
 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 

 

ชื่อหลักสูตร 
           ภาษาไทย :  
           ภาษาอังกฤษ :  

 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
Master of Communication Arts Program in Film and Digital 
Media  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)  
           ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.ม. (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)  
           ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Communication Arts (Film and Digital Media)  
           ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Com. Arts (Film and Digital Media)  
รูปแบบของหลักสูตร 
            1. รูปแบบ 
                 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2  ปี   
            2. ภาษาที่ใช้ 
                 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
            3. การรับเข้าศึกษา 
                  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี         
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
            1. ผู้ก ากับการแสดง 
            2. นักเขียนบทภาพยนตร์ โทรทัศน์ และละคร 
            3. ผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร์ และโทรทัศน์ 
            4. ผู้ก ากับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
            5. ผู้ตัดต่อล าดับภาพและเสียง 
            6. ผู้สร้างภาพยนตร์ โทรทัศน์ และโฆษณา 
            7. นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาท้ังของภาครัฐและเอกภาพยนตร์และ

สื่อดิจิทัล 
            8. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
        จ านวนหน่วยกิต  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
      
   



 

 โครงสร้างหลักสูตร       
 

           แผน ก  (แบบ ก 2) : ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ ์(Plan A : Thesis Option) 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
    หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     3  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ                              18  หน่วยกิต   

หมวดวิชาเลือก                                 9  หนว่ยกิต  
    วิทยานิพนธ์                                   12  หน่วยกิต  
                                                                                                                 รวม  39  หน่วยกิต 
 

           แผน ข : ศึกษารายวิชาและสารนิพนธ์ (Plan B : Non - Thesis Option) 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ                           18  หน่วยกิต   
หมวดวิชาเลือก                            15  หน่วยกิต  
สารนิพนธ์                                   6  หน่วยกิต  
                                       รวม  39  หนว่ยกิต 

     การศึกษาตามแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 
 

    หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นวิชาที่จัดสอนโดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
 

    วิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น        
 
 
 
 



 

 
 
 
 

          
           
 

โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
Master of  Communication Arts 

(M.Com.Arts) 
39 หน่วยกิต 
39 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1 วิชา 
(ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 

แผน ก (แบบ ก 2) แบบท าวิทยานิพนธ์ 
(Thesis Option) 

หมวดวิชาบังคับ 6  วิชา 
รวม  18  หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเลือก  3  วิชา 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

แผน ข. แบบไม่ท าวิทยานิพนธ์ 
(Non - Thesis Option) 

หมวดวิชาบังคับ  6  วิชา 
รวม  18  หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาเลือก  5 วิชา 
รวม  15  หน่วยกิต 

สารนิพนธ์ 
6 หน่วยกิต 

สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 
(Written & Oral Comprehensive  Examination) 

วิทยานิพนธ์ 
12  หน่วยกิต 

 



 

แผนการศึกษา 
  แผนการเรียนของนักศึกษา แผน ก  (แบบ ก 2)  แบบท าวิทยานิพนธ์ (Plan A : Thesis Option) 
 

รายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต  
นศ.4001                                ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น (ไม่นับหน่วยกิต) 0 

 รวม 0 
  หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
  

รายวิชา ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
นศ.5101                                    สัมมนาการเขียนบทภาพยนตร์   3                                     
นศ.5107   สัมมนาทฤษฎีภาพยนตร์                3                                    
XXXX วิชาเลือก        3                                     

 รวม 9 
 

รายวิชา ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
นศ.5102   การถ่ายท าภาพยนตร์บันเทิง                            3                                    
นศ.5103   การก ากับภาพยนตร์                                                    3                                    
นศ.5108 ภาพยนตร์สารคดศีึกษา                     3                                     
XXXX วิชาเลือก        3                                     

 รวม 12 
 

รายวิชา ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
นศ.5106   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาพยนตร์                 3                                     
XXXX วิชาเลือก        3                                     
นศ.6000 วิทยานิพนธ์ 3 

 รวม 9 
 

รายวิชา ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
นศ.6000 วิทยานิพนธ์ 9 

 รวม 9 
 
รวมทั้งสิ้น  39  หน่วยกิต 
 
 



 

แผนการเรียนของนักศึกษา แผน ข แบบไม่ท าวิทยานิพนธ์ (Plan B : Non – Thesis Option) 
 

รายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต  
นศ.4001                                ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น (ไม่นับหน่วยกิต) 3  

 รวม 3 
  หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
 

รายวิชา ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
นศ.5101                                    สัมมนาการเขียนบทภาพยนตร์   3                                   
นศ.5107   สัมมนาทฤษฎีภาพยนตร์                 3                                    
XXXX วิชาเลือก        3  

 รวม 9 
 

รายวิชา ปีท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
นศ.5102   การถ่ายท าภาพยนตร์บันเทิง                            3                                     
นศ.5103   การก ากับภาพยนตร์                                                    3                                   
นศ.5108 ภาพยนตร์สารคดศีึกษา                     3                                     
XXXX วิชาเลือก        3                                     

 รวม 12 
 

รายวิชา ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
นศ.5106   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาพยนตร์                 3                             
XXXX วิชาเลือก        3                              
XXXX วิชาเลือก        3                                    

 รวม 9 
 

รายวิชา ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
XXXX วิชาเลือก        3(3-0-6)                                     
นศ.7000 สารนิพนธ์ 6(0-0-18) 

 รวม 9(3-0-24) 
 

สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า (Written & Oral Comprehensive Examination) 
 

รวมทั้งสิ้น  39  หน่วยกิต 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)        
 

นศ.4001  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น                                               3(3-0-6) 
MC.4001 Introduction to Film and Digital Media 
            ศึกษาวิวัฒนาการของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ประเภทของภาพยนตร์ต่างๆ องค์ประกอบส าคัญของ
กล้อง เลนส์ ภาษาของภาพยนตร์ การวางแผน การถ่ายท า คุณภาพของภาพยนตร์ บุคคลส าคัญในงานสร้าง
ภาพยนตร์ และการสื่อความหมายด้วยภาพ เสียง อิทธิพลทางความคิดของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในรูปแบบ
ต่างๆทีใ่ช้เพ่ือการสื่อสาร 
 

2. หมวดวิชาบังคับ 
 

นศ.5101 สัมมนาการเขียนบทภาพยนตร์                                                   3(3-0-6)                                     
MC.5101 Seminar in Screen Writing 
            การอภิปรายศาสตร์ของการเล่าเรื่อง โครงสร้างของบทภาพยนตร์บันเทิงและภาพยนตร์สั้น การฝึก
เขียนล็อกไลน์ โครงเรื่องขยาย การวางโครงเรื่อง การออกแบบเรื่องราวและฉาก การวิเคราะห์การเขียนเปิดเรื่อง
ให้ดึ งดู ด  การสร้ า ง เสน่ห์ ให้ กับตั วละครและบทพูดที่ มีพลั ง  การจบเรื่ องที่ ประทับใจ  ตลอดจน
                        เกี่ยวกับบทภาพยนตร์ต่าง ๆ 
 

นศ.5102  การถ่ายท าภาพยนตร์บันเทิง                                                    3(3-0-6) 
MC.5102 Theatrical Film Production  
            ศึกษา หลักการ แนวคิด สุนทรียศาสตร์ในงานสร้างภาพยนตร์บันเทิง รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของการ
ผลิตภาพยนตร์คุณภาพภาพยนตร์แนวประชานิยม ศึกษาด้านการฉาย การจัดจ าหน่ายภาพยนตร์บันเทิงเพ่ือ
อุตสาหกรรม                          
 

นศ.5103 การก ากับภาพยนตร์                                                               3(3-0-6) 
MC.5103 Film Directing 
            ศึกษาทฤษฎี เทคนิคในการก ากับการแสดงภาพยนตร์ การแสดงสด การท างานกับบทภาพยนตร์ การ
ตีความหมาย การสร้างบุคลิกตัวละคร และศาสตร์ของการเล่าเรื่อง ตลอดจนงานก ากับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ในลักษณะอ่ืน 
 

นศ.5106 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาพยนตร์                                                    3(3-0-6) 
MC.5106 Film Research Methodology 
          ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
เพ่ือการน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งน าวิธีวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานภาพยนตร์ 
 

นศ.5107 สัมมนาทฤษฎีภาพยนตร์                                                        3(3-0-6) 



 

MC.5107 Seminar in Film Theory 
            ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตร์ การสื่อสาร และ
ศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นักทฤษฎีและส านักคิดยุคต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภาพยนตร์ ข้อ
โต้แย้ง การศึกษาเชิงวิพากย์ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างสรรค์งานผลิตภาพยนตร์ 
 

นศ.5108 ภาพยนตร์สารคดีศึกษา                                                         3(3-0-6)     
MC.5108 Studies in Documentary Film  
             ศึกษาปรัชญา แนวคิด และองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ของภาพยนตร์สารคดี วิเคราะห์แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของการเล่าเรื่อง คุณค่าของเรื่องจริง เรื่องแต่ง และการสะท้อนความคิดและ
อุดมการณ์ของผู้สร้าง 
 

3. หมวดวิชาเลือก   
 

นศ.5201 ภาพยนตร์ศึกษา                                                                 3(3-0-6)     
MC.5201 Film Studies 
          ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการ บทบาทหน้าที่ การสื่อความหมาย อิทธิพลทางความคิดของ
ภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อภาคการผลิต จิตวิทยาของการรับรู้ของผู้ชมและสังคม 
 

นศ.5202 ภาพยนตร์กับวัฒนธรรม                                                          3(3-0-6)     
MC.5202 Film and Culture  
     ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับวัฒนธรรม ในแง่มุมทางสุนทรียภาพ และวัฒนธรรม
ประชานิยม แลกเปลี่ยนความคิด ความสัมพันธ์ของภาพยนตร์กับประเด็นส าคัญทางสังคม เช่น เพศสภาพ สตรี
นิยม เชื้อชาติ ศาสนา ความรุนแรง โรคระบาด โดยศึกษาจากผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์จากประเทศตะวันตก  
ตะวันออก และกลุ่มอาเซียน 
 

นศ.5204 การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                  3(3-0-6)     
MC.5204 Film and Digital Media Analysis and Criticism 
            ความหมาย ความส าคัญ และรูปแบบต่างๆของการวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ โครงสร้างการเล่า
เรื่อง สุนทรียะ การตีความและประเมินคุณค่า ฝึกเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ 
  

นศ.5205 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                              3(3-0-6)     
MC.5205 Film and Digital Media Production 
            ศึกษาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในระดับอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กล้อง
และการจัดแสง โครงสร้างพื้นฐานของภาพยนตร์ การล าดับภาพ เพ่ือน าไปสู่การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 

นศ.5206 ศิลปะดิจิทัล                                                                        3(3-0-6)     
MC.5206 Digital Art 
           ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานทางศิลปะ และองค์ความรู้ ทางการผลิตภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนศึกษา



 

การสร้างผลพิเศษทางภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
 

นศ.5207 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโฆษณา                                        3(3-0-6)      
MC.5207 Commercial Film and Digital Media Production  
           ศึกษาลักษณะของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโฆษณา การสร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบและกระบวนการ
น าเสนอแนวคิด การเขียนบท เทคนิคในการผลิต และการประเมินผลภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโฆษณา 
 

นศ.5208 บทภาพยนตร์ดัดแปลง                                                            3(3-0-6)     
MC.5208 Adaptation 
            ศึกษาการเขียนบทดัดแปลงจากนวนิยายและสื่ออ่ืนเป็นบทภาพยนตร์ โครงสร้างการสร้างความ
ประทับใจ ลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางด้านกายภาพของสื่อ เวลาที่เป็นจริงกับเวลาในภาพยนตร์ -วีดิ
ทัศน์ ความแตกต่างของการแสดงออกทางบทสนทนาและการแสดง 
 

นศ.5209 การอ านวยการสร้างภาพยนตร์                                                  3(3-0-6) 
MC.5209 Film Producing 
           ศึกษาบทบาทของผู้สร้างในด้านการลงทุน การวางแผนและการด าเนินการ การท างบ ประมาณ การ
จัดการ ตลอดจนการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ 
 

นศ.5210 การสัมมนาประเด็นทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                              3(3-0-6) 
MC.5210 Film and Digital Media Topics Seminar 
          แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยทางหลักสูตรจะประกาศให้ผู้
ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า การสัมมนามุ่งไปทางวิชาการ/การวิจารณ์ เรื่องที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล ลักษณะต่าง ๆ ของการผลิตภาพยนตร์ การเขียนบท ประเด็นในการสัมมนาจะเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ ์
 

นศ.5211 การสัมมนาประเด็นทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                              3(3-0-6)  
MC.5211 Film and Digital Media Topics Seminar 
          แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยทางหลักสูตรจะประกาศให้ผู้
ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า การสัมมนามุ่งไปทางวิชาการ/การวิจารณ์ เรื่องที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล ลักษณะต่าง ๆ ของการผลิตภาพยนตร์ การเขียนบท ประเด็นในการสัมมนาจะเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ ์
 

นศ.5212 การสัมมนาประเด็นทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                              3(3-0-6)  
MC.5212 Film and Digital Media Topics Seminar 
            แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยทางหลักสูตรจะประกาศให้ผู้
ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า การสัมมนามุ่งไปทางวิชาการ/การวิจารณ์ เรื่องที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล ลักษณะต่าง ๆ ของการผลิตภาพยนตร์ การเขียนบท ประเด็นในการสัมมนาจะเปลี่ยนไปตาม



 

สถานการณ ์
 

นศ.5213 การออกแบบการวิจัยภาพยนตร์                                                   3(3-0-6)             
MC.5213 Research Design in Film 
            ศึกษาโดยเริ่มจาก ฐานคิดเชิงปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จนถึงระดับทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ภาพยนตร์ ทั้งในฐานะศิลปการสร้างสรรค์ และสื่อสารมวลชนในสังคม เพ่ือการก าหนดแนวทาง การ
วางแผน รปูแบบ และเทคนิคการวิจยั ทัง้เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ และเชิงผสานวิธี ในการวิจยัภาพยนตร์ 
 

นศ.5214 การศึกษาเฉพาะราย                                                               3(3-0-6) 
MC.5214 Individual Study 
            ศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจ โดยมีคณาจารย์ของหลักสูตรฯ 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

นศ.5215 สัมมนาธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                            3(3-0-6) 
MC.5215 Seminar in Film and Digital Media Business 
           ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ และ
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ  
 

นศ.5216 เสียงส าหรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                             3(3-0-6)     
MC.5216 Sound for Film and Digital Media 
          ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านเสียงในภาพยนตร์ รวมทั้งบทสนทนา เสียงประกอบ ดนตรี การ
พากย์ การรวมภาพพร้อมสัมพันธ์เสียงและการลงเสียงในภายหลัง            
 

นศ.5217 สัมมนาการตัดต่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                     3(3-0-6)     
MC.5217 Seminar in Film and Digital Media Editing 
          ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะการตัดต่อ ล าดับภาพ ศิลปะการ
เล่าเรื่อง พัฒนาการของความคิดด้านการล าดับภาพ การสื่อความหมาย ตลอดจนรูปแบบและเทคนิควิธีการต่าง 
ๆ ที่ใช้ในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 

นศ.5218 การประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการวิจัยทางภาพยนตร์                    3(3-0-6)     
MC.5218 Application of Communication Theories for Film Research 
            ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารที่เหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยภาพยนตร์  ในลักษณะ
ที่เป็นกระบวนการสื่อสารในสังคม  โดยครอบคลุมถึงทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ ด้าน
การสร้างภาพยนตร์  ด้านเนื้อหาภาพยนตร์  ด้านผู้รับสารหรือผู้ชม ตลอดจนด้านอิทธิพลหรือผลกระทบของ
ภาพยนตร์  
 

นศ.5219 ภาพยนตร์วิจักษ์                                                                 3(3-0-6) 
MC.5219 Film Appreciation 



 

            ศึกษาโครงสร้างของการสื่อสารด้วยองค์ประกอบภาพและเสียง รวมถึงศิลปะการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์ในทุกมิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ตีความ สัญญะและแนวความคิดทั้งหมดในการเข้าถึงแก่นเรื่อง รวมถึง
การใช้กลวิธีการก าหนดจังหวะและลีลาของเรื่อง ตามความมุ่งหมายของผู้สร้างภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจในฐานะผู้สร้างและผู้ชม 
 

   4. วิทยานิพนธ์ 
       นักศึกษาที่เลือกศึกษาตามแผนการศึกษาแผน ก (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนวิชา
วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
นศ.6000 วิทยานิพนธ์                                                                     12(0-0-36)     
MC.6000 Thesis  
             ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จากต ารา วารสาร เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวข้อเรื่องและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ดังกล่าว      
 

5.  สารนิพนธ ์
   นักศึกษาที่เลือกศึกษาตามแผนการศึกษาแผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนวิชา    สารนิพนธ์ 

จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

นศ.7000 สารนิพนธ์                                                                         6(0-0-18)     
MC.7000 Research Paper  
             ศึกษาและท ารายงานในเรื่องที่เก่ียวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลหรือสร้างภาพยนตร์และท ารายงาน
เกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเรื่องดังกล่าว ภายใตก้ารให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล แนะน าของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะต้องเสนอรายงานสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ส่ง
รูปเล่มสารนิพนธ์ด้วยตนเองที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
รายงานสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ 

 


