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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต / คณะ / ภาควชิา   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานวตักรรมส่ือสารมวลชน   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 CI301 ภาพยนตร์ดิจิทลัเบ้ืองตน้ (Introduction to Digital Film ) 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 (3-0-6)      
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกนสาขา 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์กฤษฏ ์ครองยทุธ  
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคเรียนท่ี 1 (ภาคตน้)  ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
 อาคาร 10 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในความหมาย ความส าคญั ประเภทและพฒันาการของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทลัในสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการเล่า
เร่ือง บทบาทและอิทธิพลของภาพยนตร์ดิจิทลัท่ีมีผลต่อผูช้ม และยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการผลิต
ส่ือภาพยนตร์ดิจิทลัท่ีมีคุณค่าและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมของผูผ้ลิต 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในความหมาย ความส าคญั ประเภท และพฒันาการของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทลั   อนัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการผลิตภาพยนตร์ดิจิทลั 
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการเล่าเร่ือง บทบาทหนา้ท่ีและอิทธิพลของ
ภาพยนตร์ดิจิทลั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติในการรับรู้ของผูรั้บสาร 
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ และหลกัการดา้นภาพยนตร์เบ้ืองตน้ไปเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาการผลิตส่ือภาพยนตร์ดิจิทลัต่อไป 
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
                ความหมาย ความส าคญั ประเภทและพฒันาการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทลั เทคนิคการเล่า
เร่ืองผา่นภาพยนตร์ดิจิทลัในสถานการณ์ต่างๆ บทบาทหนา้ท่ี และอิทธิพลของภาพยนตร์ ดิจิทลั ฝึกวิเคราะห์
วิจารณ์ และเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลกัการ บนพื้นฐานของการประเมินคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์ สังคม กฎหมาย และจริยธรรมของผูผ้ลิตภาพยนตร์ดิจิทลั  
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั / งาน
ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45  
(3ชัว่โมง x 15สัปดาห์) 

- - 90 
(6ชัว่โมง x 15สัปดาห์)  

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  3 ชัว่โมง โดยก าหนดวนั เวลาตามท่ีนกัศึกษาตกลง และแจง้ใหท้ราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
  - ความขยนัหมัน่เพียร ความอดทน อดกลั้น 
  - ความเสียสละและความสามคัคี (การท างานเป็นทีม) 
  - ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบ 
           1.2 วธีิการสอน 

- สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมกลุ่ม 
  - สอนเน้ือหาเร่ืองจรรยาบรรณและจริยธรรมของนกัส่ือสารมวลชนในบทเรียน 
  - มอบหมายงาน คน้ควา้ คิดและปฏิบติั ผา่นการวเิคราะห์จากนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
  - ผูส้อนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน อาทิ การอา้ง 

  แหล่งท่ีมาของเน้ือหา ขอ้มูล รูปภาพ ท่ีใชใ้นการบรรยายและบทเรียน E-Learning 
            1.3 วธีิการประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การเขา้เรียนและการส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมและการ  
  ร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม 
- ประเมินจากความเรียบร้อยสมบูรณ์ของผลงานและความตั้งใจปฏิบติัของนกัศึกษา  
- ประเมินจากการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

- ท่ีมาของทฤษฎี กระบวนการแสวงหาความรู้ บทบาทหนา้ท่ี การใชป้ระโยชน์จากทฤษฎี 
-น าค าติชมในผลงานของนกัศึกษา ผา่นนกัศึกษาร่วมชั้นและอาจารยผ์ูส้อน ไปแสวงหาความรู้    
  ความสามารถเพิ่มเติมได ้

 
2.2 วธีิการสอน 
 - บรรยาย ถามตอบ อภิปรายกลุ่มยอ่ยและการน าเสนองานในชั้นเรียน 
 - ใหน้กัศึกษาลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามเน้ือหาท่ีสอน ทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม  
                รวมไปจนถึงการน าเสนองาน และร่วมกนัวเิคราะห์ผลงานของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากความถูกตอ้งและเอาใจใส่ในผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากความถูกตอ้ง ของการตอบค าถามในแบบฝึกหดั 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
- มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาของแนวคิดและทฤษฎีการผลิตภาพยนตร์ดิจิทลั  

                   - มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์จริง และ                    
การปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                  - สามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาทกัษะการท างานใหเ้กิด 
                  ประสิทธิผล 

 - สามารถแกปั้ญหาเชิงทฤษฎีและประยกุตใ์ชใ้นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จตาม 
              เวลาท่ีก าหนด 
3.2 วธีิการสอน 
 - ใหน้กัศึกษา แสดงความเห็นในชั้นเรียน ตั้งค  าถามและตอบค าถาม ตามหวัขอ้ท่ีศึกษาใน 
             ชั้นเรียน 

- ใหน้กัศึกษาตอบค าถาม ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบยอ่ย   
- มอบหมายงานท่ีตอ้งปฏิบติัและคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อใหใ้ชท้กัษะการแกปั้ญหา      
การวเิคราะห์ และการตดัสินใจ 

3.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากค าถามและค าตอบเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษา  
- ประเมินจากค าตอบในแบบฝึกหดั การทดสอบยอ่ย และรายงานของนกัศึกษา 

              - ประเมินจากค าตอบขอ้สอบกลางภาค และปลายภาค 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
           - ทกัษะการเป็นผูน้ าและการใหค้วามร่วมมือ การช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม 
           - ความรับผิดชอบในการท างานในหนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน และจาก 
             เพื่อนร่วมกลุ่มใหส้ าเร็จ 
           - ความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นทั้งในบทบาทท่ีเป็นผูน้ าและผูต้าม 
4.2 วธีิการสอน 
 - ใหน้กัศึกษาผลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่ม เลขานุการ และผูน้ าเสนอผลการอภิปราย 
             กลุ่มยอ่ยในชั้นเรียน 

                      - ก าหนดใหมี้การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มและรายงานอยา่งชดัเจน 
                      - ใหน้กัศึกษาประเมินและใหค้ะแนนการมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม  



มคอ.3 
 

5 
 

4.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากความมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการปฏิบติังานกลุ่ม 

 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
 - ทกัษะการวเิคราะห์ผลการวดัค่าของตวัแปรในงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดและทฤษฎีการ 
             ส่ือสารมวลชน 

- ทกัษะการใชภ้าษาพดูเพื่อการส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและบรรลุวตัถุประสงคข์อง 
การส่ือสาร 

 - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้  
5.2 วธีิการสอน 

- ผูส้อนสาธิตวธีิการพดู การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็นให้เป็นตวัอยา่งแก่นกัศึกษา 
 - แนะน าเวบ็ไซต ์แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศ หรือฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้นกัศึกษาน า 
             ขอ้มูลมาใชใ้นการท ารายงานและศึกษาเพิ่มเติม 
5.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากประสิทธิผลของการพดู การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล  
  และการอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

  - ประเมินจากความสม ่าเสมอในการศึกษาดว้ยตนเองก่อนเรียน การทบทวนความรู้ใน 
                        ระบบ E-Learning/ Hybrid Learning และการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน 
(ช.ม.) 

กจิกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 

- แนะน ารายวชิาและ
การเรียนการสอน 
- เน้ือหาวชิา  การวดัผล  
- ความรู้เบ่ืองตน้
เก่ียวกบัภาพยนตร์และ
การผลิตภาพยนตร์ 

3 

- แจกประมวลรายวชิา อธิบาย
กระบวนการเรียนการสอน การ
วดัผล และแจง้ใหน้กัศึกษาเขา้ศึกษา
ดว้ยตนเองในระบบ  
E-Learning/Hybrid Learning  
- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint   

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

2 
-มิส ออง แซง 
-การท า Overhead 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
- นกัศึกษาจบักลุ่มเพื่อปฏิบติัตาม
งานท่ีอาจารยม์อบหมาย 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

3 

-กระบวนการผลิต
ภาพยนตร์  
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

4 

-กระบวนการผลิต
ภาพยนตร์(ต่อ)  
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงานปัจจุบนั 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 
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5 

 - ววิฒันาการภาพยนตร์
โลก 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

6 

 - ววิฒันาการภาพยนตร์
ไทย 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

7 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์ 
 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

8  สอบกลางภาค     

9  การเขียนบทภาพยนตร์ 3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
- นกัศึกษาจบักลุ่มเพื่อปฏิบติัตาม
งานท่ีอาจารยม์อบหมาย 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

10 

 
 -ขนาดภาพ มุมกลอ้ง 
และการเคล่ือนไหวของ
กลอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 
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11 

 
-ประเภทของภาพยนตร์ 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

 
 
 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

 
 
 
อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

12 

-ประเภทของภาพยนตร์
(ต่อ) 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

13 

- สี แสง และเสียงใน
ภาพยนตร์ 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

14 

-การประเมินคุณค่าทาง
ภาพยนตร์ 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน 
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลงาน 

3 

- บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
-น.ศ.น าเสนอผลงาน ร่วมกนั
วเิคราะห์ผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

15 
- น.ศ.น าเสนอผลงาน 
และสรุปเน้ือหา 

3 
- ทบทวนความรู้ผา่นค าถามในหอ้ง 
- นกัศึกษาน าเสนอผลงาน 

อ.กฤษฏ ์ครองยทุธ 

16 สอบบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1,2,4 การเขา้เรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

การอภิปรายในชั้นเรียน 
ทุกสัปดาห์ 10% 

1,2,5 การท าแบบฝึกหดัและการสอบยอ่ย 2,4,9,13 10% 
1,2,3,4 การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3-6,10-14 20% 
1,2,5 การสอบ 8,16 60% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 
เอกสารประกอบการเข้าฟังบรรยาย วชิา CI 301 ภาพยนตร์ดิจิทลัเบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ไม่มี  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษาผา่นระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินผลการสอนโดยนกัศึกษาผา่นระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษามาปรับปรุงวธีิการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ไม่มี 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 มีการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิาทุกคร้ังท่ีมีการเปิดการเรียนการสอนวชิา
น้ี 


