
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ ๑๐๓ พื้นฐานศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ   SIET 103 Foundations of Art 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
     (ชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า/สัปดาห์) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ชาญวิทย์ ปั้นทอง 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ชาญวิทย์ 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 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของลัทธิทางศิลปะแต่ละสมัยและหลักองค์ประกอบศิลป์ สามารถสร้างสรรค์

ผลงานท่ีแสดงออกซ่ึงแนวคิดตามหลักองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ตลอดจนน าเสนอได้อย่างชัดเจน ไม่คัดลอก
แนวคิดและผลงานของผู้อื่น   

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบศิลปะ มีทักษะในการใช้ ความรู้เรื่องของ
องค์ประกอบศิลป์ เพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับงานชนิดต่างๆ สามารถประยุกต์และบูรณาการ เพื่อการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานได้ 
ในหลายลักษณะ กับวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ความเข้าใจในงานวิจิตรศิลป์จากการศึกษาเทคนิควิธี แนวคิด วัสดุ และกระบวนการสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้ในการ

วิจารณ์งานศิลปะ การพัฒนาการรับรู้งานศิลปะทางการมองเห็น การชื่นชมงานศิลปะ การแยกแยะงานศิลป์รูปแบบต่างๆ ฝึกกระบวนการคิด
สร้างสรรค์งานศิลปะ และการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลในงานศิลปะโดยประยุกต์ใช้หลักการองค์ประกอบศิลป์ 

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. 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕ ๐ ๓๐ ๔๕ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทักษะเสริมอื่นๆ ที่คาดหวังของรายวิชา 
  ๑.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

๑.  สามารถแสดงออกซ่ึงการเคารพในลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น ไม่คัดลอกแนวคิดและผลงาน  
๒.  สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญแนวคิดของลัทธิทางศิลปะแต่ละสมัย และหลักองค์ประกอบศิลป์ได้ 
๓.  สามารถน าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้ชัดเจน 
๔. สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกซ่ึงแนวคิดตามหลักองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อ

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลภายนอกห้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ

และการสร้างสรรค์ได ้
๓.  สามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับศิลปศึกษา เพื่อใช้ในสร้างสรรค์ผลงานได ้

  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม 
จ านวน ชม. 

อาจารย์ 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ ความหมายของศิลปะและสุนทรียศาสตร์ ๒ ๑ อ. ชาญวิทย์ 

๒ ปรัชญาและลัทธิทางศิลปะ ในแต่ละยุคสมัย ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๓ ความหมาย ความส าคัญ และหลักในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๔ จุดและเส้น ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๕ น้ าหนัก ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๖ รูปร่าง - รูปทรง ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๗ สัดส่วน ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๘ ดุลยภาพ - เอกภาพ ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๙ ความกลมกลืน - ความขัดแย้ง ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 

๑๐ จังหวะ - การซ้ า ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๑๑ พื้นท่ีว่าง ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๑๒ ระนาบ - พื้นผิว ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๑๓ การเน้น - จุดเด่น ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 
๑๔ สร้างสรรค์ผลงานจากหัวข้อท่ีก าหนด - ๓ อ. ชาญวิทย์ 
๑๕ การวิเคราะห์ผลงาน ๑ ๒ อ. ชาญวิทย์ 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล 

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน/การส่งงานตามก าหนด ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ไม่คัดลอกแนวคิดและผลงาน ๑๐% 

ผลงานรายบุคคล ๗๕%  

การน าเสนอ ๑๕% 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้น รวบรวมข้อมูลและติดตามองค์ความรู้ใหม่ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

รวม ๑๐๐% 

 
  



 

๕ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 
  ทวีเดช จิ๋วบาง. (๒๕๔๗).เรียนรู้ทฤษฎีส.ี พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
  วิรุณ ตั้งเจริญ. (๒๕๓๕).ทฤษฎีสีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.           
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ฉัตรชัย อรรถปักษ์. (๒๕๔๘).องค์ประกอบศิลปะ.กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
ชะลูด น่ิมเสมอ. (๒๕๓๘).องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สมชาย พรหมสุวรรณ. (๒๕๔๘).หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

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 

 


