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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
University of the Thai Chamber of Commerce 
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชา นวตักรรมการส่ือสารมวลชนนวตักรรมการส่ือสารมวลชน  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  
CI001 ศลิปะการเลา่เร่ือง  

2. จ านวนหน่วยกิต 3 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.จิรมน สงัณ์ชยั ตกึ 9 ชัน้ 4 ห้องพกัอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
E-mail: koojune007@hotmail.com 
อ.ยทุธนา  บญุอาชาทอง  
E-mail: heistheniceman@hotmail.com 
ดร.อรดล  แก้วประเสริฐ ตกึ 9 ชัน้ 4 ห้องพกัอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
E-mail: script2552@gmail.com 
ID line: oradol 
 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
1/ 2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

mailto:script2552@gmail.com
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน    
ตกึ 11, 21 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษาทราบแนวคดิ ความเป็นมาของเร่ืองเลา่ และการเลา่เร่ือง และเลา่เร่ืองด้วยการเขียน 
การพดู การแสดง ภาพ และอ่ืนๆ 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. นกัศกึษาทราบแนวคิด ความเป็นมาของเร่ืองเลา่ และการเลา่เร่ือง  
2. นกัศกึษาเลา่เร่ือง และเลา่เร่ืองแบบตา่งๆ ด้วยการเขียน การพดู การแสดง ภาพ และอ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิด ความเป็นมาของเร่ืองเลา่ และการเลา่เร่ือง การออกแบบโครงสร้างของเร่ืองและสไตล์การเลา่เร่ือง 
หลกัและเทคนิกการเลา่เร่ืองประเภทตา่งๆ อาทิ การเลา่เร่ืองจากข้อเท็จจริง การเล่าเร่ืองแบบละคร การใช้
จินตนาการในการเลา่เร่ือง โดยเน้นฝึกการเลา่เร่ืองผา่นการเขียน การพดู การแสดง ภาพ และส่ืออ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) สอนจริยธรรม คณุธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียน 
(2) สอนโดยใช้กรณีศกึษาและอภิปรายร่วมกนั 
(3) การบรรยายพิเศษโดยผู้ มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาตา่งๆ 
  (4) การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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1.2 วิธีการสอน  

(1) มีหวัข้อจริยธรรมของนกัเลา่เร่ืองในแผนการสอน 
(2) ท างาน เด่ียว เป็นคู ่และเป็นกลุม่ 
(3) ให้นกัศกึษาหาข้อมลูส าหรับการเลา่เร่ืองผา่นชอ่งทางและวิธีการตา่งๆ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

        (1) ประเมินผลจากงานของนกัศกึษา 
        (2) ดแูลพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา มีการตรวจสอบพฤตกิรรมในชัน้เรียนอยา่งเป็นระบบ 
        (3) ประเมินข้อมลูท่ีนกัศกึษาหามาได้ ในเชิงลกึและเชิงกว้าง 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

(1) มีความรู้การเลา่เร่ือง ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิอยา่งกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทนัสมยัตอ่สถานการณ์โลก 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  (3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอ่ยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายภายในชัน้เรียน และการถามตอบ 
(2) มอบหวัข้อเร่ืองให้ค้นคว้าและท ารายงานทัง้เด่ียวและกลุม่ 
(3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกบัการท างานจริง ภาคปฏิบตัิ 
(4) อภิปรายเป็นกลุม่ โดยให้ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
(5) การศกึษานอกสถานท่ีและท ารายงาน 
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบตักิาร 

2.3 วิธีการประเมินผล 

         (1) สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา 

         (2) ประเมินงานนกัศกึษา 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
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(1) สามารถสาธิตทกัษะในการแก้ปัญหาท่ีใช้เหตผุลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
(2) มีความสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิไปสู่การฝึกประสบการณ์จริง และการ
ปฏิบตังิานจริงตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
(3) สามารถประยกุต์ใช้นวตักรรมจากภาคธุรกิจ เทคโนโลยี และจากศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง   
มาพฒันาทกัษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

3.2 วิธีการสอน 

(1) อภิปรายกรณีศกึษาเก่ียวกบัการเลา่เร่ือง 
(2) การอภิปรายเป็นกลุม่ ทัง้ด้านข้อมลู แนวคิด และทฤษฎีในการเลา่เร่ือง 
(3) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ค้นคว้าหาข้อมลูส าหรับการเล่าเร่ือง 
(4) การบรรยายโดยผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการท่ีมีความส าเร็จในอาชีพ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

         (1) ประเมินผลจากบทท่ีนกัศกึษาสง่มา  
         (2) ให้ความคดิเห็นและเปิดโอกาสให้สง่งานอีกครัง้ 
         (3) ประเมินผลงานของนกัศกึษาท่ีสง่รอบสอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

(1) สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้
อยา่งเหมาะสม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการช่วยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
(2) สามารถพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง และตรงตามมาตรฐานสากล 
(3) มีความสามารถในการจดัการกบัทรัพยากรเพ่ือการท างานและการบริหาร 

4.2 วิธีการสอน 

(1) บรรจเุนือ้หาความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องรายวิชาชีพ 
(2) มอบหมายงานเป็นกลุม่ย่อย และแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยหมนุเวียนกนัในกลุม่ 
(3) สอนโดยใช้กรณีศกึษา 

4.3 วิธีการประเมินผล 

         (1) ประเมินผลจากบทท่ีนกัศกึษาสง่มา  
         (2) ให้ความคดิเห็นและเปิดโอกาสให้สง่งานอีกครัง้ 
         (3) ประเมินผลงานของนกัศกึษาท่ีสง่รอบสอง 
         (4) ภาคฑณัฑ์และลงโทษนกัศกึษาท่ีลอกงานผู้ อ่ืนมา 



5 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่ือสารกบัมวลชนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสาร และการน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 

(1) ทดสอบระดบัความสามารถทางภาษาในการส่ือสาร 
(2) งานท่ีสง่ทกุชิน้ต้องพิมพ์สง่ และส่ือสารกบันกัศกึษาทางinternet 
(3) บรูณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือขา่ย และซอฟต์แวร์หรือส่ือตา่งๆ  
(4) ให้นกัศกึษาแสดงประชามตทิาง internet  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากบทท่ีนกัศกึษาสง่มา ทัง้ในแง่คณุภาพ และการตรงตอ่เวลา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาห์ ท่ี หวัข้อ
รายละเอียด 

จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ทกัษะการเล่าเร่ือง 

1 
18-19 ส.ค 59 

แนะน ารายวิชา 
คะแนน  
กิจกรรม 
สอนการเขียน 
พลอต แบบ 1 
หน้าจบ และฝึก
เขียน 

3 - เขียนข้อตกลง  
- ให้นกัศกึษาเข้าร่วม facebook วิชา 
- Free Writing เขียนจดหมายหาตวัเองในวนัรับ
ปริญญา 
- สัง่การบ้านทัง้เทอม 
- สมัภาษณ์เพ่ือน เลา่เร่ืองท่ีสมัภาษณ์ให้เพ่ือนๆ 
ในห้องฟัง 
- งานในห้องเขียน “The Little Big Films Project 
– หนงัเล็กหวัใจใหญ่” ความยาวเร่ืองไมเ่กิน 5 นาที  
ใบสมคัร https://goo.gl/yLFV4C  

สมัภาษณ์เพ่ือน 
- แนะน าเพ่ือน  
- เขียน 
-นกัศกึษาเขียน 
พลอต แบบ 1 หน้า
จบ และฝึกเขียน 

https://goo.gl/yLFV4C
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สปัดาห์ ท่ี หวัข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ทกัษะการเล่าเร่ือง 

พิมพ์มาสง่สปัดาห์ท่ี 2 ใช้ font Cordia New 16 ไม่
รับงานท่ีไมต่รงเวลา (สอนวิธีเปล่ียน font ให้
นกัศกึษาด้วย)  
- ถามวนัวา่ง นศ. ส าหรับนดัท ากิจกรรม 

2 
25 -26 ส.ค 59 
เพิกถอนได้เงิน
คืนเตม็จ านวน 
(ถึง 2 ก.ย) 

- ความหมาย
และท่ีมาของ
การเลา่เร่ือง 
- องค์ประกอบ
ของขา่ว 
 

3 - Free Writing เขียนถึงตวัเองในอีก 10 ปีข้างหน้า 
- ท าข้อตกลงในรายวิชา (ส าหรับคนท่ีไมไ่ด้มาใน
สปัดาห์แรก) 
- ส่งงาน “The Little Big Films Project – หนัง
เล็กหัวใจใหญ่” (5 คะแนน) 
- สอนเร่ือง Internet memes 
- การบ้าน Internet memes แนะน าตวัเอง มีรูป + 
ข้อความอยา่งน้อย 15 รูป ส่งสปัดาห์ท่ี 3 โดยแปะ
ลงใน facebook วิชา ไมรั่บงานท่ีสง่ไมต่รงเวลา  
(5 คะแนน) 
- ตวัอยา่ง 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0209936088104218&set=a.10209936086504
178.1073741842.1394992264&type=3 
- ใช้ page นีไ้ด้ http://livememe.com/ 

เขียน/ ฟัง / สรุป
ความ / จบัประเดน็ 
/ พดู/  
 

3 
1-2 ก.ย 59 

เพิกถอนได้เงิน
คืนเตม็จ านวน 
(ถึง 4 ก.ย) 

-องค์ประกอบ
การเลา่เร่ือง 
-กระบวนการ
คดิ 

3 - Present Internet memes 
- Free Writing กิจกรรมความสขุ 
- ดหูนงั เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการเลา่เร่ือง  
- ดหูนงัเร่ือง at first sight/ innovation of Love/ 
Sign/ หรืออ่ืนๆ 
- วิเคราะห์องค์ประกอบของหนงัสง่ในชัน้เรียน 
(งานกลุม่ 1-3 คน) 5 คะแนน 
- ส่งงาน Internet memes (5 คะแนน) 

เขียน/ พดูแสดง
ความคดิเห็นใน
กลุม่ / เขียน/
วิเคราะห์ 
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สปัดาห์ ท่ี หวัข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ทกัษะการเล่าเร่ือง 

- การบ้าน คลิปอามา่อากง ท าคลิปสมัภาษณ์คน
อาย ุ60 ปีขึน้ไป (ยคุก่อน TV) วา่ตอนเย็นๆ กลบั
บ้านมาแล้วท าอะไรกนั อดั facetime มาสง่ได้ แปะ
ลงใน facebook วิชาเพ่ือน าเสนอในชัน้เรียน
สปัดาห์ท่ี 4 (5 คะแนน) 
ตัวอย่าง 
https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK30
3Eo 

4 
8-9  ก.ย 59 

กลุม่เป้าหมาย
การเลา่เร่ือง 

3 - Free Writing การรับท่ีดีท่ีสดุในชีวิต 
- ส่งงาน Clip อาม่าอากง เอาลง youtube แปะ
ลง facebook วิชา (กลุ่มละ 1-3 คน) 
(5 คะแนน) 
-วิเคราะห์การใช้ส่ือของสมาชิกในครอบครัว  
- การบ้าน หาภาพท่ีประทบัใจ จะถ่ายเองก็ได้ 
น ามาสปัดาห์ท่ี 5 

พดู / ท่าทาง/ 
เขียน/ วิเคราะห์ 

5 
15-16 ก.ย 59 

ทบทวน
องค์ประกอบ
การเลา่เร่ือง 

3 - Free Writing ท า plot ละคร ให้เร่ืองน าเสนอ
ประเดน็คณุธรรมจริยธรรม/ยาเสพตดิ/
ประชาธิปไตย/ ใช้ศลิปวฒันธรรมไทยในการ
น าเสนอร่วมด้วย 
- หาภาพ 2-3 ภาพให้นกัศกึษามาบรรยายภาพ ให้
เพ่ือนในชัน้วาด  
- งานในชัน้ แต่งเร่ืองสัน้จากภาพ  
(งานเดี่ยว) 5 คะแนน 

วิเคราะห์/พดู/เขียน  

6 
22-23 ก.ย 59 

การเลา่เร่ือง
โดยส่ือละคร
เวที 
รูปแบบละคร
เวที 

3 - นกัศกึษาจบักลุม่ กลุม่ละไมเ่กิน 10 คน 
- vote เลือก plot เร่ืองท่ีจะท าละคร หรือภาพยนตร์
สัน้ ประเด็นคณุธรรมจริยธรรม/ยาเสพติด/
ประชาธิปไตย/ ใช้ศลิปวฒันธรรมไทยในการ
น าเสนอร่วมด้วย 

ระดมความคิด/ 
เขียน 
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สปัดาห์ ท่ี หวัข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ทกัษะการเล่าเร่ือง 

- น าเร่ืองท่ีเลือกมาท าบทละครเวที หรือภาพยนตร์
สัน้ โดยมีประเดน็คณุธรรมจริยธรรม/ยาเสพตดิ/
ประชาธิปไตย/ ใช้ศลิปวฒันธรรมไทยในการ
น าเสนอร่วมด้วย 

7 
29-30 ก.ย 59 

การเลา่เร่ือง
โดยส่ือละคร
เวที 
รูปแบบละคร
เวที 

 น าเสนอละครเวที หรือภาพยนตร์สัน้ 
ซ้อมเลน่ละคร หรือ ภาพยนตร์สัน้ 
ซ้อมการแสดง หรือ  Pre-Production 

ระดมความคิด/ 
แสดง 

8 
6-7 ต.ค 59 

การผลิตเสีย
งบรรยาภาพ 

 ท าเสียงบรรยายภาพส าหรับละครเวทหีรือ
ภาพยนตร์สัน้ (5 คะแนน) 

ระดมความคิด/ 
เขียน 

10-15 ต.ค 59   สอบกลางภาค ไม่มี  
9 

20-21 ต.ค  59 
- การเลา่เร่ือง
โดยส่ือ
ภาพยนตร์  
- ข้อดีข้อด้อย
และรูปแบบ
ภาพยนตร์ 

3 - Free writing เลา่เร่ืองสอบกลางภาค 
- ท าและส่งในชัน้เรียน กลุ่มละ 1-3 คน  
ผลิตส่ือการสอนด้วยมุมกล้องท่ีเรียนมา  
 (5 คะแนน) ลงคลิป งานใน youtube และลง
ใน facebook วิชา 

ผลิตส่ือวิดีโอ 

10 
27-28 ต.ค 59 

-การเลา่เร่ือง
โดยส่ือวิทยแุละ
โทรทศัน์ 
-ข้อดีข้อด้อย
และรูปแบบ
รายการทางส่ือ
วิทยแุละ
โทรทศัน์ 

3 - Free Writing เลา่เร่ืองประเดน็ตา่งๆ ในสงัคมท่ีไม่
พอใจ เชน่ การวางของเกะกะบนทางเท้า การว่ิง
สวนเลนของรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ และน าเสนอทาง
แก้สัน้ๆ 
- ดูคลิปละคร / โฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  
และวิเคราะห์รูปแบบ  องค์ประกอบการเล่า
เร่ือง  และกลุ่มเป้าหมาย (5 คะแนน) 

พดู/เขียนน าเสนอ
งาน โดยใช้ส่ือวิทยุ
และโทรทศัน์
ประกอบ 

11 - เลน่ละคร 3 เล่นละครให้องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย…  เลน่ละคร 
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สปัดาห์ ท่ี หวัข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ทกัษะการเล่าเร่ือง 

3-4 พ.ย 59 (10 คะแนน). 

12 
10-11 พ.ย 59 

- ท าโครงการ
รณรงค์ ผา่น
Social 
Network 
- บรรยายเร่ือง
การรู้เทา่ทนัส่ือ 
- ทบทวนเร่ือง
องค์ประกอบ
การเลา่เร่ือง 

3 - Free Writing ให้นกัศกึษาวิเคราะห์ facebook 
fanpage ท่ีชอบและไมช่อบแตล่ะกลุม่ ประเดน็ท่ี
ชอบและไมช่อบ อาทิ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เวลาท่ี
ลง ความถ่ี ความถกูต้อง การ tag 
- คิดประเดน็รณรงค์ทาง facebook fanpage 
เขียนหลกัการและเหตผุล วิธีการเลา่เร่ือง  ส่ือท่ีจะ
ใช้ เนือ้หาเก่ียวกบั สงัคม ภาษา วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
 

ใน facebook 
fanpage ต้องมี  
- ข้อความ 
- ภาพถ่าย (ถ่าย
เอง) 

- Video (ถ่ายเอง) 
- ท าโครงร่าง วา่ 
ใน 30 วนั จะท า
อะไรบ้าง 

13 
17-18 พ.ย 59 
เพิกถอนได้
สญัลกัษณ์ W 

การท าโครงการ
รณรงค์ ผา่น
Social 
Network (ตอ่) 

3 ตรวจ  แก้ไขงานโครงงานการรณรงค์ (หลกัการและ
เหตผุล วิธีการเลา่เร่ือง  ส่ือท่ีจะใช้) 

น าเสนอโครงการ
รณรงค์ 

14 
24-25 พ.ย 59 

 

การท าโครงการ
รณรงค์ ผา่น
Social 
Network (ตอ่) 

3 ตรวจ  แก้ไขงานโครงงานการรณรงค์ (หลกัการและ
เหตผุล วิธีการเลา่เร่ือง  ส่ือท่ีจะใช้) 

น าเสนอ ยอด
view, like, share, 
comments 
กลุม่เป้าหมาย 
เวลาท่ี
กลุม่เป้าหมายเข้า
ชม 

15 
1-2 ธ.ค 59 

5 ธ.ค หยดุวนัพอ่ 
 

- น าเสนอความ
คืบหน้า  ผล
ตอบรับของ
ผลงาน  สรุป
ทบทวน 
- ซ้อมสอบ 

3 - Free Writing เลา่เร่ืองทัง้หมดในการเรียนวิชานี ้
- น าเสนอโครงการรณรงค์   
 

พดู และการใช้ส่ือ
ตา่งๆ 
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สปัดาห์ ท่ี หวัข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ทกัษะการเล่าเร่ือง 

16 
8-9 ธ.ค 59 

คืนงาน ทบทวน
บทเรียน 

 - Free Writing ซ้อมสอบ  

13-26 ธ.ค 59   สอบปลายภาค ร้อยละ 20  
 
 
• ต ารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material) 
W. Michael, Storytelling and theatre: Contemporary storytellers and their arts 

V. Propp, Merphology of the Folktale (1968, U of Texas Press: London) 
 

Oradol Kaewprasert, Transnational Cinemas in Southeast Asia: Good Morning Luang Prabang  
(2008), Pleasure Factory (2007) and That Sounds Good (2010). (University of the Thai 
Chamber of Commerce: Bangkok, 2013.  
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• การวัดและประเมินผล  
สอบกลางภาค (Midterm Examination)    ---- ไมมี่ ---- 
สอบปลายภาค (Final Examination)      ร้อยละ 20 
 
การท างานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) 
คะแนนระหว่างภาค 
คะแนนเก็บ  ร้อยละ 80  มีรายละเอียดดงันี ้
 
***ไม่รับงานที่ไม่ส่งตรงเวลา เว้นแต่กรณีที่มีหลักฐานแสดงถึงเหตุจ าเป็น*** 
 

สปัดาห์ท่ี  งาน  ร้อยละ 

2 
“The Little Big Films Project – หนงัเล็กหวัใจใหญ่” ความยาวเร่ือง
ไมเ่กิน 5 นาที พิมพ์สง่ใช้ font Cordia New 16 
ใบสมคัร https://goo.gl/yLFV4C  

5 

3 

วิเคราะห์องค์ประกอบของหนงัสง่ในชัน้เรียน (งานกลุม่ 1-3 คน)  5 

Internet memes แนะน าตวัเอง มีรูป + ข้อความอยา่งน้อย 15 รูป สง่
สปัดาห์ท่ี 3 โดยแปะลงใน facebook วิชา ไมรั่บงานท่ีสง่ไมต่รงเวลา  

5 

4 

กลุม่ละ 1-3 คน สง่คลิปอาม่าอากง คลิปสมัภาษณ์คนอาย ุ60 ปีขึน้
ไป (ยคุก่อน TV) วา่ตอนเย็นๆ กลบับ้านมาแล้วท าอะไรกนั อดั 
facetime มาสง่ได้ แปะลงใน facebook วิชาเพ่ือน าเสนอในชัน้เรียน          
ตวัอยา่ง https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK303Eo 

5 

5 เขียนบรรยายจากภาพท่ีนกัศกึษาเตรียมมา 5 

6 กลุม่ละ 5 - 10 คน บทละคร 
5 

7 กลุม่ละ 5 - 10 คน ซ้อมเลน่ละคร 

8 กลุม่ละ 5 - 10 คนท าเสียงบรรยายภาพส าหรับละครเวที/ภาพยนตร์ 5 

  สอบกลางภาค (ไมมี่)   
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สปัดาห์ท่ี  งาน  ร้อยละ 

9 
กลุม่ละ 1-3 คน ผลิตส่ือการสอนด้วยมมุกล้องท่ีเรียนมา  
ท าและสง่ในชัน้เรียน  
ลงคลิป งานใน youtube และลงใน facebook วิชา 

5 

10 
(งานเดี่ยว) ดคูลิปละคร / โฆษณาทางโทรทศัน์และวิทย ุ และ
วิเคราะห์รูปแบบ  องค์ประกอบการเลา่เร่ือง  และกลุม่เป้าหมาย  

5 

11 กลุม่ละ 5 - 10 คน เลน่ละครนอกมหาวิทยาลยั 10 

12 กลุม่ละ 1-3 คน น าเสนอ facebook รณรงค์ 5 

13 กลุม่ละ 1-3 คน น าเสนอ facebook รณรงค์ 5 

14 กลุม่ละ 1-3 คน น าเสนอ facebook รณรงค์ 5 

ตลอด
เทอม 

Free writing เลา่เร่ืองท่ีเรียนวิชานีท้ัง้เทอม 10 

  รวม 80 

 
 % น่าจะท าได้ 
สอบปลายภาค 20  

 
• เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 

ตวัอยา่งงาน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209936088104218&set=a.10209936086504178.1
073741842.1394992264&type=3 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK303Eo 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209936088104218&set=a.10209936086504178.1073741842.1394992264&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209936088104218&set=a.10209936086504178.1073741842.1394992264&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK303Eo

