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นท.4302 การผลิตภาพยนตร และ วีดิทศัน
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 บทที่ 1 ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร

(1) ประวัติและพฒันาการของภาพยนตร

(2) ประเภทของภาพยนตร

(3) ศิลปะภาพยนตร

(4) การสื่อความหมายในภาพยนตร

บทที่ 2  กระบวนการผลิตภาพยนตร

(1) ภาพยนตรระบบฟลม กับ ภาพยนตรระบบดิจิตอล

(2) บุคลากรการผลิต

(3) ขั้นตอนการสรางภาพยนตร

(4) การสรางภาพยนตรสั้น

(5) การสรางภาพยนตรโฆษณา

cm4302 film production
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บทที่ 3  บทภาพยนตร

(1) แนวคิด และ ปจจัยสําคัญ ในการเขียนบทภาพยนตร

(2) องคประกอบของบทภาพยนตร

(3) การเขียนบทภาพยนตร

บทที่ 4  อุปกรณการผลิตภาพยนตร

(1) กลองถายทําภาพยนตร

(2) อุปกรณการถายทําภาพยนตร

บทที่ 5  การตัดตอภาพและเสียง ดวยระบบดิจิตัล

(1) แนวคิด ความหมาย และ ความสําคัญของการตัดตอภาพยนตร

(2) การตัดตอภาพยนตร ดวยระบบดิจิตัล

(3) โปรแกรมตัดตอภาพวิดีโอ

cm4302 film production
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บทที่ 6 การอํานวยการสราง และ การกํากับภาพยนตร

(1) การออกแบบงานสราง

(2) การกํากับฉาก และการกํากับการแสดง

(3) การอํานวยการสราง

cm4302 film production
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โครงการผลิตภาพยนตร

ก. สวนนํา

1. ชื่อเรื่อง

2. ประเภท 
(บันเทิง โฆษณา การศึกษา โนมนาวใจ)

3. ความยาวเรื่อง 
(จํานวน...ตอน จํานวน...ฉาก เวลารวม...นาที)
กําหนดใหไมเกิน 5 นาที

4. กลุมเปาหมาย

CD Movie Project Production



6

โครงการผลิตภาพยนตร

ก. สวนนํา

5. ประเภทสื่อที่ผลิต 
ภาพยนตรซีดี ความละเอียดภาพ 480p. 
สัดสวนภาพ 16:9 หรือ 21:9
ระบบเสียง สเตอริโอ / DTS-5.1 ชองทางเสียง 
พูดไทย บรรยายไทย/อังกฤษ

6. ผูสราง 
ชื่อ รหัสนักศึกษา

7. ระยะเวลา เริ่มตน -- สิ้นสุด

CD Movie Project Production



7

โครงการผลิตภาพยนตร

ก. สวนนํา

8. ชองทางเผยแพร 
อินเทอรเน็ต URL...
เครื่องเลนแผนซีดี
เคบิลทีวี / ทีวีดาวเทียม ชอง ...
ทีวีสาธารณะ ชอง ...
โรงภาพยนตร

CD Movie Project Production
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โครงการผลิตภาพยนตร

ข. โครงการสราง

1. หลักการ เหตุผล แนวคิด ในการสราง

2. โครงรางของเรื่องที่สราง (outline story)

2.1 แกนของเรื่อง (theme)

2.2 ประโยคหลัก (premise)

2.3 เรื่องยอ (synopsis)

2.4 โครงสรางเรื่อง (plot structure)

CD Movie Project Production
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กิจกรรมรวมทีมงานสราง ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน 
พรอมเขียนรายงาน แบงเปน 5 บท

บทที่ 1 รูปแบบ การวางโครงเรื่อง บทภาพยนตร
(บทแสดง และ บทถายทํา)

บทที่ 2 การแสดง และ การกํากับภาพยนตร 
(หลักการ แนวทาง ปญหาอุปสรรค ในการคัดเลือก
นักแสดง การกํากับการแสดง กํากับฉาก กํากับแสง 
กํากับเสียง)

บทที่ 3 การบริหารกองถายภาพยนตร 
(รูปแบบ โครงสราง ปญหา อุปสรรค)

CD Movie Project Production
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กิจกรรมรวมทีมงานสราง ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน 
พรอมเขียนรายงาน แบงเปน 5 บท

บทที่ 4 การตัดตอ 
(ขั้นตอนการเตรียมงาน การทํางาน ปญหา อุปสรรค)

บทที่ 5 การโฆษณาประชาสัมพันธ และการประเมิน
โครงการผลิต
(ขั้นตอนการเตรียมงาน การทํางาน ปญหา อุปสรรค)

CD Movie Project Production
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155,  6,  
9

ตีความ screenplay 
ดวยภาษาภาพยนตร 
ภาษาภาพ แอ็คชั่น 
ไดถูกตอง ชัดเจน 
เหมาะสม ตามหลัก
นิเทศศิลป-นิเทศโสต
ทัศน

บทขยายเพื่อการถายทํา
(treatment screenplay)
และบทภาพ (storyboard)

153, 13นําเสนอโครงการผลิต 
และ นําเสนอผลงาน

โครงงานผลิตภาพยนตร

คะแนนสัปดาหที่ประเมินกิจกรรม
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1010 ครั้งกิจกรรมในชั้นเรียน 
รายงาน

กิจกรรมในชั้นเรียน

3015สอบขอเขยีนสอบปลายภาค

3010,  
11,  12

รวมกิจกรรม 
การแสดง 
กํากับการแสดง 
การถายภาพ 
การตัดตอลําดับภาพ 

สวนรวม ในการผลิต

คะแนนสัปดาหที่ประเมินกิจกรรม
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ความรูทั่วไป 
เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร


