
 

 

 

หลักสูตร Digital Photography 

ภาพรวม 

หลกัสตูรส ำหรับผู้ ต้องกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะกำรถ่ำยภำพด้วยกล้องดิจิตอล โดยเร่ิมศกึษำตัง้แต่กำรท ำงำน

ของอปุกรณ์ต่ำงๆของกล้องดิจิตอล และอปุกรณ์ต่อพ่วง กำรศกึษำเทคนิคกำรถ่ำยภำพชนิดต่ำงๆ ทัง้

ถ่ำยภำพสินค้ำเพื่อกำรโฆษณำ, กำรจดัแสง, ถ่ำยภำพนำงแบบมืออำชีพ ศกึษำอำรมณ์ที่ได้รับจำกมมุ

กล้องและกำรจดัองค์ประกอบภำพแบบต่ำงๆ รวมไปถึงกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำง

กนั จนถึงกำรตกแต่งภำพด้วยระบบดิจิตอล แก้ไขข้อผิดพลำด พร้อมน ำเข้ำสูร่ะบบกำรอดั และพิมพ์ภำพ

ด้วยระบบดิจิตอล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 14 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมที่ใช้ ผู้ เรียนต้องมีกล้องส ำหรับใช้ในประกอบกำรเรียน ซึง่อำจจะเป็น กล้อง Manual หรือ 

Digital ก็ได้ 

เหมาะส าหรับ ผู้ ต้องกำรศึกษำด้ำนกำรถ่ำยภำพ หรือ ต้องกำรใช้กล้องดิจิตอลให้ได้ประสิทธิภำพสงูสดุ 

วิทยากร อำจำรย์ ชยัชนะ เฮงนิรันดร์ 

ประวัติ 

- มีประสบกำรณ์กำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวให้กบัแบรนด์ดงัมำกมำย 

เช่น Yamaha, Dtac, Fuji, Palace, Kubota, Singha, Malee, สวนสยำม, Luxellence center,  

ขนตำบอกต่อ, Waki และอื่นๆ อีกมำกมำย 

- มีประสบกำรณ์กำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวในต่ำงประเทศ 

เช่น UNIDO-Austria, Fuji-ลำว, Waki-ฟิลิปปินส์, Waki-มำเลเซีย, Wedding Photo-มำเลเซีย 

 



 

 

ด้านวิทยากร 

- เป็นอำจำรย์พิเศษด้ำน Multimedia ให้กบัมหำวิทยำลยัต่ำงๆ 

เช่น ม.จฬุำลงกรณ์, ม.รำชมงคล ธัญบรีุ, วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม, วิทยำลยัเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์  

ค่าเรียน รำคำ 6,800 บำท  รำคำสทุธิ ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

*** เฉพำะนกัเรียนเก่ำของสถำบนัลดเหลือ 5,800 บำท 

 

วิธีการช าระเงนิ  

1. ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 1สปัดำห์ 

2. โอนเงินเข้ำบญัชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  

เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  

(กรุณำสง่รำยละเอียดกำรช ำระเงินผ่ำน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั"  

4. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสำขำ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง  

โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่า

อบรม 

 



 

 

Digital Photography 

ครัง้ท่ี 1 ท าความรู้จักเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอลท าความรู้จักเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอล 

• กำรเลือกซือ้กล้องดิจิตอล 

• อปุกรณ์พืน้ฐำนของกล้องดิจิตอล ,อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ เช่น Flash , Motor drive, ขำตัง้

กล้อง 

• ท ำควำมเข้ำใจกบั Lens และ Filter แต่ชนิด 

• รู้จกักบัประเภทของสื่อบนัทึกข้อมลูแต่ละประเภทศึกษำข้อดีข้อเสีย 

• กำรจดัองค์ประกอบของภำพ , กำรเลือกมมุกล้อง 

• กำรก ำหนดค่ำ White Balance, Histograms, and ISO parameters. 

• กำรท ำงำนของ Mode ต่ำงๆ ของกล้องดิจิตอล 

• กำร Focus ภำพ และกำรท ำงำนของระบบ Auto Focus,กำรวดัแสง และกำรตัง้ Shutter 

Speed 

• กำรสื่อสำรด้วยภำพถ่ำย 

• ศกึษำภำคทฤษฎีในห้อง Lecture 

ครัง้ท่ี 2 การถ่ายภาพหุ่นน่ิงใน Studio และการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาสินค้า ( Product Shot , 

Close up , Extra Close up )การถ่ายภาพหุ่นน่ิงใน Studio และการถ่ายภาพเพื่อการ

โฆษณาสินค้า ( Product Shot , Close up , Extra Close up ) 

• กำรจดัแสงเพื่อกำรถ่ำยภำพหุ่นนิ่ง แบบต่ำงๆ , Depth of Field ( กำรปรับระยะชดัตืน้ 

ชดัลกึ ) 

• Close Up อย่ำงไร ให้ได้ควำมหมำย , เทคนิคกำร Paint แสง ด้วย Shutter B 

• ทดลองถ่ำยภำพหุ่นนิ่ง ใน Studio ภำยในสถำบนั 



 

 

ครัง้ท่ี 3 การจัดแสงและการถ่ายภาพ บุคคล แบบต่างๆการจัดแสงและการถ่ายภาพ บุคคล แบบ

ต่างๆ 

• กำรถ่ำยภำพบคุคล Candid shots, Portraits, และ Environmental shots 

• กำรจดัแสงเพื่อกำรถ่ำยภำพคน 

• กำรถ่ำยถอดอำรมณ์ของบคุคลในงำนภำพถ่ำย 

• กำรจดัองค์ประกอบของอปุกรณ์ประกอบฉำก 

* ทดลองถ่ำยภำพนำงแบบ ใน Studio ภำยในสถำบนั 

ครัง้ท่ี 4 การถ่ายภาพ Outdoor , การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม, การถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหว และ

การถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพ Outdoor , การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม, การถ่ายภาพ

วัตถุเคลื่อนไหว และการถ่ายภาพกลางคืน 

• เทคนิคกำรเลือกมมุกล้องในกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่ 

• กำรเลือกใช้ภำพถ่ำยในงำนโฆษณำ 

• กำรจบัภำพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง ( ภำพถ่ำยกีฬำ ) 

• กำรถ่ำยภำพให้วตัถหุยุดนิ่งแต่ Background เคลื่อนไหว 

• กำรถ่ำยภำพงำนสถำปัตยกรรม  , กำรถ่ำยภำพด้วย Shutter B เพื่อกำรถ่ำยภำพยำม

รำตรี 

• เทคนิคของ Filter และเทคนิคด้วยกำร Zoom , กำรถ่ำยภำพแบบ 360 องศำ ( 

Panorama ) 

* ทดลองถ่ำยภำพนอกสถำนที่ เช่น สวนสำธำรณะ, สวนสตัว์ 

***Course Outline อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของนกัเรียนในคอร์สนัน้ๆ โดยมิต้องแจ้งให้

ทรำบลว่งหน้ำ 

 


