
 

หลักสูตร Digital Photography 

ภาพรวม 

หลกัสตูรส ำหรบัผูต้อ้งกำรเรียนรูด้ำ้นศิลปะกำรถ่ำยภำพดว้ยกลอ้งดิจิตอล โดยเริ่มศกึษำตัง้แต่กำรท ำงำนของ

อปุกรณต่์ำงๆของกลอ้งดิจิตอล และอปุกรณต่์อพ่วง กำรศกึษำเทคนิคกำรถ่ำยภำพชนิดต่ำงๆ ทัง้ถ่ำยภำพสินคำ้

เพื่อกำรโฆษณำ, กำรจดัแสง, ถ่ำยภำพนำงแบบมืออำชีพ ศกึษำอำรมณท์ี่ไดร้บัจำกมมุกลอ้งและกำรจดั

องคป์ระกอบภำพแบบต่ำงๆ รวมไปถึงกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่ในสถำนกำรณท์ี่แตกต่ำงกนั จนถึงกำรตกแต่ง

ภำพดว้ยระบบดิจิตอล แกไ้ขขอ้ผิดพลำด พรอ้มน ำเขำ้สูร่ะบบกำรอดั และพิมพภ์ำพดว้ยระบบดิจิตอล 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน หลกัสตูร 14 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมทีใ่ช้ ผูเ้รียนตอ้งมีกลอ้งส ำหรบัใชใ้นประกอบกำรเรียน ซึ่งอำจจะเป็น กลอ้ง Manual หรือ Digital ก็ได ้

เหมาะส าหรับ ผูต้อ้งกำรศึกษำดำ้นกำรถ่ำยภำพ หรือ ตอ้งกำรใชก้ลอ้งดิจิตอลใหไ้ดป้ระสิทธิภำพสงูสดุ 

วิทยากร อำจำรย ์ชยัชนะ เฮงนิรนัดร ์

ประวัติ 

- มีประสบกำรณก์ำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวใหก้บัแบรนดด์งัมำกมำย เช่น Yamaha, Dtac, Fuji, 

Palace, Kubota, Singha, Malee, สวนสยำม, Luxellence center, ขนตำบอกต่อ, Waki และอื่นๆ อีกมำกมำย 

- มีประสบกำรณก์ำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวในต่ำงประเทศ 

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

ด้านวิทยากร 

- เป็นอำจำรยพ์ิเศษดำ้น Multimedia ใหก้บัมหำวิทยำลยัต่ำงๆ 

เช่น ม.จฬุำลงกรณ,์ ม.รำชมงคล ธัญบรุี, วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม, วิทยำลยัเทคโนโลยีจรลัสนิทวงศ ์ 



Digital Photography 

คร้ังที ่1 ท าความรู้จักเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอลท าความรู้จักเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอล 

• กำรเลือกซือ้กลอ้งดิจิตอล 

• อปุกรณพ์ืน้ฐำนของกลอ้งดิจิตอล ,อปุกรณต่์อพ่วงต่ำงๆ เช่น Flash , Motor drive, ขำตัง้

กลอ้ง 

• ท ำควำมเขำ้ใจกบั Lens และ Filter แต่ชนิด 

• รูจ้กักบัประเภทของสื่อบนัทึกขอ้มลูแต่ละประเภทศึกษำขอ้ดีขอ้เสีย 

• กำรจดัองคป์ระกอบของภำพ , กำรเลือกมมุกลอ้ง 

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

• กำรท ำงำนของ Mode ต่ำงๆ ของกลอ้งดิจิตอล 

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

Speed 

• กำรสื่อสำรดว้ยภำพถ่ำย 

• ศกึษำภำคทฤษฎีในหอ้ง Lecture 

คร้ังที ่2 การถ่ายภาพหุ่นน่ิงใน Studio และการถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณาสินค้า ( Product Shot , 

Close up , Extra Close up )การถ่ายภาพหุ่นน่ิงใน Studio และการถ่ายภาพเพ่ือการ

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

• กำรจดัแสงเพื่อกำรถ่ำยภำพหุ่นนิ่ง แบบต่ำงๆ , Depth of Field ( กำรปรบัระยะชดัตืน้ 

ชดัลกึ ) 

• Close Up อย่ำงไร ใหไ้ดค้วำมหมำย , เทคนิคกำร Paint แสง ดว้ย Shutter B 

• ทดลองถ่ำยภำพหุ่นนิ่ง ใน Studio ภำยในสถำบนั 



คร้ังที ่3 การจัดแสงและการถ่ายภาพ บุคคล แบบต่างๆการจัดแสงและการถ่ายภาพ บุคคล แบบ

ต่างๆ 

• กำรถ่ำยภำพบคุคล Candid shots, Portraits, และ Environmental shots 

• กำรจดัแสงเพื่อกำรถ่ำยภำพคน 

• กำรถ่ำยถอดอำรมณข์องบคุคลในงำนภำพถ่ำย 

• กำรจดัองคป์ระกอบของอปุกรณป์ระกอบฉำก 

* ทดลองถ่ำยภำพนำงแบบ ใน Studio ภำยในสถำบนั 

คร้ังที ่4 การถ่ายภาพ Outdoor , การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม, การถ่ายภาพวัตถุเคล่ือนไหว และ

การถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพ Outdoor , การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม, การถ่ายภาพ

วัตถุเคล่ือนไหว และการถ่ายภาพกลางคืน 

• เทคนิคกำรเลือกมมุกลอ้งในกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่ 

• กำรเลือกใชภ้ำพถ่ำยในงำนโฆษณำ 

• กำรจบัภำพเคลื่อนไหวใหห้ยุดนิ่ง ( ภำพถ่ำยกีฬำ ) 

• กำรถ่ำยภำพใหว้ตัถหุยุดนิ่งแต่ Background เคลื่อนไหว 

• กำรถ่ำยภำพงำนสถำปัตยกรรม  , กำรถ่ำยภำพดว้ย Shutter B เพื่อกำรถ่ำยภำพยำม

รำตรี 

• เทคนิคของ Filter และเทคนิคดว้ยกำร Zoom , กำรถ่ำยภำพแบบ 360 องศำ ( 

Panorama ) 

* ทดลองถ่ำยภำพนอกสถำนที่ เช่น สวนสำธำรณะ, สวนสตัว ์

***Course Outline อำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของนกัเรียนในคอรส์นัน้ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้ 

 


