
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ :  2302 2009            ชื่อวิชำ : การถ่ายภาพดิจิตอล                  จ ำนวน : 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง 

หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ชศบ.3 การออกแบบ    
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite) : การถ่ายภาพดิจิตอล 
ภำคเรียนที่ (Semester) : 2/2561   วัน-เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) : พุธ 08.20 – 11.20 น. 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร   โพธาชัย  ที่ท ำงำน (Office) :วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390    อีเมล์ (E-Mail) : karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : การถ่ายภาพ (Photography) ผู้แต่ง/ผู้แปล : ณฐกรสงคราม 
แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference) :  www.google.com  www.pinterest.com ห้องสมุดของแผนกการออกแบบ  ห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นิตยสารต่างๆ บทความ สูจิบัตรเก่ียวกับการแสดงงานถ่ายภาพ ฯลฯ 
 
จุดประสงค์รำยวิชำ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิตอล  
2. มีทักษะในการถ่ายภาพดิจิตอล  
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  

สมรรถณะรำยวิชำ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ประเภทและหลักการท างานของกล้อง อุปกรณ์เสริม 

และการดูแลรักษากล้อง  
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ  
3. ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา และหลักการถ่ายภาพดิจิตอล ประเภทและหลักการ

ท างาน ของกล้อง เลนส์ ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริมและการดูแลรักษากล้อง  หลักการจัดองค์ประกอบในการ
ถ่ายภาพ ถ่ายภาพบุคคล ทิวทัศน์ สัตว์ ส่ิงของ ด้วยแสงธรรมชาติ แสงประดิษฐ์ ไฟสตูดิโอพื้นฐาน การจัดการ
ถ่ายภาพ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และมีกิจนิสัยท่ีดีในการถ่ายภาพ   
 

สมรรถนะ (Competency) 

ควำมรู้  
1. นักเรียนมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเภทและหลักการท างาน

ของกล้อง อุปกรณ์เสริม และการดูแลรักษากล้อง 
2. นักเรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ  

ทักษะ 
1. ให้มีทักษะในการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
2.   นักเรียนสามารถน าทักษะการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มาประยุกต์ใช้กับงานการ
ออกแบบได้ 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
http://www.google.com/
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คุณธรรม 
1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ  
2. ความซื่อสัตย์ - ความสนใจใฝ่รู้ - ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 

 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
1.  ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้อย่างเหมาะสม 
2.  ผู้เรียนสามารถถ่ายภาพดิจิตอลได้อย่างถูกต้องตามหลักการเบ้ืองต้นของการสร้างงานศิลปะได้ 

 3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาท่ีระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน    100% 

   1.  เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤติ   20% 
2.  การสืบค้นและรายงานกลุ่ม  (สัปดาห์ 16-17)     20% 
3.  เก็บสะสมระหว่างเรียน     40% 
4.  การสอบประมวลความรู้     20% 

 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)  
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยาย / ปฏิบัติการสร้างผลงานและให้นักศึกษาท าการค้นคว้าจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 

2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีน 
 3.  มอบหมายงานให้นักเรียนวิเคราะห์ผลงานสร้างของตนเอง  (ปฏิบัติงานจริง) 
 4.  ให้นักเรียนน าเสนอประโยชน์จากการสร้างผลงานจิตรกรรม 
 5. การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่ง Power point และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยาย 
 6. ทุกสัปดาห์ท่ีเรียนนักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นชิ้นงาน 
 
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับงานสาขาวิชาอื่นๆ           
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และสามารถน ามาใช้ได้จริง พร้อมท้ังแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 5 คน             
ท ารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของเอกสารกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ โดยมีแบบ
บันทึกความก้าวหน้าของงานท่ีท าทุกครั้ง (ส่ังงานสัปดาห์ท่ี 5 ก าหนดส่งสัปดาห์ท่ี 15 และน าเสนอผลงาน
สัปดาห์ท่ี 16-17) 
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เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช ้

75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 

65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนขั้นต่ ำ 

 
รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : การถ่ายภาพดิจิตอล   18 ครั้ง 54 ชั่วโมง 

ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและกระบวนกำร

สอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมินผล สมรรถนะของผู้เรียน 

1-2 ประวิติความ
เป็นมาของการ
ถ่ายภาพ 

ฟังครูแนะน าการเรียน 
และบรรยายถึงภาพรวม
เก่ียวกับประวิติความ
เป็นมาของการถ่ายภาพ 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมทาง
อินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด 

3-4 หลักการถ่ายภาพ
ดิจิตอล 
 

ฟังครูแนะน าการเรียน 
และบรรยายหลักการ
ถ่ายภาพดิจิตอล 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, ประเมิน
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติการทดลองสร้าง
งานการถ่ายภาพดิจิตอล 

5-6 ประเภทและ
หลักการท างาน 
ของกล้อง  การ
ดูแลรักษากล้อง   

ฟังครูแนะน าเรื่องของ
ประเภทและหลักการ
ท างาน ของกล้อง   

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต/ห้องสมุด 

7-8 ประเภทและ
หลักการท างาน 
ของ เลนส์  
ส่วนประกอบ  
อุปกรณ์เสริม  

ฟังครูแนะน าเรื่องของ
ประเภทและหลักการ
ท างาน ของ เลนส์  
ส่วนประกอบ  
อุปกรณ์เสริม 

 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต/ห้องสมุด 

11-12 หลักการจัด
องค์ประกอบใน
การถ่ายภาพ   

-ฟังครูแนะน าเรื่องของ
หลักการจัดองค์ประกอบ
ในการถ่ายภาพ   

-ฟังครูแนะน า /สรุปผล
การปฏิบัติงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติการสร้างงานถ่าย
ภพดิจิตอล 
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13-14 การถ่ายภาพ
บุคคล ด้วยแสง
ธรรมชาติ  แสง
ประดิษฐ์  ไฟ
สตูดิโอพ้ืนฐาน   

-ฟังครูแนะน าการ
ถ่ายภาพบุคคล ด้วยแสง
ธรรมชาติ  แสงประดิษฐ์  
ไฟสตูดิโอพ้ืนฐาน   

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติการสร้างงาน 

การถ่ายภาพบุคคล ด้วย
แสงธรรมชาติ  แสง
ประดิษฐ์  ไฟสตูดิโอ
พ้ืนฐาน   

15 การถ่ายภาพ 
ทิวทศัน์  

-ฟังครูแนะน าการสร้าง
งาน/แนะน าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติการสร้างงาน 

การถ่ายภาพ ทิวทศัน์ 

16 การถ่ายภาพ สัตว์  
สิ่งของ  ด้วยแสง
ธรรมชาติ  แสง
ประดิษฐ์  ไฟ
สตูดิโอพ้ืนฐาน   

-ฟังครูแนะน าการสร้าง
งาน/แนะน าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติการสร้างงาน 

การถ่ายภาพ สัตว์  
สิ่งของ  ด้วยแสง
ธรรมชาติ  แสงประดิษฐ์  
ไฟสตูดิโอพ้ืนฐาน   

17 การจัดการ
ถ่ายภาพ ด้วย
โปรแกรม
ส าเร็จรูป   

-ฟังครูแนะน าการสร้าง
งาน/แนะน าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ปฏิบัติการสร้างงาน 

การจัดการถ่ายภาพ 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   

18. สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

(Test 
Eamination) 

   ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

นักเรียนสอบผ่านตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 

 

หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวิชา : การถ่ายภาพดิจิตอล ในช่องกิจกรรม และกระบวน การจัดการ

เรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและ

แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวน การท างานให้ส าเร็จ 
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 


