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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำมีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ เป็น
หลั ก สู ต รที่ มุ่ งเน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถและทั ก ษะในกำร
ออกแบบ และผลิ ต สื่ อ ให้ มี ค วำมสำมำรถในกำรบู ร ณำกำรศำสตร์ ต่ ำ งๆ
ด้วยขบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ ทั้งด้ำน ภำพวำด ภำพถ่ำย วิดีทัศน์ หุ่นจำลอง
กำรออกแบบกรำฟิ ก ภำพเคลื่ อนไหว 2 มิติ ภำพเคลื่อ นไหว 3 มิ ติ เพื่ อให้
สำมำรถผลิตผลงำนสื่อในทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ออกมำเป็นสื่อเพื่อ
กำรเรียนรู้ กำรวิจัย กำรวินิจฉัยโรค กำรนำเสนอ กำรประชำสัมพันธ์ ด้วยควำม
เป็นมืออำชีพ รวมทั้งให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชำชีพของตนเองและมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วำมรู้ค วำมสำมำรถทั้ งภำคทฤษฎี และภำคปฏิ บั ติ
มีทักษะกำรออกแบบ กำรบูรณำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรวำดภำพ กำร
ถ่ำยภำพ กำรสร้ำงวิดีทัศน์ กำรปั้นหุ่นจำลอง กำรออกแบบกรำฟิก กำรสร้ำง
ภำพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ กำรสร้ ำ งภำพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ ซึ่ งสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ ใช้ในกำรวำงแผน กำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ อันน ำไปสู่ กำร
ผลิตผลงำนสื่อในทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ออกมำเป็นสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
กำรวินิจฉัย กำรนำเสนอ กำรประชำสัมพันธ์ ได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในกำรอยู่ร่วมกันบนสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข เช่น กำรมีคุณ ธรรมจริยธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ กำรมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ ควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนเป็นทีม เป็นต้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ ในกำรประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน
จริงในธุรกิจหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทำงด้ำนกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์
ให้บ ริก ำรงำนวิชำกำร และพั ฒ นำงำนวิจัย เพื่ อสนั บสนุ นให้ เกิดองค์ค วำมรู้
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อด้ำนมีเดียทำงกำรแพทย์และ
วิท ยำศำสตร์ สำธำรณสุ ข และสื่ อ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งกำรสร้ ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรพัฒนำประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย ในกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
วิท ยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์ กลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ศิ ลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ สั ง คมศำสตร์ และกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำต่ำงประเทศที่มีกำรเรียนวิชำศิลปะหรือคอมพิวเตอร์
2. สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำในสำขำ
โสตทัศนศึกษำทำงกำรแพทย์ หรือโสตทัศนศึกษำ (เวชสำธิต) หรือเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือคอมพิวเตอร์ หรือศิลปะ หรือสำขำวิชำอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรโครงกำรร่วม
บริหำรหลักสูตร ศล.บ. สำขำวิชำเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ เข้ำเรียนใน
ระบบเทียบโอน
สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ต่อ)

3. ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กโดยโครงกำรร่ ว มบริ ห ำรหลั ก สู ต ร ศล.บ. สำขำวิ ช ำ
มีเดีย อำตส์ และ วท.บ. สำขำวิชำเทคโนโลยี มีเดีย มหำวิท ยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นผู้ดำเนินกำรในกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ เน้นผู้มี
ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ทั ก ษะทำงด้ ำ นกำรวำดภำพ ควำมรู้ พื้ น ฐำนทำงด้ ำ น
กำยวิ ภ ำคศำสตร์ (Anatomy) และแฟ้ ม สะสมผลงำน (Portfolio) เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรประกอบกำรพิจำรณำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

1. อำชีพนักเวชนิทัศน์ นักโสตทำงกำรแพทย์ และ ช่ำงภำพทำงกำรแพทย์ ใน
โรงพยำบำลรัฐ โรงพยำบำลเอกชน หน่วยงำนนิติวิทยำศำสตร์ และหน่วยงำน
กำรศึกษำ ซึ่งมีคณะที่จัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. นั ก วิ ช ำกำรโสตทั ศ นศึ ก ษำในสถำบั น กำรศึ ก ษำ และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของโรงพยำบำลและหน่วยงำนสำธำรณสุข
4. นักออกแบบกรำฟิก ช่ำงภำพ นักสร้ำงหุ่นจำลอง ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
5. นักออกแบบภำพประกอบ
ข้อมูล ณ ธันวำคม 2559

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

