
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา                        รหัส   HH 438      
   ช่ือวชิา (ภาษาไทย)              การเขียนบทเพ่ืองานศิลปะบันเทงิ                

                  ช่ือวชิา (ภาษาองักฤษ)        (Scriptwriting for Entertainment Works) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
                 3  หน่วยกิต 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
                 ศิลปศาสตรบณัฑิต            สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
                รายวชิา                              เลือก   

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์                              หวัหนา้สาขาวชิา 
              อาจารยฐ์นธชั     กองทอง                                         อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

        ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                 - ไม่มี- 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
                 - ไม่มี - 
8. สถานทีเ่รียน  
                มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
               10 สิงหาคม 2558 

 



2 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงธรรมชาติและรูปแบบบทของส่ือการแสดงประเภทต่างๆ  
2) เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการสร้างสรรคบ์ทของส่ือการแสดงประเภทต่างๆ ในดา้นองคป์ระกอบ

ของบท การใชภ้าษา การส่ือสาร  กลวธีิการน าเสนอ  และบริบทแวดลอ้มของส่ือการแสดง
ประเภทต่างๆ 

3) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนบทและสร้างสรรคบ์ทการแสดงประเภทต่างๆ ได ้โดยฝึก
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีจะน าไปประกอบอาชีพได ้ 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
             เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

ธรรมชาติและรูปแบบบทของส่ือการแสดงประเภทต่าง ๆ  การวางแผนและขั้นตอนการเขียนบท การ
คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือการเขียนบท วิธีการเล่าเร่ือง การวางและพฒันาโครงเร่ือง ตวัละคร และบทสนทนา     ฝึกเขียนบท
การแสดงส าหรับละครเวที ละครโทรทศัน ์หรือภาพยนตร์  
 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย  ตนเอง 
 

บรรยาย  48 ชัว่โมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ฝึกการเขียนบทในงาน
ศิลปะบนัเทิงประเภท
ต่างๆ โดยเนน้การ
ปฏิบติัจากโจทยท่ี์ผูส้อน
ก าหนดให ้ฝึกวจิารณ์
งานและแกไ้ขงาน
เพื่อใหเ้ขา้ใจอาชีพการ
เขียนบทเพื่อปรับ
ประยกุตค์วามรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้

 96 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
     - ผูส้อนประกาศเวลาการใหค้  าปรึกษารายวชิา เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความเหมาะสม ประมาณ  
       3 ชัว่โมง / สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์
     

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

   1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
                2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
                3) มีจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
                5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
    1.สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา สอดแทรกประเด็นท่ีท าใหน้กัศึกษา
ตระหนกัในดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

               2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงาน   
                   ชดัเจน เพื่อให้นกัศึกษาฝึกเคารพกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัขององคก์ร  
               3. บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 
 1.3   วธีิการประเมินผล  

   1) ไม่คดัลอกงานจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ/หรือจากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ 
    2) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
    3) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 

               4) งานท่ีนกัศึกษาท าส่งตอ้งไม่มีเน้ือหาท่ีเป็นภยัสังคม เนน้ใหส้ร้างสรรคง์านท่ีสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนจิตส านึกสาธารณะ 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง  
     2) มีความรู้และทกัษะในทางภาษาและวฒันธรรมไทย ตลอดจนวฒันธรรมร่วมสมยั 

   2.2   วธีิการสอน 
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 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   คน้ควา้การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฝึกวเิคราะห์ 
เขียนบทประเภทต่างๆ จากโจทยท่ี์ก าหนดให ้ และน าเสนอผลงานสร้างสรรคท์ั้งเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม  
 2.3. วธีิการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย และการสอบปลายภาคเรียน 
   2. ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 

           3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
          2) ประยกุตค์วามรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 3.2   วธีิการสอน 
           เนน้การฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดทกัษะการเขียนบทเพื่องานศิลปะบนัเทิงประเภทต่างๆ โดยก าหนด
สถานการณ์จ าลองให้ 

3.3   วธีิการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์และการปฏิบติั 
               2. ประเมินจากผลงานเขียนของนกัศึกษา 
              3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา                
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 
5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
            1. ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet การชมส่ือบนัเทิงจากวดีีทศัน์ และภาพยนตร์ 

5.2  วธีิการสอน 
 1.มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
 2. มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจาก website  

    5.3  วธีิการประเมินผล  
           1.ผลงานเขียน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.       แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง     
      

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 +แนะน ารายวชิา 
+ชมส่ือบนัเทิงประเภทต่างๆ เพื่อ
วจิารณ์ร่วมกนั  

3 + อ่านประมวลรายวชิา 
+ บรรยายประกอบ Power Point 
+ ชมส่ือบนัเทิง เพื่อให้นกัศึกษาเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบทประเภท
ต่างๆ 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

2  + ความเขา้ใจเก่ียวกบับทเพื่อการ
แสดงประเภทต่างๆ 

+บริบทของสังคมท่ีมีผลต่อการ
สร้างสรรคบ์ทเพื่อการแสดง 
+ขอ้พินิจบทเพื่อการแสดงใน
ฐานะท่ีเป็นการส่ือสารกบัสังคม 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

3 +บทละครเวที : ทฤษฎี 

การอ่านบทละครเวที: เคร่ืองมือ
ในการเขา้ถึงตวับท 
 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ใชเ้อกสารประกอบการบรรยาย 
+ ฝึกอ่านตีบทเพื่อให้เขา้ใจอารมณ์
ของเร่ือง ของตวัละคร และตีความ
เน้ือหาบทได ้

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

4 +การฝึกปฏิบติัเขียนบทละครเวที 

 
3 + บรรยายโดยใช ้power point 

+ ก าหนดโจทยข์องเน้ือหาบทละคร
เพื่อใหน้กัศึกษาน าไปฝึกปฏิบติั 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5 +การดดัแปลงบทละครเวที 3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ฝึกปฏิบติัการดดัแปลงบทละครเวที 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5  + ส่ือโทรทศัน์และภาพยนตร์ใน
สังคมร่วมสมยั 
+บทละครโทรทศัน์และบท
ภาพยนตร์ในบริบทของ

3 + บรรยายโดยใช ้power point และ
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
+ แบ่งกลุ่มกนัศึกษาละครโทรทศัน์
และภาพยนตร์แลว้วิจารณ์ร่วมกนั 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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สังคมไทย : กรณีศึกษาเพื่อการ
เขียนบท 

6 +ความรู้เร่ืองการผลิตส่ือเพื่อ
พฒันาการเขียนบท 

มุมกลอ้ง 
แสง สี และอวจันภาษาต่างๆ 

+ขั้นตอนการผลิตส่ือ 
+บทบาทของบทในฐานะแผนท่ี
น าทางของการผลิต 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ แบ่งกลุ่มวจิารณ์การผลิตและการ
น าเสนอละครโทรทศัน์และภาพยนตร์
โดยใชท้ฤษฎีท่ีไดศึ้กษาไป 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

7 +น าเสนอเร่ืองยอ่ส าหรับเขียนบท
ละครโทรทศัน์ 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ นกัศึกษาน าเสนอเร่ืองยอ่ละคร
โทรทศัน์ 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

8 +ปฏิบติัการเขียนบทละคร
โทรทศัน์ 

3 + นกัศึกษาฝึกปฏิบติั อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

9 +การเขียนบทภาพยนตร์ประเภท
ต่างๆ 

-Genre ของภาพยนตร์ 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาหาขอ้มูลการแบ่ง
ประเภทของภาพยนตร์ 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

10 +ปฏิบติัการเขียนบทภาพยนตร์
สั้น 

3 + นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการเขียนบท
ภาพยนตร์ 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

11 +น าเสนอความกา้วหนา้ของบท
ละครโทรทศัน์ 

3 + นกัศึกษาน าเสนอความกา้วหนา้ของ
การเขียนละครโทรทศัน์ ขอค าปรึกษา
เพื่อแกไ้ขงาน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

12 +น าเสนอความกา้วหนา้ของบท
ละครโทรทศัน์ 

3 + นกัศึกษาน าเสนอความกา้วหนา้ของ
การเขียนละครโทรทศัน์ ขอค าปรึกษา
เพื่อแกไ้ขงาน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

13 +ปรับปรุงแกไ้ขงานเขียนบท
ละครโทรทศัน์ของนกัศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3 + ใหค้  าปรึกษาเพื่อแกไ้ขผลงาน อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

14 +ปรับปรุงแกไ้ขงานเขียนบท
ละครโทรทศัน์ของนกัศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3 + นกัศึกษาปรับปรุงแกไ้ขผลงานเป็น
คร้ังสุดทา้ย 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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15 +ทบทวน  บทเรียน 3   +ทบทวน บทเรียน อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.,11.,12. 5,2.2,4.3.1 3.2, 
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

       การท าแบบฝึกหดั/    
             รายงาน 

        1 - 15 60% 

2      1.,11.,12. 5, ,2.2, 2.4, 3.,51.2         การสอบปลายภาค 17 40% 
                   รวม  100  % 

 
 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
รักศานต ์ วิวฒัน์สินอุดม .การเขียนบทภาพยนตร์บันเทงิ  .กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

             มหาวทิยาลยั,2558. 
อรนุช เลิศจรรยารักษ ์.หลกัการเขียนบทโทรทัศน์  .กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ,2548. 
      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ฐนธชั กองทอง. “กลยทุธ์การเขียนบทโทรทศัน์”. เอกสารการสอนชุดวชิากลยุทธ์การผลติรายการ
โทรทัศน์. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554.       

งามพรรณ เวชชาชีวะและธวชัชยั พฒันาภรณ์ .บันทกึสู่แผ่นฟิล์ม ..ความสุขของกะทิ.  กรุงเทพฯ:  
           แพรวเยาวชน,2552. 
จรูญพร ปรปักษป์ระลยั.คนปรุงเร่ือง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก ,2552. 
จกัรกฤษณ์ ดวงพตัรา .แปล แปลงและแปรรูปบทละคร. กรุงเทพฯ: ศยาม ,2544. 
นราพร สังขช์ยั .บทละครโทรทัศน์ไทย: กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิค.กรุงเทพฯ: คณะ 
           นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ,2551. 
นิสาชล เตชยักุล .คนเขียนบทละคร. กรุงเทพฯ: ไฮเปอร์เพรส, 2549. 
ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์.บทโทรทัศน์ เขียนอย่างไรให้เป็นมือโปร. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ ์, 
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                 2551. 
ทิพยธิ์ดา ศรัทธาทิพย์  ,ดวงหทยั ศรัทธาทิพย ์และละลิตา ฉนัทศาสตร์โกศล . คนเขียนบท.กรุงเทพฯ:  
           มติชน, 2546. 
วนิทร์ เลียววาริณ .ป้ันน า้เป็นตัว  .กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป  ,2546.  

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1 . )การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
 2)  การท าแบบประเมินรายวิชา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    การท าแบบประเมินผูส้อน   
    พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    ปรับปรุง power point แบบฝึกหดั กิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ   
    เรียน โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
        
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวิชา
โดยนักศึกษา  ผลการประชุมการประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 
 


