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1. สถานการณ์ ปัจจุบัน/อนาคต
1.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
สื่ อการศึกษาทางการแพทย์มีบทบาทอย่างมากในทางแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ช่วย
ให้การศึกษาทางสาขาแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างกลไก การตรวจ
วินิจฉัย และการรักษา ซึ่ งอาจไม่สามารถทาการทดลองหรื อทดสอบได้ในผูป้ ่ วยจริ งทั้งหมด ประเทศไทย
จาเป็ นต้องนาเข้าสื่ อการศึ กษาทางการแพทย์จากต่ างประเทศเกื อบทั้งหมด เนื่ องจากประเทศไทยขาด
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูผ้ ลิตสื่ อการศึกษาทางแพทย์ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วบุคลากรสาขาดังกล่าวมีความจาเป็ น
และบทบาทที่สาคัญต่อการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ อย่างมาก
ในปั จจุบนั ได้มีการเปิ ดหลักสู ตรสาขาสื่ อการศึกษาทางการแพทย์แต่พบว่าจานวนบัณฑิ ตที่ผลิตยัง
ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็ นหลักสู ตรภาษาไทยซึ่ งไม่รองรับการเปิ ดเสรี ทางการ
ค้าตามกรอบความร่ วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558
ของประเทศไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนัก และ
เล็งเห็นความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ด้านสื่ อการศึกษาทางแพทย์
หลักสู ตรนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยท าหน้า ที่ แ ละมี บ ทบาทในการเป็ นศู น ย์ก ลางด้า นการแพทย์ (Medical hub) ซึ่ งจะท าให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผูน้ าในการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาสื่ อทางการแพทย์ หลักสู ตร
นานาชาติ ซึ่ งจะเป็ นหลักสู ตรแรกในประเทศไทยที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหลักสู ตร เปิ ด
โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซี ยน
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ในปั จจุบนั หลักสู ตรการผลิตสื่ อทางการแพทย์ที่เปิ ดการเรี ยนการสอนในประเทศไทยจะเน้นการ
สร้างสื่ อภาพวาด ภาพถ่าย วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นส่ วนใหญ่ และมีการนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เช่ น สื่ อ
มัล ติ มี เดี ย สื่ อภาพเคลื่ อนไหวแอนิ เมชั่นมาประยุก ต์ใ ช้ ซึ่ งในขั้นตอนการผลิ ตจะเป็ นการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปเป็ นส่ วนใหญ่ และไม่มีการพัฒนาโปรแกรมหรื อเขียนโปรแกรมขึ้น ทาให้ผเู้ ข้าศึกษาจาเป็ นต้อง
พึ่งพาโปรแกรมสาเร็ จรู ปเป็ นส่ วนใหญ่ในการสร้ างสื่ อ ประกอบยังไม่มีการเปิ ดหลักสู ตรการผลิ ตสื่ อการ
สอนทางการแพทย์ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้สื่ อผูป้ ่ วยแบบเสมือน (Virtual software)
หรื อด้านการใช้หุ่นจาลองผูป้ ่ วย (Human Patient Simulation) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์จึงได้
ริ เริ่ มนาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ มัลติเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีมี
ความรู้ ความสามารถทางการผลิตสื่ อทางการแพทย์ โดยเน้นให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างสื่ อทางการแพทย์ไ่ ด้
โดยเน้นให้บณั ฑิตสามารถสร้างหรื อพัฒนาโปรแกรมทางการผลิตสื่ อการสอนทางการแพทย์ได้ เพื่อลดการ
พึ่งพาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป และการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสร้างสื่ อการสอน
บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่สามารถนาติดตัวไปได้ตลอดเวลา หรื อการเรี ยนแบบไม่จากัดสถานที่หรื อเวลา
(Mobile learning) ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบทางไกล (Distance learning) นอกจากนี้ ยงั เน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้สื่อผูป้ ่ วยแบบเสมือนและหุ่ นจาลองผูป้ ่ วย ซึ่ งประเทศไทย
ยังขาดแคลนผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านดังกล่าวอย่างมาก
1.2 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสั งคมหรือวัฒนธรรม
ในปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก ส่ งผลให้
ประชากรไทยมี สุขภาพดี และมี อายุมากขึ้ น ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมของผูส้ ู งอายุ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ดังนั้นเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ ยวชาญ มีความรู้และความสามารถ สถาบันทางการศึกษา
จาเป็ นต้องมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อาจารย์ และสื่ อการศึกษาทางการแพทย์ซ่ ึ งมีบทบาทที่สาคัญใน
การเรี ยนรู้
การเปิ ดเสรี การค้าตามกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จของประชาคมอาเซี ยน ทาให้การเดินทาง
ระหว่างประเทศทาได้ง่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายต่ า จากเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั้งทาง
สังคม และวัฒนธรรมอย่างมาก นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลกระทบต่อสาธารณสุ ข เพิ่มโอกาสการแพร่ กระจายของ
โรคมากขึ้น เกิ ดปรากฏการณ์ โรคอุบตั ิการณ์ ใหม่ รวมทั้งสภาวะเรื อนกระจกทาให้โลกร้ อนและมีความ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เชื้ อโรคบางชนิ ดสามารถแพร่ กระจายได้
ดีข้ ึน เกิดโรคอุบตั ิซ้ า หรื อโรคใหม่ๆ เช่น อีโบล่า วัวบ้า เอดส์ ตับอักเสบจากไวรัส เป็ นต้น
นอกจากนี้ ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเริ่ มก้าวเข้าสู่ การสื่ อสารโทรคมนาคมยุค 3G (Third generation telecommunication) และในปี พ.ศ. 2557 มีการเริ่ มใช้เครื อข่าย 4G (Forth generation telecommunication) ทาให้ก ารเชื่ อมต่อระบบอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู งท าให้การติ ดต่ อสื่ อสารมี ค วามรวดเร็ วและมี
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ประสิ ทธิ ภาพอย่างมากทัว่ ประเทศไทยทั้งในเขตเมืองและชนบท เทคโนโลยีการสื่ อสารดังกล่าวส่ งให้การ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกันสามารถทาให้รวดเร็ ว แม่นยาขึ้น ทาให้โลกไร้พรมแดน มีการติดต่อสื่ อสารมากขึ้น
ผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ นเตอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายความเร็ ว สู ง ส่ ง ผลให้ สั ง คมและวัฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บ ัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คุณภาพชีวติ ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั
2. คุณลักษณะบัณฑิต และตาแหน่ งงาน/อาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิต
ด้ านวิชาการ/วิชาชีพ
 ได้รับปริ ญญาตามมาตรฐาน ระดับนานาชาติของปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาสื่ อทางการแพทย์ (Bachelor of Science in Technology of Medical Media)
 มีทกั ษะสื่ อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี สามารถไปปฏิบตั ิงานในประเทศอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆได้
 มีทกั ษะและเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่ อการศึกษาด้านการแพทย์โดยใช้ความรู ้ต้ งั แต่พ้ืนฐานทาง
ศิละจนถึงการนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นและพัฒนาโปรแกม และนวัตกรรม
ทางการสื่ อการแพทย์ใหม่
 มีจิตสานึกในโลกาภิวฒั น์ (Global awareness) แต่ปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนของตนอย่างรับผิดชอบ
ด้ านคุณธรรม
บัณฑิตต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีศีลธรรม มีวินยั เคารพกฎระเบียบและกติกา
สังคมมีวฒั นธรรมในการดารงชีวติ และสามารถประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างในสังคมได้
ด้ านสั งคมและคุณลักษณะส่ วนตัว
บัณฑิ ตรู้ จกั รั บ ผิดชอบตอเองและตระหนักถึ งบทบาทของตนเองในสังคม รู้ จกั เสี ยสละเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
จากคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วจะท าให้ บ ัณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพและศัก ยภาพในการท างาน ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
ผูผ้ ลิตสื่ อการแพทย์ เวชนิทศั น์ นักพัฒนาโปรแกรมสื่ อการศึกษาทางการแพทย์ ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ดา้ นการผลิตสื่ อการศึกษาทางการแพทย์
3. จุดเด่ นหลักสู ตร/การพัฒนาบัณฑิต
 เป็ นหลักสู ตรที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการศึกษาสื่ อทางการแพทย์ หลักสู ตรนานาชาติ ที่
รองรับกรอบความร่ วมมือของอาเซี ยน (AEC)
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 บัณฑิตมีความสามารถหลากหลาย ได้แก่ ศิลปะพื้นฐาน การถ่ายภาพ การผลิตสื่ อวิทยุหรื อ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค การพัฒนาโปรแกรมสื่ อการศึกษาทางการแพทย์
 ส่ งเสริ มการพัฒนาสิื่ อการสอนทางการศึกษาที่พฒั นาโปรแกรมขึ้นได้เอง ลดการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป
 ส่ งเสริ มการพัฒนาสื่ อการศึกษาทางการแพทย์บน Mobile device ซึ่ งเป็ นการทางเลือกใหม่ในการ
ผลิตสื่ อการศึกษาทางการแพทย์ และระบบทางไกลเคลื่อนที่ ไร้พรมแดน (Mobile Learning Beyond Frontier)
 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง ทาให้เข้าใจในด้านของตัวเอง รู้ตวั เข้าถึงความจริ ง ทาให้
เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอ้ ื่น เกิดความเป็ นอิสระ ความสุ ข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อน
มนุษย์และสรรพสิ่ ง (Transformative and Contemplative Study)
 ส่ งเสริ มการใช้เหตุผล ความคิดแบบมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์ บนหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การประกอบวิชาชีพ
 ส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ า (Leadership) กล้าแสดงความคิดเห็นและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การแพทย์
คอมพิวเตอร์ ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Globalization)
 ส่ งเสริ มให้เกิดความรู ้ความสามารถและมีทกั ษะในการตั้งคาถาม ค้นหาคาตอบ มีทกั ษะในการ
นาเสนอทั้งด้านภาษาพูดและภาษาเขียน สามารถปฏิบตั ิงานแบบทีม
 ส่ งเสริ มความสามารถในการปรับตัวทางานในบริ บทที่มีความหลากหลายทางสังคม เชื้อชาติ
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ มีความรอบรู้เรื่ องอาเซียน
4. จุดแข็ง/ทรัพยากร/ความเข้ มแข็งของบุคลากร หน่ วยงาน ทีม่ ีในปัจจุบัน และทีต่ ้ องการเพิม่ เติมในอนาคต
ในปัจจุบัน
การผลิ ตบัณฑิ ตด้านเทคโนโลยีการศึกษาสื่ อทางการแพทย์ จะเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู้ ของ
หลายๆสาขาวิชา (Multidisciplinary) ได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบุคลากร
ทางด้านการแพทย์ท้ งั ระดับปรี คลิ นิกและคลิ นิก ที่ มีศกั ยภาพทางด้านการเรี ยนการสอนและวิจยั ทั้งใน
ระดับพรี คลิ นิกและคลิ นิก รวมถึ งมี ความพร้ อมของหน่ วยงานโรงพยาบาลที่ พร้ อมส าหรั บการรองรั บ
การศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ โรงพยาบาลยาสู บ และ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย วิทยาลัยฯ จัดซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องมือวิทยศาสตร์ การแพทย์ และสื่ อการศึกษา
ทางการแพทย์พร้อมสาหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ และรองรับนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการศึกษาสื่ อ
ทางการแพทย์ และความร่ วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ความรู้ ความสามารถ อย่างแท้จริ ง บัณฑิตที่
สาเร็ จการศึกษาจะเป็ นบัณฑิตที่ความรู้ ความสามารถ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรม
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ใหม่ๆ ได้ เพื่อลดการนาเข้า ลดการขาดดุลของประเทศ นอกจากนี้วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์มี
ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตทั้งแบบ online และ offline (Mobile learning or Distance learning) ซึ่ งมีบทบาทอย่างมากในปั จจุบนั ระบบการทางานแบบออนไลน์ล ดอัตราการใช้กระดาษใน
การดาเนินการ (Paperless) ซึ่ งทาให้สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งใช้ในการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่ งสามารถนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการเรี ยนการสอน
ในอนาคต
เนื่องจากหลักสู ตรดังกล่าวเป็ นการประยุกต์ความรู ้ในด้านต่างๆหลายสาขาวิชา ในปั จจุบนั ประเทศ
ไทยไม่มีผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางด้านสื่ อการศึกษาทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่สามารถพัฒนา
โปรแกรมด้านสื่ อการศึกษาทางการแพทย์ โดยไม่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ดังนั้นจาเป็ นต้องอาศัย
บุคลากรที่สาเร็ จการศึกษาทางด้านการผลิตสื่ อการศึกษาทางการแพทย์ รวมทั้งการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
และพัฒนาบุคลากร โดยอาจมีความร่ วมมือกับสถาบันศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญในต่างประเทศ โดยอาจมีการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างกัน
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