
สาขาวิชาภาพยนตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาพยนตร 

Bachelor of Communication Arts Program in Film 
  

 

หลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรทางวิชาการ 

แผนการศึกษาแบบปกต ิ

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  9 หนวยกิต 

 กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต  

 กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 45 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 15 หนวยกิต 

 กลุมวิชาโท  15 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 

 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (24 หนวยกิต)                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ดมภ. 001     ศิลปะการเลาเร่ือง                                  3 (3 – 0 – 6) 

DCA 001 Arts of Storytelling 

ดมภ. 002 ประวัติศาสตรภาพยนตรโลก             3 (3 – 0 – 6) 

DCA 002      History of World Cinema 

ดมภ. 003 ศิลปะแหงการนำเสนอ                            3 (3 – 0 – 6) 

DCA 003      Arts of Presentation 

ดมภ. 004 การถายภาพดิจิทลั                                   3 (2 – 2 – 6) 

DCA 004      Digital Photography 

ดมภ. 005 ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร                     3 (3 – 0 – 6) 

DCA 005      Art Appreciation for Film 

ดมภ. 006 ศิลปะกับการเมืองในภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

DCA 006 The Arts and Politics in Cinema 

ดมภ. 007 ภาพยนตรและวรรณกรรม             3 (3 – 0 – 6) 

DCA 007 Cinema and Literature 

ดมภ. 008 การผลิตภาพยนตรเบื้องตน             3 (3 – 0 – 6) 

DCA 008 Introduction to Movie Making 
 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (45 หนวยกิต)          หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 101  สุนทรียศาสตรในงานภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 101  Film Aesthetics    

ภยน. 102  เทคนิคการผลิตภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 102  Film Production Techniques 
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ภยน. 103  การแสดงข้ันพื้นฐานสำหรับงานภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 103  Basic Acting for Film    

ภยน. 203  ภาพยนตรโลก 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 203  World Cinema    

ภยน. 204  การวิเคราะหบทภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 204  Script Analysis    

ภยน. 205  การเลาเร่ืองเพื่องานบทภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 205  Storytelling for Screenplay    

ภยน. 206  การออกแบบและสรางภาพรวมในงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 206  Design and Visualization for Film   

ภยน. 207  การถายภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 207  Cinematography    

ภยน. 208  อุตสาหกรรมภาพยนตรและสื่อจอ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 208  Film and Screen Media Industry 

ภยน. 209 พื้นฐานกระบวนการหลังการถายทำ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 209 Fundamental in Post Production 

ภยน. 300  การผลิตภาพยนตร 1 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 300  Film Production I     

ภยน. 309  การวิเคราะหวิจารณภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 309  Film Analysis and Criticism 

ภยน. 435  การวิจัยและพฒันาโครงการสารนิพนธ 3 (1 – 4 – 6) 

FMS 435  Degree Project Research and Development    

ภยน. 436  โครงการสารนิพนธศิลปะภาพยนตร 3 (1 – 4 – 6) 

FMS 436  Degree Project in Cinematic Arts 

    

และเลือกเรียน 1 วิชา 

ภยน. 400  การเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 400  Career Preparation in Screen Media 

หรือ 

ภยน. 487     การฝกงานภาพยนตรและธุรกิจสื่อจอ                                                         3 (3 – 0 – 6)  

FMS 487     Internship in Film and Screen Media Business  
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (15 หนวยกิต)  

 เลือกเรียนตามความสนใจ โดยสามารถเลือกเรียนขามกลุมวิชาได 

1. ดานการผลิตภาพยนตร (Film Production)                            

กลุมการเขียนบท (Screenwriting)                                      หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 315  ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 315  Screenwriting Workshop    

ภยน. 319  ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 319  Advanced Screenwriting Workshop 

ภยน. 323 การเขียนบทเพื่อภาพยนตรเฉพาะประเภท 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 323 Screenwriting for Specific Genres    

 

กลุมการกำกับ (Directing)                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 310  การกำกับนักแสดง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 310  Directing Actors    

ภยน. 325  ผูกำกับภาพยนตรในฐานะประพันธกร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 325  Film Authorship    

ภยน. 329     การกำกับฉากและนาฏการ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 329      Scene Directing    

 

กลุมการบริหารงานกองถาย (Production Management)          หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 330  การวางแผนการผลิตภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 330  Production Planning for Film    

ภยน. 337  การทำงบประมาณและตารางการถายทำ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 337  Budgeting and Scheduling   

ภยน. 339  การประสานงานการถายทำภาพยนตรตางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 339  Foreign Film Production Service   

 

กลุมการออกแบบงานสรางภาพยนตร (Production Design)        หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 345  การออกแบบงานสรางภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 345  Production Design for Film 

ภยน. 346 การตกแตงฉากและการทำเคร่ืองประกอบการแสดง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 346 Set Decoration and Props Making 

ภยน. 347 การออกแบบเคร่ืองแตงกายและการแตงหนาดวยเทคนิคพิเศษ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 347  Costume Design and Special Effects Makeup 
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กลุมการถายภาพยนตร (Cinematography)                           หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 350  การถายภาพยนตรข้ันสูง  3 (2 – 2 – 6) 

FMS 350  Advanced Cinematography    

ภยน. 355  การจัดแสงสำหรับงานภาพยนตรและสื่อจอ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 355  Lighting for Film and Screen Media   

ภยน. 357  การออกแบบช็อตและเฟรมภาพ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 357  Shot and Frame Design  
 

กลุมการลำดับภาพ (Editing)                                              หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 360  ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 360  Post Production Workshop   

ภยน. 367  การตัดตอภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 367  Film Editing 

ภยน. 369 สุนทรียะแหงการลำดบัภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 369 Aesthetics of Editing   
 

กลุมการบันทึกและออกแบบเสยีง (Sound)                              หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 370  การบันทึกเสียงสำหรับงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 370  Sound Recording for Film    

ภยน. 375 การออกแบบเสียงและการทำดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 375 Sound Design and Scoring for Film 

ภยน. 377  ปฏิบัติการการผลิตเสียงในงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 377  Audio Post Production Workshop    

 

และบังคับเรียน 2 วิชา (6 หนวยกิต) ดังตอไปน้ี                         หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 433 การผลิตภาพยนตร 2 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 433  Film Production II    

ภยน. 434  การผลิตภาพยนตร 3 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 434 Film Production III   

  

2. ดานธุรกิจภาพยนตรและสื่อจอ (Film and Screen Media Business)  

                                                           หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 380  การตลาดและการจัดจำหนาย 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 380  Marketing and Distribution    

ภยน. 381  การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 381  Film Curating and Exhibition 
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ภยน. 383  การนำเสนอแผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 383  Pitching and Financing    

ภยน. 337  การทำงบประมาณและตารางการถายทำ 3 (2 – 2 – 6)  

FMS 337  Budgeting and Scheduling    

ภยน. 339  การประสานงานการถายทำภาพยนตรตางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 339  Foreign Film Production Service 

    

3. ดานภาพยนตรศึกษาและการผลิตภาพยนตรทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking)  

                                                               หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 390  แนวคิดรวมสมัยในภาพยนตรและทฤษฎีภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 390  Contemporary Themes in Film: Theory and Practice 

ภยน. 391  สุนทรียศาสตรข้ันสูงในงานภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 391  Advanced Film Aesthetics    

ภยน. 325  ผูกำกับภาพยนตรในฐานะประพันธกร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 325  Film Authorship    

ภยน. 327  พื้นที่ เวลา เสยีง และภาพเคลื่อนไหว 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 327  Space, Time, Sound and Moving Image 

ภยน. 493  ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรทางเลือก 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 493  Alternative Filmmaking Workshop     

 

4. ดานการแสดงสำหรับภาพยนตร (Acting for Screen)             หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 411  การแสดงข้ันสูงสำหรับภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 411  Advanced Acting for Screen    

ภยน. 413  การแสดงสำหรับภาพยนตรเฉพาะประเภท 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 413  Acting for Specific Genres     

ภยน. 415  เสียงและการเคลื่อนไหวสำหรับนักแสดงภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 415  Voice and Movement for the Screen Actor    

ภยน. 417  เทคนิคการแสดงข้ันสงู 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 417  Advanced Acting Techniques    

ภยน. 419  เทคนิคการคัดเลือกและการทดสอบความสามารถนักแสดง 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 419     Casting and Audition Techniques 
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กลุมวิชาโท (15 หนวยกิต) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร สามารถเลือกเรียนวิชาโท ไดจาก   

1) กลุมวิชาที่ภาควิชาอ่ืนของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตรกำหนดใหเปนวิชาโท หรือ 

2) กลุมวิชาของคณะอ่ืนที่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตรอนุมัติใหเรียนเปนวิชาโท 

**การปรับเปลี่ยนรายวชิาในกลุมวิชาโทใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี/รองคณบด*ี* 

วิชาโทภาพยนตร (สำหรับนักศึกษาที่ไมไดเรียนในสาขาวิชาภาพยนตร) นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่สาขาวิชาภาพยนตร

กำหนดจากรายวิชาดังตอไปนี ้  

  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 101  สุนทรียศาสตรในงานภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 101  Film Aesthetics    

ภยน. 102  เทคนิคการผลิตภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 102  Film Production Techniques   

ภยน. 206  การออกแบบและสรางภาพรวมในงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 206  Design and Visualization for Film   

ภยน. 208  อุตสาหกรรมภาพยนตรและสื่อจอ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 208  Film and Screen Media Industry 

ภยน. 309  การวิเคราะหวิจารณภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 309  Film Analysis and Criticism    
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ

เลือกเรียนในรายวิชาที่คณะเปดใหเรียนตามความตองการของผูเรียนดังตอไปนี ้

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ภยน. 551 การแสดงสำหรับภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 551 Acting for Film 

ภยน. 552 ปฏิบัติการการเลาเร่ืองในภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 552 Film Narrative Workshop 

ภยน. 553 ปฏิบัติการการสรางดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 553 Scoring for Film Workshop 

ภยน. 555 กราฟกสและภาพเคลื่อนไหว 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 555 Graphics and Animation 

ภยน. 556 วิวัฒนาการภาพยนตรเอเชยี 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 556 Surveys of Asian Films 

ภยน. 557 วิวัฒนาการภาพยนตรยุโรปและอเมริกา 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 557 Surveys of European and American Films 

ภยน. 558 วิวัฒนาการภาพยนตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 558 Surveys of South East Asian Films 
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ภยน. 559 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรทดลอง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 559 Experimental Filmmaking Workshop 

ภยน. 560 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรสารคดี 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 560 Documentary Filmmaking Workshop 

ภยน. 561 สัมมนากระบวนการทำงานของนักสรางภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 561 Filmmaker Master Class   

ภยน. 563 เทคนิคการตัดตอภาพยนตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 563 Advanced Editing Techniques 

ภยน. 564 เทคนิคพิเศษและการประกอบภาพ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 564 Special Effects and Digital Compositing for Film 

ภยน. 565 งานเก็บภาพยนตรและภาพเคลือ่นไหว 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 565 Film Archive Studies 

ภยน. 566   การเขียนบทภาพยนตรแนวตลก        3 (2 – 2 – 6) 

FMS 566  Screenwriting for Comedy  

ภยน. 567 การเขียนบทภาพยนตรแนวดรามา 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 567  Screenwriting for Drama 

ภยน. 568 การกำกับภาพยนตรแนวตลก 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 568 Directing for Comedy 

ภยน. 569 การกำกับภาพยนตรแนวดรามา 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 569 Directing for Drama 

ภยน. 570  การออกแบบฉากเพื่องานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 570  Conceptual Design for Film Production  

ภยน. 571  การอำนวยการสรางภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 571 Film Producing 

ภยน. 572 กฎหมายธุรกิจบันเทิง 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 572 Entertainment Law    

ภยน. 573  โครงสรางการเลาเร่ือง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 573  Structure of Narrative Art    

ภยน. 574  ความตอเนื่องในงานภาพยนตรและโทรทัศน 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 574  Continuity in Film and Television    

ภยน. 576  ประวัติศาสตรการถายภาพยนตร            3 (3 – 0 – 6) 

FMS 576  History of Cinematography   

ภยน. 578 ดนตรีวิจักษเพื่องานภาพยนตร             3 (3 – 0 – 6) 

FMS 578  Music Appreciation for Film 

ภยน. 579 การศึกษาตัวละคร              3 (3 – 0 – 6) 

FMS 579  Character Studies 
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ภยน. 580     การปรับแกสีสำหรับงานภาพยนตรและสื่อจอ           3 (2 – 2 – 6) 

FMS 580     Color Grading for Film and Screen Media 

ภยน. 581     การพัฒนาธุรกิจสื่อจอ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 581     Business Development in Screen Media 

ภยน. 582     แนวคิดและปรัชญาในภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 582     Philosophy and Concept in Cinema 

ภยน. 583     การผอนคลายและการทำสมาธเิพื่อการแสดง 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 583     Relaxation and Concentration for Acting 

ภยน. 584    ประวัติศาสตรการแสดงในภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 584     History of Screen Acting 

ภยน. 585    การกำกับศิลป 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 585 Art Direction 

ภยน. 586    การสรางผลพิเศษทางภาพสำหรับงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 586 Visual Effects for Film 

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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คำอธิบายรายวิชา 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

 ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและแรงผลักดนั

สวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

 Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

 ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช เปนประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธทางส ังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

 Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

 Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเคร่ืองมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their 

daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช

ประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to 

life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่ส งผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

 ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

 In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 

entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including 

leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to 

effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต)  

กลุมวิชาแกน (24 หนวยกิต) 

ดมภ. 001 ศิลปะการเลาเร่ือง                                  3 (3 – 0 – 6) 

DCA 001 Arts of Storytelling 

 ศึกษารูปแบบการเลาเรื่องที่ปรากฏในสื่อประเภทตางๆ การเลาเรื่องผานถอยคำ ภาพและเสียง คุณลักษณะ 

ที่ดีของเร่ืองเลา โครงสรางและองคประกอบของเร่ืองราว เทคนิคการเลาเร่ืองเพื่อสื่อความหมายและความรูสึก การใช

จินตนาการและประสบการณในการสรางสรรคเรื่องเลา ทักษะการฟง การหาประเด็น การเลือกสรรเนื้อหา การสรุป

ใจความที่สงเสริมการเลาเร่ืองอยางมีศิลปะ 

This course introduces student to study the styles of storytelling in different kinds of screen 

media through dialogue, visual and sound as well as characteristics of good storytelling.  It also 

focuses on story structures, storytelling techniques, using imagination and personal experience. 

 

ดมภ. 002 ประวัติศาสตรภาพยนตรโลก             3 (3 – 0 – 6) 

DCA 002 History of World Cinema 

ศึกษาวิวัฒนาการภาพยนตรและบทภาพยนตรตั ้งแตจุดกำเนิดของภาพยนตรอเมริกัน ภาพยนตรยุโรป 

ตลอดจนวิวัฒนาการของภาพยนตรอินเดีย จีน ญี่ปุน เกาหลี ฟลิปปนส และไทย โดยเปรียบเทียบคานิยม ศาสนา 

สังคม วัฒนธรรมที่มีผลตอความแตกตางของภาพยนตร 

In this course, students will explore cinema evolution and film script from the origin to the 

present.  This course covers American, European, Indian, Chinese, Korean, the Philippines and Thai 

Cinema. It provides comparative studies such as values, beliefs and cultures, and analyzes difference 

in values of each nation as reflected in film. 
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ดมภ. 003 ศิลปะแหงการนำเสนอ                            3 (3 – 0 – 6) 

DCA 003 Arts of Presentation 

ศึกษาหลักการ รูปแบบการพูดและนำเสนอประเภทตางๆ การเตรียมขอมูล การหาแนวคิด การนำเสนอ

ความคิด การนำเสนอโครงการ การใชเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลประกอบการนำเสนอ ฝกฝนการนำเสนอเพื่อสามารถ

นำไปประกอบการทำงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

This course examines the principles and styles of speaking and presentation, including 

researching, presentation of ideas through speaking and presentation, as well as using technology 

and digital media. Students will practice for different purposes or at occasions so they can apply the 

skills to daily life and career efficiently. 

 

ดมภ. 004 การถายภาพดิจิทลั                                   3 (2 – 2 – 6) 

DCA 004 Digital Photography 

ศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติการถายภาพ สวนประกอบตางๆ ของกลองดิจิทัลสะทอนภาพเลนสเดี่ยว เลนส 

อุปกรณเสริม การตั้งคาแสง ระบบบันทึกภาพ ความละเอียด และการบันทึกไฟล การจัดองคประกอบภาพใหเกิดความ

งดงามและสื่อความหมาย อารมณความรูสึก การตกแตงภาพในโปรแกรมที่ทันสมัย 

This course studies photography theories and practices. It also explores components of digital 

single- lens reflex ( DSLR)  cameras, lens and accessories, light metering, photo recording system, 

resolution and file saving, composition for aesthetics as well as photo retouching with modern 

programs. 

 

ดมภ. 005 ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร                     3 (3 – 0 – 6) 

DCA 005 Art Appreciation for Film 

ศึกษาสุนทรียศาสตร ประวัติศาสตร เนื้อหาและรูปแบบของศิลปะยุคตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจน

การสรางประสบการณทางดานสุนทรียะในการเสพศิลปะ เพื่อเปนพื้นฐานการสรางสรรคการเลาเรื ่อง และสื่อ

ความหมายในภาพยนตร 

This course features art appreciation, history, content and style of art in different ages from 

the past to the present as well as enables students to gain aesthetic experience in art appreciation 

as a basis of storytelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

สาขาวิชาภาพยนตร 

ดมภ. 006 ศิลปะกับการเมืองในภาพยนตร                   3 (3 – 0 – 6) 

DCA 006 The Arts and Politics in Cinema 

ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการ การเคลื่อนไหวที่สําคัญทางศิลปะกับการเมืองในประเทศตางๆ 

ความสัมพันธระหวางศิลปะ ภาพยนตร การเมือง ประชาชน และอิทธิพลที่มีตอกันและกัน 

This course investigates the history, development and major movement between the arts 

and politics in world regions. The relationship between arts, cinema, politics, citizen and influences 

among them. 

 

ดมภ. 007 ภาพยนตรและวรรณกรรม             3 (3 – 0 – 6) 

DCA 007 Cinema and Literature 

ศึกษาวรรณกรรมเอกของโลก โดยเลือกจากวรรณกรรมสำคัญของตะวันตกและตะวันออกที่เปนแบบอยาง

ดานการประพันธ แนวคิดคานิยมแหงยุคสมัย คุณคาทางสังคม ศึกษาวรรณกรรมและงานเขียนในรูปแบบอื่นที ่มี

อิทธิพลตอภาพยนตร 

This course investigates eastern and western literary masterpieces, especially prose fiction, 

drama and poetry. Student will explore the influence of literary masterpiece, literature and writing 

upon cinema.  

 

ดมภ. 008 การผลิตภาพยนตรเบือ้งตน             3 (3 – 0 – 6) 

DCA 008  Introduction to Movie Making 

ศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร การสรางสรรคคลิปวิดีโอ ตั้งแตการคิดเรื่อง การเตรียมการผลิต การผลิต 

กระบวนการหลังการถายทำ ฝกปฏิบัติการถายทำและตัดตอแบบงาย เพื่อเปนพื้นฐานตอยอดในระดับที่สูงข้ึน 

This course studies process of filmmaking, as well as video clip making production.  Student 

will practice the process through a workflow from script to screen at basic level. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (45 หนวยกิต) 

ภยน. 101  สุนทรียศาสตรในงานภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 101  Film Aesthetics 

  ศึกษาภาพยนตรในฐานะที่เปนสื่อและศิลปะ ผานแนวโนมทางศิลปะและรสนิยมของยุคสมัย ตลอดทั้งศึกษา

องคประกอบภาพยนตรในแงสุนทรียะ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว มุมกลอง และการตัดตอ ที่ประกอบสรางขึ้นเปน

ภาษาภาพยนตรเพื่อใหผูเรียนเขาใจภาพยนตรในระดับลึกซึ้งข้ึน 

This course investigates film as media and art through trends in art and tastes of each age, 

including film elements in aesthetics, visual, sound, movement, camera angle and editing, which 

compose the film so that students can gain deeper insights into film as art. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 102  เทคนิคการผลิตภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 102  Film Production Techniques 

  ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใชในการผลิตภาพยนตร ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณถายทำภาพยนตร

เบื้องตน 

  This course provides students with basic knowledge of equipment for film production, 

process in film production, including a workshop on equipment for fundamental film production. 

 

ภยน. 103  การแสดงข้ันพื้นฐานสำหรับงานภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 103  Basic Acting for Film 

ศึกษาทฤษฎีการแสดงสมัยใหม และสรางความเขาใจเกี ่ยวกับการแสดงที ่ถูกตอง ฝกปฏิบัติการแสดง 

ข้ันพื้นฐาน การใชรางกายของนักแสดง การผอนคลาย การหายใจ การเคลื่อนไหว การใชเสียงในการแสดงอยางถูกวิธี 

การฝกประสาทสัมผัส    

This course studies modern acting theories and techniques in order to understand the nature 

of acting. It also trains students in basic acting to understand raw materials of humans such as body, 

voice, mind, and movement. 

 

ภยน. 203  ภาพยนตรโลก 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 203  World Cinema 

ศึกษาภาพยนตรในแตละภูมิภาคของโลก อาทิ ภาพยนตรจากภูมิภาคเอเชีย ทวีปยุโรปและอเมริกา แนวโนม

ทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีตองานภาพยนตร เปรียบเทียบและวิเคราะหความแตกตางทางความคิด คานิยม

ของแตละชาติที่สะทอนในงานภาพยนตร ศึกษาแนวความคิดผูกำกับภาพยนตรและผลงานที่สำคัญ 

This course investigates cinema in each region including Asian, European, and American 

Movies.  Students will explore, compare, analyze differences in values of each nation as reflected in 

cinema, and also explore the concepts behind directors and significant films in each age. 

    

ภยน. 204  การวิเคราะหบทภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 204  Script Analysis 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการวิเคราะหและตีความบทภาพยนตรประเภทตางๆ การทำความเขาใจรูปแบบและ

แนวทางภาพยนตร เรียนรูองคประกอบและโครงสรางของบทภาพยนตร การประเมินคุณคา เพื่อเปนพื้นฐานใหกับการ

สรางสรรคบทภาพยนตรในระดับที่สูงข้ึน 

This course examines theories and practices in analyzing and interpreting screenplays, 

understanding of film forms, genres, and elements as well as structures of scripts, including 

evaluation to form a basis of screenwriting in further aspects. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 205  การเลาเร่ืองเพื่องานบทภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 205  Storytelling for Screenplay 

ศึกษาองคประกอบของเรื่องราว การกำหนดแกนความคิดของเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสรางลักษณะนิสัย

ของตัวละคร การสรางบทสนทนา ความสำคัญของนาฏการ (Dramatic Action) กลวิธีการเลาเรื ่องในภาพยนตร

ประเภทตางๆ ฝกการเขียนเร่ืองยอ (Treatment) เพื่อนำไปตอยอดเปนบทภาพยนตรในระดับที่สูงข้ึน 

This course allows student to explore story elements, themes, plots, characterizations, 

dialogues, dramatic action, and storytelling techniques, including a workshop for students to write a  

full treatment with all key elements. 

 

ภยน. 206  การออกแบบและสรางภาพรวมในงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 206  Design and Visualization for Film 

ศึกษาทฤษฎีเบื้องตนทางศิลปะเพื่อการออกแบบในงานภาพยนตร เสน สี แสง เงา องคประกอบ การจัดวาง 

ตลอดจนความมีเอกภาพทางศิลปะ ศึกษาผลงานภาพยนตรที่มีความโดดเดนดานองคประกอบศิลป ฝกปฏิบัติการ

เขียนกรอบแสดงเร่ืองราวที่สมบูรณของภาพยนตร (Storyboard) การออกแบบใบปดภาพยนตร (Poster) 

This course studies basic art theories for design in film: line, color, light, shadow, components, 

layout, and unity in art.  It also features film masterpieces in mise- en- scène, and a workshop on 

writing storyboard, and design for posters. 

    

ภยน. 207  การถายภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 207  Cinematography 

ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการถายภาพยนตรดวยกลองประเภทตางๆ การจัดแสงเบื้องตน การจัด

องคประกอบภาพ การใชอุปกรณที่เก่ียวของกับกลองถายภาพยนตร ฝกปฏิบัติการใชงานกลองภาพยนตรข้ันพื้นฐาน 

This course examines theories and practices in cinematography with different types of 

cameras, basic lighting, and composition.  It also trains students to use relevant tools for movie 

cameras and in basic shooting. 

    

ภยน. 208  อุตสาหกรรมภาพยนตรและสื่อจอ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 208  Film and Screen Media Industry 

ศึกษาภาพกวางของระบบ รูปแบบ โครงสราง และภาพรวมการดำเนินงานของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย     

และตางชาติที ่สำคัญ บทบาทขององคกรที่เกี ่ยวของทั ้งภาครัฐและเอกชน กฎหมายควบคุมและสงเสริมตางๆ 

พระราชบญัญัติภาพยนตร รวมถึงจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมภาพยนตร 

This course provides an overview of the systems, structures, management, and key issues of 

film industry both in Thailand and overseas. It also explores roles of relevant agencies in public and 

private sectors, laws controlling and promoting film, the Film Act, including ethics relevant to film 

industry. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 209  พื้นฐานกระบวนการหลังการถายทำ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 209  Fundamental in Post Production 

ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการหลังการผลิตข้ันพื้นฐาน ฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางภาพยนตร เพื่อฝก

การตัดตอ การบันทึกเสียง การสรางเทคนิคพิเศษข้ันพื้นฐาน 

This course studies principles and workflows in post production at basic level. Students will 

practice in post production lab. It provides a workshop on editing, audio recording and visual effects. 

     

ภยน. 300  การผลิตภาพยนตร 1 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 300  Film Production I 

ศึกษาเทคนิคการเลาเรื่องและสื่อความหมายดวยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร ผลิตภาพยนตรขนาดสั้น

ดวยอุปกรณระดับพื ้นฐานโดยมุ งเนนการเลาเรื ่องดวยภาพ การเขียนบท การวางแผนการถายทำ การถายทำ  

การตัดตอ และกระบวนการหลังการถายทำ เพื่อใหสำเร็จเปนภาพยนตรขนาดสั้นที่สมบูรณ 

This course studies visual storytelling techniques, film production process. A workshop in film 

production at fundamental level focusing on scriptwriting, production planning, shooting, editing and 

post production to complete a short film. 

 

ภยน. 309  การวิเคราะหวิจารณภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 309  Film Analysis and Criticism 

ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร และทฤษฎีการวิจารณภาพยนตร การเขียนบทวิจารณภาพยนตร จรรยาบรรณของ

นักวิจารณ ฝกวิเคราะหวิจารณภาพยนตร 

This course investigates film theories and film criticism, how to write film criticism, and ethics 

of critics. Student will practice film analysis and criticism. 

 

ภยน. 435  การวิจัยและพฒันาโครงการสารนิพนธ 3 (1 – 4 – 6) 

FMS 435  Degree Project Research and Development 

นำเสนอหัวขอโครงการสารนิพนธที่สนใจ เพื่อศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา วางแผน และหางบประมาณ 

เตรียมการสำหรับการผลิตโครงการสารนิพนธ ตามระเบียบปฏิบัติที่ภาควิชาภาพยนตรกำหนด โดยผานความเห็นชอบ

และการควบคุมคุณภาพจากคณะกรรมการภาควิชาภาพยนตร  

This course proposes students with topics of interest to pursue for their degree projects. This 

will enable students to acquire skills in analysis, research and development, planning, and budgeting 

to complete degree projects, in fulfilling the requirements of the Film Department, which must be 

approved by Film Department Committee. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 436  โครงการสารนิพนธศิลปะภาพยนตร 3 (1 – 4 – 6) 

FMS 436  Degree Project in Cinematic Arts 

ดำเนินการผลิตโครงการสารนิพนธที่ผานเกณฑ โดยปฏิบัติตามขอกำหนดในการทำโครงการผลิตสารนิพนธ

ศิลปะภาพยนตร ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่จะลงทะเบียน ตองเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 เทานั้น 

2. ตองลงทะเบียนวิชา ภยน. 435 การวิจัยและพัฒนาโครงการสารนิพนธ ในภาคการศึกษาที่ 1 

3. มีการนำเสนอผลงานสูสาธารณะ 

This course prepares students for completing their degree projects.  Students who want to 

register in this subject must fulfill the following requirements: 

1. Students must be in final year. 

2. Must register FM435 Degree Project Research and Development in semester 1  

3. Make a public presentation. 

 

ภยน. 400  การเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 400  Career Preparation in Screen Media 

ศึกษาและปฏิบัติการจัดเตรียมแฟมผลงาน (Portfolio) เพื่อเตรียมความพรอมสูการทำงานในอุตสาหกรรม

ภาพยนตร ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

This course provides students with opportunity to develop and create their portfolios. 

Students will get ready to work in screen media industry as well as opportunity to exchange and 

share their knowledge and skill with professionals. 

 

ภยน. 487  การฝกงานภาพยนตรและธุรกิจสื่อจอ  3 (3 – 0 – 6)  

FMS 487  Internship in Film and Screen Media Business 

ฝกงานกับบริษัทผลิตภาพยนตร สตูดิโอภาพยนตร บริษัทใหเชาอุปกรณ (Equipment Rental Company) 

โปรดักชั่นเฮาสที่ผลิตภาพยนตรโฆษณา สถานีโทรทัศน และธุรกิจสื่อจอ เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในงานดาน

ตางๆ เชน การผลิตภาพยนตร การผลิตซีรีส การผลิตสารคดี การผลิตภาพยนตรโฆษณา การเขียนบท เปนตน  

โดยนักศึกษาจะตองทำรายงานประกอบการฝกงาน ทั้งนี้จะตองอยูภายใตการควบคุมและการประเมินผลของสาขาวชิา

รวมกับหนวยงานภายนอก 

This course includes internships with a range of film and other relevant organizations; for 

example, filmmaking companies, film studios, and equipment rental companies, production houses 

for TV advertising, TV channels, and screen media so that students will gain experience in diverse 

fields such as filmmaking, documentary production, TV advertising production, and screenwriting. 

Students must submit their internship reports at the end of their internships, which must be under 

supervision and evaluation of Film Department in collaboration with the host organizations. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (15 หนวยกิต) 

ภยน. 315  ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 315  Screenwriting Workshop 

ศึกษาหลักการเขียนบทภาพยนตรทั้งดานรูปแบบและองคประกอบของบทภาพยนตร ฝกปฏิบัติการเขียนบท

ภาพยนตรขนาดสั้นที่สมบูรณ 

This course focuses on screenwriting both forms and elements. A workshop on screenwriting. 

    

ภยน. 319  ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 319  Advanced Screenwriting Workshop 

ศึกษาหลักการและเทคนิคการเขียนบทภาพยนตรขนาดยาว ปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตรทั้งดานรูปแบบ

โครงสราง และองคประกอบอื่นๆ ของภาพยนตร ฝกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตรโดยเนนการพัฒนาเอกลักษณ

เฉพาะตัวซึ่งผสมผสานอยางลงตัวทั้งดานเนื้อหา สไตลและรูปแบบ โดยเริ่มจากการเขียนโครงราง โครงเรื่องขยาย  

การสรางลักษณะนิสัยตัวละคร การพัฒนาเร่ืองราวไปสูบทภาพยนตรที่สมบูรณ 

This course gives an overview of principles and techniques for advanced screenwriting, 

provides a workshop on screenwriting in style, structure, and other elements, and then focuses on 

creating identity with a perfect blend of content, style and pattern: starting from constructing a draft 

outline, giving details to the outline and creating character’ s personality, to story development to 

complete a final draft screenplay. 

 

ภยน. 323  การเขียนบทเพื่อภาพยนตรเฉพาะประเภท 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 323  Screenwriting for Specific Genres 

ศึกษาโครงสราง อารมณ ลักษณะ เทคนิคการเขียนบทภาพยนตรแตละประเภท ฝกปฏิบัติการเขียนบท

ภาพยนตรเฉพาะประเภท อาทิ แนวชีวิต สุขนาฏกรรม เขยาขวัญ สยองขวัญ รวมไปถึงบทภาพยนตรประเภทอ่ืนๆ 

This course studies structures, characteristics, techniques, and elements of comedy, tragedy, 

thriller, and horror in film scripts.  It also provides a workshop on screenwriting for specific genres. 

 

ภยน. 310  การกำกับนักแสดง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 310  Directing Actors  

ศึกษาหลักการ เทคนิคการกำกับนักแสดง ฝกกำกับนกัแสดง การตีความบทภาพยนตร การประเมินศักยภาพ

นักแสดง การแกไขปญหาของนักแสดงเพื่อใชในการถายทำภาพยนตร ฝกปฏิบัติการทำงานรวมกับนักแสดงในการ

กำกับภาพยนตร 

This course examines directing principles, film interpretation, evaluation of actors’ potential, 

and solutions to actor-related problems to complete the film shooting.  It also arranges a workshop 

with actors. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 325  ผูกำกับภาพยนตรในฐานะประพันธกร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 325  Film Authorship 

ศึกษาและวิเคราะหผลงานของผู กํากับภาพยนตรในฐานะประพันธกร ผู มีอิทธิพลสําคัญที ่สุดในการ

สรางสรรคอัตลักษณเฉพาะตัว ศึกษาชีวิตของผูกํากับแตละคนควบคูไปกับปจจัยรายรอบที่กอใหเกิดจุดเริ่มตน และ

พัฒนาการของความคิดสรางสรรคจนเกิดรูปแบบเฉพาะตัวดังกลาว 

This course studies and analyzes the works of film directors as authorship -  the most 

influential person in creating identity by exploring lives of each director in parallel with contextual 

factors leading to the origins of their careers, the development of their creative ideas and their 

idiosyncrasies. 
 

ภยน. 329  การกำกับฉากและนาฏการ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 329  Scene Directing  

ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติการกำกับฉาก ลีลา และนาฏการ การใชเทคนิคเฉพาะเพื่อใหองคประกอบตางๆ 

บรรลุตามทิศทางที่ตองการ รวมทั้งสรางคุณสมบัติและทักษะของการเปนผูกำกับที่ดี 

This course studies principles of scene directing, and also offers a workshop on scene 

directing and dramatization, using specific techniques to achieve director’s purpose. 
 

ภยน. 330  การวางแผนการผลิตภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 330  Production Planning for Film 

ศึกษาหลักและขั้นตอนการวางแผนการผลิตภาพยนตร ตำแหนงหนาที่ การจัดการและบริหารงานภายใน 

กองถายภาพยนตร การประสานงาน ธุรกิจ การจัดเตรียมบท และการวางแผนเพื่อการถายทำ ทั้งในดานเวลาและ

งบประมาณ โดยฝกปฏิบัติรวมกับกับรายวิชาการผลิตภาพยนตร 

This course studies principles and process in film production planning, different functions in 

film production, management within film production, cooperation, business, script preparation, and 

planning for film shooting in terms of time and budget, through a workshop with students from the 

subject of Film Production. 

 

ภยน. 337  การทำงบประมาณและตารางการถายทำ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 337  Budgeting and Scheduling 

ศึกษาหลักการประเมินงบประมาณจากบทภาพยนตร เทคนิคการบริหารงบประมาณ การออกแบบตาราง 

การทํางานในสวนตางๆ เพื่อการบริหารงบประมาณ และการควบคุมเวลาการผลิตภาพยนตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

This course gives an overview of budget evaluation based on screenplays, techniques for 

budgeting and scheduling in different workflows for efficiency of these two areas as well as time 

management in movie production. 
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ภยน. 339  การประสานงานการถายทำภาพยนตรตางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 339  Foreign Film Production Service 

ศึกษาลักษณะการใหบริการการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ รูปแบบการทํางานของกองถายทํา

ภาพยนตรจากประเทศตางๆ เรียนรูการใชโปรแกรมเพื่อการจัดการงบประมาณ โปรแกรมการวางตารางการทํางาน 

ที่ใชอยางแพรหลาย เรียนรูขั ้นตอนการติดตอและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง

กฎหมายและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกแกกองถายทําภาพยนตรจากตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

This course gives an overview of types of service provided for foreign film production: working 

patterns of film production from different countries; how to use budgeting programs, how to use 

worksheets; procedures in coordinating with agencies in both public and private sectors; and relevant 

laws and incentives in order to efficiently deliver service for foreign film production. 

 

ภยน. 345  การออกแบบงานสรางภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 345  Production Design for Film 

ศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติการออกแบบงานสรางภาพยนตร การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การประดิษฐอุปกรณ

จำลองเฉพาะฉาก การคนควาหาขอมูล การควบคุมภาพรวมในสายงานออกแบบงานสราง การทำงานรวมกับ 

ผูกำกับและผูกำกับภาพเพื่อกำหนดทิศทางการเลาเร่ือง สื่อความหมายและอารมณ ผานองคประกอบตางๆ อาทิ ฉาก 

อุปกรณประกอบฉาก สถานที่ เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย  

This course studies principles and provides a workshop on production design for film.  The 

course content includes:  the structure of the art department, fundamentals of designs, preparation 

and procedures for production design, research and storyboarding; how to work with directors and 

art directors; and how to convey meaning and emotions through such components as scenes, props, 

locations, clothing and costume. 

 

ภยน. 346  การตกแตงฉากและการทำเคร่ืองประกอบการแสดง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 346  Set Decoration and Props Making 

ฝกปฏิบัติออกแบบ สรางฉาก จัดและตกแตงฉาก เพื่อใชในการถายทำภาพยนตร ตลอดจนฝกออกแบบ 

จัดหา และประดิษฐเคร่ืองประกอบการแสดงดวยเทคนิคเฉพาะ 

This course provides basic techniques of the principles and practices of scenic design, set 

decorating and props making.  The student will also explores a wide range of creative techniques 

such as wood and metal work, sculpting, molding and casting, decorative finishes, model making. 
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ภยน. 347  การออกแบบเคร่ืองแตงกายและการแตงหนาดวยเทคนิคพิเศษ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 347  Costume Design and Special Effects Makeup 

ศึกษาพื้นฐานการออกแบบเครื่องแตงกาย กระบวนการขั้นตอนการออกแบบ ฝกการหาขอมูล วิเคราะห 

ตัวละคร ตลอดจนการแตงหนาดวยเทคนิคพิเศษ มุงเนนการสื่อความหมายผานตัวละคร โดยมีการบูรณาการความรู

และทักษะมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรค 

This course studies principles, elements and practicalities of costume design and special 

makeup effects, and their relation to design in film.  The student will learn how to communicate 

design choices both visually and verbally through rendering techniques and research. 

 

ภยน. 350  การถายภาพยนตรข้ันสูง  3 (2 – 2 – 6) 

FMS 350  Advanced Cinematography 

ศึกษาหลักการและการถายภาพยนตรขั้นสูง การเลือกใชอุปกรณถายทำภาพยนตรที่มีความซับซอนมากข้ึน 

การจัดแสง ศึกษาคุณสมบัติ ศักยภาพ ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบผล และความแตกตางของอุปกรณที่ใชในการ 

ถายทำภาพยนตรได 

This course studies theories and practices of advanced cinematography.  Students will learn 

how to use more sophisticated equipment including lighting, understand features and potentials, 

and compare different results of each set of equipment. 

 

ภยน. 355  การจัดแสงสำหรับงานภาพยนตรและสื่อจอ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 355  Lighting for Film and Screen Media 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีดานแสง จิตวิทยาการจัดแสง การเลือกใชอุปกรณดานแสง ฝกจัดแสง และใชเทคนิค

พิเศษ เพื่อใหเกิดแสงและบรรยากาศที่ตองการ ฝกปฏิบัติการจัดแสงเพื่อเลาเร่ืองและสื่อความหมาย 

This course studies light theories, lighting psychology as well as how to choose light tools. 

Students can practice lighting with special techniques to create the desired light and atmosphere at 

a workshop on lighting for storytelling and communication. 

   

ภยน. 357  การออกแบบช็อตและเฟรมภาพ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 357  Shot and Frame Design 

ศึกษาหลักการการเลาเรื่องผานองคประกอบภาพ การกำหนดมุมภาพ ความสำคัญของการจัดองคประกอบ

ภาพ ทิศทางและการเคลื่อนไหวของกลอง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ ความรูสึก ฝกออกแบบช็อตและเฟรมภาพ 

This course studies principles of storytelling through visual elements and compositions.  

It also offers a workshop on camera movement and direction; shot and frame design, in order to 

convey emotions, thoughts, sensations and ideas. 
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ภยน. 360  ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 360  Post Production Workshop 

ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการหลังการผลิต รวมทั้งฝกปฏิบัติงานจริงในหองปฏิบัติการทางภาพยนตร เพื่อ

เขาใจกระบวนการทำงานหลังการผลิต (Workflow) ตั้งแตตนจนจบ 

This course covers procedures and techniques for picture and audio editing using editing 

software. A workshop provides students in the following areas: picture editing, sound editing, sound 

mixing, music and color correction.  Emphasis is on the overall post- production process, and the 

importance of knowing post-production direction before filming takes place. 

 

ภยน. 367  การตัดตอภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 367  Film Editing 

ศึกษาหลักการและกระบวนการลำดับภาพขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนการทำงานและเทคนิควิธีการใชอุปกรณเพื่อ

การตัดตอ ฝกปฏิบัติการตัดตอภาพยนตรประเภทตางๆ ตลอดจนเรียนรูเทคนิคทางการตัดตอที่สามารถนำมาสราง

ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานลำดับภาพ 

This course studies principles and process of movie editing, working steps and techniques for 

film editing.  It provides a workshop on film editing for different genres and editing techniques. 

Students will create their own projects and begin an exploration of editing theory and aesthetics. 

 

ภยน. 369  สุนทรียะแหงการลำดบัภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 369  Aesthetics of Editing 

ศึกษาศิลปะและสุนทรียะแหงการลำดับภาพ แนวคิดดานการลำดับภาพเพื่อการเลาเรื่องและสื่อความหมาย 

ศึกษางานลำดับภาพที่โดดเดนในงานภาพยนตรประเภทตางๆ สไตลการลำดับภาพของผูลำดับภาพคนสำคัญ เรียนรู

การลำดับภาพในฐานะเคร่ืองมือ Re-Write บทภาพยนตรและเพิ่มคุณภาพดานการแสดงรวมทั้งทฤษฎีและกฎของการ

ลำดับภาพที่ประยุกตใชกับภาพยนตรทุกประเภท 

This course investigates arts and aesthetics of editing.  Students will explore outstanding  

films’ editing in various genres, studies the works of influenced film editors as well as utilizes editing 

techniques as a re-writing tool for screenplay and value-added solutions. 

 

ภยน. 370  การบันทึกเสียงสำหรับงานภาพยนตร            3 (2 – 2 – 6) 

FMS 370  Sound Recording for Film 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบันทึกเสียงในงานภาพยนตร ขั้นตอนการทำงานดานการบันทึกเสียงในการถายทำ 

ภาพยนตร การเลือกใชอุปกรณบันทึกเสียงในรูปแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียงเพื่อใชในงานภาพยนตร 

This course studies theories and principles of sound recording for film, exploring workflows 

of sound recording in film production, and how to choose tools for sound recording in film of different 

genres. It also provides a workshop on sound recording for film. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 375  การออกแบบเสียงและการทำดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 375  Sound Design and Scoring for Film    

ศึกษาทฤษฎีและหลักการ ฝกปฏิบัติการออกแบบเสียงและทำดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตรประเภทตางๆ 

ประเภทของเสียงและดนตรีประกอบและวิธีการนำมาใช วิธีการสรางเสียงและดนตรีประกอบดวยเทคนิคตางๆ เพื่อให

สามารถออกแบบเสียงและดนตรีประกอบงานภาพยนตรไดหลากหลายและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาภาพยนตร 

This course investigates theories and principles, including arranging a workshop on sound 

design and film score for film of different genres. It also features types of accompanying sound, film 

score and how to use it, how to create accompanying sound, film score with several techniques so 

that students will be able to design sound and film score for film diversely and appropriately for the 

film content. 

 

ภยน. 377  ปฏิบัติการการผลิตเสียงในงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 377  Audio Post Production Workshop 

ศึกษาขั้นตอน และกระบวนการผลิตเสียงในงานภาพยนตร การบันทึกเสียงหลังการถายทำ การตัดตอเสียง 

On-line และ off-line การผสมเสียง (Mixing) เสียงประกอบในภาพยนตร (Foley) การทำ ADR (Automated 

Dialogue Replacement)  

This course studies process and workflow in sound production in film, sound recording in 

post production, on- line and off- line sound editing, mixing, foley recording, and ADR ( Automated 

Dialogue Replacement). 

 

ภยน. 433  การผลิตภาพยนตร 2 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 433  Film Production II 

ฝกปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรขนาดสั้นดวยอุปกรณระดับกลาง โดยเริ่มตั้งแตการเขียนบท เทคนิคการ 

เลาเร่ืองและสื่อความหมายดวยภาพในระดับที่สูงข้ึน การวางแผนการถายทำ การถายทำ การตัดตอ และกระบวนการ

หลังการถายทำ เพื่อใหสำเร็จเปนภาพยนตรขนาดสั้นที่สมบูรณ 

This course provides training in filmmaking with intermediate equipment, visual storytelling, 

and process in film production which starts from screenwriting, production planning, editing, and post 

production process to complete a short film project. 
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ภยน. 434  การผลิตภาพยนตร 3 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 434  Film Production III 

ฝกปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรขนาดสั้นดวยอุปกรณระดับสูง เทคนิคการเลาเรื่องและสื่อความหมายดวย

ภาพจากโจทยที่หลากหลายและทันสมัย โดยเริ่มตั้งแตการเขียนบท การวางแผนการถายทำ การถายทำ การตัดตอ 

และกระบวนการหลังการถายทำ เพื่อใหสำเร็จเปนภาพยนตรขนาดสั้นที่สมบูรณ 

This course provides training in filmmaking with more sophisticated equipment, visual 

storytelling techniques, and process in film production which starts from screenwriting, production 

planning, editing, and post production process to complete a short film project. 

 

ภยน. 380  การตลาดและการจัดจำหนาย 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 380  Marketing and Distribution 

ศึกษาหลักในการบริหารงานภาพยนตร โครงสรางอุตสาหกรรมภาพยนตร กระบวนการพัฒนาโครงการ

ภาพยนตร ศึกษาแผนและความเปนไปไดของโครงการ การตลาดภาพยนตร การกำหนดและควบคุมงบประมาณ     

การวางแผนและควบคุมการผลิต การประชาสัมพนัธภาพยนตร การสงเสริมการขาย การจดัจำหนายภาพยนตร 

This course studies film management principles, film industry, and process of film project 

development.  The content also explains how to conduct a feasibility study of film project and do 

the film marketing, budgeting, production planning, public relations, sales promotion, and 

distribution. 

  

ภยน. 381  การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร     3 (2 – 2 – 6) 

FMS 381  Film Curating and Exhibition 

ศึกษากระบวนการจัดงานนิทรรศการภาพยนตร แนวทางการสรางเครือขาย การวิเคราะหแนวคิด รวบยอด

ของงาน การติดตอประสานงาน การเลือกภาพยนตรเขาฉาย รวมถึงการศึกษาตลาดภาพยนตรทั้งในและตางประเทศ 

การทำโฆษณาและประชาสัมพนัธภาพยนตร การจัดงานเทศกาลภาพยนตร 

This course studies the working process of film festivals.  It explains how to do networking, 

analyze the overall concept, negotiate, and select movies for screening, advertising and public 

relations, organizing film festivals, including exploring the film markets both in Thailand and overseas.  

    

ภยน. 383  การนำเสนอแผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 383  Pitching and Financing 

ศึกษาหลักการ ขั้นตอน การนำเสนอโครงการภาพยนตรและสื่อเลาเรื่องดวยภาพอื่นๆ เรียนรูศิลปะการพูด 

ฝกปฏิบัติการนำเสนอโครงการ ไอเดีย และการออกแบบสื ่อประกอบการนำเสนอดวยโปรแกรมตางๆ ที ่ใชกัน 

โดยแพรหลาย ตลอดจนศึกษาหลักการ เรียนรูกระบวนการการเขาถึงแหลงเงินทุนทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

This course examines principles, process, pitching for film and screen media projects. It also 

focuses the art of speaking, the presentation of project ideas, and the design of presentation, 

including an overview to gain access to funding both in Thailand and overseas.  
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ภยน. 390  แนวคิดรวมสมัยในภาพยนตรและทฤษฎีภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 390  Contemporary Themes in Film: Theory and Practice 

ศึกษาแนวคิดรวมสมัยที่ปรากฏในภาพยนตร ความเคลื่อนไหวทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีและ

แนวคิดที่อยูเบื้องหลังและมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค ศึกษาปรากฏการณความนิยมและการตอบรับภาพยนตร 

ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน ความรุนแรงในภาพยนตร (Violence) ภาพยนตรของเพศที่สาม (Queer Film) ภาพยนตร

โลกที่สาม (Third World Cinema) เปนตน 

This course studies contemporary themes in film, social movements, changes in theories and 

concepts influencing creativity, popular phenomena, as well as responses to the ongoing film genres 

such as violence, queer film, and Third World Cinema.  

    

ภยน. 391  สุนทรียศาสตรข้ันสูงในงานภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 391  Advanced Film Aesthetics 

ศึกษาพัฒนาการทางศิลปะและสุนทรียศาสตรแบบใหม (New Aesthetics) ของภาพยนตรศิลปะ ภาพยนตร

ทดลอง ภาพยนตรคัลท (Cult Film) หรือภาพยนตรที่มีความสุดขอบ (Cutting-edge) ทางศิลปะ วิเคราะหผลงานของ

ผูสรางภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม (Post-modernism) และสถานการณทางสังคมปจจุบัน 

This course studies development of art and aesthetics of new aesthetics of art film, 

experimental film, cult film, and cutting-edge in art. It also analyzes the achievements of filmmakers 

influenced by post-modernism and the current affairs. 

   

ภยน. 327  พื้นที่ เวลา เสยีง และภาพเคลื่อนไหว 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 327  Space, Time, Sound and Moving Image 

ศึกษาความสำคัญและลักษณะของการใชพื้นที่ เวลา เสียงและภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตรรูปแบบตาง ๆ 

พัฒนาการทางความคิดและผลงานของนักสรางภาพยนตรคนสำคัญ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีตอการขยาย

ขอบเขตของศิลปะภาพยนตรไปสูความเปนสื่อใหม (New Media) ฝกปฏิบัติการสรางผลงานจากประสบการณการฟง

และการเห็น (Listening & Seeing) และการทำงานในรูปแบบศิลปะเฉพาะพื้นที่ (Site-Specific Art) 

This course studies the importance and characteristics of space, time, sound and moving 

image in film of different genres, the development of ideas and achievements of major filmmakers, 

the advancement of technology that impacts the expansion of art movie into new media.  It also 

arranges a workshop on listening & seeing and site-specific art. 
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ภยน. 493  ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรทางเลือก 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 493  Alternative Filmmaking Workshop 

ศึกษารูปแบบการเลาเรื ่องและประเภทของภาพยนตรที ่หลากหลาย ศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพยนตร 

ที่แตกตางจากการผลิตภาพยนตรกระแสหลัก ฝกปฏิบัติการสรางสรรคและพัฒนาเทคนิคการถายทําในขอจํากัด 

ตามแบบของภาพยนตรทางเลือก 

This course studies storytelling in different patterns and film of different genres, workflow of 

alternative filmmaking which are different from that of the mainstream.  It also provides a workshop 

on creativity and developing techniques for making alternative film with limited resources. 

 

ภยน. 411  การแสดงข้ันสูงสำหรับภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 411  Advanced Acting for Screen 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการแสดงสำหรับงานภาพยนตร มิวสิควิดีโอ โทรทัศน ภาพยนตรซีรีส และภาพยนตร

โฆษณา โดยใชบทของงานแตละประเภทในการฝกฝน เรียนรูลักษณะเฉพาะตัวของเครื่องมืออุปกรณ ไปจนถึงเทคนิค

การถายทำรูปแบบตางๆ  

Students will focus on the actor’ s role in filmmaking process; re- imagination techniques for 

camera and microphone; using the elements of the filmmaking process to craft a successful screen 

performance; adjusting for cameras and audio recording; understanding commercial, and performing 

a variety of work. 

    

ภยน. 413  การแสดงสำหรับภาพยนตรเฉพาะประเภท 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 413  Acting for Specific Genres 

ศึกษาอารมณ ล ักษณะ และเทคนิคทางดานการแสดงในภาพยนตรแตละประเภท อาทิ แนวชีวิต 

สุขนาฏกรรม สยองขวัญ เปนตน เพื่อใหเขาใจถึงการแสดงในภาพยนตรแตละประเภท โดยมุงเนนใหเขาใจถึงการแสดง

ที่สมจริงและสามารถถายทอดออกมาไดอยางมีศิลปะ เพื่อนำความรูไปใชกับบทภาพยนตรในแตละประเภทในอนาคต 

This course studies emotions, characteristics, and techniques for acting for specific genres 

such as drama, comedy, and horror in order to understand acting for each genre, which will lead to 

better understanding of realistic acting and enable students to apply the knowledge to different 

screenplays of specific genres. 
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ภยน. 415  เสียงและการเคลื่อนไหวสำหรับนักแสดงภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 415  Voice and Movement for the Screen Actor 

ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะการเปลงเสียงและการเคลื่อนไหวรางกายที่ถูกวิธีสำหรับการแสดงในภาพยนตร 

ทฤษฎีการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของรางกาย การหายใจ ฝกหัดการออกเสียงใหถูกอักขรวิธี รวมไปถึงทฤษฎีของการ

ออกเสียงและการใช วจนภาษา-อวนจภาษาเพื่อการสื่อสารการแสดง การเตรียมเสียงพูดและรางกายสำหรับการ 

ถายทำ ไปจนถึงการสื่อสารกับผูกำกับการแสดง 

This course studies body movement and the correct pronunciation of words, including 

theories of pronunciation and how to use verbal versus nonverbal languages for acting.  It also 

provides a workshop on how to improve voice projection and body movement for screen acting, 

how to prepare voice and body for film shooting, and how to communicate with directors. 
   

ภยน. 417  เทคนิคการแสดงข้ันสงู 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 417  Advanced Acting Techniques 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการแสดงขั้นสูง ฝกปฏิบัติการแสดงโดยประยุกตใชเทคนิคที่ไดรับความนิยมและเปน

สากล ฝกการดนสด (Improvisation) ฝกใชภาษาถิ่น (Accent and Dialect) รวมไปถึงการแกปญหาและการพัฒนา

ดานการแสดงของนักแสดงแตละคน วิเคราะหเทคนิคการแสดงเฉพาะบุคคล เพื่อนำไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต 

This course studies the principles of advanced acting techniques, and arranges a workshop 

on acting by applying internationally recognized techniques, namely Stanislavski’ s System Meisner 

Technique and Alexander Technique. It also features improvisation, accent, dialect, problem solving 

and acting development of each actor, including an analysis of individual techniques to increase 

students’ career potential. 
    

ภยน. 419  เทคนิคการคัดเลือกและการทดสอบความสามารถนักแสดง 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 419  Casting and Audition Techniques 

ศึกษาเทคนิค กระบวนการคัดเลือกนักแสดงใหเหมาะสมกับบทบาท การแสดงความสามารถผานบทบาท 

ที่ไดรับสำหรับงานภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา โทรทัศน และสื่อที่เลาเร่ืองดวยภาพ 

This course studies techniques and selection process of actors to fit their roles as well as 

demonstrating their acting performance through roles in film, TV commercials, and media with image 

storytelling. 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต)  

ภยน. 551  การแสดงสำหรับภาพยนตร 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 551  Acting for Film 

ศึกษาหลักการแสดงสำหรับงานภาพยนตรเพื่อใหเขาใจลักษณะการแสดงที่ถูกตอง ฝกการแสดงเบื้องตนโดย

มุงเนนความเขาใจในตัวละคร ตลอดจนเขาใจปญหาทางการแสดงจากประสบการณตรงของตนเอง รวมทั้งการ

แกปญหาเฉพาะหนาเมื่ออยูในเหตุการณ ความเขาใจในเรื ่องมุมกลอง และลักษณะเฉพาะของการแสดงเพื่องาน

ภาพยนตร 

This course studies the principles of film studies in order to get the right understanding of 

acting and train students in basic acting.  It also enables students to gain insights into characters, 

including understanding individual acting problems.  The content explains how to solve problems 

along with the acting process, understand camera angles as well as particularities of acting for film 

so that students can continued on directing or advanced acting. 

 

ภยน. 552  ปฏิบัติการการเลาเร่ืองในภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 552  Film Narrative Workshop 

ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการเลาเร่ืองในภาพยนตรแบบตางๆ เรียนรูข้ันตอนการพัฒนาจากบทภาพยนตรไปสู

การสรางภาพยนตร ฝกปฏิบัติการตีความบทภาพยนตร การหารูปแบบและแนวทางภาพยนตรที่เหมาะสมกับบท

ภาพยนตร 

This course studies concepts and techniques in different styles of storytelling and steps in 

developing from script to screen. It provides a workshop on screenplay interpretation as well as how 

to find the right patterns and genres for screenplays.  

 

ภยน. 553  ปฏิบัติการการสรางดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 553  Scoring for Film Workshop 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการทำดนตรีประกอบภาพยนตร ฝกปฏิบัติการสรางสรรคดนตรีประกอบภาพยนตร 

This course investigates theories and principles of scoring for film and trains students in 

creative scoring. 

 

ภยน. 555  กราฟกสและภาพเคลื่อนไหว 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 555  Graphics and Animation 

ศึกษาหลักการออกแบบและสรางสรรคงานกราฟกสและภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพยนตร เทคนิควิธี การใช

เคร่ืองมือ และฝกปฏิบัติจริง 

This course studies the principles of designing and creating graphics and animation for film, 

techniques, and how to use tools. The course also offers a workshop on this area. 
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ภยน. 556  วิวัฒนาการภาพยนตรเอเชยี 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 556  Surveys of Asian Films 

ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของภาพยนตรจากภูมิภาคเอเชีย แนวโนมทางศิลปะและผลกระทบทาง

สังคมที่มีตองานภาพยนตร เปรียบเทียบและวิเคราะหความแตกตางทางความคิด คานิยมของแตละชาติที่สะทอนในงาน

ภาพยนตร ศึกษาแนวความคิดผูกำกับภาพยนตรและผลงานที่สำคัญ 

This course investigates history and development of Asian films, trends in art and tastes of 

each age in relations to the social context, including a comparison and analysis of difference in ideas 

and values of each country as reflected in diverse types of movies.  It also explores concepts of 

prominent directors at different times and their masterpieces. 

 

ภยน. 557  วิวัฒนาการภาพยนตรยุโรปและอเมริกา 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 557  Surveys of European and American Films 

ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของภาพยนตรจากทวีปยุโรปและอเมริกา แนวโนมทางศิลปะและ

ผลกระทบทางสังคมที่มีตองานภาพยนตร เปรียบเทียบและวิเคราะหความแตกตางทางความคิด คานิยมของแตละชาติ

ที่สะทอนในงานภาพยนตร ศึกษาแนวความคิดผูกำกับภาพยนตรและผลงานที่สำคัญ 

This course investigates history and development of European and American films, trends in 

art and tastes of each age in relations to the social context, including a comparison and analysis of 

difference in ideas and values of each country as reflected in diverse types of movies. It also explores 

concepts of prominent directors at different times and their masterpieces. 

 

ภยน. 558  วิวัฒนาการภาพยนตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 558  Surveys of South East Asian Films 

ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของภาพยนตรจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะภาพยนตร

ไทย แนวโนมทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีตองานภาพยนตร เปรียบเทียบและวิเคราะหความแตกตางทาง

ความคิด คานิยมของแตละชาติที่สะทอนในงานภาพยนตร ศึกษาแนวความคิดผูกำกับภาพยนตรและผลงานที่สำคัญ 

This course investigates history and development of South East Asian films, trends in art and 

tastes of each age in relations to the social context, including a comparison and analysis of difference 

in ideas and values of each country as reflected in diverse types of movies. It also explores concepts 

of prominent directors at different times and their masterpieces. 
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ภยน. 559  ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรทดลอง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 559  Experimental Filmmaking Workshop 

ศึกษาประวัติศาสตร พัฒนาการทางความคิด รูปแบบ ผลงานของนักสรางภาพยนตรแนวทดลองคนสำคัญ 

ข้ันตอนการผลิตภาพยนตรทดลอง โดยเร่ิมตั้งแตการหาแรงบันดาลใจ การพัฒนาความคิด การถายทำ เพื่อใหสำเร็จเปน

ภาพยนตรทดลองที่สมบูรณ 

This course studies the history, idea development, styles, and achievements of key 

experimental filmmakers.  The content includes steps in experimental filmmaking:  starting from 

inspiration, idea development, and shooting to complete an experimental film project. 

 

ภยน. 560  ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรสารคดี 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 560  Documentary Filmmaking Workshop 

 ศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพยนตรสารคดี โดยเริ่มตั้งแตการหาประเด็น การคนควาหาขอมูล การคิดประเด็น

การเขียนบท การวางแผนการถายทำ การถายทำ การสัมภาษณ การตัดตอ และกระบวนการหลังการถายทำ เพื่อให

สำเร็จเปนภาพยนตรสารคดีที่สมบูรณ 

This course studies the procedures of documentary production, starting from searching topics, 

researching, creating issues, screenwriting, planning of shooting, shooting, interviewing, editing, and 

post-production to complete a documentary film project. 

 

ภยน. 561  สัมมนากระบวนการทำงานของนักสรางภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 561  Filmmaker Master Class 

 ศึกษาวิธีคิด แรงบันดาลใจ ทัศนคติในการทำงาน กระบวนการพัฒนาความคิด ผลงาน ประสบการณ 

การทำงาน เทคนิคเฉพาะตัวในการสรางภาพยนตรของผูกำกับภาพยนตร 

This course studies way of thought, inspiration, attitude, idea development, works and 

experiences of filmmaker’s idiosyncrasy. 

 

ภยน. 563  เทคนิคการตัดตอภาพยนตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 563  Advanced Editing Techniques 

 ศึกษาศิลปะและเทคนิคการตัดตอภาพยนตรขนาดยาว กรณีศึกษารูปแบบและสไตลการตัดตอภาพยนตร 

ในปจจุบัน การจัดเตรียมและปฏิบัติงานการตัดตอภาพยนตรขนาดยาว การแกไขปญหาทางเทคนิคในภาพและเสียง  

ฝกปฏิบัติงานตัดตอภาพยนตรขนาดยาวตามที่ผูสอนกำหนด 

This course studies editing arts and techniques for feature films and explores selected editing 

styles in major films.  It provides solutions to technical problems of images and voices.  It provides a 

workshop on advanced digital editing techniques. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 564  เทคนิคพิเศษและการประกอบภาพ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 564  Special Effects and Digital Compositing for Film 

 ศึกษาเทคนิคและฝกปฏิบัติกระบวนการประกอบภาพ ระหวางภาพที่สรางขึ้นจากคอมพิวเตอร (computer-

generated imagery) กับภาพวีดิทัศนและภาพยนตร การถายทำ green screen การปรับแตงสี (color correction) 

การวิเคราะหและกำหนดกระบวนการทำงานตามแบบอุตสาหกรรมภาพยนตร 

This course provides techniques and workshops for digital compositing between computer-

generated imagery and images of video and film.  It also features the shooting of blue screen and 

green screen, color correction, analysis, and work flow in film industry. 

 

ภยน. 565  งานเก็บภาพยนตรและภาพเคลือ่นไหว 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 565  Film Archive Studies 

 ศึกษาประวัติศาสตร แนวคิดและหลักปฏิบัติในการเก็บรักษาภาพเคลื ่อนไหว เทคโนโลยีการเก็บรักษา 

สื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดตางๆ กรณีศึกษางานอนุรักษภาพเคลื่อนไหวในประเทศไทยและตางประเทศ 

This course investigates history, principles and procedures of film archiving, including the 

technology to collect films, audiovisuals and other related subjects.  

 

ภยน. 566  การเขียนบทภาพยนตรแนวตลก 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 566  Screenwriting for Comedy 

 ศึกษาลักษณะ โครงสราง ตัวละคร และองคประกอบของบทภาพยนตร รวมถึงบทละครแนวตลก ศึกษา

ประวัติศาสตร วิวัฒนาการ และประเภทของสุขนาฏกรรมที่ปรากฏทั้งในภาพยนตรและละคร ฝกปฏิบัติการเขียนบท

ภาพยนตรและละครแนวตลก 

This course studies characteristics, structures, characters, and components of comedy in film 

and plays.  It also explores history, development and genres of comedy scripts for film and plays and 

provides a workshop on screenwriting for comedy. 

 

ภยน. 567  การเขียนบทภาพยนตรแนวดรามา 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 567  Screenwriting for Drama 

ศึกษาลักษณะ โครงสราง ตัวละคร และองคประกอบของบทภาพยนตร รวมถึงบทละครแนวดรามา ศึกษา

ประวัติศาสตร วิวัฒนาการ และประเภทของบทภาพยนตรและละครแนวดรามา ฝกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตรและ

ละครแนวดรามา 

This course studies characteristics, structures, characters, and elements of drama in 

screenplay.   It also explores history, development and genres of screenplays and drama as well as 

providing a workshop on screenwriting for drama. 

 

 

 



34 
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ภยน. 568  การกำกับภาพยนตรแนวตลก 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 568  Directing for Comedy 

 ศึกษาหลักการการเลาเรื่องและเทคนิคกํากับการแสดงภาพยนตรและละครแนวตลก ฝกปฏิบัติการทํางาน

รวมกับนักแสดง เรียนรูจังหวะในการแสดงที่สัมพันธกับการใชภาพและการตัดตอเพื่อสรางอารมณขัน 

This course examines the principles of storytelling and directing techniques for comedy 

movies and plays.  It also arranges a workshop with actors.  Students will learn how to use the right 

timing acting for visual, and editing to create humor. 

 

ภยน. 569  การกำกับภาพยนตรแนวดรามา 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 569  Directing for Drama 

 ศึกษาหลักการการเลาเรื่องและเทคนิคกํากับการแสดงภาพยนตรและละครแนวดรามา ฝกฝนการตีความบท

ภาพยนตร ฝกปฏิบัติการทํางานรวมกับนักแสดง เรียนรูเทคนิคการใชภาพและการตัดตอเพื่อสรางอารมณรวมใหแก 

คนดูอยางมีประสิทธิภาพ 

This course studies the principles of storytelling and directing techniques for drama movies 

and plays.  It also trains students to interpret screenplays and arranges a workshop with actors. 

Students will learn how to use the right timing of acting for visual, and editing to create sympathy 

among audience. 

 

ภยน. 570  การออกแบบฉากเพื่องานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 570  Conceptual Design for Film Production 

 ศึกษากระบวนการ หลักการ แนวคิดการออกแบบฉากสำหรับงานภาพยนตร เรียนรู การใชโปรแกรม 

การออกแบบที่ใชกันอยางแพรหลาย ฝกปฏิบัติออกแบบฉากภาพยนตร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

This course examines process, principles, and concepts of scene design for film production. It 

provides a workshop on how to work on widely- used design software and a computer workshop on 

scene design.  

  

ภยน. 571  การอำนวยการสรางภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 571  Film Producing 

 ศึกษาบทบาทของผู อำนวยการสรางภาพยนตรและสื ่อที ่เลาเรื ่องดวยภาพอื ่นๆ หลักการบริหารงาน  

การจัดการเพื่อการอำนวยการผลิตภาพยนตร อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการอำนวยการสราง

ภาพยนตร 

This course examines producing role as a film producer, film management.  Students will 

practice as film producers with film production course. 
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ภยน. 572  กฎหมายธุรกิจบันเทิง 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 572  Entertainment Law  

 ศึกษากฎหมายดานธุรกิจบันเทิงของสื่อจอ อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment Industry) ใหแกบุคคล

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานทรัพยสินทางปญญา การทำสัญญา การดำเนินธุรกิจ การวาจาง การรับจาง การรักษา

ความปลอดภัย ภาษีอากร การตรวจเดินทางเขาออกตางประเทศ และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ตั้งแต

ผูประกอบการตลอดจนนักแสดง รวมไปถึงศึกษาพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน การจัดระบบเรตติ้งภาพยนตร

ไทย และภาพยนตรโลก ตลอดจนการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

This course studies entertainment law in entertainment industry, including intellectual assets, 

making agreement, doing business, hiring, commissioning, security, taxes, immigration and customs, 

trial court, from entrepreneur to casts, as well as laws and acts, rating system, protection of rights 

and freedoms. 

   

ภยน. 573  โครงสรางการเลาเร่ือง 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 573  Structure of Narrative Art 

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางการเลาเรื่องแบบตางๆ วิเคราะหความสําคัญขององคประกอบในโครงสราง 

การเลาเรื่องแตละแบบ ฝกปฏิบัติการเลาเรื่องโดยใชโครงสรางแบบตางๆ เพื่อผลทางความคิดและการสรางความรูสึก 

ที่หลากหลาย 

This course studies structure of narrative art.  A comparison and analysis of difference in 

structures of narrative art.  Practical storytelling workshop that explores structures as reflected in 

diverse types of thoughts and emotions. 

    

ภยน. 574  ความตอเนื่องในงานภาพยนตรและโทรทัศน 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 574  Continuity in Film and Television 

 ศึกษาหลักการ ความสำคัญของการควบคุมความตอเนื่องในงานภาพยนตร โทรทัศน และสื่อที่เลาเรื ่อง 

ดวยภาพชนิดอ่ืนๆ ข้ันตอน และวิธีการ ตลอดจนฝกปฏิบัติควบคุมความตอเนื่องในการถายทำ 

This course studies principles and importance of continuity in film, television, and other screen 

media that use visuals for storytelling.  It also features process, methods, including a workshop on 

continuity in film. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 576  ประวัติศาสตรการถายภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 576  History of Cinematography 

 ศึกษาตนกำเนิดของการถายทำภาพยนตร ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการถายทำ

ภาพยนตรตั้งแตยุคแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน แนวทางการถายทำของผูกำกับภาพที่มีผลงานและชื่อเสียงระดับโลก เพื่อ

ความเขาใจลึกซึ้งถึงหลักการพื้นฐานและแนวคิดการถายภาพยนตร สามารถนำไปประยุกตใชกับผลงานเพื่อใหเกิด

เทคนิคการสรางสรรคงานที่แปลกใหมได 

This course studies history and development of cinematography from the beginning to the 

present time in relation to the evolution of technology as well as the historical context.  It also 

explores concepts of prominent cinematographers at different times and their masterpieces. 

 

ภยน. 578  ดนตรีวิจักษเพื่องานภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 578  Music Appreciation for Film 

 ศึกษาสุนทรียศาสตร ประวัติศาสตร เนื ้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตลตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ตลอดจนการสรางประสบการณทางดานสุนทรียะในการรับฟงดนตรี เพื่อเปนพื้นฐานการสรางสรรค การเลาเรื่อง และ

สื่อความหมายในภาพยนตร 

This course features aesthetics, history, content and styles of music in different genres from 

the past to the present as well as enables students to gain aesthetic experience in music appreciation 

as a basis of creative storytelling and communication in film. 

 

ภยน. 579  การศึกษาตัวละคร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 579  Character Studies 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบตัวละครในภาพยนตร การสรางภูมิหลังและทัศนคติ การสรางลักษณะนิสัย 

การสรางรายละเอียดแวดลอมทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมของตัวละคร การสรางพัฒนาการของตัวละคร 

ความสัมพันธระหวางตัวละคร ความสำคัญของความตองการและความปรารถนาของตัวละคร 

This course gives an overview and workshop on character design in different genres of film: 

forming a background, attitudes, and personalities of characters; giving physically, mentally, and 

socially contextual details of characters; character development; relationships among characters; and 

importance of needs and wants of characters. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 580  การปรับแกสีสำหรับงานภาพยนตรและสื่อจอ 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 580  Color Grading for Film and Screen Media 

 ศึกษาหลักการของแสงสี แนวคิดในการออกแบบสี และเทคนิคขั้นสูงในการแกไขปรับแตงสีในระบบดิจิทัล  

ฝกปฏิบัติการปรับสีเพื่อควบคุมความตอเนื่องและสรางเอกลักษณใหกับงานภาพยนตรและสื่อจอดวยโปรแกรมตางๆ 

รวมไปถึงศึกษากระบวนการจัดการไฟลภาพและการแกปญหาดานภาพและเสียงในขั้นตอนหลังการถายทำอยางมี

ประสิทธิภาพ 

This course gives an overview and workshop on advanced color grading techniques, color 

design in digital post production to control mood, tone, continuity and unity in film.  Students will 

practice on visual and sound with latest technology in post production workflow. 

 

ภยน. 581  การพัฒนาธุรกิจสื่อจอ 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 581  Business Development in Screen Media 

ศึกษาแนวคิด กลยุทธการสรางโอกาสในธุรกิจสื่อจอ การเปนผูประกอบการ การติดตอเจรจา การนําเสนอ

โครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดําเนินงานธุรกิจ การสรางเครือขาย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมาย

ลิขสิทธิ ์ทางปญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝกปฏิบัติการสรางแผนธุรกิจดานภาพยนตรและดานอื ่นๆ  

ที่เก่ียวของ 

This course provides an overview of concepts and creative strategies for opportunities in 

different kinds of entertainment business, entrepreneurship, negotiation, project presentation, market 

search, business set up and management, networking, risk management, including intellectual 

property rights and professional ethics. It also arranges a workshop on business plans in film and other 

relevant fields. 

 

ภยน. 582  แนวคิดและปรัชญาในภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 582  Philosophy and Concept in Cinema 

ศึกษาตัวบท การตีความและการสรางความหมายรวมกันระหวางผูสรางภาพยนตรและผูชม โดยพิจารณาจาก

ปจจัยดานความแตกตางระหวางเพศ วัย เชื้อชาติ ผานแนวคิดจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) และหลังโครงสรางนิยม 

(Post-Structuralism) 

This course studies screenplays as well as interpretation.  It also creates mutual meaning 

between filmmakers and viewers by considering factors of difference in terms of gender, age, race 

through psychoanalysis and post-structuralism. 
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สาขาวิชาภาพยนตร 

ภยน. 583  การผอนคลายและการทำสมาธเิพื่อการแสดง 3 (0 – 4 – 6) 

FMS 583  Relaxation and Concentration for Acting 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการทำสมาธิและการผอนคลายเพื่อการแสดง การเตรียมความพรอมรางกายและเสียง 

การหายใจ การเคลื่อนไหวรางกาย ความจำของกลามเนื้อ (Muscle Memory) การเคลื่อนไหวจากการตอบสนอง 

(Contact Movement) 

This course trains students in relaxation and concentration for acting. Students will learn how 

to prepare their voice, breathing, physical movement, muscle memory and contact movement. 

 

ภยน. 584  ประวัติศาสตรการแสดงในภาพยนตร 3 (3 – 0 – 6) 

FMS 584  History of Screen Acting 

 ศึกษาวิวัฒนาการ หลักการ ทฤษฎีของการแสดงในภาพยนตรตั ้งแตจุดกำเนิดของภาพยนตร ตลอดจน

วิวัฒนาการของการแสดงทั้งในภาพยนตรตะวันตก และภาพยนตรตะวันออก เชน อินเดีย จีน ญี่ปุน เกาหลี ไทย และ

ประเทศอ่ืนๆ ดานรูปแบบ สุนทรียะ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่นำไปสูรูปแบบการแสดงในศิลปะภาพยนตร 

In this course, students will explore acting evolution from the origin to the present.  This 

course covers Western and Eastern, Indian, Chinese, Japanese, Korean, and Thai Cinema.  It provides 

comparative studies such as values, beliefs and cultures, analyzes difference in values of each nation 

as reflected in acting. 

 

ภยน. 585  การกำกับศิลป 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 585  Art Direction 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการกำกับศิลป หนาที่ทีมงาน ฝกปฏิบัติการออกแบบ การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การทำ

อุปกรณประกอบฉาก การแตงหนาและการออกแบบทรงผม การออกแบบเครื่องแตงกาย การสรางเทคนิคพิเศษ 

ตลอดจนการจัดองคประกอบในฉากใหสอดคลองกับเร่ืองราว 

This course studies theories and principles of art direction, including duties of art department 

crews. It also provides a workshop on design, choice of materials, scene setting, prop making, makeup 

and hair design, costume design, special effects, as well as scene decoration to fit stories.  

 

ภยน. 586  การสรางผลพิเศษทางภาพสำหรับงานภาพยนตร 3 (2 – 2 – 6) 

FMS 586  Visual Effects for Film 

 ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติการสรางผลพิเศษทางภาพในงานภาพยนตร ภาพถายและสื่อภาพเคลื่อนไหว 

เรียนรูแนวคิด ศิลปะ ขั้นตอนและกระบวนการตลอดจนเทคนิคที่ใชในการสรางสรรคผลพิเศษทางภาพทั้งแบบสองมิติ

และสามมิติ 

This course examines principles of visual effects and provides a workshop on this topic in film. 

The content also includes photos and media of movie images, concepts, arts, steps and process, as 

well as techniques for creating both 2D and 3D visual effects. 




