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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                    
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
University of the Thai Chamber of Commerce 
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารมวลชนนวัตกรรมการสื่อสารมวลชน  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
CI001 ศิลปะการเล่าเรื่อง  

2. จ านวนหน่วยกิต 3 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.จิรมน สังณ์ชัย ตึก 9 ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
E-mail: koojune007@hotmail.com 
อ.ยุทธนา  บุญอาชาทอง  
E-mail: heistheniceman@hotmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.อรดล  แก้วประเสริฐ ตึก 9 ชั้น 4 หรือชั้น 5 ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
E-mail: script2552@gmail.com 
ID line: oradol 
 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
1/ 2 
 

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

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

8. สถานที่เรียน    
ตึก 11, 21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวคิด ความเป็นมาของเรื่องเล่า และการเล่าเรื่อง และเล่าเรื่องด้วยการเขียน 
การพูด การแสดง ภาพ และอ่ืนๆ 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. นักศึกษาทราบแนวคิด ความเป็นมาของเรื่องเล่า และการเล่าเรื่อง  
2. นักศึกษาเล่าเรื่อง และเล่าเรื่องแบบต่างๆ ด้วยการเขียน การพูด การแสดง ภาพ และอ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
แนวคิด ความเป็นมาของเรื่องเล่า และการเล่าเรื่อง การออกแบบโครงสร้างของเรื่องและสไตล์การเล่าเรื่อง 
หลักและเทคนิกการเล่าเรื่องประเภทต่างๆ อาทิ การเล่าเรื่องจากข้อเท็จจริง การเล่าเรื่องแบบละคร การใช้
จินตนาการในการเล่าเรื่อง โดยเน้นฝึกการเล่าเรื่องผ่านการเขียน การพูด การแสดง ภาพ และสื่ออ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) สอนจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียน 
(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
(3) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่างๆ 
  (4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.2 วิธีการสอน  
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(1) มีหัวข้อจริยธรรมของนักเล่าเรื่องในแผนการสอน 
(2) ท างาน เด่ียว เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษาหาข้อมูลส าหรับการเล่าเรื่องผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

        (1) ประเมินผลจากงานของนักศึกษา 
        (2) ดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มีการตรวจสอบพฤติกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
        (3) ประเมินข้อมูลที่นักศึกษาหามาได้ ในเชิงลึกและเชิงกว้าง 
 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
(1) มีความรู้การเล่าเรื่อง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
2.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถามตอบ 
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
(3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริง ภาคปฏิบัติ 
(4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนต้ังค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(5) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
         (2) ประเมินงานนักศึกษา 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
(2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์จริง และการ
ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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(3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ เทคโนโลยี และจากศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
มาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
3.2 วิธีการสอน 
(1) อภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม ทั้งด้านข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีในการเล่าเรื่อง 
(3) การท างานที่ได้รับมอบหมาย ให้ค้นคว้าหาข้อมูลส าหรับการเล่าเรื่อง 
(4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) ประเมินผลจากบทที่นักศึกษาส่งมา  
         (2) ให้ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ส่งงานอีกครั้ง 
         (3) ประเมินผลงานของนักศึกษาที่ส่งรอบสอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 
(3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 

4.2 วิธีการสอน 
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายวิชาชีพ 
(2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

4.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) ประเมินผลจากบทที่นักศึกษาส่งมา  
         (2) ให้ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ส่งงานอีกครั้ง 
         (3) ประเมินผลงานของนักศึกษาที่ส่งรอบสอง 
         (4) ภาคทัณฑ์และลงโทษนักศึกษาที่ลอกงานผู้อื่นมา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สื่อสารกับมวลชนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
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(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 
(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการสื่อสาร 
(2) งานที่ส่งทุกชิ้นต้องพิมพ์ส่ง และสื่อสารกับนักศึกษาทางinternet 
(3) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ  
(4) ให้นักศึกษาแสดงประชามติทาง internet  

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากบทที่นักศึกษาส่งมา ทั้งในแง่คุณภาพ และการตรงต่อเวลา 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

W 1 
15-19 ส.ค 60 

 

แนะน ารายวิชา 
คะแนน  
กิจกรรม 

3 1. วัตถุประสงค์ 
- นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน และมี

ส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน 

- นักศึกษาได้ฝึกเก็บข้อมูล และเล่าเรื่อง 

- Brief: Father’s say, Better way  

http://www.tollway.co.th/th/home#online-

campaign 

o ทีมละ 1-3 คน  

o ส่งคลิป 15 ก.ย (Week 4 อ.จิรมน อ.ยุทธนา)  

Week 5 13 ก.ย (อ.อรดล)  

2. กิจกรรมก่อนเรียน 
- แนะน ารายวิชา คะแนน  กิจกรรม 

- vote สัดส่วนคะแนนเก็บ  

- Free Writing เขียนจดหมายหาตัวเองในวันรับ

ปริญญา และต้ังเป้าหมายว่าจะท าอะไรให้สังคมได้

สัมภาษณ์เพื่อน 
- แนะน าเพื่อน  
- เขียน 

http://www.tollway.co.th/th/home#online-campaign
http://www.tollway.co.th/th/home#online-campaign


6 

 
สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

บ้างตามพระราชด ารัส รัชกาลที่ 9 

- เขียนข้อตกลง  

- ถามวันว่างเด็ก ส าหรับนัดท ากิจกรรม 

3. กิจกรรมระหว่างเรียน 
- สัมภาษณ์เพื่อน เล่าในห้อง 3 นาที จับเวลา 

http://www.online-stopwatch.com/countdown-

timer/ 

- สอนท า treatment ท า treatment ในชั้นเรียน 

4. กิจกรรมหลังเรียน 
- การบ้าน เอา treatment ไปพิมพ์ส่งสัปดาห์ท่ี 2 

(5 คะแนน) 

W 2 
21 -26 ส.ค 60 
เพิกถอนได้เงิน
คืนเต็มจ านวน 
(ถึง 1 ก.ย) 

- ความหมาย
และที่มาของ
การเล่าเรื่อง 
- องค์ประกอบ
ของข่าว 
 

3 - Free Writing เขียนถึงตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้า 
และตั้งเป้าหมายว่าจะท าอะไรให้สังคมได้บ้าง ตาม
พระราชด ารับรัชกาลที่ 9   
- ท าข้อตกลงในรายวิชา (ส าหรับคนที่ไม่ได้มาใน
สัปดาห์แรก) 
- present งาน Father’s say (5 คะแนน) 
- ดูหนัง เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง  
- ดูหนังเรื่อง at first sight/ innovation of Love/ 
Signs 
- วิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ืองย่อ Father’s 
sayส่งในชั้นเรียน (งานกลุ่ม 1-3 คน) 5 
คะแนน 

เขียน/ ฟัง / สรุป
ความ / จับประเด็น 
/ พูด/  
- Present 
treatment Clip 
สั้น Father’s say 
งานกลุ่มกลุ่มละ 
1-3 คน (5 
คะแนน) 
- วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องย่อ Father’s 
sayส่งในชั้นเรียน 
(งานกลุ่ม 1-3 
คน) 5 คะแนน 

3 
28 ส.ค – 2 ก.ย 60 

-องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง 

3 - Free Writing กิจกรรมความสุข 50 อย่าง 
ความสุขที่ท าทุกวัน 

เขียน/ พูดแสดง
ความคิดเห็นใน
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

-กระบวนการ
คิด 

ทุกอาทิตย์ 
นานๆ ครั้ง 
ท าไมไม่ท าให้มีความสุขทุกวัน 
- สอนเรื่อง Internet memes 
- ใช้ page นี้ได้ http://livememe.com/- Present 
Internet memes 
- present หัวข้อการท า memes ในชั้นเรียน  
- ส่ังการบ้าน Internet memes แนะน าตัวเอง มี
รูป + ข้อความอย่างน้อย 15 รูป ส่งสัปดาห์ที่ 6 
โดยแปะอัลบัมลงใน facebook วิชา ไม่รับงานที่ส่ง
ไม่ตรงเวลา (5 คะแนน)  

กลุ่ม / เขียน/
วิเคราะห์ 
 

4 
4-9  ก.ย 60 

กลุ่มเป้าหมาย
การเล่าเรื่อง 

3 - Free Writing เกี่ยวกับ infographic 
- วิเคราะห์การใช้สื่อของสมาชิกในครอบครัว  
- ส่ังการบ้าน คลิปอาม่าอากง (กลุ่มละ 1-3 คน)  
ท าคลิปสัมภาษณ์คนอายุ 60 ปีขึ้นไป (ยุคก่อน TV) 
ว่าตอนเย็นๆ กลับบ้านมาแล้วท าอะไรกัน เอาลง 
youtube แปะลง facebook วิชา อัด facetime 
มาส่งก็ได ้แปะลงใน facebook วิชาเพื่อน าเสนอ
ในชั้นเรียน พูดกับอาม่าอากงให้เพราะๆ นะคะ 
ส่งสัปดาห์ที่ 8 (5 คะแนน) 
ตัวอย่าง 
https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK30
3Eo 

- สั่งการบ้าน infographic (ส่ง Week 7) (5 
คะแนน) 
วิธีท า infographic 
http://www.kafaak.com/2015/12/24/how-to-
create-infograpic-using-powerpoint-01/ 

พูด / ท่าทาง/ 
เขียน/ วิเคราะห์ 
กลุ่ม อ.จิรมน อ.
ยุทธนา ส่ง ใบ
สมัคร + เอกสาร 
+ Clip Father’s 
say ในชั้นเรียน 
ถ้าเอกสารไม่
ครบ ขอหัก 1 
คะแนน โดยหัก
เป็นรายคน 
(คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK303Eo
https://www.youtube.com/watch?v=jzmgfK303Eo
http://www.kafaak.com/2015/12/24/how-to-create-infograpic-using-powerpoint-01/
http://www.kafaak.com/2015/12/24/how-to-create-infograpic-using-powerpoint-01/
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

บน iPad 
https://www.itunesgiftcard.in.th/iphone-app-
photo-stats/ 
กลุ่ม อ.จิรมน อ.ยุทธนา ส่ง ใบสมัคร + 
เอกสาร + Clip Father’s say ในชั้นเรียน ถ้า
เอกสารไม่ครบ ขอหัก 1 คะแนน โดยหักเป็น
รายคน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

5 
11-15 ก.ย 60 

ทบทวน
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง 

3 - Free Writing ท า plot ละคร ให้เรื่องน าเสนอ
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม/ยาเสพติด/
ประชาธิปไตย/ ใชศ้ิลปวัฒนธรรมไทยในการ
น าเสนอร่วมด้วย งานเดี่ยว (5 คะแนน) ถ้า
ลอกมาจะไม่ได้คะแนน 
 
- กลุ่ม อ.อรดล ใบสมัคร + เอกสาร + Clip 
Father’s say ในชั้นเรียน ถ้าเอกสารไม่ครบ 
ขอหัก 1 คะแนน โดยหักเป็นรายคน (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) 

วิเคราะห์/พูด/เขียน 
ท า plot ละคร ให้
เรื่องน าเสนอ
ประเด็น
คุณธรรม
จริยธรรม/ยาเสพ
ติด/
ประชาธิปไตย/ 
ใช้
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยในการ
น าเสนอร่วมด้วย 
งานเดี่ยว (5 
คะแนน) ถ้าลอก
มาจะไม่ได้
คะแนน 
 
- กลุ่ม อ.อรดล 
ใบสมัคร + 
เอกสาร + Clip 
Father’s say ใน
ชั้นเรียน ถ้า
เอกสารไม่ครบ 

https://www.itunesgiftcard.in.th/iphone-app-photo-stats/
https://www.itunesgiftcard.in.th/iphone-app-photo-stats/
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

ขอหัก 1 คะแนน 
โดยหักเป็นราย
คน (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน)  

6 
18-23 ก.ย 60 

การเล่าเรื่อง
โดยสื่อละคร
เวท ี
รูปแบบละคร
เวท ี

3 - ส่งงาน Internet MEME (5 คะแนน) Present 
ในชั้นเรียน 
- นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10 คน vote 
เลือก plot เรื่องที่จะท าละคร ตามหลัก
ประชาธิปไตย และ น าเรื่องที่เลือกมาท าบทละคร
เวที โดยมีประเด็นคุณธรรมจริยธรรม/ยาเสพ
ติด/ประชาธิปไตย/ ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
การน าเสนอร่วมด้วย (5 คะแนน) 

ระดมความคิด/ 
เขียน 
- ส่งงาน Internet 
MEME (5 
คะแนน) Present 
ในชั้นเรียน 
- ท าบทละครเวที 
โดยมีประเด็น
คุณธรรม
จริยธรรม/ยาเสพ
ติด/
ประชาธิปไตย/ 
ใช้
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยในการ
น าเสนอร่วมด้วย 
(5 คะแนน) 

7 
25-30 ก.ย 60 

การเล่าเรื่อง
โดยสื่อละคร
เวท ี
รูปแบบละคร
เวท ี

 - present งาน infographic  5 คะแนน 
เอาภาพขึ้นจอ ให้เพื่อนเล่าให้ได้ว่าต้องการจะ
บอกอะไร 
- ผู้สอนแสดงความคิดเห็นหากนักศึกษาต้องการ
แก้ สามารถแก้ได้ภายในเที่ยงคืนของวันที่ส่งงาน 
- ซ้อมเล่นละครเวที (5 คะแนน) 

ระดมความคิด/ 
แสดง 
- present งาน 
infographic  5 
คะแนน 
เอาภาพขึ้นจอ 
ให้เพื่อนเล่าให้
ได้ว่าต้องการจะ
บอกอะไร 
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

- ซ้อมเล่นละคร
เวที (5 คะแนน) 

2-7 ต.ค 60   หยุดติวมาม่า  
9-16 ต.ค 60   สอบกลางภาค ไม่มี  

8 
17 - 21 ต.ค 60 

- การเล่าเรื่อง
โดยสื่อ
ภาพยนตร์  
- ข้อดีข้อด้อย
และรูปแบบ
ภาพยนตร์ 

 - Free writing เล่าเรื่องสอบกลางภาค 
- ส่งคลิปอาม่า 5 คะแนน 
- สอนเรื่องมุมกล้อง และการเคลื่อนไหวของกล้อง 
- ท าและส่งในชั้นเรียน กลุ่มละ 1-3 คน  
ผลิตสื่อการสอนด้วยมุมกล้องท่ีเรียนมา  
 (5 คะแนน) ลงคลิป งานใน youtube และลง
ใน facebook วิชา  
ตัวอย่าง 
https://www.youtube.com/watch?v=m6Bej9B
Xls4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=k3a92Xtb
3eE&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=LKokAdzF
ZuI&feature=youtu.be (เป๊ะ) 

ระดมความคิด/ 
เขียน 
- ส่งคลิปอาม่า 5 
คะแนน 
- ท าและส่งในชั้น
เรียน กลุ่มละ 1-
3 คน  
ผลิตสื่อการสอน
ด้วยมุมกล้องท่ี
เรียนมา  
 (5 คะแนน) ลง
คลิป งานใน 
youtube และลง
ใน facebook วิชา  

9 
24-27 ต.ค  60 

23 ต.ค  
วันปิยมหาราช 

การผลิตเสียง
บรรยายภาพ 

3 ถ้าไม่มาให้ท าเด่ียวส่งภายในเที่ยงคืน 
- สอนเรื่องเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 
- Free writing ให้นศ.ออกมาบรรยาภาพ ให้
เพื่อนๆ วาดรูป 
- ท าเสียงบรรยายภาพส าหรับละครเวที หรือ
รายการโทรทัศน์ 
(5 คะแนน) ท าในชั้นเรียน 
ตัวอย่าง 
https://www.youtube.com/watch?v=IQMwCw
ECZX8 

พูด/เขียนน าเสนอ
งาน โดยใช้สื่อวิทยุ
และโทรทัศน์
ประกอบ 
- ท าเสียง
บรรยายภาพ
ส าหรับละครเวที 
หรือรายการ
โทรทัศน์ 
(5 คะแนน) ท าใน
ชั้นเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=m6Bej9BXls4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m6Bej9BXls4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k3a92Xtb3eE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=k3a92Xtb3eE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=LKokAdzFZuI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LKokAdzFZuI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQMwCwECZX8
https://www.youtube.com/watch?v=IQMwCwECZX8
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

https://www.youtube.com/watch?v=BtixCEUR
448 

10 
30 ต.ค – 4 พ.ย 

60 

-การเล่าเรื่อง
ด้วยสื่อใหม่ 

3 - Free Writing เล่าเรื่องประเด็นต่างๆ ในสังคมที่ไม่
พอใจ เช่น การวางของเกะกะบนทางเท้า การว่ิง
สวนเลนของรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ และน าเสนอทาง
แก้สั้นๆ 

- สอนเรื่องการท า fanpage 
- นักศึกษาคิดหัวข้อ fanpage 

การเล่าเรื่องบนสื่อ
ใหม่ 

11 
6-11 พ.ย 60 

- เล่นละคร 3 เล่นละครให้องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย  
(10 คะแนน) สลับ week ตามที่นัดโรงเรียนได้ 

เล่นละคร 

12 
13-18 พ.ย 60 

13-17 พ.ย  
เพิกถอนได้
สัญลักษณ์ W 

- ท าโครงการ
รณรงค์ ผ่าน
Social 
Network 
- บรรยายเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อ 
- ทบทวนเรื่อง
องค์ประกอบ
การเล่าเรื่อง 

3 - Free Writing ให้นักศึกษาวิเคราะห์ facebook 
fanpage ที่ชอบและไม่ชอบแต่ละกลุ่ม ประเด็นที่
ชอบและไม่ชอบ อาทิ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เวลาที่
ลง ความถี่ ความถูกต้อง การ tag 
- คิดประเด็นรณรงค์ทาง facebook fanpage 
เขียนหลักการและเหตุผล วิธีการเล่าเรื่อง  สื่อที่จะ
ใช้ เนื้อหาเกี่ยวกับ สังคม ภาษา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ  วางแผนเนื้อหาและรูปแบบที่จะ
ลง (5 คะแนน) 

- คิดประเด็น
รณรงค์ทาง 
facebook 
fanpage เขียน
หลักการและ
เหตุผล วิธีการเล่า
เรื่อง  สื่อที่จะใช้ 
เนื้อหาเกี่ยวกับ 
สังคม ภาษา 
วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ  
วางแผนเนื้อหา
และรูปแบบที่จะลง 
(5 คะแนน) 
ใน facebook 
fanpage ต้องมี  
- ข้อความ 

https://www.youtube.com/watch?v=BtixCEUR448
https://www.youtube.com/watch?v=BtixCEUR448
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

- ภาพถ่าย (ถ่าย
เอง) 

- Video (ถ่ายเอง) 
- ท าโครงร่าง ว่า 
ใน 30 วัน จะท า
อะไรบ้าง 

13 
20-25 พ.ย 60 

การท าโครงการ
รณรงค์ ผ่าน
Social 
Network (ต่อ) 

3 - ตรวจ  แก้ไขงานโครงงานการรณรงค์ (หลักการ
และเหตุผล วิธีการเล่าเรื่อง  สื่อที่จะใช้) 
- Present งาน fanpage ที่ท ามาตลอดสัปดาห์ (10 
คะแนน) 

- Present งาน 
fanpage ที่ท ามา
ตลอดสัปดาห์ (10 
คะแนน) 
น าเสนอโครงการ
ณรงค์ 
วิเคราะห์เรื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาที่
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ชม 

14 
27 พ.ย – 2 ธ.ค 

60 
 

การท าโครงการ
รณรงค์ ผ่าน
Social 
Network (ต่อ) 

3 - Free Writing เล่าเรื่องทั้งหมดในการเรียนวิชานี้ 
- วิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง II (10 
คะแนน) 

- วิเคราะห์
องค์ประกอบการ
เล่าเรื่อง II (10 
คะแนน) 
วิเคราะห์เรื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาที่
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ชม 

15 - น าเสนอความ 3 - ทบทวนการเรียนการสอน พูด และการใช้สื่อ



13 

 
สัปดาห์ ที่ หัวข้อ

รายละเอียด 
จ านวน  
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ทักษะการเล่าเรื่อง 

4 - 9 ธ.ค 60 
อ.5 ธ.ค หยุด 

 

คืบหน้า  ผล
ตอบรับของ
ผลงาน  สรุป
ทบทวน 

 ต่างๆ 

12-26 ธ.ค 60   สอบปลายภาค ไม่มี  
 
 
• 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)    ---- ไม่มี ---- 
สอบปลายภาค (Final Examination)    ---- ไม่มี ---- 
 
การท างานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) 
คะแนนระหว่างภาค 
คะแนนเก็บ  ร้อยละ 100  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ไม่รับงานท่ีไม่ส่งตรงเวลา เว้นแต่กรณีท่ีมีหลักฐานแสดงถึงเหตุจ าเป็น 
 

ล าดับที่ ชิ้นงาน สัปดาห์ท่ี ร้อยละ 

  Clip father present 2 5 

  วิเคราะห์องค์ประกอบ Father ในชั้นเรียน 2 5 

  ส่ง Clip father 4 หรือ 5 10 

  plot ละคร ในชั้นเรียน 5 5 

  Meme 6 5 

  บท ในชั้นเรียน 6 5 

  info 7 5 

  ซ้อม  7 5 

  Clip อาม่า  8 5 

  มุมกล้อง 8 5 

  เสียงบรรยาย 9 10 

  เล่นละคร 
11 หรือตามที่นดั

โรงเรียนได ้
10 

  คิดประเด็น fanpage ส่งในห้อง 12 5 
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ล าดับที่ ชิ้นงาน สัปดาห์ท่ี ร้อยละ 

  FB 13 10 

  วิเคราะห์องค์ประกอบ 2 14 10 

   รวม   100 
 
 
 
• เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 

ตัวอย่างงาน
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

