
กาํหนดการสอน 
Course Syllabus 

 
รหสัวชิา : 2307-2007 
ชือ่วชิา : การถายภาพ 1 (Photography 1)  
จํานวน : 2หนวยกิต 6 ช่ัวโมง  

หลกัสตูรการศึกษา (Course status) : ปวช. 1 เทคโนโลยีศิลปกรรม  
ความรูพืน้ฐาน (Pre-requisite) : 2307-2001 ทฤษฎกีารถายภาพ 1 
ภาคเรยีนที(่Semester) : 1/2558     
วนั เวลาที่เรยีน (Class Meeting) : วันจันทร08.20 – 15.20น. 

ชือ่ผูสอน (Instructor) : นางสาวเมทินี  ปญญาฟู   
ทีท่ํางาน (Office) : สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท (Phone) : 083-577-7585     
อีเมล (E-Mail) : maytinee_mays@hotmail.com 

หนังสือเรียน (Text Book) : สมาน เฉตระการ. การถายภาพเบื้องตน. กรุงเทพฯ : หจก.อรุณการพิมพ , 2536 
 ณรงค สมพงษ. หลักการถายรูป.นครปฐม : ศูนยสงเสริมและอบรม 
 การเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน , 2536 

แหลงควาเพิม่เตมิ (Reference) :  

 หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 หองถายภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 หองสมุด แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 www.rpst.mobi 

จดุประสงครายวชิา เพ่ือให 
1. มีทักษะการถายภาพดวยกลองดิจิตอลสะทอนเลนสเดี่ยว (DSLR) 
2. มีทักษะในการจัดองคประกอบภาพถาย 
3. มีทักษะการประเมินคุณภาพผลงาน 
4. มีระเบียบ วินัย กิจนิสัยท่ีดีในการเรียน มีความพยายาม สนใจใฝรู มีจรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา  
ศึกษาเก่ียวกับประวัติการถายภาพระบบดิจิตอล ประเภทของกลองถายภาพระบบดิจิตอล หลักการทํางานของกลองถายภาพระบบดิจิตอล ขอมูลภาพ อุปกรณ

เก็บขอมูล การบันทึกภาพ การติดตั้งและการดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ 

 

 

สมรรถนะ (Competency)  
ความรู- 
ทักษะ 

1. ถายภาพดวยกลองระบบดิจิตอลสะทอนภาพเลนสเดี่ยว (DSLR) 
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2. ประเมินคุณภาพผลงานภาพถาย 

คณุธรรม 
มีระเบียบ วินัย กิจนิสัยท่ีดีในการเรียน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝรู มีจรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั (KPI: Key Performance Indicator)  
1. ผูเรียนแสดงความรูเก่ียวกับการถายภาพดวยกลองระบบดิจิตอลไดอยางเหมาะสม 
2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติการถายภาพดวยกลองระบบดิจิตอลได 
3. ผูเรียนรอยละ 80ผานการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)  
แบงเปน4 สวน      100% 

   1.เจตคติ      20% 
2.  ผลงานปฏิบัติระหวางภาคเรียน     60% 
3.  สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน    20% 

วิธกีารสอน (Instructional Strategies) 
จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ังทางดานรางกายสติปญญา สังคม และอารมณ 

ดังนี้ 
1. บรรยาย และใหผูเรียนทําการคนควาขอมูล องคความรูจากเอกสาร หนังสือ และอินเทอรเน็ต 
2. ฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ กระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล 
3. มอบหมายงานใหผูเรียนวิเคราะหขั้นตอน หลักการ กระบวนการถายภาพระบบดิจิตอลและการประเมินคุณภาพผลงานภาพถาย 
4. ใหผูเรียนนําเสนอความคิดเห็น ปญหา แนวทางพัฒนางานการถายภาพระบบดิจิตอลและการประเมินคุณภาพผลงานภาพถาย 
5. ใชส่ือ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชปฏิบัติงานถายภาพ ประกอบการบรรยาย 
6. ผูเรียนทุกคนตองรักษาระเบียบ วินัย และเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมอบหมายงานใหผูเรยีนคนควา (Work Assignments) 
ใหผูเรียนปฏิบัติงานเก่ียวกับขั้นตอน หลักการ กระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล และการประเมินคุณภาพผลงานภาพถายเพ่ิมเติมจากหนังสือในหองสมุดวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอรเน็ตในหัวขอท่ีศึกษาในแตละสัปดาห และนําเสนอขอมูลพรอมกับสงผลงานที่ปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมนิผล (Assessment) 

ระดบัคะแนน 
ระดบั 

ผลการเรยีน 
ความหมาย  ระดบัคะแนน 

ระดบั 
ผลการเรยีน 

ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดเียีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดมีาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดพีอใช  0 - 49 0 การเรียนไมผาน 

รายละเอียดกาํหนดการสอนชือ่วชิา :การถายภาพ 1 (Photography 1)เรียน 18 คร้ัง 108 ช่ัวโมง 

ที ่ หวัขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สือ่การสอน การประเมนิ 

สมรรถนะ 
ของผูเรยีน 

1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการถายภาพ แนะนําวิธีการเรียน และอธิบายความรู
เบ้ืองตนเก่ียวกับการถายภาพ 

-สไลด
คอมพิวเตอร 
-ใบความรู 

Pre-Test 
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูพ้ืนฐาน  
การตอบคําถาม 
ความพรอมเรียน 

2 การถายภาพเบ้ืองตน อธิบายการถายภาพเบ้ืองตน และทดสอบ
ทักษะการถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลด
คอมพิวเตอร 
-ใบความรู 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู และทักษะการ
ถายภาพ 
ความพรอมเรียน 

3 กลองถายภาพ อธิบายลักษณะของกลองถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลด
คอมพิวเตอร 
-ใบความรู 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู และทักษะ 
กลองถายภาพ 
ความพรอมเรียน 
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4 การเลือกใชกลองอยางเหมาะสม และโหมด

การทํางานของกลอง 
อธิบายการเลือกใชกลองอยางเหมาะสม 
และโหมดการทํางานของกลอง 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลด
คอมพิวเตอร 
-ใบความรู 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะการ
เลือกใชกลองอยางเหมาะสม 
และโหมดการทํางานของ
กลอง 
ความพรอมเรียน 

5 หลักการทํางานของกลองถายภาพ อธิบาย หลักการทํางานของกลองถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลด
คอมพิวเตอร 
-กลองถายภาพ 
-ใบความรู 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ
หลักการทํางานของกลอง
ถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 
ความพรอมเรียน 

6 หลักการทํางานของกลองถายภาพ อธิบาย หลักการทํางานของกลองถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 
-ใบความรู 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ
หลักการทํางานของกลอง
ถายภาพ 
ความพรอมเรียน 

7 การบันทึกภาพและการจัดเก็บบันทึกภาพ อธิบายการบันทึกภาพและการจัดเก็บ
บันทึกภาพพรอมใชงาน 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 
-ใบความรู 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะการ
บันทึกภาพ 
ความพรอมเรียน 

8 ความพรอมในการถายภาพ และการเลือกใช
อุปกรณเสริม 

อธิบายความพรอมในการถายภาพและการ
เลือกใชอุปกรณเสริม 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-รูปภาพ 
-สไลด
คอมพิวเตอร 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะความ
พรอมในการถายภาพและ
การเลือกใชอุปกรณเสริม 
ความพรอมเรียน 

ที ่ หวัขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สือ่การสอน การประเมนิผล 

สมรรถนะ 
ของผูเรยีน 

9 การจัดองคประกอบในการถายภาพอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ 

อธิบาย การจัดองคประกอบในการ
ถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-อุปกรณเสริมตางๆ 
-สไลดคอมพิวเตอร 

ประเมินตามสภาพ
จริง 

ระดับความรูและทักษะ การ
จัดองคประกอบในการ
ถายภาพ 
ความพรอมเรียน 

10 มุมมองการถายภาพ อธิบาย มุมมองการถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-อุปกรณเสริมตางๆ 
-สไลดคอมพิวเตอร 

ประเมินตามสภาพ
จริง 

ระดับความรูและทักษะ 
มุมมองการถายภาพ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 
ความพรอมเรียน 

11 ความไวชัตเตอรและรูรับแสง อธิบายความไวชัตเตอรและรูรับแสง 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-อุปกรณเสริมตางๆ 
-สไลดคอมพิวเตอร 

ประเมินตามสภาพ
จริง 

ระดับความรูและทักษะ 
ความไวชัตเตอรและรูรับ
แสง 
ความพรอมเรียน 

12 การจัดแสงในการถายภาพอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 

อธิบายทิศทางของแสง การจัดแสงในหอง
ถายภาพและนอกสถานท่ี 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลดคอมพิวเตอร 
-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
ทิศทางของแสง 
ความพรอมเรียน 

13 เทคนิคการถายภาพนอกสถานท่ีและการแกไข
ปญหาตามสถานการณ 

อธิบายเทคนิคการถายภาพนอกสถานท่ีและ
การแกไขปญหาตามสถานการณ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลดคอมพิวเตอร 
-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ
เทคนิคการถายภาพนอก
สถานท่ี 
ความพรอมเรียน 

14 เทคนิคการถายภาพนอกสถานท่ีและการแกไข
ปญหาตามสถานการณ 

อธิบายเทคนิคการถายภาพนอกสถานท่ีและ
การแกไขปญหาตามสถานการณ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลดคอมพิวเตอร 
-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ
เทคนิคการถายภาพนอก
สถานท่ี 
ความพรอมเรียน 
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15 เทคนิคการถายภาพในสถานท่ีและการแกไข

ปญหาตามสถานการณ 
อธิบายเทคนิคการถายภาพในสถานท่ีและ
การแกไขปญหาตามสถานการณ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลดคอมพิวเตอร 
-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและเทคนิคการ
ถายภาพในสถานท่ี 
ความพรอมเรียน 

16 เทคนิคการถายภาพในสถานท่ีและการแกไข
ปญหาตามสถานการณ 

อธิบายเทคนิคการถายภาพในสถานท่ีและ
การแกไขปญหาตามสถานการณ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลดคอมพิวเตอร 
-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและเทคนิคการ
ถายภาพในสถานท่ี 
ความพรอมเรียน 
 
 

ที ่ หวัขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สือ่การสอน การประเมนิผล 

สมรรถนะ 
ของผูเรยีน 

17 การถายภาพพิธีการ และออกส่ือ อธิบายการถายภาพพิธีการ และออกส่ือ 
มอบหมายงานใหปฏบัิติ 

-สไลดคอมพิวเตอร 
-รูปภาพ 
-กลองถายภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู 
ความพรอมเรียน 

18 ประมวลเนื้อหาการเรียนการสอน สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน ขอสอบทฤษฎ ี การทดสอบ ระดับความรูเก่ียวกับการ
ถายภาพ 

 
หมายเหต ุ

รายละเอียดกาํหนดการสอน  
ช่ือวิชา :วิชาการถายภาพ 1(Photography 1) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี ้
C (Construction) คือ  ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction) คือ  ผูเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและ 
    แหลงความรูท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรยีนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรยีนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด    

 กระบวนการแกปญหากระบวนการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ 
A (Application) คือ  การจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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รายการตรวจสอบ และอนญุาตใหใช 
 
ควรอนุญาตใหใชสอนได 
ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
                  (นายสุรสิทธ์ิ  ปุสุรินทรคํา) 
       หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
       .................../.........................../.............. 
 
เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
        (นายศรากร บุญปถัมภ) 
        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
        ............./.................../........... 
 
เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
           (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
                       ผูอํานวยการ 
        ............./.................../........... 
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จดัทาํโดย 
 

นางสาวเมทนิ ี ปญญาฟ ู
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