หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และโทรทัศน์
คาอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
39
หน่วยกิต
FWD 111

การภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Film and Television Drama)
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ประวั ติ ค วามเป็ น มาของภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ศิลปะและภาษาของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ฝึกการเล่าเรื่องขนาดสั้น
Introduction to film and television drama, local and international history, art of
film and television drama and film language. practice the short story telling.
FWD 131

การแสดงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
3(1-4-4)
(Acting for Film and Television Drama)
ฝึกพื้ น ฐานทางการแสดง การแสดงสี ห น้าท่าทาง และอารมณ์ การเคลื่อนไหวส่ ว นต่าง ๆ ของ
ร่างกายเพื่อสื่อความหมาย การทาความเข้าใจ และวิเคราะห์บท ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงสาหรับ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
Practice basic acting, facial expressions, gestures and emotions, including body
movements as means of communication with emphasis on script analysis, visualization,
including principles and processes of acting for film and television drama.
FWD 211

ทฤษฎีจิตวิทยาสาหรับการเขียนบท
3(3-0-6)
(Psychology for Advanced Scriptwriting)
การผสมผสานศาสตร์ของจิตวิทยาและการเขียนบทภาพยนตร์ สร้างเรื่องและตัวละครโดยใช้หลัก
จิตวิทยา พัฒ นาเรื่องจากการวิเคราะห์ตัวละคร วิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และงานเขียน
ต่างๆ
Combining the disciplines of clinical psychology and screenwriting, characters and
story creation through psychology concept; developing the story base on the character analysis,
including analyzing the character from film, television drama and literary works.

FWD 221

การเขียนบทภาพยนตร์ 1
3(3-0-6)
(Film Screenwriting I)
พื้นฐานการเขียนบทภาพยนตร์ แก่นเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้ง โครงเรื่อง และฉาก พัฒนาโครง
เรื่องและโครงเรื่องขยายสาหรับบทภาพยนตร์สั้นและเขียนบทภาพยนตร์สั้นให้เสร็จสมบูรณ์จากโครงเรื่องขยาย
Fundamental of film screenwriting, theme, characters, conflict, structure writing
and scene, development of outline and treatment for short film screenplay, including
completing screenplay based on treatment.
FWD 222

การเขียนบทละครโทรทัศน์ 1
3(3-0-6)
(Television Drama Scriptwriting I)
พื้นฐานการเขียนบทละครโทรทัศน์ แก่นเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้ง โครงเรื่อง และฉาก การเขียน
โครงร่างสาหรับบทละครโทรทัศน์ขนาดสั้น ประชุมเพื่อเขียนบทเป็นกลุ่มและร่วมกันเขียนบทละครโทรทัศน์ขนาด
สั้นให้เสร็จสมบูรณ์
Fundamental of television drama scriptwriting, theme, characters, conflict,
structure writing and scene, scriptwriting for a half-hour television drama, and stimulating a
television writers’ room through writing treatment to a completed script.
FWD 231

การกากับภาพยนตร์ 1
3(1-4-4)
(Directing for Film I)
การกากับในงานภาพยนตร์สั้น ทั้งการกากับการแสดง และการควบคุมองค์ประกอบในภาพยนตร์
การตีค วามจากบท การฝึ กซ้ อม และการพัฒ นานักแสดง เน้ นการนาความรู้จากการกากับ ภาพยนตร์ไปผลิ ต
ภาพยนตร์
Short film directing, directing the actors and film components, screenplay
interpretation, rehearsal, acting workshop, emphasizing on applying knowledge to practice
filmmaking.

FWD 321

การเขียนบทภาพยนตร์ 2
3(3-0-6)
(Film Screenwriting II)
การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลง การเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาว การเขียนบทสาหรับภาพยนตร์
ประเภทต่างๆ การเขียนบทสนทนา และวิเคราะห์บทสนทนาในภาพยนตร์
Adaptation screenplay writing, feature-length screeplay writing. various film
screenwriting styles, such as horror film, detective film; dialogue writing and film dialogue
analysis.
FWD 323

การเขียนบทละครโทรทัศน์ 2
3(3-0-6)
(Television Drama Scriptwriting II)
การเขียนบทดัดแปลงสาหรับละครโทรทัศน์ การเขียนโครงสร้าง เทคนิคการเชื่อมต่อเรื่อง การ
เขียนบทสนทนา การศึกษาบทละครที่ประสบความสาเร็จ ฝึกฝนการเขียนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ร่วมกัน
เขียนแบบกลุ่มเพื่อเขียนโครงเรื่องของละครโทรทัศน์ขนาดยาว
Adaptation scriptwriting for television drama, outlines writing, transitional
technique, dialogue writing; studying successful television drama script; practicing writing
individually and writing in group, and stimulating a television writers' room by writing completed
draft of a one-hour television series.

FWD 331

การกากับละครโทรทัศน์ 1
3(1-4-4)
(Directing for Television Drama I)
การกากับละครโทรทัศน์ การกากับการแสดง และการควบคุมองค์ประกอบในละครโทรทัศน์ การ
ตีความจากบท การฝึกซ้อม และการพัฒนานักแสดง การสื่อความหมายโดยการแสดง กากับฉากละครโทรทัศน์
และตีความหมายใหม่จากฉากในละครโทรทัศน์หรือบทละครโทรทัศน์ที่มีอยู่แล้วผ่านการถ่ายทา
Television drama directing, directing the actors and television drama components,
script interpretation, rehearsal, acting workshop, emphasizing on reinterpreting scene from
television drama or scripts by shooting.

FWD 332

การกากับภาพยนตร์ 2
3(1-4-4)
(Directing for Film II)
ตรวจสอบและวิเคราะห์รูปแบบของการกากับภาพยนตร์ของผู้ กากับภาพยนตร์ โดยศึกษาทั้งผู้
กากั บ ภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ต่ างประเทศ การก ากั บ ภาพยนตร์ส ารคดี การกากั บ ภาพยนตร์ท ดลอง
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการกากับและผลิตภาพยนตร์สั้น
Examination and analysis of various styles of film directing and directors, including
Thai directors and international directors, documentary film directing, experimental film
directing; analysis and practicing in directing a short film.
FWD 431

การกากับละครโทรทัศน์ 2
3(1-4-4)
(Directing for Television Drama II)
ฝึกปฏิบั ติการกากับ และผลิ ตละครโทรทัศน์ขนาดสั้ นและวิเคราะห์ รูปแบบของการกากับละคร
โทรทัศน์ ของผู้กากับละครโทรทัศน์ โดยศึกษาทั้งผู้กากับละครไทยและละครต่างประเทศ
Practice of directing for a half-hour television drama; analysis of various styles of
television drama directing and directors including Thai directors and international directors.
FWD 489

การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
(Internship)
ฝึกงานภายในองค์กร บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8

สัปดาห์
Professional training in film, television drama and digital video organization.
Minimum of 8 weeks internship must be achieved.
FWD 492

ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
เงื่อนไขการลงทะเบียน : จะต้องผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
นาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพมานาเสนอโครงการโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสา
ชาวิชา ซึ่งจะต้องประกอบไปด้
ฃวยผลงานภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ หรือบทภาพยนตร์ขนาดยาว หรือบทละครโทรทัศน์ขนาดยาว และ
เอกสารอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

Application of knowledge and professional experience for proposing projects with
an approval of Department Committee. The projects include film or screenplay with paper
describing all processes of the production.
FWD 493

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
วิช าบั งคับ ก่อน : ผ่ านการศึ กษากลุ่ มวิช าชี พไม่ น้อยกว่า 45 หน่ ว ยกิต หรือโดยความเห็ น ชอบ
คณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพการเขียนบท การกากับภาพยนตร์และโทรทัศน์
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และนาเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสห
กิจศึกษาและสถานประกอบการ
Hand-on experience for screenwriting, television drama scriptwriting, directing for
film, television drama, with the minimum limits of 16 weeks hours. Students, by the end of the
course, deliver report and project under the supervision of co-operative committees and host
organizations.
ข.วิชาชีพ-เลือก
15
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 5 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆที่เป็น
รายวิชาชีพเลือกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขา
FWD 112

ทฤษฎีเรื่องเล่า
3(3-0-6)
(Narrative Theories)
พื้ น ฐานของทฤษฎี เรื่ องเล่ า ประวัติ ค วามเป็ น มาของเรื่อ งเล่ า ของทั้ งตะวัน ตกและตะวัน ออก
ประเภทของเรื่องเล่า ความหมาย ลักษณะ และความสาคัญของเรื่องเล่า
Fundamental and history of western and eastern narrative theories, narrative types,
meaning, characteristics, and significance of narration.

FWD 311

การวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Film and Television Drama Criticism)
ความรู้ พื้ น ฐานด้ านสุ น ทรี ย ศาสตร์ ขอบเขต ความหมาย และความส าคั ญ ของการวิ จ ารณ์
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจารณ์ของสานักต่างๆ ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ศิลปะ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์กับบริบททางสังคม นาทฤษฎี
และแนวคิดต่าง ๆ มาฝึกวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
Fundamental aesthetics, scopes, meanings and importance of film and television
drama criticism; various disciplines of theories and concepts used in film and television drama
criticism; relationships between motion pictures and social context; application of appropriate
theories and concepts to film and television drama criticism.
FWD 421

การสัมมนาการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
3(1-4-4)
(Seminar in Film Screenplay Writing and Television Drama Script Writing)
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
ในปัจจุบัน และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนฝึกหัดให้
รู้จักวิธีการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
Analysis and exchance opinions on present film and television drama problems
and proposing solutions to enhance knowledge, ideas and experiences, as well as analysis with
problem-solving methods.
FWD 422

การวิเคราะห์บทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Film and Television Drama Script Analysis)
หลักการวิเคราะห์บทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ โดยเน้นการวิเคราะห์โครงเรื่อง โครงสร้าง
ตัวละคร และการพัฒนาตัวละคร
Principles analysis of film screenwriting and television drama scriptwriting,
emphasing on analysis of aspects of scriptwriting on films and television episodes, such as,
outline, structure and characters development.

FWD 423

การเขียนบทเพื่องานแอนิเมชัน
3(2-2-5)
(Writing for Animations)
การเขียนบทแอนิเมชัน เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างสรรค์แอนิเมชัน เรียนรู้ความเป็นมาของแอนิเมชัน
เน้นการสร้างโครงเรื่องและพัฒนาตัวละคร ฝึกการเขียนโครงเรื่อง การทาเบรกดาวน์ และเขียนบทภาพ
Animation scriptwriting with storyboard, animation creation process, history,
emphasizing story structure and character development, including writing outline, page
breakdown and storyboarding.
FWD 424

การเขียนบทและกากับเพื่อการผลิตไวรัล
3(1-4-4)
(Script Writing and Directing for Viral)
การสร้างสรรค์ข้อความ ฝึกการเขียนเพื่อนาเสนอและขายงาน เขียนบท วางแผน กากับและถ่ายทา

ไวรัล
Creative message for viral. Practicing writing skill for presentation and pitching.
Writing, planning, directing and shooting viral.
FWD 425

หัวข้อเฉพาะทางการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
(Selected Topics in Screenwriting and Directing for Film and Television Drama)
หัวข้อเกี่ยวกับการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ที่กาลังเป็นที่สนใจในแวด

วงวิชาชีพ
Topics relating in film screenwriting, television drama scriptwriting, film directing
and television drama directing concerning with professionals.

FWD 426

การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
3(1-4-4)
(The Art of Film and Television Drama Creation)
ศิลปะในภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ ทฤษฎีสี องค์ประกอบศิลป์ ส่วนประกอบ
ของการออกแบบสิ่งประกอบฉาก การออกแบบงานสร้าง
Art in motion picture, film and television drama. Color theory, composition,
elements of design, props and production designing.

FWD 432

การเขียนบทและกากับสารคดี
3(1-4-4)
(Script Writing and Directing for Documentary)
รูปแบบภาพยนตร์สารคดีและวิธีการเขียนบทภาพยนตร์สารคดีทุกขั้นตอน ให้นักศึกษานาความคิด
แรงบันดาลใจและการค้นคว้าข้อมูลที่ได้จากเรื่องจริงมาสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดี
Development of documentary films and processes of production, including training
practice to apply real-life ideas and inspiration into documentary films.

