
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ ๑๐๔ สีในงานศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ   SIET 104 Color in Art 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑ - ๒ - ๓) 

(ชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัต-ิค้นคว้า/สัปดาห์) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ 
      

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ / 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 ความเข้าใจทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สีในงานศิลปะ สามารถประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคในการสร้าง

ผลงาน โดยใช้สีสื่อความหมายเพื่อการสื่อสารและการใช้สีเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าเสนอผลงานและแนวคิดท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างชัดเจน ไม่คัดลอกแนวคิดหรือผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงข้อมูลท่ีน ามาใช้ไดอ้ย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของทฤษฎีสี สามารถเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับชนิดของงาน
เพื่อการสื่อความหมาย การสื่อสารการใช้สีเชิงสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตสื่อแขนงต่างๆ ของสาขาวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ความเข้าใจในหลักการของทฤษฎีสีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆของสี วรรณะสี ค่าน้ าหนักสี โครงสี และจิตวิทยาสีซ่ึง

เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการออกแบบและฝึกปฏิบัติการใช้สีเชิงสร้างสรรค์การใช้สีสื่อความหมายและการสื่อสารเพื่องานกราฟิก สิ่งพิมพ์ งาน
น าเสนอรวมท้ังน าเสนอผลงานและแนวคิดการออกแบบ 

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. 

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.  สามารถแสดงออกซ่ึงการเคารพในลิขสิทธิ์ผลงาน โดยไม่คัดลอกแนวคิดหรือผลงานของผู้อื่น และอ้างอิงข้อมูลท่ีน ามาใช้ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒.  สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สีในงานศิลปะได้ถูกต้อง 
๓.  สามารถประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการสร้างผลงานสีในงานศิลปะ  
๔.  สามารถน าเสนอผลงานและแนวคิดท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างชัดเจน 
๕. สามารถสร้างชิ้นงานโดยใช้สีสื่อความหมายเพื่อการสื่อสารและการใช้สีเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อ

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สีในงานศิลปะ และติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม 
จ านวน ชม. 

อาจารย์ 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ - ความรู้เบื้องต้นและข้อควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ผลงาน 
- หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สีในงานศิลปะ ความหมายและความส าคัญของสี  
- อิทธิพลของสี 

๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 
 

๒ - ประเภทของสี  
- วัสดุสี 

๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 
 

๓ - แม่สี วงล้อของสี 
- วรรณะของสี (สีโทนร้อน และสีโทนเย็น) 

๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 
 

๔ ค่าน้ าหนักของสี ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๕ โครงสี (Color Scheme) ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๖ สีเอกรงค์  (Monochromecolors) ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๗ สีกลมกลืน (Harmony of colors) ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๘ สีตัดกัน (Contrastof colors) ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๙ ระยะของสี (Perspective of colors) ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๐ สอบกลางภาค (สอบปฏิบัติ)    

๑๑ - จิตวิทยาของสี 
- ชุดสีกับกลุ่มเป้าหมาย 

๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 
 

๑๒ - หลักการใช้สีสื่อความหมายและการสื่อสาร 
- การใช้สีตามหลักการออกแบบ 

๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 
 

๑๓ การใช้สีเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๔ การใชสีเพื่องานน าเสนอ ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๕ การใชสีในงานออกแบบกราฟิก ส่ิงพิมพ์ ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๖ การใชสีในงานออกแบบเว็บไซต์ และมัลติมีเดีย ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๗ น าเสนอผลงานสีในงานศิลปะ - - อ.ดร.โสภิตา 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล 

การเข้าเรียนและการส่งงานตามก าหนดเวลา ๑๐% 

ความเป็นต้นฉบับไม่คัดลอกแนวคิดและผลงานของผู้อื่น  ๕% 

ผลงานบุคคล: ผลงานชิ้นท่ี ๑ - ๑๕ ๔๕% 

ผลงานชิ้นท่ี ๑๖ ๑๕% 

สอบปฏิบัติ ๑๕% 

การน าเสนอผลงาน/แนวคิด ๑๐% 

รวม ๑๐๐% 

 
  



 

๕ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

จุติพงศ์ ภูสุมาศและสุวิสา แซ่อึ่ง. (๒๕๕๘).Graphic Design School. กรุงเทพฯ: ไอดีซี พรีเมียร์. 
ชลูด น่ิมเสมอ. (๒๕๕๔).องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.   
วิรุณ ตั้งเจริญ. (๒๕๓๕).ทฤษฎีสีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
อนันต์ ประภาโส. (๒๕๕๘).ทฤษฎีสี. กรุงเทพฯ: สิปประภา. 

 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ฉัตรชัย อรรถปักษ์. (๒๕๔๘).องค์ประกอบศิลปะ.กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
ซาชิโกะ อุโมโตะ. (๒๕๕๘).โรงเรียนเขียนรูป ตอน มหัศจรรย์แห่งการใช้สี.แปลโดย โคโตริ. กรุงเทพฯ: แฮปป้ีฮอบบี้. 
ทวีเดช จิ๋วบาง. (๒๕๔๗).เรียนรู้ทฤษฎีสี. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (๒๕๔๙).Creative Color Schemes ชุดสี โดนใจ. กรุงเทพฯ: มาร์คมายเว็บ. 
สมชาย พรหมสุวรรณ. (๒๕๔๘).หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อุดร ไชยค า. (๒๕๔๖).หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
Arrizabalaga, H. (2007). Pattern and palette Sourcebook, Massachusetts: Rockport Publishers 
Eiseman, L.(2006).Color: Messages and Meanings. A Pantone Color Resource.Massachusetts: Hand Books Press. 
Opara, E., & Cantwell, J. (2013). Color Work. Singapore: Page One Publishing.  
Sidaway, I. (2002). Color mixing bible. New York: Watson-Guptill Publications. 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Arrizabalaga, H. (2007). Pattern and palette Sourcebook, Massachusetts: Rockport Publishers 
 Carter, D. E. (2005). Logos redesigned. New York: HarperCollins Publishers. 
Drew, J. T., & Meyer, S. A. (2009). Choosing color for logos and packaging. Switzerland: RotoVision. 
Eiseman, L. (2006). Color, messages and meanings: A “Pantone” color resource. Massachusetts: Distributed by 

North Light Books. 
Sidaway, I. (2002). Color mixing bible. New York: Watson-Guptill Publications. 

 
  



 

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 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ให้คณะกรรมการหลักสูตรประเมินการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 
 ผลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ  

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลักสูตรฯ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการแจ้งผลการประเมินการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาแก่

คณาจารย์ และก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมเพื่ออภิปรายปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับหาแนวทาง
ในการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้น 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมิน

การสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อก าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ท้ังเน้ือหา ล าดับการสอน 
วิธีการสอนและการประเมินผล 


