หลักสูตร Digital Photography
ภาพรวม
หลักสูตรสำหรับผูต้ อ้ งกำรเรียนรูด้ ำ้ นศิลปะกำรถ่ำยภำพด้วยกล้องดิจิตอล

โดยเริ่มศึกษำตัง้ แต่กำรทำงำนของ

อุปกรณ์ต่ำงๆของกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ต่อพ่วง กำรศึกษำเทคนิคกำรถ่ำยภำพชนิดต่ำงๆ ทัง้ ถ่ำยภำพสินค้ำ
เพื่อกำรโฆษณำ,

กำรจัดแสง,

ถ่ำยภำพนำงแบบมืออำชีพ

ศึกษำอำรมณ์ท่ไี ด้รบั จำกมุมกล้องและกำรจัด

องค์ประกอบภำพแบบต่ำงๆ รวมไปถึงกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่ในสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน จนถึงกำรตกแต่ง
ภำพด้วยระบบดิจิตอล แก้ไขข้อผิดพลำด พร้อมนำเข้ำสูร่ ะบบกำรอัด และพิมพ์ภำพด้วยระบบดิจิตอล
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน

หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )

พืน้ ฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมทีใ่ ช้ ผูเ้ รียนต้องมีกล้องสำหรับใช้ในประกอบกำรเรียน ซึ่งอำจจะเป็ น กล้อง Manual หรือ Digital ก็ได้
เหมาะสาหรับ ผูต้ อ้ งกำรศึกษำด้ำนกำรถ่ำยภำพ หรือ ต้องกำรใช้กล้องดิจิตอลให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด
วิทยากร

อำจำรย์ ชัยชนะ เฮงนิรนั ดร์

ประวัติ
- มีประสบกำรณ์กำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวให้กบั แบรนด์ดงั มำกมำย เช่น Yamaha, Dtac, Fuji,
Palace, Kubota, Singha, Malee, สวนสยำม, Luxellence center, ขนตำบอกต่อ, Waki และอื่นๆ อีกมำกมำย
- มีประสบกำรณ์กำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวในต่ำงประเทศ
เช่น UNIDO-Austria, Fuji-ลำว, Waki-ฟิ ลิปปิ นส์, Waki-มำเลเซีย, Wedding Photo-มำเลเซีย
ด้านวิทยากร
- เป็ นอำจำรย์พิเศษด้ำน Multimedia ให้กบั มหำวิทยำลัยต่ำงๆ
เช่น ม.จุฬำลงกรณ์, ม.รำชมงคล ธัญบุรี, วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม, วิทยำลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

Digital Photography
ครั้งที่ 1

ทาความรู้จักเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอลทาความรู้จักเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอล
• กำรเลือกซือ้ กล้องดิจิตอล
• อุปกรณ์พนื ้ ฐำนของกล้องดิจิตอล ,อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ เช่น Flash , Motor drive, ขำตัง้
กล้อง
• ทำควำมเข้ำใจกับ Lens และ Filter แต่ชนิด
• รูจ้ กั กับประเภทของสื่อบันทึกข้อมูลแต่ละประเภทศึกษำข้อดีขอ้ เสีย
• กำรจัดองค์ประกอบของภำพ , กำรเลือกมุมกล้อง
• กำรกำหนดค่ำ White Balance, Histograms, and ISO parameters.
• กำรทำงำนของ Mode ต่ำงๆ ของกล้องดิจิตอล
• กำร Focus ภำพ และกำรทำงำนของระบบ Auto Focus,กำรวัดแสง และกำรตัง้ Shutter
Speed
• กำรสื่อสำรด้วยภำพถ่ำย
• ศึกษำภำคทฤษฎีในห้อง Lecture

ครั้งที่ 2

การถ่ายภาพหุ่นนิ่งใน Studio และการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาสินค้า ( Product Shot ,
Close up , Extra Close up )การถ่ายภาพหุ่นนิ่งใน Studio และการถ่ายภาพเพื่อการ
โฆษณาสินค้า ( Product Shot , Close up , Extra Close up )
• กำรจัดแสงเพื่อกำรถ่ำยภำพหุ่นนิ่ง แบบต่ำงๆ , Depth of Field ( กำรปรับระยะชัดตืน้
ชัดลึก )
• Close Up อย่ำงไร ให้ได้ควำมหมำย , เทคนิคกำร Paint แสง ด้วย Shutter B
• ทดลองถ่ำยภำพหุ่นนิ่ง ใน Studio ภำยในสถำบัน

ครั้งที่ 3

การจัดแสงและการถ่ายภาพ บุคคล แบบต่างๆการจัดแสงและการถ่ายภาพ บุคคล แบบ
ต่างๆ
• กำรถ่ำยภำพบุคคล Candid shots, Portraits, และ Environmental shots
• กำรจัดแสงเพื่อกำรถ่ำยภำพคน
• กำรถ่ำยถอดอำรมณ์ของบุคคลในงำนภำพถ่ำย
• กำรจัดองค์ประกอบของอุปกรณ์ประกอบฉำก
* ทดลองถ่ำยภำพนำงแบบ ใน Studio ภำยในสถำบัน

ครั้งที่ 4

การถ่ายภาพ Outdoor , การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม, การถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหว และ
การถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพ Outdoor , การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม, การถ่ายภาพ
วัตถุเคลื่อนไหว และการถ่ายภาพกลางคืน
• เทคนิคกำรเลือกมุมกล้องในกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่
• กำรเลือกใช้ภำพถ่ำยในงำนโฆษณำ
• กำรจับภำพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง ( ภำพถ่ำยกีฬำ )
• กำรถ่ำยภำพให้วตั ถุหยุดนิ่งแต่ Background เคลื่อนไหว
• กำรถ่ำยภำพงำนสถำปัตยกรรม , กำรถ่ำยภำพด้วย Shutter B เพื่อกำรถ่ำยภำพยำม
รำตรี
• เทคนิคของ Filter และเทคนิคด้วยกำร Zoom , กำรถ่ำยภำพแบบ 360 องศำ (
Panorama )
* ทดลองถ่ำยภำพนอกสถำนที่ เช่น สวนสำธำรณะ, สวนสัตว์

***Course Outline อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของนักเรียนในคอร์สนัน้ ๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ

