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หน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภท บทบาทของ
ภาพยนตร์หลักการสร้างภาพยนตร์ด้วยหลัก 3P ประเภทและคุณสมบัติของ
ไฟล์วีดีโอ อุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์ เทคนิคการใช้ภาพส่ือความหมาย
ซอฟต์แวร์ในการตัดต่อเสียงและซอฟต์แวร์ในการผลิตภาพยนตร์ 

 ปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์โดยการถ่ายภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง 
การตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ และส่งออกในรูปของแฟ้มวิดีทัศน์   

 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ่รู้ ให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่มในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู ้
1. สามารถอธิบายความหมาย ประเภท บทบาทของภาพยนตร์ หลักการสร้างภาพยนตร์
ด้วยหลัก 3P  อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์ เทคนิคการใช้ภาพส่ือความหมายได้ 

2. สามารถเขียนเค้าโครงเรื่อง การล าดับภาพ และบทบาทภาพยนตร์ได้ 

3. สามารถอธิบายขนาดภาพและมุมกล้องได้ 

4. สามารถอธิบายส่วนประกอบและการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ได้ 

5. สามารถใช้งานโปรแกรมในการสร้างสื่อภาพยนตร์ได้ 

  

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู ้
หน่วยท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

1 เริ่มต้นกับภาพยนตร์ 2 

2 หลักการผลิตภาพยนตร์ 8 

3 เริ่มต้นกับงานวิดีโอ 2 

4 เริ่มต้นกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 4 

สอบกลางภาค 2 

5 เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 2 

6 การสร้างข้อความ 2 

7 การแทรกส่ือมัลติมีเดีย 2 

8 การใส่เอฟเฟกต์ให้กับวิดีโอ 10 

สอบปลายภาค (โปรเจค) 2 

รวม 40 

เกณฑ์การให้คะแนน 70 : 30 

งานที่มอบหมาย คะแนน 

1. โครงเร่ืองภาพยนตร์ 15 

2. การล าดับภาพ (Story Board) 15 

3. สอบกลางภาค 20 

4. คะแนนสมุดงาน 10 

5. คะแนนการเข้าเรียน 10 

6. สอบปลายภาค (โปรเจค) 30 
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หัวข้อในการเรียนรู ้

1. ความหมายของภาพยนตร์ 

2. ประวัติของภาพยนตร์ 

3. ประโยชน์ของภาพยนตร์ 

4. บทบาทของภาพยนตร์ที่มีต่อการศึกษา 

5. ประเภทของภาพยนตร์ 
 

ภาพยนตร์
หมายถึงอะไร 

? 

? 

? 

? 

1. ความหมายของภาพยนตร์ 

 ภาพยนตร์ หรือ หนัง คือ กระบวนการบันทึกภาพด้วย
ฟิล์ม แล้วน าออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบน
ฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายท าแล้วเป็นเพียง
ภาพนิ่งจ านวนมาก ที่มีอิริยาบถหรือแสดงอาการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ ตามเรื่องราวที่
ได้รับการถ่ายท าและตัดต่อมา 
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2. ประวัติของภาพยนตร์ 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=p5yvCG8MN4I 

ภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก  
"Arrival of a Train at La Ciotat"  

ออกฉายท่ีกรุงปารีส มีความยาว  
50 วินาที ฉายในปี 2438 

ที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk 

https://www.youtube.com/watch?v=p5yvCG8MN4I
https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk
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3. ประโยชน์ของภาพยนตร์ 

1. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว 

  เพราะการไปดูภาพยนตร์จะ
สามารถสร้างช่วงเวลาที่ครอบครัวได้
ผ่อนคลายและใช้เวลาร่วมกัน ได้พูดคุย
กัน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้นได้ 

 

 

 

3. ประโยชน์ของภาพยนตร์ 

2. ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 

 การดูภาพยนตร์ถือเป็นการ
เรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง  ซึ่ งเราสามารถ
เรียนรู้การใช้ภาษา วัฒนธรรม และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  

 

 

 

3. ประโยชน์ของภาพยนตร์ 

3. สร้างแรงบันดาลใจ 

 ภาพยนตร์หลายๆ เ ร่ือง ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับ ผู้ชม และมีหลายๆ เ ร่ืองที่
สอดแทรกสาระ และข้อคิดดีๆ 
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3. ประโยชน์ของภาพยนตร์ 

4. เป็นกิจกรรมในการใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค ์

 การดูภาพยนตร์ถือเป็นกิจกรรม
ที่ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถ
เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน 
การดูภาพยนตร์ไม่ใช่เร่ืองไร้สาระ หากมี
การคิดวิเคราะห์สาระที่ได้จากภาพยนตร์ 
และใช้เวลาที่เหมาะสมในการรับชม 

 

 

 

3. ประโยชน์ของภาพยนตร์ 

5. สร้างความสนุกสนาน ลดความตึง
เครียด 

 การชมภาพยนตร์นั้น คือ การ
ได้รับความบันเทิง ความสนุกสนาน และ
การดูหนังนั้นยังช่วยลดและผ่อนคลาย
ความตึงเครียดได้เป็นอย่างด ี

 

 

 

4. บทบาทของภาพยนตร์ที่มีต่อการศึกษา 

 ด้วยคุณลักษณะของภาพยนตร์ ที่สามารถท าให้ผู้ชม
เกิดความเข้าใจเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง ภาพยนตร์จึงถูก
น ามาใช้เพื่อกิจการทางการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
รูปการใช้ส าหรับการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรโดยตรง  
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4. บทบาทของภาพยนตร์ที่มีต่อการศึกษา 

 การใช้ภาพยนตร์ส าหรับการศึกษาทั่วไป เช่น  
  - เร่ืองราวจากวรรณคดี วรรณกรรม หรือเร่ืองประวัติศาสตร์  
  - อัตชีวประวัติของผู้มีช่ือเสียงที่เคยท าคุณประโยชน์แก่สังคม  
  - การศึกษาค้นคว้าทดลองที่เป็นประโยชน์  
  - การใช้ภาษา และการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
  - การสะท้อนให้เห็นปัญหาของบุคคลและสังคมทั้งด้านจิตวิทยา คุณธรรม
จริยธรรม  
  - เร่ืองราวเกี่ยวกับความรู้แต่ละสาขาโดยตรงเช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พลังงานทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
 

5. ประเภทของภาพยนตร์ 

 ประเภทของภาพยนตร์มักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามส่วนประกอบ
ของภาพยนตร์หลักๆ สามอย่าง ได้แก่ ฉาก, อารมณ์, และรูปแบบ ฉาก โดยที่
ภาพยนตร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ได้แก่ 

6.Horror 
7.Romance 
8.Musical 
9.War 
10.Family 

1. Action 
2. Adventure 
3. Animation 
4. Comedy 
5. Fantasy 

1. ประเภทภาพยนตร์ บู๊ (Action) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะมีฉากต่อสู้ การไล่ล่า ไล่ยิง 
ระเบิดเป็นจุดขาย รวมถึงมีฉาก
ต่อสู้ ซึ่ งบางทีอาจจะมีความ
เหนือจริงอยู่ด้วย  

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=88qD52fpUfk 

http://www.youtube.com/watch?v=88qD52fpUfk
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2. ประเภทภาพยนตร์ ผจญภัย (Adventure) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นแนวผจญภัยเข้าป่า ล่า
ขุมทรัพย์ เจออุปสรรคมากมาย 
รวมถึงต้องมีการแก้สถานการณ์
ต่างๆ ซึ่ ง เหมาะส าหรับคนที่
ชอบความท้าทาย 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=bQBduNpxRR8 

3. ประเภทภาพยนตร์ การ์ตูน (Animation) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นแนวการ์ตูนซึ่งมีทั้ง 2 มิต ิ
และ  3  มิ ติ  เ หม าะส า ห รับ
เยาวชน สร้างจินตนาการและ
แนวคิดที่สร้างสรรค์และความ
เพลิดเพลิน 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Tz1TDt-wg_o 

4. ประเภทภาพยนตร์ ตลก (Comedy) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะ เ ป็นแนวตลก เบาสมอง 
เหมาะไว้ส าหรับดูผ่อยคลาย
ความเครียด ไม่ต้องคิดอะไรมาก 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Cau8FPKt-W0 

https://www.youtube.com/watch?v=bQBduNpxRR8
https://www.youtube.com/watch?v=Tz1TDt-wg_o
https://www.youtube.com/watch?v=Cau8FPKt-W0
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5. ประเภทภาพยนตร์ เทพนิยาย (Fantasy) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเ ป็นแนวจินตนาการ ที่ มี
ความเหนือจริง ไม่ ว่าจะเป็น
เ ร่ืองราวเกี่ ยวกับ เวทมนตร์ 
คาถา หรือว่าสัตว์ในต านาน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เด็ กๆจะชอบหนั ง
ประเภทนี้ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UkOsL0YLQ-g 

6. ประเภทภาพยนตร์ สยองขวัญ (Horror) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ มี
การฆ่าฟันกันจนน่ากลัวเลือด
สาด อวัยวะกระจาย แบบไม่มี
การเซนเซอร์ ซึ่งไม่เหมาะกับ
เยาวชน 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xKJmEC5ieOk 

7. ประเภทภาพยนตร์ รัก (Romance) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นแนวรักโรแมนติก เหมาะ
ส าหรับคนที่ก าลังมีความรัก ท า
ใ ห้ดูแ ล้วมีความสุข อาจจะ
ผสมๆความตลกลงไปในหนัง
ด้วยก็ได ้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0b3nHR8rNC4 

https://www.youtube.com/watch?v=UkOsL0YLQ-g
https://www.youtube.com/watch?v=xKJmEC5ieOk
https://www.youtube.com/watch?v=0b3nHR8rNC4
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8. ประเภทภาพยนตร์ เพลง (Musical) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นแนวเพลง โดยจะด าเนิน
เร่ืองราวต่างๆ ด้วยการร้องเพลง 
ท่าทาง ลีลา ถ่ายทอดเพื่อให้
ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ในการแสดง 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uUhOzf0KQXU 

9. ประเภทภาพยนตร์ สงคราม (War) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นแนวเกี่ยวกับสงคราม ที่
ส่วนใหญ่จะท าออกมาจากเร่ือง
จริง เน้นการถ่ายท าที่ค่อนข้าง
อลังการ ไม่ว่าจะเป็นสงครามยุค
เก่าหรือยุคใหม่ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7bAr3tuTKd8 

10. ประเภทภาพยนตร์ ครอบครัว (Family) 

 ภาพยนตร์ ประเภทนี้ 
จะเป็นแนวครอบครัว เกี่ยวกับ
ความรักในครอบครัว ท าให้ดู
แล้วรู้สึกอบอุ่น ดูได้ทุกคนใน
ครอบครัว 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=wRZ4BzLkXeI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uUhOzf0KQXU
https://www.youtube.com/watch?v=7bAr3tuTKd8
https://www.youtube.com/watch?v=wRZ4BzLkXeI


รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ รหัสวิชา ง30253 

โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 11 

1. ภาพยนตร์มีความหมายว่าอย่างไร ? 

2. จงอธิบายประวัติของภาพยนตร์มาให้เข้าใจพอสังเขป ? 

3. จงบอกประโยชน์ของภาพยนตร์ที่นักเรียนคิดว่าส าคัญที่สุด 

    มาอย่างน้อย 3 ข้อ ? 

4. นักเรียนคิดว่าบทบาทของภาพยนตร์ที่มีต่อการศึกษาเป็นอย่างไรจงอธิบาย 

    มาให้เข้าใจพอสังเขป ? 

5. นักเรียนมีความสนใจในภาพยนตร์ประเภทใด เพราะอะไร จงอธิบาย ? 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 


