
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ ๑๓๑ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับงานศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ   SIET 131 Foundation of Computer Arts 

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

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล   เผ่าสวัสด์ิ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล   เผ่าสวัสด์ิ 
  อาจารย์ ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ 
      

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 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องคุณสมบัติของภาพและไฟล์งานคอมพิวเตอร์ส าหรับงานศิลปะได้ถูกต้อง และมีทักษะใน

การใช้เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างผลงานศิลปะได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ และการบูรณาการทักษะการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการสร้างงานศิลปะขั้นพ้ืนฐานด้วยคอมพิวเตอร์  

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ เน้นหลักการและการฝึกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ  

วาดภาพวัตถุชนิดเวคเตอร์ ตกแต่งภาพ และสร้างภาพเคลื่อนไหว ๒ มิติ เข้าใจความแตกต่างของไฟล์กราฟิกชนิดต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และน าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน 

An introduction to the fundamentals of computer art.  Emphasis on basic principles and practices of computer 
art skills for vector graphic object drawing, photo editing, and 2D animation making. Understands types of graphic files. 
Explores up-to-date information related to technical knowledge of computer art software from internet and sharing the 
knowledge in class.  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๖ ๐ ๓๒ ๔๘ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 

 

 

 

 
  



 

๓ 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทักษะเสริมอื่นๆ ที่คาดหวังของรายวิชา 
  ๑.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

๑.  สามารถอธิบายคุณสมบัติของภาพและไฟล์งานคอมพิวเตอร์ส าหรับงานศิลปะได้ถูกต้อง  
๒.  สามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างผลงานศิลปะได้ 

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ  

ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
๒.  สามารถเลือกข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานศิลปะจากแหล่งข้อมูลนอกชั้นเรียน เพื่อน ามา

พัฒนางานได ้ 
๓.  สามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานศิลปะ เพื่อแก้ปัญหาใน

การท างานได ้ 
๔.  ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าขององค์ความรู้ได้  
๕.  สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ได้  

  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม จ านวน ชม. 
อาจารย ์

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ บทน า Photoshop ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๒ การใช้เทคนิค Clone Stamp ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๓ การปรับความคมชัดและสีเฉพะจุด และการควบคุมแสงเงา ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๔ การปรับแต่งภาพด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๕ การตกแต่งและแก้ไขภาพด้วย Filter และ Liquify ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๖ การบูรณาการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคตกแต่งภาพเพ่ือสร้างชิ้นงาน ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๗ บทน า Illustrator ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๘ การลงสี ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๙ การจัดการรูปทรง ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๐ การวาดรูปทรงและสร้างมุมมองเสมือนจริงแบบ perspective ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๑ เทคนิคพิเศษ ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๒ การบูรณาการใช้เครื่องมือและเทคนิคการวาดเพื่อสร้างชิ้นงาน ๑ ๒ อ.ดร.โสภิตา 

๑๓ บทน า Adobe Animation ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๑๔ การเคลื่อนไหววัตถุ ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๑๕ การใช้ Symbol ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๑๖ การเคลื่อนไหวแบบ Bone animation ๑ ๒ ผศ.ดร. นพพล 

๑๗ สอบข้อเขียน 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล 

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน/การส่งงานตามก าหนด ผ่าน/ไม่ผ่าน 

สอบข้อเขียน ๓๐% 

ผลงานบุคคล:      ผลงานชิ้นท่ี ๑ (Photoshop) ๒๕% 

ผลงานชิ้นท่ี ๒ (Illustration) ๒๕% 

ผลงานชิ้นท่ี ๓ (Animate) ๒๐% 

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ผ่าน/ไม่ผ่าน 

การน าเสนอ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

รวม ๑๐๐% 

 
 
 
  



 

๕ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
Adobe Photoshop Tutorials. [Online]. available :  https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html 
Adobe Illustrator Tutorials. [Online]. available :  https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html  
Adobe Animate Tutorials. [Online]. available :  https://helpx.adobe.com/animate/tutorials.html  
Wells, P. (2006). The Fundamentals of Animation. Singapore: AVA Book Production. 
Laing, J. (1984). Do it Youself Graphic Design. London: Ebury Press National Magazine House. 
Warford, HS. (1971). Hon. Design Print Product. London: Focal Press Limited. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

  - 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เกียรติพงษ์ บุญจิตร. (๒๕๕๗). Photoshop CC Professional Guide. นนทบุรี: ไอซีดีฯ. 

 วสันต์ พึ่งพูนผล. (๒๕๕๖). คู่มือ Illustrator CS6 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 

  

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html
https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html
https://helpx.adobe.com/animate/tutorials.html


 

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  พร้อมกับหาแนวทาง
ในการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้น 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการ

ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อก าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ท้ังเน้ือหา ล าดับการ
สอน วิธีการสอนและการประเมินผล 

 


