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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก 
คณะ / ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร  สาขานิเทศศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

  1. รหัส และ ชื่อรายวิชา 

 รหัสวิชา นศ.21209 (CA21209) 
ชื่อรายวิชา  ภาพยนตรและวีดิทัศนเบื้องตน (Introduction to Film and Video) 

  2. จํานวนหนวยกิต 

3  หนวยกิต (2–2–5) บรรยาย 2, ปฏิบัติ 2, ศึกษาดวยตนเอง 5 

  3. หลักสูตร และ ประเภทรายวิชา 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี  ประเภทวิชาเอกบังคับ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

  4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และ อาจารยผูสอน 

อาจารยสูดิน ชาวหินฟา 

  5. ภาคการศึกษา หรือ ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ของปการศึกษา 2558 

  6. รายวิชาท่ีเรียนมากอน (Pre-requisite)  – 

  7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) – 

  8. สถานท่ีเรียน 

หอง 2404 อาคาร 2 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก 
 เวลา 13.10 – 17.20 น. 

  9. วันท่ีจัดทํา หรือ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด 

26 ธันวาคม 2557 
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หมวดท่ี 2  จุดมุงหมาย และ วัตถุประสงค 

  1. จุดมุงหมายรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียน มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ 

1.1 การจัดองคประกอบศิลป (element of art) และ องคประกอบภาพ (composition) สําหรับ
ภาพถาย และภาพวิดีโอ เทคนิควิธีการท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตรและวีดิทัศน ตามหลักนิเทศศิลป–นิเทศ
โสตทัศน (audiovisual communications) และ หลักจิตวิทยาการสื่อสาร 

1.2 ประวัติความเปนมาของภาพยนตรไทย และภาพยนตรตางประเทศ ท้ังในดานเทคโนโลยี และ
ศิลปภาพยนตร ตลอดจน คุณคา บทบาท และอิทธิพลของภาพยนตร 

1.3 กระบวนการขั้นตอนการสรางภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรสารคดี ท้ังกอนการถายทํา ระหวางการ
ถายทํา และหลังการถายทํา 

1.4 หลักการ และขอบขายการวิจารณภาพยนตร  

  2. วัตถุประสงค ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

มีการพัฒนา และปรับปรงุเน้ือหา กิจกรรม ของรายวิชา ตามภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอม 
และเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียน สามารถวิเคราะห หลักการทางนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audiovisual 
communications) และ หลักจิตวิทยาการสื่อสาร กับ ขอมูลที่ผานการสังเคราะหแลว แลวนํามาเปน
แนวทางในการประยุกตใชภาพยนตร เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ และ เปนพ้ืนฐานแนวทางการผลิต
ภาพยนตรบันเทิงตอไป 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะ และ การดําเนินการ 

  1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย และหลักการพื้นฐาน การจัดองคประกอบศิลป (element of art) และ 
องคประกอบภาพ (art composition) สําหรับภาพถาย และภาพวิดีโอ เทคนิควิธีการท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพยนตรและวีดิทัศน ตามหลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audiovisual communications) และ 
หลักจิตวิทยาการสื่อสาร 

ศึกษากาลานุกรม ท่ีเกี่ยวกับความเปนมาของภาพยนตรไทย และภาพยนตรตางประเทศ ทั้งใน
ดานเทคโนโลยี และศิลปภาพยนตร ตลอดจน คุณคา บทบาท และอิทธิพลของภาพยนตร ท่ีมีตอการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ 
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ศึกษาหลักการและขอบขาย การวิจารณภาพยนตร และปฏิบัติ การวิจารณภาพยนตรตัวอยางท่ี
กําหนดให 

ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการสรางภาพยนตรสั้นโฆษณา ภาพยนตรสารคดี ทั้งกอนการถายทํา 
ระหวางการถายทํา และหลังการถายทํา ตั้งแตการจัดทําบทภาพยนตร การแยกบทภาพยนตร การจัด
ตารางการถายทํา การวางแผนงบประมาณ การคัดเลือกผูแสดง สถานท่ีถายทํา การเตรียมทีมงาน 
อุปกรณ เครื่องมือ การนัดหมาย ซักซอมตางๆ กอนลงมือถายทําจริง การตัดตอลําดับภาพ การแกไข 
และการนําเสนอผลงานภาพยนตร 

ฝกปฏิบัติการสรางภาพยนตรสั้น เพ่ือการโฆษณา และประชาสัมพันธ นําเสนอผลงาน และ
วิจารณภาพยนตรท่ีสราง ตามหลักการ และขอบขายการวิจารณภาพยนตร 

  2. จํานวนเวลาท่ีใช ตอภาคการศึกษา (ชั่วโมง / คาบเวลา) [1] 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน การศึกษาดวยตนเอง

2 ชั่วโมง ตอสัปดาห 
(จํานวน 14 สัปดาห) 

ไมมี 3 ชั่วโมง ตอ สัปดาห โดยให
คําปรึกษาภาคปฏิบัติ  

ไมมี 

  3. จํานวนชั่วโมง ตอสัปดาห ท่ีอาจารยใหคําปรึกษา และ แนะนําทางวิชาการ แกนักศึกษา เปน
รายบุคคล 

จํานวน 9 คาบ หรือ 8 ชั่วโมง ตอสัปดาห ตามตารางเวลา ท่ีไดแจงใหนักศึกษาทราบ 

 

 

 

 

                                     
1  วิชานี้ มีหนวยกิตการเรียน 3 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา จํานวน 16 สัปดาห รวม 74 ชั่วโมง คิดเปนสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้ง

ละ 5 ชั่วโมง โดยที่ สัปดาหที่ 1 – 14 เปนกิจกรรมบรรยาย และ การฝกปฏิบัติ (แตละครั้ง จะใชเวลาบรรยาย ไมนอย
กวา 2 ชั่วโมง ที่เหลือ เปนเวลาฝกปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน และ การศึกษาดวยตนเอง) สัปดาหที่ 15 – 16 
ประเมินผล และสอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 4  การพัฒนา ผลการเรียนรู  ของนักศึกษา 

  1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพฒันา 

1.1.1 ความตระหนัก และ จิตสํานึก 

ตระหนักใน คุณคา คุณประโยชน คุณธรรม ทางศาสนา และ ศีลธรรม ตลอดจน จิตสํานึกดี 
(best wishes) และพัฒนาไปสู จิตสํานึกสาธารณะ (social mind) จิตสํานึกการมีสวนรวม 
(participative mind) และ จิตสํานึกทางศีลธรรม (moral mind) 

1.1.2 จรรยาบรรณ และ กฏเกณฑทางสังคม 

ไมละเมิด จรรยาบรรณการสื่อสาร ไดแก จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จรรยาบรรณสื่อวิทยุและโทรทัศน 
วาดวยจรรยาบรรณในการประกาศโฆษณา และ จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต 

1.2 วิธีสอน 

1.2.1 กําหนดกฎเกณฑ และยุทธศาสตร 

ผูสอน กําหนดหลักเกณฑ หนาท่ี บทบาท ของผูเรียนวิชาน้ี และใหผูเรียน รวมกันกําหนด
ยุทธศาสตร การสรางจิตสํานึก และ ความรับผิดชอบ ในการเขารวมกิจกรรม การเรียน การสอบ และ 
การฝกปฏิบัติงาน 

1.2.2 บรรยาย และ อภิปราย 

ผูเรียนรวมกันอภิปราย วิพากษ สื่อสารมวลชน วิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลในสังคม สอดแทรก
ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน วาสิ่งท่ีนําเสนอในภาพยนตร (ตัวละคร ฉาก เสียงประกอบ บทสนทนา) 
มีแนวคิดสอดคลอง หรือขัดแยง กับหลักคุณธรรม จริยธรรม ดังกลาว หรือไม อยางไร เพราะสาเหตุใด 

1.3 วิธีการประเมินผล 
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ท่ี รายการประเมิน เกณฑชี้วัด 
1 การนําเสนอผลงาน การสงงาน และการเขา

รวมกิจกรรม ของผูเรียน ตลอดจนหลักเกณฑ
อ่ืนๆ ท่ีผูสอนกําหนด 

มีผูเรียน จํานวนไมนอยกวา รอยละ 90 
ปฏิบัติตาม 

2 การเขาเรียนของผูเรียน และ การเขาสอบ
วัดผลปลายภาค 

ผูเรียน จํานวนไมนอยกวา รอยละ 80 เขา
เรียนตรงเวลา และ ไมมีการทุจริตในการสอบ 

3 การแสดงความคิดเห็น (การวิพากษ การ
วิเคราะห สื่อสารมวลชน และพฤติกรรม 4 
ดาน ของบุคคลในสังคม) และ พฤติกรรม
ประจําวัน ของผูเรียน โดยวิธีสอบถาม 
สัมภาษณ หรือ ขอเขียน 

ความตระหนักใน คุณคา คุณประโยชน 
คุณธรรม ทางศาสนา และ ศีลธรรม 
ตลอดจนจิตสํานึกดี โดยใชเกณฑวัดระดับ
คุณภาพ 5 ระดับ 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ (องคความรูดานพุทธิพิสัย หรือ cognitive domain)  

หลักการและทฤษฎี ในเนื้อหา สาระสําคัญ ของรายวิชา ตั้งแตหลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน 
(audiovisual communications) และ หลักจิตวิทยาการสื่อสาร กาลานุกรมภาพยนตร ท่ีเชื่อมโยงกับ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การวิจารณภาพยนตร และการสรางภาพยนตรสั้น 

การเขารวมกิจกรรมงานสราง สามารถบูรณาการ ความรู การใชเครื่องมือ การวิเคราะห–
สังเคราะห การตัดสิน และ การประเมินคา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ดานนิเทศศาสตร และ ความเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ ตามหลักนิเทศศิลป-นิเทศโสตทัศน (audiovisual communications) และ หลักจิตวิทยา
การสื่อสาร 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 บรรยาย 

บรรยาย ลักษณะ ความหมาย ความสําคัญ ในเนื้อหา และ สาระสําคัญ ในรายวิชา  

บรรยายหลักทฤษฎี หลักและขั้นตอนปฏิบัติ การใชเครื่องมือวิเคราะห การประชุม ระดมความคิด 
ท้ังกอนการผลิต ระหวางการผลิต และหลังการผลิต 

2.2.3 ฝกปฏิบัติ 
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ฝกปฏิบัติ การศึกษาคนควาจากสื่อออนไลน ตําราเอกสาร การวิพากษภาพยนตรท่ีกําหนดให ฝก
ปฏิบัติการเขียนบท และการเตรียมงานสราง การถายทําภาพยนตรสั้นโฆษณา จนเสร็จสิ้น ภายในกรอบ
เวลา และ งบประมาณ และ นําเสนอผลงาน ประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่กําหนด 

2.3 วิธีการประเมินผล 

ท่ี รายการประเมิน เกณฑชี้วัด 
1 การเรียนรู จากเอกสารคําสอน ตัวอยาง 

แบบทดสอบ แบบฝกหัด การเขียนรายงาน 
ท่ีไดรับมอบหมาย และ หนากระดานจาก
สื่อออนไลน 

ระดับแตมคะแนน 1.5 – 4.00 

2 การจัดทําโครงการผลิตภาพยนตรโฆษณา 
และ การนําเสนอโครงการ 

3 การนําเสนอผลงาน ภาพยนตร 

เกณฑวัดระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดี–
เหมาะสมมาก ระดับเหมาะสม ระดับพอใช ระดับ
ปรับปรุง โดยอิงหลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน 
และ หลักจิตวิทยาการสื่อสาร 

4 การมีสวนรวม ในกิจกรรมช้ันเรียน (ฟง
บรรยาย) และกิจกรรม ในหนากระดานส่ือ
ออนไลน 

เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 60 ของ
จํานวนครั้งที่เปดเรียน (คิดเปนจํานวนสัปดาห) 

 

  3. ทักษะทางปญญา  

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

3.1.1 เหตุผล และ ความคิดสรางสรรค 

สามารถคิดเชิงเหตุผล และ เชงิสรางสรรค ไดอยางเปนระบบ ในการวิจารณภาพยนตร ในแงมุมท่ีมีคุณคา 
บทบาท และอิทธิพล ตอการสงเสริมและการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน และแงมุมท่ีเปนโทษพษิ ตลอดจน ทักษะใน
การผลิตภาพยนตรสั้นโฆษณา และวีดิทัศนสารคดี โดยอิง หลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audiovisual 
communications) จิตวิทยาการสื่อสาร และ หลักจริยธรรมการสื่อสาร 

3.1.2 ขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล 

สามารถสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สงัเคราะห ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู สามารถประเมิน
สภาพปญหา ความตองการ และ สถานการณตางๆ เพ่ือใชในการแกไขปญหา ในระหวางกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

3.2 วิธีการสอน 
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3.2.1 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ฝกใหผูเรียน วิเคราะห ปญหา อุปสรรค และ ขอจํากัดตางๆ โดยศึกษาคนควาจาก เอกสาร 
ฐานขอมูล ขอมูลระบบสารสนเทศ และ หนากระดานจากสื่อออนไลน ท่ีผูสอนจัดไวให 

3.2.2 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือ เชิญผูเชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ 

ใหผูเรียน เรียนรูจากการไปศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการจริง หรือ เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน จากภายนอกมหาวิทยาลัย มาบรรยายใหความรู เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
หรือ การเขารวมกิจกรรมคายปฏิบัติงานสราง 

3.3 วิธีการประเมินผล  

ท่ี รายการประเมิน เกณฑชี้วัด 
1 ผลการเรียนรู จากแบบทดสอบ การสังเกต 

การสัมภาษณ การตอบคําถามและการ
แสดงคิดเห็น ในหนากระดานสื่อออนไลน 
ท่ีผูสอนจัดไวให 

ระดับแตมคะแนน 1.5 – 4.00 

2 การเขียนรายงาน ผลงานท่ีนําเสนอ การ
ใชวิจารณญาณ ในการประเมินผลงาน 

ความถูกตอง เหมาะสม ความกลาหาญ 
ความชอบธรรม โดยใชเกณฑวัดระดับคุณภาพ 
และความถูกตอง มีเหตุผล 5 ระดับ 

 

  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคล และ ความสามารถ ความรับผิดชอบตนเอง และสังคม ท่ีตอง
พัฒนา  

ผูเรียน มีพื้นฐานทางดาน จิตสํานึกดี (best wishes) และพัฒนาไปสู จิตสํานึกสาธารณะ 
(social mind) จิตสํานึกการมีสวนรวม (participative mind) และ จิตสํานึกทางศีลธรรม (moral 
mind) 

ผูเรียน มีความรับผิดชอบตอ กฎระเบียบทางสังคม วัฒนธรรมท่ีดี และการรักษาเวลา 

ผูเรียน มีความกลาหาญทางจริยธรรม ความมั่นคงทางดานจิตใจ–อารมณ (อดทน อดกลั้น ตอ
ภาวะกดดันทางกายภาพ ตอแรงย่ัวยุทางดานอารมณ) 
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4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 บรรยาย  

บรรยาย ลักษณะ ความหมาย ความสําคัญ คุณประโยชน และการเชื่อมโยงสัมพันธ ของกระบวน
ทัศน (paradigm) มโนทัศน (concepts) ทัศนคติ (attitude) บุคลิกภาพ (personality) ความรูคุณคา
ในตัวเอง (self-esteem) แรงจูงใจ (motives) การแกปญหา (solve problem) สมรรถนะ 
(competency) มนุษยสัมพันธ (human relations) เครือขาย (networking) ทฤษฎีของเรื่อง ตลก 
(theory of comedy) ศิลปแหงสนทนา (dialogue) 

4.2.2 ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

ใหผูเรียน วิเคราะหบุคคล สังคม ที่อยูแวดลอม หรือ ที่ตองปฏิสัมพันธดวย เพื่อกําหนดบทบาท 
หนาท่ี ทาที ท่ีเหมาะสม ในการติดตอสื่อสารกัน โดยการมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 

4.3 วิธีการประเมิน 

ท่ี รายการประเมิน เกณฑชี้วัด 
1 รายงานพฤติภาพ การสงเสริม และการ

แกไขปญหา ความสัมพันธ ระหวาง
สมาชิกในกลุม หรือ ระหวางสมาชิก กับ
องคกรภายนอก 

ความมีเหตุผล ความพอเพียง ความสํานึก ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ ความกลาหาญทาง
จริยธรรม ความม่ันคงทางดานจิตใจ–อารมณ 
โดยใชเกณฑวัดระดับคุณภาพ–ศักยภาพ 5 ระดับ

2 กระบวนการทํางาน และ ผลงานท่ีทําเปน
กลุม หรือ โครงงาน 

ความสําเร็จ ภายในกรอบงบประมาณ ระยะเวลา 
กําลังคน และคุณภาพงาน โดยใชเกณฑวัดระดับ 
คุณภาพ–ศักยภาพ 5 ระดับ 

 

5. ทักษะวิเคราะหเชิงตังเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทักษะการสื่อสาร ในสื่อสารสนเทศ  

ผูเรียน เขาสืบคนขอมูล และจัดการขอมูล เพ่ือคนหาคําตอบ และจัดทํารายงาน 

5.3 วิธีการสอน 

ใหผูเรียน เขารวมกิจกรรมตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น ในหนากระดานสื่อออนไลน ที่ผูสอนจัด
ไวให 
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5.3 วิธีการประเมิน 

ท่ี รายการประเมิน เกณฑชี้วัด 
1 การเขารวมกิจกรรมอในหนากระดานสื่อ

ออนไลน 
คิด เขียน ในประเด็นปญหาตางๆ โดยใชเกณฑ
วัดระดับ จํานวนครั้ง ในการเขารวม 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอน และ การประเมินผล 

  1. แผนการสอน 

1.1 เน้ือหา และ สาระสําคัญ 

บทท่ี 1  การสื่อความหมายดวยภาพ และเสยีง 

 (1) องคประกอบศิลป (element of art) และ การจัดองคประกอบภาพ (art composition) 
(2) หลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audiovisual communications) 
(3) จิตวิทยาการสือ่สาร ในสื่อภาพยนตร 

บทท่ี 2  ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร 
(1) ศิลปะภาพยนตร : สั้น สวย สาระ 
(2) ปจจัยสงเสริมการสรางและการบริโภคภาพยนตร 
(3) องคประกอบภาพยนตร และการสือ่ความหมายในภาพยนตร 

บทท่ี 3  กาลานุกรมภาพยนตร 
(1) ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร 
(2) ประเภทของภาพยนตร 
(3) คุณคา บทบาท และอิทธิพลของภาพยนตร ท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ 

บทท่ี 4  เทคโนโลยีและกระบวนการภาพยนตร 

 (1) ระบบของส่ือภาพและเสียง 
(2) ชองทางเผยแพร 
(3) อุปกรณ–เครื่องมือ เกี่ยวกับการผลติ และการรับชม 
(4) กระบวนการและข้ันตอน การผลิตและการนําเสนอ 

บทท่ี 5  การวิจารณภาพยนตร 
(1) แนวคิด และแนวภาพยนตร 
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(2) โครงสรางเรื่อง และบทภาพยนตร 
(3) การแสดง และงานสราง 

บทท่ี 6 การผลิตภาพยนตรสั้นโฆษณา 
 (1) การคนควา และการเตรียมบทภาพยนตร 

(2) การเตรียมงานสราง 
(3) การถายทํา และการตัดตอ 
(4) การนําเสนอ และการประเมินผลงานสราง 

1.2 กิจกรรม 

สัปดาห 
ที่ 

เน้ือหา 
สาระสําคัญ 

เวลา
(ชม.)

กิจกรรม 
สื่อการเรียน 

1 บทที่ 1  การสื่อความหมาย
ดวยภาพ และเสียง 

5 

 

– แนะนํารายวิชา เน้ือหา สื่อ เครื่องมือ และ กิจกรรม
การเรียน 

– เขียนโครงการผลิตภาพยนตรสั้น 
– บรรยาย บทที่ 1  (1) – (2)  

2 บทท่ี 1  ศาสตรและศิลป ใน
ภาพยนตร (ตอ) 
 

5 – บรรยาย บทที่ 1  (3) 
– ชมภาพยนตรตัวอยาง อภิปราย การสื่อความหมาย
ในเรื่อง 

3 

 

บทที่ 2  ศาสตรและศิลป 
ในภาพยนตร 

5 

 

– บรรยาย บทที่ 2  (1) – (2)  
– นําเสนอโครงการผลิตภาพยนตรสั้น 
– วิจารณ ตัวอยางภาพยนตรโฆษณา 

4 บทท่ี 2  ศาสตรและศิลป ใน
ภาพยนตร (ตอ) 

5 

 

– บรรยาย บทที่ 2  (3) 
– ดูตัวอยางบทภาพยนตร 
– นําเสนอโครงการผลิตภาพยนตรสั้น (ตอ) 

5 
 

บทที่ 3  กาลานุกรม
ภาพยนตร 

5 – บรรยาย บทที่ 3  (1)  
– ฝกการเขียนบท 
– ฝกการใชกลองถายภาพ 

6 บทท่ี 3  กาลานุกรม
ภาพยนตร (ตอ) 

5 – บรรยาย บทที่ 3  (2) – (3) 
–ฝกการเขียนบท และการเคลื่อนกลองถายภาพ 
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สัปดาห 
ที่ 

เน้ือหา 
สาระสําคัญ 

เวลา
(ชม.)

กิจกรรม 
สื่อการเรียน 

7 

 

บทที่ 4  เทคโนโลยี และ 
กระบวนการภาพยนตร 

5 

 

– บรรยาย บทที่ 4  (1) – (2)  
– ปฏิบัติการฝกการใชกลอง 
– การแสดง และการกํากับการแสดง 

8 บทท่ี 4  เทคโนโลยี และ 
กระบวนการภาพยนตร (ตอ) 

5 – บรรยาย บทที่ 4  (3) – (4)  
– ปฏิบัติการฝกการใชกลอง 
– การแสดง และการกํากับการแสดง 

9 บทที่ 5 การวิจารณ
ภาพยนตร 

5 – บรรยาย บทที่ 5 
– วิจารณคุณคา บทบาท และอิทธิพล ของภาพยนตร 

10 บทที่ 6  การผลิตภาพยนตร
ส้ันโฆษณา 

5 – ประชุมวางแผนเตรียมงานสราง  
– ปฏิบัติการฝกการใชโปรแกรมตัดตอ 

11 กิจกรรมถายทํา ตัดตอลําดับ
ภาพ 

5  กิจกรรมภาคสนาม 

12 กิจกรรมถายทํา ตัดตอลําดับ
ภาพ ปรับปรุงแกไข 

5  กิจกรรมภาคสนาม 

13 นําเสนอผลงาน วิจารณ 5  ประเมินผลงาน 

14 สรุปสาระสําคัญ และ การ
ประเมินกิจกรรม 
การเรียน ประมวลองค
ความรูและทักษะตางๆ ใน
การผลิต แนะแนวการสอบ
วัดผล แนะแนวอาชีพ 

5  สรุปกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

15–16 สอบปลายภาค 4   

 รวม (16 สัปดาห) 74  
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  2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี เน้ือหา กิจกรรม วิธีการ / เครื่องมือ สัปดาหที่ 
ประเมิน 

สัดสวน
(%) 

1 โครงงานผลิตภาพยนตร 
(งานกลุม / งานเดี่ยว) 

นําเสนอโครงการผลิต บท ตัวสื่อ
ภาพยนตรที่ทําเสร็จแลว  
ใชเกณฑวัดระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

3,  9, 13 15 

2 กิจกรรมฝกหัด เกี่ยวกับ 
กลองถายภาพ 

นําเสนอผลงานการถายภาพ pan–tilt 
shot, tracking–dolly shot, cut-in 
shot, และ cut away shot ไดถูกตอง 
ชัดเจน เหมาะสม ตามหลักนิเทศศิลป-
นิเทศโสตทัศน โดยใชเกณฑวัดระดับ
คุณภาพ 5 ระดับ 

5,  6,   
7,  8 

15 

3 กิจกรรมการมีสวนรวม 
ในการผลิต 

รวมกิจกรรม การแสดง กํากับการแสดง 
การถายภาพ การตัดตอลําดับภาพ โดยใช
เกณฑวัดระดับคุณภาพ–ศักยภาพ 5 ระดับ 

11,  12 30 

4 กิจกรรมการมีสวนรวม 
ในชั้นเรียน และใน หนา
กระดานสื่อออนไลน 

การตอบสนองกิจกรรม กฎเกณฑตางๆ 
ใชเกณฑวัดระดับคุณภาพ–ศักยภาพ 5 
ระดับ 

10 ครั้ง 
(โดยการ
สุม) 

10 

5 สอบปลายภาค แบบทดสอบ ใชใชเกณฑวัดระดับคะแนน 15–16 30 

  รวม  100 
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หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  1. ตํารา และ เอกสารหลัก 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวชิา การผลิตภาพยนตรเบ้ืองตน. หนวยท่ี 1-15 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวชิา การสรางสรรคและการผลติภาพยนตรเบ้ืองตน. 
หนวยท่ี 1-8 

สมเจตน เมฆพายัพ. การผลิตรายการโทรทัศน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2552. 

  2. เอกสาร และ ขอมูลสําคัญ 

สูดิน ชาวหินฟา. การผลิตภาพยนตร และวีดิทัศน. (เอกสารการเรียนวิชา นท.4302 การผลิตภาพยนตร
และวีดิทัศน). 2553. 

  3. เอกสาร และ ขอมูลแนะนํา 

ประชา สวุีรานนท. แลเนื้อ เถือหนัง. (พิมพครั้งท่ี 2) กรงุเทพมหานคร: มติชน., 2542. 

พุฒิพงศ วงศสวาง. ตัดตอภาพวิดีโอและเสียงอยางครบวงจร Sony Vegas. วิตตี ้กรุป. 

รักศานต วิวฒันสินอุดม. ปน ‘บท’ สะกด ‘หนัง’ Three-Act Structure Scriptwriting. 
กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพ อาทิตยสนิทจันทร. มปท. 

รักศานต วิวฒันสินอุดม. เสกฝน ปนหนงั: บทภาพยนตร. กรุงเทพมหานคร: หองภาพสวุรรณ 2004, 2547. 

ศุ บุญเลี้ยง, บก. หนงัตัวอยาง. กรุงเทพมหานคร: อินสปายร, 2550. 

สนธยา ทรพัยเย็น, บก. ปฏิบัติการหนังทุนนอย ฟลมไวรัส เลม 5. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลสมัย, 2550. 

Brian Henderson & Bill Nichols, Ed. "The Long Take," in Movies and Methods: An 
Anthology. Berkeley: University of California Press, 1976. 

Nick Lacey. Narrative and Genre. Houndmills, Basingtoke. Hamsphire & London : 
Macmillan Pree LTD. 2000. 

Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture. Thai Film Directory 2007-2008. 
Nakonthee. Co.,Ltd., 2008. 

Taub and Eric. Gaffers, Grips, and Best Boys. New York: St. Martin's Press., 1994. 
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  4. เว็บไซต 

Admin. "การจัดแสงเบื้องตน." Website: Photography Site. URL: 
http://photo.pandaspace.net/category/... 

Admin. "การจัดแสงในงานภาพยนตร ตอนท่ี 1." Film School. Website: MoralMedia.net. URL: 
http://www.moralmedias.net. 

Admin. "คูมือทําหนังสั้น ฉบบักันเอง (ตอนท่ี 1-4)." ความรูพ้ืนฐานทางภาพยนตร. 
URL:http://www.thaishortfilm.com/ 

Admin.. "อะไรคือ Sweded Film?" Hot News. Website: MTHAI MOVIE. URL: 
http://movie.mthai.com/movie-news/39372.html. 

intelligence good media/@production 
http://www.igoodmedia.net 

Shortfilm609. "การเขียนบทภาพยนตรสั้น." WebBlog.: ThaiShotFilm. 
http://www.thaishortfilm.com/T013_screenplay.html 

Thailand Film Office. Filming in Thailand Guide Book. Bangkok: Thailand Film Office. 
www.thailandfilmoffice.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก มคอ.3 

CA21209  I n t r oduc t i o n  t o  F i lm and  V i d eo 15  

หมวดท่ี 7  การประเมิน และ ปรับปรุง การดําเนินการ ของรายวิชา 

  1. กลยุทธการประเมิน ประสิทธิผลของรายวิชา โดยนักศึกษา 

ผูเรียนทําการประเมิน ประสิทธิผลของรายวิชา ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในหองเรียน 
การจัดกิจกรรมนอกหองเรียน สื่อและสิ ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลตอการเรียนรู  ผลการ
เรียนรูของผูเรียน และการปรับปรุง เน้ือหา กิจกรรมของรายวิชา ผลกระทบท่ีคาดหวัง คือ 

1.1 นักศึกษา สามารถใชความรู และทักษะ ในรายวิชา ไปประกอบอาชีพดานภาพยนตร และสื่อ
วีดิทัศน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ภาพยนตรและสื่อวีดิทัศนท่ีผลิต ไดรับความนิยม (rating) จากการแสดงมติความนิยม 
(vote) ในระดับนาพอใจ 

1.3 การประเมินอาจารยผู สอน ประเมินเ นื ้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

  2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน ระดับสาขาวิชา หรือ จากการสังเกตการสอน โดยอาจารย
ประจําในสาขาวิชาเดียวกัน และประเมินจาก คะแนนผลการสอบรวมรายวิชาเม่ือปลายภาค 

  3. การปรับปรุงการสอน 

คณะกรรมการระดับสาขาวิชา กําหนดใหอาจารยผูสอน ทบทวน และ ปรับปรุง กลยุทธและวิธี
สอน ซึ่งดูจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงาน เมื่อสอนจบในแตละภาคเรียน 
และมีการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยผูสอน ไดรับการฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน ดานกลยุทธการสอน 
หรือวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานเทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู 

การสอน ใหมีการประชุมคณาจารยที ่เกี ่ยวของ เพื่อหารือ ปญหาการเรียนรู ของผูเรียน และ
รวมกันหาแนวทางแกไข โดยเฉพาะ คณาจารย ท่ีทําการสอนในรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและกิจกรรมตอเน่ืองกัน เพื่อ
กําหนดทิศทางและผลลัพธใหสอดคลองกัน 

  4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ของนักศึกษาในรายวิชา 

คณะกรรมการระดับสาขาวิชา ทําการประเมินขอสอบ และความเหมาะสม ในการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร 

  5. การดําเนินการทบทวน และ การวางแผนปรับปรุง ประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 คณะกรรมการระดับสาขาวิชา จัดทําระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
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จาก  (1) ผลการประเมินการสอน โดยผูเรียน (2) ผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินระดับ
สาขาวิชา  (3) รายงานผลการสอนในรายวิชา โดยอาจารยผูสอน หลังท่ีมีการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชาแลว 

5.2 อาจารยผูสอน รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธการสอนของตน และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา เสนอตอท่ีประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตร หรือ คณะกรรมการระดับหลักสตูร เพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็น และสรุป วางแผน พัฒนา 
ปรับปรงุ พรอมท้ังนําเสนอ ผลสรุป ตอ คณะกรรมการระดับสาขาวิชา และ คณะกรรมการระดับคณะ เพื่อ
ใชในการสอนครั้งตอไป 

6. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร การสราง
ปญญาสรางสรรค และการพัฒนาทุนทางสังคม 

ผลท่ีสําเร็จจากการเรียนของผูเรียน สามารถตอบสนอง ยุทธศาสตร 4 ดาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ สังคม คือ  

(1) ผูเรียน เปนผูมี อารมณอุดมปญญา (intelligence emotion)  คิดฉลาดสรางสรรค 
(intelligence thinking)  ปญญาสรรสราง (intelligence creativity)  องอาจปญญา 
(intelligence action)  

(2) สังคมเขมแข็ง ดวยระบบสุขภาวะ 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ (จิต
วิญญาณ) และ ดานสังคม–ชุมชน–สิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมใหสมาชิกและชุมชน จัดการตนเอง 
พ่ึงตนเอง รวมกันสราง รวมกันผลิต เพ่ือใชสอยในชุมชน ใหมีวิถีชีวิตอยางพอเพียงและมีความผาสุก 
บนพ้ืนฐานของ ความรัก ความดี ความเปนภราดรภาพ (บทบาท ตัวแทน ชุมชน หรือ บาน = บ.) 

(3)  สังคมคุณธรรม และ อุดมปญญา (บทบาท ตัวแทน วัด หรือ ศาสนา = ว.) 

(4) สังคมไมทอดทิ้งกัน หรือ การสรางภราดรภาพ บนพื้นฐานของการแสดงออก ดวย “นํ้าใจ” 
มากกวา “เงิน” ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด เสียสละ สรางสรรค (บทบาท ตัวแทน การศึกษา หรือ 
โรงเรียน = ร.) 

ยุทธศาสตรดังกลาว เกิดจากการผสานความรวมมือจากองคกรภาคี 3 กลุม คือ กลุมภาคธุรกิจ 
กลุมภาคประชาสังคม และกลุมภาครัฐ (ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค) โดยแสวงจุดรวมกันตรงที่ ภาค
ธุรกิจที่เคยมุงแสวงกําไร ก็ให “ลด” กําไรลงบาง และคืนใหแกสังคม เปนการตอบแทนพื้นที่ ตอบแทน
ทรัพยากร ตอบแทนเวลาและความรัก ที่ตนเคยไปเบียดเบียนและแสวงประโยชน ภาคประชาสังคม จะ
เปนผูดําเนินการสรางความเขมแข็ง จากการเรียนรู และรวมพลังกัน โดยที่ภาครัฐจะเปนเพียงผูคอยให
การสนับสนุน เปดโอกาสใหกระบวนการตางๆ ดําเนินไปภายใตการจัดการดูแล และพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ. 
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