
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

   
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ ๑๐๐ การวาดภาพขั้นพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษ   SIET 100 Basic Drawing 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
      (ชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า/สัปดาห์) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชาญวิทย์ ปั้นทอง 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ชาญวิทย์ ปั้นทอง 
      

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
     (Pre-requisite)    
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
     (Co-requisite)    
 
๘. สถานที่เรียน สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด                    
  



 

๒ 

 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต เพื่อใช้ก าหนดสัดส่วนในการร่างภาพ โดยใช้ วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคท่ี

เหมาะสม เพื่อสร้างผลงานภาพวาดท่ีมน้ี าหนักและแสงเงาถูกต้องตามวัตถุต้นแบบได ้

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจากรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ไปพัฒนาองค์ความรู้และ
บูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 ความเข้าใจในหลักการวาดภาพขั้นพื้นฐานท้ังเทคนิคการวาดภาพ อุปกรณ์ และองค์ประกอบ น าหลักองค์ประกอบศิลป์  
มาใช้ในการวาดภาพท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจเรื่องสัดส่วน รูปร่าง รูปทรง ระยะ ฝึกใช้อุปกรณ์วาดภาพวาดเส้น ก าหนดน้ าหนักแสงเงา เพื่อ
สร้างสรรค์ภาพวาดตามวัตถุต้นแบบท่ีก าหนดให้ 

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.  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ๐ ๓๔ ๗๕ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 

 

 

 

 
  



 

๓ 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทักษะเสริมอื่นๆ ที่คาดหวังของรายวิชา 
  ๑.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

๑.  มีจริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน และไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น  
๒.  สามารถใช้ความรู้หลักการวาดภาพขั้นพื้นฐาน ความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิตเพื่อใช้ก าหนดสัดส่วนในการร่างภาพ และ

หลักการแทนค่าน้ าหนักแสงเงาของวัตถุ  
๓.  สามารถวาดภาพโดยใช้ วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคท่ีเหมาะสม และถ่ายทอดจากการสังเกตต้นแบบ ออกมาเป็นภาพท่ีถูกต้อง

ตามหลักสัดส่วน รูปทรง ปริมาตร น้ าหนักแสงเงา  

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ     

ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม 
จ านวน ชม. 

อาจารย์ 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ - แนะน ารายวิชา จุดมุ่งหมายของรายวิชาการวัดและประเมินผล 
- จริยธรรมและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
- แนะน าอุปกรณ์  การร่างและจัดองค์ประกอบภาพ  โครงสร้างและสัดส่วนของของวัตถุรูปทรง
เรขาคณิต 

๓ 
 

๑ อ.ชาญวิทย์ 

๒ ศึกษาการจัดองค์ประกอบภาพ  โครงสร้าง สัดส่วน ระนาบ ค่าน้ าหนักแสงเงาของวัตถุรูปทรง
เรขาคณิต 

๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๓ ศึกษาค่าน้ าหนักแสงเงา (Light and Shade) ของวัตถุธรรมชาติ ค่าน้ าหนักสี (Value)  
ของวัตถุ ครั้งท่ี ๑ 

๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๔ ศึกษาค่าน้ าหนักแสงเงา (Light and Shade) ของวัตถุธรรมชาติ ค่าน้ าหนักสี (Value)  
ของวัตถุ ครั้งท่ี ๒ 

๑ ๓ อ.ชาญวิทย์ 

๕ ศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัตถุแบบต่างๆ (Texture Surface) ครั้งท่ี ๑ ๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๖ ศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัตถุแบบต่างๆ (Texture Surface) ครั้งท่ี ๒ ๑ ๓ อ.ชาญวิทย์ 

๗ ศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัตถุแบบต่างๆ (Texture Surface) ครั้งท่ี ๓ ๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๘ ศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัตถุแบบต่างๆ (Texture Surface) ครั้งท่ี ๔ ๑ ๓ อ.ชาญวิทย์ 

๙ อภิปราย และวิจารณ์ผลงาน ๓ ๑ อ.ชาญวิทย์ 

๑๐ ศึกษาการวาดภาพหุ่นน่ิง โดยใช้หลักการทางทัศนียภาพ  
(Linear perspective, Atmospheric perspective) ครั้งท่ี ๑ 

๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๑๑ ศึกษาการวาดภาพหุ่นน่ิง โดยใช้หลักการทางทัศนียภาพ  
(Linear perspective, Atmospheric perspective) ครั้งท่ี ๒ 

๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๑๒ ศึกษาการวาดภาพทิวทัศน์ (Landscape) แบบ Quick Sketch ครั้งท่ี ๑ ๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๑๓ ศึกษาการวาดภาพทิวทัศน์ (Landscape) แบบ Quick Sketch ครั้งท่ี ๒ ๑ ๓ อ.ชาญวิทย์ 

๑๔ การวาดภาพหุ่นน่ิงที่มีการจัดวางวัตถุอย่างผสมผสาน ครั้งท่ี ๑ ๒ ๒ อ.ชาญวิทย์ 

๑๕ การวาดภาพหุ่นน่ิงที่มีการจัดวางวัตถุอย่างผสมผสาน ครั้งท่ี ๒ ๑ ๓ อ.ชาญวิทย์ 

๑๖ อภิปราย และวิจารณ์ผลงาน ๓ ๑ อ.ชาญวิทย์ 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล 

จริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ความรับผิดชอบ 
และการส่งงานตามก าหนด 

๑๐% 

ผลงานบุคคล ๙๐% 

รวม ๑๐๐% 

 
  



 

๕ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
ภาษาไทย 

 นภดล เนตรดี. (๒๕๕๖). วาดเส้น วาดทิวทัศน์. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
 วัชรพงศ์ หงส์สุวรรณ. (๒๕๕๒). วาดเส้นพื้นฐาน ENTRANCE & ADMISSION. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
 วิศิษฐ พิมพิมล. (๒๕๔๒). การวาดเส้น. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
 เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. (๒๕๓๙). แสง-เงา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: ดีแอลเอส. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
-  



 

๖ 

 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความตรงต่อเวลา 
 การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
 ค าพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
 ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาน้ี 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ให้คณะกรรมการหลักสูตรประเมินการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 
 ผลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ  

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลักสูตรฯ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการแจ้งผลการประเมินการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาแก่

คณาจารย์  และก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมเพื่ออภิปรายปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  พร้อมกับหา
แนวทางในการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้น 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการ

ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อก าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ท้ังเนื้อหา ล าดับการ
สอน วิธีการสอนและการประเมินผล 

 


