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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน                                                       

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
         CI243  ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ (Acting for Television) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

       อาจารย์ศศพินทุ์  ศิริวาณิชย์ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     17  สิงหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ และ 

ภาพยนตร์ ฝึกสมาธิ การสร้างอารมณ์ ความรู้สึก การเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้พลังเสียงเพื่อการแสดงตามบท 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 
2. เพื่อให้มีความสามารถในการแสดงขั้นพื้นฐาน สามารถตีความบทละคร สวมบทบาทนักแสดง เพื่อสื่อสารกับ

ผู้รับสารได้ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการแสดง การเป็นนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
ฝึกสมาธิ การสร้างอารมณ์ ความรู้สึก การเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้พลังเสียงเพื่อการแสดง การสวมบทบาทของ
นักแสดงตามบท ฝึกทักษะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ

ต้องการของผู้เรียน 
30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ที่ห้องพักอาจารย์  

       

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผู้อ่ืน อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต 

   สาธารณะ  อดทน และเข้าใจมนุษย์ 
      1.2 วิธีการสอน  

-  การบรรยาย (Lecture) แทรกเน้ือหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
-  การฝึกปฏิบัติ (Practice) โดยเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
-  น าเสนอผลงานในแต่ละหัวข้อการเรียน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
-  วิจารณ์ผลงานร่วมกันรายบุคคล 
-  ติดตามผลงานมืออาชีพทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (กิจกรรมนอกชั้นเรียน) 
-  ติดตามข่าวสารเพื่อรายงานในช้ันเรียน 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
-  มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะศิลปะการแสดงทางด้านวิทยุโทรทัศน์  

           ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ   
- มี ความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ 

 

2.2 วิธีการสอน 
-  การบรรยาย (Lecture)  

       -  การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
-  ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

       -  P/C/R ในเวลาเรียน (Participation/Contribution/Result) 
       -  พัฒนาการของผู้เรียน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
-  สามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ โดยเน้นหนักด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชน และ/หรือ การ 

   สื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
           -  สามารถประยุกต์แนวคิดใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการเรียนรู้หรือพัฒนา 

              ทักษะการท างาน 

3.2 วิธีการสอน 
-  การบรรยาย (Lecture)  

   -  การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
          -  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3.3 วิธีการประเมินผล    
-  ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

   -  P/C/R ในเวลาเรียน (Participation/Contribution/Result) 
          -  พัฒนาการของผู้เรียน 
          - ผลสอบปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
-  สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ 
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   4.2 วิธีการสอน 
- การท ารายงานกลุ่ม 
- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

   4.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเดี่ยว 
- พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
- สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
     5.2 วิธีการสอน 

- การท ารายงานกลุ่ม 
- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเด่ียว 
- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ   จ านวน 
ชั่วโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 
 

แนะน ารายวิชา /ตกลงรายละเอียดเรื่องการ
เรียนการสอน / คะแนน /แบ่งกลุ่ม แนะน า
รายวิชา/ความหมาย รู้จักสรีระร่างกายและ
การเตรียมพร้อมร่างกายส าหรับการแสดง
เบื้องต้น 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

- อ.ศศิพินทุ์ ศิริวาณิชย์ 

2 การวิเคราะห์ผลงานการแสดง (หนังสั้น) การ
ตระหนักรู้ถึงร่างกายขณะเคลื่อนไหว 
ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ และกลุ่มผู้
ร่วมแสดง (Body awareness & Group 
awareness) 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  

3 การแสดงละครโทรทัศน์ เรียนรู้จุดศูนย์กลาง
การเคลื่อนไหว (Center  Center of body) 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  

4 การสรรหาบทละครเพื่อการแสดง  
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในละครตะวันออก
และละครตะวันตก  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  

5 การตีความบทละคร/การวิเคราะห์ตัวละคร  
อธิบายความเป็นมาของละครใบ้ และฝึก
พื้นฐานละครใบ้เบือ้งต้น  

บ 2 ป 2  ฝึกการแสดง  

6  การแสดงละครเวที  
 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  

6 การแสดงละครเวที  
(ชมการแสดงและจัดท ารายงาน)  
เรียนรู้การสร้างสรรค์การแสดงละครใบ้  

 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  
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สัปดาห ์
ท่ี 

หัวข้อ   จ านวน 
ชั่วโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

7 การคัดเลือกนักแสดง  
เรียนรู้ศิลปะการเคลื่อนไหวร่วมสมัย
ตะวันออก: Butoh  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  

8 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า  
เรียนรู้ความสัมพันธ์ของลมหายใจกับการ
เคลื่อนไหว  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกการแสดง  

9 คุณสมบัติการเป็นนักแสดงที่ดี  
ฝึกฝนการตอบสนองอย่างฉับพลัน 
(Kinesthetic Response)  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกซ้อมการแสดง  

10 โครงการการน าเสนอผลงาน  
การออกแบบจัดวางร่างกายในพื้นที่การแสดง 
(Shape & Architecture & Spatial 
Relationship)  

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
ฝึกซ้อมการแสดง  

11 โครงการการน าเสนอผลงาน  
การใช้ท่าทางเพื่อเคลื่อนไหวในพื้นที่แสดง 
(Gesture & Repetition & Floor Pattern & 
Time)  

บ 2 ป 2  ฝึกซ้อมการแสดง  

 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกซ้อมการแสดง  

12 โครงการการน าเสนอผลงาน  
เรียนรู้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบลา
บาน (Laban Movement Analysis)  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

ฝึกซ้อมการแสดง  

13 เยี่ยมชมกองถ่ายละคร/ละครเวที/ชม
ภาพยนตร์  
การประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวในการพูด
ร่วมกับการแสดง  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

จัดการแสดง  

14 สรุปเนื้อหา  
ส่งแฟ้มผลงาน  
ทบทวนและสร้างผลงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

จัดการแสดง  

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

  1. การเข้าชั้นเรียน  10% 

  2. การน าเสนอผลงานเดี่ยว  15% 

  3. รายงานวิจารณ์ละครเวที  10% 
  4.  งานกลุ่ม-พัฒนาการแสดง  35% 
  5. สอบปลายภาค  30% 
  รวม  100  % 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร: 
        อัมรินทร์ปร้ินท์ติ้ง, 2539 
ต าราอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
        (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ศิลปะของการแสดง(ละครสมัยใหม่), สดใส พันธุมโกมล,  
ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการก ากับแสดงละคอนเวที, มัทนี รัตนิน,  
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริทัศน์ศิลปการละคร, นพมาศ แววหงส์, ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สมพร ฟูราจ. ผศ. Mime: ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2554.  
Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London and New York. Routledge: 2006.  
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน หรือผ่านอีเมล์หรือเฟซบุ๊กของผู้สอน  
    2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
   3) การส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน  
                    on line ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
     2)  การพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 
     3) ผละและพัฒนาการของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติย่อย และโครงงาน 
3. การปรับปรุงการสอน 
    1)  การประชุมผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
    2)  การปรับปรุงแบบฝึกหัด กิจกรรม และโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     1)  การทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาประจ าสาขาวิชา โดยพิจารณาข้อสอบและผลการสอบ 
              2) มีคณะกรรมการตรวจทานคะแนน 
              3) มีการเปรียบเทียบการให้คะแนนฝึกปฏิบัติและโครงงานระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    1)  การปรบัปรุงบทเรียน กรณีศึกษา แบบฝึกหัดและข้อสอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษา  ผลการประชุมผู้สอนเพื่อพิจารณาการให้คะแนนและประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ผลตามข้อ 4 
    2)  การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน 

 


