
 
กลุ่มวชิาเพ่ิมเติมสื่อสารการแสดง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
1. การจัดการเรียนการสอนและเงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 

1.1  ในตารางเรียน (เพิ่มเติมจากหลักสตูรปกติ) 
       เรียนเนื้อหาการสื่อสารการแสดง (พิจารณาเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชา) ภาคเรียนละ 1 วิชา วิชาละ 2 คาบ/
สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

1.2 นอกตารางเรียน (นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมจึงจะถือว่าครบหลักสูตร) 
      1.2.1  ศึกษาดูงาน/ฟัง บรรยายโดยวิทยากรจากภายนอก ปีการศึกษาละอย่างน้อย 2 ครั้ง 
 1.2.2  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวาทวิทยา
และสื่อสารการแสดง   ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
      1.2.3  กิจกรรมค่าย Speech Communication and Performing Arts (SCPA) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 1.2.4  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแสดงหรือแข่งขันความรู้และทักษะด้านการสื่อสารและการแสดงรูปแบบต่างๆ 
กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ภายนอกโรงเรยีน  
 
2. ค่าใช้จ่ายที่แจ้งเพ่ือให้ผู้ปกครองเตรียมการเมื่อจัดกิจกรรมต่อคน 

รายการ เวลา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ ์ เดือนตุลาคม 4,000 บาทต่อปีการศึกษา 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าวัดความรู้ 
 3.1 เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2562 
 3.2 ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 2.50 
 3.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 2.50 
 3.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาศลิปะพื้นฐาน(ทัศนศิลป์)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 3.00 
 3.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 3.00 
 3.6 มีความสามารถพิเศษทางด้านการสื่อสารการแสดง เช่น การแสดง (Acting) , ละครเวที , นาฏศิลป์ไทย , 
นาฏศิลปส์ากล , มีทักษะด้านการเต้น Jezz dance , Ballet , การขับร้องเพลงไทย , เพลงไทยสากล , เพลงไทยลูกทุ่ง , 
ความสามารถทางด้านดนตรไีทย/สากล , มีความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรูปภาพ ตดัต่อเสียงหรือวีดีโอ , การแต่งหน้าท าผม 
(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 3.7 ผูส้มัครต้องไมม่ีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม 
 3.8 ผูส้มัครต้องมีชั่วโมงเวลาในการฝึกทักษะและประสบการณ์ของกลุ่มการเรียนอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 8-10 ช่ัวโมง 
หรือนับรวม 200 ช่ัวโมง หรือ ตามค าสั่งงานของโรงเรยีน 
 3.8 ผูส้มัครเป็นผู้ทีม่ีใจรักในการสือ่สารและการแสดง สามารถท างานเป็นกลุ่มและปรับตัวเข้ากับรุ่นพีรุ่่นน้องได้ มี
ความตั้งใจในการศึกษา เป็นผู้เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวมได้ สามารถท างานในภาวะที่กดดันได้ 
 3.9 ผูส้มัครต้องไดร้ับการอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น 
4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 รับสมัครวนัอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงอาหาร  ช้ัน 2 
5. หลักฐานการสมัคร   

1. ใบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 



6. วิชา และวันเวลาที่สอบคัดเลือก 

วันเดือนปี วิชา 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 100) 
เวลา 

9 เมษายน 2562 

ศิลปะการละคร 
1. ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ) จ านวน 20 ข้อ  

เวลาสอบ 20 นาที 
2. สอบปฏิบัติการแสดง (Acting) 

เวลาสอบ 100 นาที 
3. สอบสัมภาษณ ์

เวลาสอบ 60 นาที 
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13.30 น.  – 16.30 น.  
(180 นาที) 

รวม 100 
      สถานท่ีสอบคัดเลือก   อาคาร  7  ห้อง  7406  (ห้องปฏิบัติการทางการแสดง) 
 
7. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าโครงการ    กลุ่มละ 16 คน  (จ านวน 2 กลุ่ม) 

8. การประกาศผลสอบ  (วัน เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  ทีเ่ว็บไซตโ์รงเรยีนบดินทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) http://www.bodin.ac.th 

9. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน 
    ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบคะแนนรวม 60 คะแนนข้ึนไป (หากคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน คณะกรรมการจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติอื่นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารการแสดง 
Performing Arts Communication 

 
ลักษณะการเรียนการสอน  

กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมการสื่อสารการแสดง มีเป้าหมายให้นักเรียนที่สนใจเลือกเรียนกลุ่มวิชาสื่อสารการ
แสดงเป็นวิชาถนัด โดยมุ่งเน้นศึกษาเรียนรู้ด้านการสื่อสารการแสดงที่ปรากฏบนเวที (Stage Production) 
และที่ปรากฏในสื่อ (Media Production) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ VDO ต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่สนใจจะเลือก
เรียนกลุ่มวิชาสื่อสารการแสดงควรเป็นผู้ที่ไฝ่เรียนรู้ในด้านการแสดง , การสร้างสรรค์ และการท างานเป็นทีม
เพ่ือสร้างผลงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชานี้สามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
กระบวนการท างานกลุ่ม กระบวนการการผลิตและสร้างสรรค์ไปใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต
ต่อไป ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารการแสดงที่หลากหลาย อาทิเช่น การแสดงละครเวที , 
การก ากับการแสดง , การคัดเลือกนักแสดง , การฝึกสอนการแสดง , การเขียนบทละครเวที , การออกแบบ
ฉากและแสง , การออกแบบเครื่องแต่งกาย , การแต่งหน้า ท าผม เป็นต้น 

 
รายวิชาตลอดการศึกษา ม.4-6 ( 6 รายวิชา ) 

 
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ครูผู้รับผิดชอบ 

ม.4  การฝึกเสียงส าหรับการแสดง 
Vocal Training for 

Performance 
 การวิเคราะห์วรรณกรรมการ

แสดง 
Performing Arts Literature 
Analysis 

 การฝึกเคลื่อนไหวร่างกายใน
การแสดง Movement 

Trainning in Performance 
 การคัดเลือกและการฝึกฝนการ

แสดง Casting and 
Coaching in Performance 

ครูชยพัทธ์   
วงศ์ชาญโชคชัย 

ม.5  การแสดง1 Acting1 
 การเขียนบทละคร Playwriting 

 

 การแสดง2 Acting2 
 การเขียนบทละครดัดแปลง 

Playwriting Adeptation 
ม.6  การแสดง3 Acting3 

 สื่อสารการแสดงพ้ืนบ้านร่วมสมัย 
Traition-based 

Contemporary Performing 
Arts 

 การก ากับการแสดงละคร Play 
Directing 

 การแสดง4 Acting4 

 
หมายเหตุ : นักเรียนต้องเรียน 2 รายวิชาต่อภาคเรียน 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารการแสดง 

 
รายวิชา ค าอธิบาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การฝึกเสียงส าหรับ 
การแสดง  
Vocal Training for 
Performance 

การพัฒนาเสียงและการออกเสียง หลักการใช้
เสียงส าหรับการแสดงละครเวที เสียงและ
ความหมายในภาษา การวิเคราะห์เนื้อหา 
ความหมายเชิงสุนทรียะ และรูปแบบของตัว
บท  

 

การวิเคราะห์วรรณกรรม
การแสดง 
Performing Arts 
Literature Analysis 

รูปแบบ เนื้อหาและโครงสร้างของบทการ
แสดง การวินิจสารวรรณกรรมการแสดงการ 
สื่อสารเชิงสุนทรียะ ความคิดเชิงทฤษฎีและ
บริบททางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์
ผลงานเลือกสรร 

 

การฝึกเคลื่อนไหว
ร่างกายในการแสดง 
Movement 
Trainning 
in Performance 

 

หลักการการเคลื่อนไหวของร่างกาย การ
พัฒ น าทั ก ษะก า ร ใ ช้ ร่ า ง ก าย แ ละก า ร
เคลื่อนไหว ส าหรับนักแสดง สุนทรียะและ
เทคนิคของศิลปะการเคลื่อนไหวประเภท
ต่างๆ เช่น การเต้น ละครใบ้ และ การใช้
ภาษากายในการสื่อสาร  

 

การคัดเลือกและ 
การฝึกฝนการแสดง 
Casting  
and Coaching in 
Performance 

หลักการการเคลื่อนไหวของร่างกาย การ
พัฒ น าทั ก ษะก า ร ใ ช้ ร่ า ง ก าย แ ละก า ร
เคลื่อนไหว ส าหรับนักแสดง สุนทรียะและ
เทคนิคของศิลปะการเคลื่อนไหวประเภท
ต่างๆ เช่น การเต้น ละครใบ้ และ การใช้
ภาษากายในการสื่อสาร  

 

การแสดง 1  
Acting 1 

 

หลักการและทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติการ
สื่อสารการแสดง แนวทางต่างๆ ในการ 
เตรียมพร้อมและการฝึกการแสดง จริยธรรม
และความรับผิดชอบของนักแสดง 

 

การเขียนบทละคร 
Playwriting 

 

หลักการส าคัญของการเล่าเรื่อง โครงสร้าง
ของเรื่องเล่าและองค์ประกอบของโครงเรื่อง 
ประเภทของแนวเรื่อง รูปแบบต่างๆ ของบท
การแสดงและบทละคร ฝึกฝนการเขียนบท
การแสดง การเขียนบท ละคร เพ่ือน าไปสู่
การจัดแสดง Performance  

 

การแสดง 2  
Acting 2 

 

การวางลักษณะนิสัยตัวละครการเข้าถึงตัว
ละครโดยการศึกษาตีความบทละคร และการ
ค้นคว้าเพ่ือเข้าใจสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของตัวละครและเรื่องราวของ ตัว

 



รายวิชา ค าอธิบาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ละคร   แสดงละครองก์เดียวจบ หรือละคร
สั้นความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

การเขียนบทละคร
ดัดแปลง  
Playwriting 
Adeptation 

หลักการเขียนบทละคร ธรรมชาติของสื่อแต่
ละประเภท การเขียนบทดัดแปลงทั้งละคร 
เวที ภาพยนตร์  และละครโทรทัศน์ การ
ดัดแปลงบทละครในอดีตมาสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้รับสารในปัจจุบัน 

 

การแสดง 3  
Acting 3 

หลักการและทฤษฎีการแสดง  ละครย้อนยุค 
(Period)  ละครเดี่ยว (Solo Performance) 
ละครโทรทัศน์ (Television Drama) และ
ละครเพลง (Musical Theatre) 

 

สื่อสารการแสดงพ้ืนบ้าน
ร่วมสมัย  
Traition-based 
Contemporary 
Performing Arts 

รูปแบบและเนื้อหาของสื่อสารการแสดง
พ้ืนบ้านไทย การสร้างสรรค์บทและรูปแบบ
การ แสดงแบบร่วมสมัย กลุ่มผู้แสดงและกลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมาย  

 

การก ากับการแสดง
ละคร  
Play Directing 

 

หลักการและทักษะพ้ืนฐานในการก ากับและ
สร้างสรรค์การแสดง การท างานสร้างสรรค์ 
เป็นหมู่คณะและการสร้างงานแสดงใหม่ 
แนวทางต่างๆ ของการก ากับและสร้างสรรค์ 
หน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้ก ากับและผู้
ควบคุมการสร้างสรรค์ 

 

การแสดง 4  
Acting 4 

การแสดงละครแนวต่าง ๆ ในขั้นสูงตามความ
สนใจเฉพาะบุคคล  โดยเน้นการพัฒนาด้าน
การแสดงและการแก้ปัญหาของนักแสดงต่อ
ละคร  การวิเคราะห์บทละคร และเจอะลึกที่
ตัวละครที่ เลือกแสดง น าเสนอผลงานทั้ง
รูปแบบการแสดงละคร 

 

 
 
 
 
 
 


