
        ชื่อหลักสูตร  :  การผลิตภาพยนตร� ( Film Production)
     ระยะเวลาเร�ยน :  72  ชั่วโมง   
                                เร�ยน 10 ว�ชา จํานวน 12ครั้งๆ ละ 6 ชม.        
       ราคาค�าเร�ยน : 48,000 บาท

การศึกษาในหลักสูตร ประกอบด�วย
     - ศิลปะภาพยนตร� (The  Art  of  Film)    
     - การเข�ยนบทภาพยนตร� (Screenwriting)  
     - เทคนิคการผลิตภาพยนตร� (Techniques for Film Production)  
     - การออกแบบงานสร�างภาพยนตร� (Film Production Design)  
     - ศิลปะการแสดงในภาพยนตร� (Art of Acting for Film) 
     - การกํากับภาพยนตร� (Film Directing) 
     - การถ�ายภาพยนตร� (Cinematography) 
     - การตัดต�อภาพยนตร� (Film Editing)  
     - การผลิตเสียงเพ�่องานภาพยนตร� (Sound Production for Film)  
     - โครงการผลิตภาพยนตร�สั้น  (Short Film Project)

1. ศิลปะภาพยนตร� (The Art of Film)  ความสัมพันธ�ระหว�างองค�ประกอบศิลป�ของภาพและเสียงในภาพยนตร� 
    การสื่อความหมายด�วยศิลปะ การเล�าเร�่องราว  การออกแบบ การถ�ายภาพ การตัดต�อ การสร�างภาพพ�เศษ ดนตร�
    และเสียงประกอบในภาพยนตร�  

2. การเข�ยนบทภาพยนตร� (Screenwriting)  การเล�าเร�่อง เทคนิคในการเข�ยนและเข�ยนอย�างไรในภาพยนตร�การ
    ถ�ายทอดเร�่องราวมาเป�นบทภาพยนตร� การค�นหาประเด็นความคิดสําคัญของเร�่อง องค�ประกอบของการเล�าเร�่อง 
    ตัวละคร โครงเร�่อง แอ็คชั่น ความขัดแย�ง จ�ดสูงสุดทางอารมณ� และบทสรุปของเร�่อง  

3. เทคนิคการผลิตภาพยนตร� (Techniques for Film Production)  การฝ�กปฏิบัติการใช�เคร�่องมืออุปกรณ�เกี่ยว
    กับการผลิตภาพยนตร�อย�างถูกว�ธี  การเลือกใช�และการ ควบคุมการทํางานของกล�องดิจ�ทัล  การตั้งกล�อง  การรู�จัก
ประเภท 
    และการเลือกใช�ไฟต�าง ๆ การเลือกใช�กล�อง เลนซ� ฟ�ลเตอร� ให�สอดคล�องกับการถ�ายทํา ตลอดจนอุปกรณ�อื่นๆ รวมทั้ง
    การเร�ยนรู�ในการถ�ายภาพยนตร�รูปแบบต�าง ๆ    

4. การออกแบบงานสร�างภาพยนตร� (Film Production Design)  กระบวนการออกแบบงานด�านศิลปะในภาพยนตร� 
    การเข�ยนภาพร�างการออกแบบฉาก เสื้อผ�า การแต�งหน�า และทรงผมในภาพยนตร� ตลอดจนการเข�ยน Story Board 
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5. ศิลปะการแสดงในภาพยนตร� (Art of Acting for Film)  ความสัมพันธ�ของจ�นตนาการและการถ�ายทอดจ�นตนาการ
    สู�การแสดง การสร�าง Action กับแรงบันดาลใจ การศึกษาชีว�ตจร�งของตัวละครเพ�่อประยุกต�กับบทบาทการแสดง  
    ระดับอารมณ�ของนักแสดง ความสอดคล�องกับระยะห�างของกล�อง
     
6. การกํากับภาพยนตร� (Film Directing)  การตีความเร�่องราวในบทภาพยนตร� เน�นภาพยนตร�แนวบันเทิงการค�นหา
    และถ�ายทอดสาระ สําคัญของเร�่อง ศิลปะการแสดงสําหรับภาพยนตร�  การกํากับ  การควบคุมจัดวางตําแหน�ง
    และทิศทางการ เคลื่อนไหวของนักแสดง  การควบคุมจังหวะของการเล�าเร�่องให�ลื่นไหล  

7. การถ�ายภาพยนตร� (Cinematography)  การถ�ายภาพนิ�ง ภาพเคลื่อนไหว เน�นหน�าที่ของการเป�นช�างถ�ายภาพ
    สําหรับภาพยนตร� ศิลปะการจัดองค�ประกอบภาพ การสื่อความหมายของภาพเชิงสัญลักษณ� การจัดแสงเพ�่อสื่อ
    อารมณ�ของภาพ เทคนิคการถ�ายภาพพ�เศษต�าง ๆ  

8. การตัดต�อภาพยนตร� (Film Editing)  ศิลปะของการลําดับภาพและเสียงเพ�่อให�สอดคล�องกับการเล�าเร�่อง แนวคิด
    ต�างๆของการลําดับภาพและเสียง การตัดต�อภาพกับการสร�างความหมายใหม�ในภาพยนตร�  เทคนิคการตัดต�อ
    ภาพยนตร� ความสําคัญของความต�อเนื่อง    

9. การผลิตเสียงเพ�่องานภาพยนตร� (Sound Production for Film)  การออกแบบเสียง  การใช�เสียงประกอบ เสียง
    ดนตร� ตลอดจนการสร�างเสียงพ�เศษในภาพยนตร�  

10. โครงการผลิตภาพยนตร�สั้น (Short Film Project)  การนําเสนองานภาพยนตร�สั้น 5 – 10 นาที หร�อ เร�ยกว�า 
    “โครงการพ�เศษภาพยนตร�สั้น” (Special Project) เป�นการประมวลความรู�ที่ได�ศึกษามาทั้งหมดเพ�่อประยุกต�ใช�ใน
    การสร�างภาพยนตร�สั้น โดยแบ�งศึกษาเป�นกลุ�ม ๆ ละ 5-8  คน มอบหมายงานในการทํางานตามหน�าที่ ความรับผิด
    ชอบ เพ�่อเป�นการสร�างประสบการณ�ที่เป�นจร�งใช�ระยะเวลาการทํางานไม�เกิน 1  เดือน คร�่ง

โรงเร�ยนภาพยนต�กรุงเทพ ( Bangkok film school )  www.bkkfilmschool.ac.th
e-mail : bkkfilmschool@gmail.com
โทร. 02 320 2535 , 096 249 1695

line ID : bkkfilmschool



 Film Production  13 /2558

2558 2559

Oct Nov Dec Jan

Description

31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23

Film Production Schedule

1. Film Anatomy

2. Screenwriting

3. Techniques for Film 

4. Film Production Design

5. Art of Acting for Film

6. Film Directing

7. Cinematography

8. Film Editing

9. Sound Production for Film

10. Short Film Project

Oct Nov

Description

31 7 14

Screenwriting  Schedule

1. Film Anatomy

2. Screenwriting


