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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ /นิเทศศาสตร ์
 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 3113302 การแสดงและการก ากับการแสดง  Acting and Directing 
2 .จ านวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกิต  (2-2-5) 
3 .หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4 .อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

 อาจารย์ กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

     1/2559     ช้ันปีที่ 3     
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 - 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานท่ีเรียน    

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
มิถุนายน 2553 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           1. ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการแสดงและการก ากบัการแสดง 
 2. ศึกษาเทคนิคการแสดงที่ใช้กับโทรทัศน์ และภาพยนตร ์
 3. ศึกษาการแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว การพูด จากบทละคร 
 4. ศึกษาองค์ประกอบของการก ากับการแสดงตลอดจนหน้าที่และความรบัผิดชอบ 

5. ศึกษาถึงการก าหนดทิศทางการก ากบัการแสดงทางโทรทศัน์และภาพยนตร์ตลอดจนการผลลิะครเรื่องสั้น 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

1. เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการแสดงและการก ากับการแสดง  
          2. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคเบื้องต้นต่างๆของการแสดง 
 3. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของการแสดงที่ใช้กับละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

4. เพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ของผู้ก ากับการแสดงที่มีต่อนักแสดงตลอดจนหน้าที่ของนัก แสดง 

5. เพื่อให้สามารถสร้างแนวคิดและการน าเสนอแนวคิด ในบทของการแสดงการก าหนดทิศทางในการ   แสดง
และการก ากับการแสดง 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

เทคนิคการแสดงที่ใช้กับโทรทัศน์และภาพยนตร์  การแสดงท่าทาง สีหน้า การเคลื่อนไหว การพูด   การ
ก าหนดทิศทางในการแสดง ตลอดจนหน้าที่ของการก ากับการแสดง  ทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

1 บรรยาย 30 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา1 
 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
 

การฝกึปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง   3 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

3 .จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล : 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1 .คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- พัฒนาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักแสดงอย่างมจีรรยาบรรณ 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่และสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
1.2 วิธีการสอน 

     -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวการการแสดงและการก ากบัการแสดงในปัจจุบัน 
     -  อบรมการเป็นนักแสดงและการก ากบัการแสดง จากนักแสดงมอือาชีพโดยตรง 
     -  แบ่งกลุ่มผลิตผลงานทางด้านการแสดงและการก ากับการแสดง โดยการท าหนังสั้น สารคดี และมิวสิควิดีโอ 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และการท างาน 
- ดูจากผลงานของนักศึกษา ในการผลิตผลงานทางด้านการแสดงและการก ากับการแสดง โดยการท าหนังสั้น  
  สารคดี และมิวสิควิดีโอ 

2 .ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ 
               1. สามารถทราบถึงประวัติความเป็นมาของการแสดงและการก ากับการแสดง 
 2. สามารถทราบถึงเทคนิคการแสดงที่ใช้กับโทรทัศน์ และภาพยนตร ์
 3  สามารถทราบถึงแสดงสหีน้า ท่าทาง การเคลือ่นไหว การพูด จากบทละคร 
 4. สามารถทราบถึงองค์ประกอบของการก ากับการแสดงตลอดจนหน้าที่และความรบัผิดชอบ 

5. สามารถทราบถึงการก าหนดทิศทางการก ากับการแสดงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ตลอดจน 
   การผลิตละครเรื่องสั้น 

 
 

2.2 วิธีการสอน 
        - บรรยาย 
        - ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  
        - ค้นคว้ารายงานในอินเตอรเ์น็ต 
        - วิทยากรพิเศษ   
        - ผลิตละครสั้นเป็น วีดีทัศน์ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
       -   ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและการน าไปใช้ 
       -  ประเมินจาการน าเสนอผลงานการแสดงและการก ากับการแสดงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ตลอดจน 

การผลิตละครเรื่องสั้น 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักและทฤษฏีของการแสดงและการก ากับการแสดง 
เพื่อผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 วิธีการสอน 
       -  การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
       -  วิเคราะห์กรณีศึกษา  เทคนิคการแสดงที่ใช้กับโทรทศัน์ และภาพยนตร์ การแสดงสีหน้า ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว การพูด จากบทละคร องค์ประกอบของการก ากบัการแสดงตลอดจนหน้าที่และความรบัผิดชอบ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
        -  ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
        -  ประเมินผลจากการน าเสนองานและการน าเทคนิคการแสดงไปประยุกต์ใช้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
        -  พัฒนาทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างผู้เรยีนด้วยกัน  
        -  พัฒนาความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม  
        -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนอง และความรบัผิดชอบตอ่งานที่ได้รบัมอบหมาย1 

4.2 วิธีการสอน 
       -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
       -  ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ 
       -  การน าเสนอผลงาน 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
        - ประเมินจากงานที่น าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นทมี 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
         -  ทักษะในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
         - ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศึกษา 
         - ทักษะในการสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมกบัความต้องการของผูบ้รโิภคงานทางการแสดงและ 
           การก ากับการแสดงในปจัจบุัน 
         - ทักษะในการน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

 
5.2 วิธีการสอน 

        -  ผลิตผลงานการแสดงและการก ากับการแสดงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ตลอดจน 
การผลิตละครเรื่องสั้น 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
-  จากผลงานของนักศึกษาที่แสดงถึงความเข้าใจในด้านการแสดงและการก ากับการแสดง 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 

ประวัติความเป็นมาของการแสดง
และการก ากับการแสดง 

3 การบรรยาย 
ตอบค าถาม 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

2 หลักและเทคนิคของการแสดงและ
องค์ประกอบต่าง ๆ 

3 บรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้า 
 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

3 เทคนิคการแสดงที่ใช้กบัโทรทัศน์ 
 

3 บรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

4 เทคนิคการแสดงที่ใช้กบัภาพยนตร ์
 

3 บรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

5 การแสดงท่าทางและการออกเสียง 
เพื่อใช้ในการแสดง 

3 การบรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง  
อภิปรายวเิคราะห ์
ฝึกปฏิบตั ิ

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

6 การการแสดงสีหน้า ท่าทางการ
เคลื่อนไหว 

3 การบรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง  
ฝึกปฏิบตั ิ

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

7 การพูดกบัท่าทางในบทละคร 3 การบรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง  
ฝึกปฏิบตั ิ

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

8 การเขียนบทละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์อย่างง่าย 
 

3 การบรรยาย  
ศึกษากรณีตัวอย่าง   

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

9 หน้าที่และความรับผิดชอบของ
นักแสดงและผูก้ ากับการแสดง 

3 การบรรยาย  
ศึกษากรณีตัวอย่าง   

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

10 องค์ประกอบของการผลิตละคร
โทรทัศน์ 

3 บรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

11 การศึกษาภาพยนตร์ต่างประเทศ
และการแตง่หน้านักแสดง 

3 บรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้า 

ผศ.ดร.ศิกษก  
บรรลือฤทธิ ์

12 
 

ฝึกปฏิบัตกิารแสดงละครตามบทที่
ได้รับจากบทละคร 

3 ออกปฏิบัตงิานตามที่รับ
มอบหมาย 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 1,2 สอบกลางภาค 8 30% 
2 4,5,6 การผลิตรายการโทรทัศน์ 12 40% 
3 1,2 สอบปลายภาค 15 30% 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลักและต าราหลัก : 
          1.การสร้างสรรค์ และการผลิตภาพยนตรเ์บื้องต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 2.การแสดงและการก ากับภาพยนตร์ ( อาจารย์บรรจง  โกศัลวัฒน์ ) 
 3.งานฉากละคร 1  (ผศ.ซูไรมาน  เวศยาภรณ์ ) 
           4.ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ( เยาวนันท์  เชฏรัตน์ ) 

        5.ศิลปะการแสดงสมัยใหม่ (สดใส  พันธุมโกมล )      
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ : 
 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า : 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

13 ฝึกการก ากบัการแสดงอย่างง่าย 
 

3 การบรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
และ ฝึกปฏิบัต ิ

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

14 
 

ศึกษาการก าหนดทิศทางการก ากบั
การแสดงทางโทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ 

3 บรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

15 นักศึกษา สรุปผลงาน และ
วิเคราะห์การสร้างละครว่ามีข้อ
ปรับปรงุแก้ไขอย่างไร 

3 แต่ละกลุม่น าเสนอผลงาน อ.กิตติพฒัน์ สุนทร
นิทัศน์ 

16 สอบปลายภาคเรียน 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสทิธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 

-  จัดประกวดผลงานหนงัสั้น 
-  แบบประเมินผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ดังนี ้

-  ผลการเรียนของนักศึกษา 
-  ผลงานการผลิตงาน 

3. การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลในการปรับปรงุการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพจิารณาผล
สอบของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพ
มากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารยผ์ูส้อนหรือเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นกัศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบงานโฆษณาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 


