ.ดร.พุฒินันท
แพทยพิทักษ

puttinun.pat@mahidol
.ac.th
หัวหนาสถานเทคโนโลยี 02-4196704 /
การศึกษาแพทยศาสตร 081-8036559

ผศ.ดร.นพพล
เผาสวัสดิ์

nopphol.pau@mahidol
.ac.th
02-4195522 /
ผูอํานวยการ
โรงเรียนเวชนิทศั นพฒ
ั นา 086-5636333

ผูชวยอาจารย /
เจาหนาที่โรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา
พรรษา นอยสกุล
ผูชวยอาจารย

รัชฎาพร จั่นเจริญ
ผูชวยอาจารย

อีเมลล / เบอรโทรศัพท
ที่ทํางาน มือถือ
pansa.noi@mahidol
.ac.th
02-4195525
ratchadaporn.jun@
mahidol.edu
02-4195525 / 0814361693
chidtralada.cha@
mahidol.ac.th
02-4195525 / 0907324778

ผศ.ผดุงศักดิ์
ศิลากรณ

02-4198349 /
089-5085955

จิตรลดา เจริญพร

อ.ชาญวิทย
ปนทอง

chanvit2045@hotmail
.com
02-4195515 /
089-990-9040

อริสา เจริญลาภ

airsa.jan@mahidol.ac.th
02-4195525 /
081-541-3581

ผศ.สิริกร
เอมแยมธํารง

nnoy1@hotmail.com
02-4195521 /
090-982-9620

ธนสรณ อัศเวศน

nokky_cg@hotmail
.com
02-4195525 /
090-5620739

อ.วิมลศรี
อิทธิกิจไพศาล

vimolsri.itt@mahidol
.ac.th
02-4195518 /
095-569-2415

ฝนทอง พราพงษ

fonnoisexy@hotmail
.com
02-4198312 /
089-5383850

อ.ดร.โสภิตา
สุวุฒโฑ

sophita.suw@mahidol
.ac.th
02-4195516 / 0894820600

วาสนา นานวม

i_linjang2555@hotmail
.com
02-4198987 /
0811904747

อ.ดร.ศุภจิต
รัตนมณีฉัตร

rsuphajit@hotmail.com
02-4198987 / 095-5544009

ณภาสณัฐ แกวอุดม 02-4195524 /

อาจารยประจํา

อาจารยประจํา

อาจารยประจํา

อาจารยประจํา

อาจารยประจํา

อาจารยประจํา

ติดตอหลักสูตร

02 419 8987, 02 419 5524 Fax: 02419-8987

www.si.mahidol.ac.th/met

@ SIETMU@mahidol.ac.th
sietmu
sietchannel
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ผูชวยอาจารย

ผูชวยอาจารย

ผูชวยอาจารย

พนักงานหองสมุด

นักวิชาการศึกษา

ระบบอาจารยที่ปร�กษา
อาจารย 1 ทาน ดูแลนักศึกษาประมาณ 10 คน ดูแลใหคําแนะนํา ทั้งในเรื่องการเรียน การใชชีวิต แนวทางการประกอบอาชีพ และศึกษา
ตอในอนาคต สามารถติดตออาจารยที่ปรึกษาไดตลอดเวลา ทั้งผานระบบ Social network and Direct contact (Telephone, E-mail,
and Personal meeting)
นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มีงานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล แนะแนวทางและให คําปรึกษาแกนกั ศึกษา
ของคณะฯ ทั้งหมด เชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และคณะฯ จัดใหมีกิจกรรมพบนักศึกษาป 1 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อใหคณาจารยของหลักสูตรไดพบปะ พูดคุยกับนักศึกษา ซึ่งสวนใหญใชชีวิตอยูที่วิทยาเขตศาลายา อาจไมคอย
ไดมีโอกาสใกลชิด หรือปรึกษาปญหากับบุคลากร คณาจารยของหลักสูตร จึงถือเปนโอกาสสราความคุนเคยใหกับนักศึกษาและคณาจารย
หรือบุคลากรหลักสูตรไดอีกทาง

napanat55@gmail.com

หนักงานบริหารทั่วไป

089-984-2388

โรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล
อาคารศร�สวร�นทิรา ชั้น 14
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิร�ราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
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โรงเร�ยนเวชนิทัศนพัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล
อาคารศร�สวร�นทิรา ชั้น 14 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิร�ราช
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02 419 8987, 02 419 5524 Fax: 02419-8987

www.si.mahidol.ac.th/met

@ SIETMU@mahidol.ac.th
sietmu
sietchannel
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