
โครงการฝกอบรมเชงิปฏบิัติการ 
หลักสูตรเทคนิคการถายภาพและการตกแตงภาพดิจิทัลแบบมอือาชีพ 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2551 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
--------------------- 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีการถายภาพดิจิทัลมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตภาพ
โดยใชกลองฟลม มาสูการใชกลองดิจิทัล  ที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการถายภาพและการตกแตงภาพ ดวย
ราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณที่ใชรวมกับกลองดิจิทัล อีกหลายประเภท ทําใหมีผูนิยมใชกลอง
ถายภาพกันอยางแพรหลาย     
 
 ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีการถายภาพดิจิทัลไปใชประโยชนในการใช
ภาพถายในการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียน   ตลอดจนการผลิตสื่อในการถายทอดเทคโนโลยี  และ
การนําไปใชในการสรางเว็บไซททางการศึกษา  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู ไดอยางดีย่ิง    แตเนื่องจาก
ยังมีครู อาจารย  ผูผลิตส่ือและผูที่เกี่ยวของยังมีความสามารถในการใชกลองดิจิทัลถายภาพและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการตกแตงภาพไดยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ    
 
 เนื่องดวยเหตผุลดังกลาว ภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  
ซึ่งมีความพรอมทางดานอุปกรณคอมพวิเตอรและบุคลากรทีจ่ะใหบรกิารทางวิชาการแกชุมชนไดเปนอยางดี  จึง
มีความเห็นวาควรมกีารจัดการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการในหลักสูตรดังกลาวสําหรับคร ูอาจารย และบุคลากร
ทางการศกึษาในระดับตางๆ ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติใหสามารถนําไปใชงานไดอยางดี 
 
2. วตัถุประสงคในการฝกอบรม 
 1. เพื่อใหผูอบรมมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับการใชกลองดิจิทัลและอุปกรณประกอบไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อใหผูอบรมมีทักษะ และความสามารถในการถายภาพและการตกแตงภาพดวยกลองดิจิทัลเพื่อใช
ในการผลิตสื่อ เพ่ือการนําเสนอ และการเผยแพรประชาสมัพันธได 

3. เพื่อเปนการบริการทางดานวิชาการ และเผยแพรความรูแกบุคลากรทางการศกึษา ตลอดจนผูสนใจ 
ทั่วไป 
3. รูปแบบการฝกอบรม 
 ประกอบดวยการบรรยาย  การสาธิต การนําเสนองาน  การอภิปราย และการฝกปฏบัติการใชกลอง 



ดิจิทัลเพื่อการผลิตส่ือ 
 
4.  คุณสมบัตขิองผูเขารับการฝกอบรม    
 - ผูเขารับการอบรม เปนครู – อาจารย,   นักเทคโนโลยกีารศึกษา , นิสิตนักศึกษา , ผูปฏิบัติการดาน IT 
ทั้ง หนวยงานของรัฐและเอกชน  หรือผูสนใจทัว่ไป   จาํนวน 30 คน 
 - ผูเขารับการฝกอบรมควรมกีลองดจิิทัลทีนํ่ามาใชในการฝกปฏิบัติถายภาพได 
  
5. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

รุนท่ี 1 ระหวางวันที่  22 – 24 เมษายน 2551     เวลา 9.00 – 16.00 น 
 
6.  สถานท่ีฝกอบรม 
 หองปฏิบัติการโทรทัศน   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
7.  หัวขอฝกอบรม 

-กระบวนการผลิตภาพถายดจิิทัล 
-กลองถายภาพดิจิทลัและอปุกรณ 
-เทคนิคการถายภาพดวยกลองดิจิทัล 
- เทคนิคการถายภาพเฉพาะอยางและการถายภาพในหองสตูดิโอ 
- การตกแตงภาพและเทคนิคพิเศษในการตกแตงภาพบุคคลดวยโปรแกรม Photoshop  
-การใชภาพถายในการผลิตสือ่ และการประชาสัมพันธ 
 

8. วิทยากรฝกอบรม 
 1. ดร.ณรงค  สมพงษ     วิทยากร 
 2. อาจารยสงคราม  โพธิ์วิไล    วิทยากร 
 3. น.ต.ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ ์    ผูชวยวทิยากร 
 4. ดร.ไพฑรูย  ศรีฟา     ผูชวยวทิยากร 
 5. ผศ.จงกล  แกนเพิ่ม     ผูชวยวทิยากร 
 6. นิสิตปรญิญาโท- เอกสาขาเทคโนโลยกีารศึกษา    ผูชวยวทิยากร 
9.  การลงทะเบียน 
 -ผูเขารับการฝกอบรม  เสยีคาลงทะเบยีนในการเขารับการฝกอบรม คนละ 3,500 บาท โดยผูอบรม
สามารถเบกิคาลงทะเบยีนไดตามระเบยีบราชการ 



 -ผูที่สนใจสงแบบลงทะเบยีนไปยังภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 02-5797142 ตอ 0  แฟกซ 02-9428673 
อยางชา 1 สัปดาห กอนการฝกอบรม 
 

10.  การประเมินผล และการตดิตามผล 
 -สังเกตการณระหวางการฝกอบรม 
 -แบบสอบถามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
 -ผูผานการประเมินฯ จะไดรบัวุฒิบัตร จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -ผูเขาอบรมมคีวามรู ความเขาใจในกระบวนการผลิตภาพถายดิจิทลั 
 -ผูเขาอบรมเกดิทักษะ และสามารถผลิตภาพถายดิจิทลั 
 -ผูเขารับการอบรมสามารถใชกลองดจิิทัลและโปรแกรมตกแตงภาพเพือ่ประกอบอาชีพได 
 



ตารางการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรเทคนิคการถายภาพและการตกแตงภาพดิจิทัลแบบมอือาชีพ 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2551 
ณ หองทีวีสตูดิโอ และ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

วันที ่ เวลา กจิกรรม 
22 เมย. 2551 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

 9.00-9.15 น. 
9.15-10.30 น. 
10.30-10.45 น. 
10.45-12.00 น. 

พิธีเปดการสัมมนา 
- กระบวนการผลิตภาพถายดิจิทัล 
รับประทานอาหารวาง 
-กลองถายภาพดิจิทัลและอุปกรณ 
- การทํางานของกลองดิจิทัล  
- เทคนิคการใชกลองถายภาพ 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-14.30 น. - เทคนิคการถายภาพ (เฉพาะอยาง) 

 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวาง 

 14.45-16.00 น. - ฝกปฏิบัติการใชกลองดิจิทัลและอุปกรณ 
- อภิปราย / พูดคุย / ซักถามปญหา / สรุป 

23 เมย 2551 
 

9.00-10.30 น. 
10.30-10.45 น. 
10.45-12.00 น. 

- เทคนิคการถายภาพในหองสตูดิโอ 
รับประทานอาหารวาง 
- ฝกปฏิบัติการถายภาพในหองสตูดิโอ 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-16.00 น. - ฝกปฏิบัติการถายภาพ นอกสถานที่ 

24 เมย2551 9.00-10.30 น. 
10.30-10.45 น. 
10.45-12.00 น. 

- การตกแตงภาพดวยโปรแกรม Photoshop 
รับประทานอาหารวาง 
- เทคนิคพิเศษในการตกแตงภาพบุคคล 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-14.30 น. - การฝกปฏิบัติตอ 

 14.30-14.45 รับประทานอาหารวาง 

 14.45-16.00 น. - นําเสนอผลงานการถายภาพและตกแตงภาพเปนกลุม 

 16.00-16.15 พิธีมอบวุฒิบัตร / ปดการอบรม 
 



                               ใบสมัครโครงการฝกอบรม 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โทร.02-942-8674,    โทรสาร 02-942-8673,     email: edtechku@hotmail.com 

 

 

 

 

 รุนที ่1 ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2551 

 

 

 

1.ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………………... 

2.เกิดวนัที…่…..…เดือน……………….………….พ.ศ……………….อาย.ุ.……..………ป  ศาสนา………….... 

3.อาชีพ  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจสวนตัว   อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………. 

   ตําแหนง……………………………….……………..……วุฒิการศึกษาสงูสุด……………………………......... 

4.หนวยงานทีสั่งกัด/สถานทีติ่ดตอ.…………………………………………………………………………….……. 

   เลขที…่………หมูที…่..………….ถนน…………..…………………………แขวง/ตําบล……………………..... 

   เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด………………………..รหสัไปรษณีย……………………….... 

   โทรศัพท………………………………..โทรสาร…………….…………………………………………………..... 

   มือถือ……………………………………………………...e-mail………………………………………………... 

5. คาลงทะเบยีน จํานวน 3,500 บาท (รวมคาอาหารกลางวนัและอาหารวาง ไมรวมคาที่พกั) 

-ชําระเงนิโดย  โอนเงินเขาชื่อบัญชี..โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการวิชาการแกสังคม... 

ธนาคารไทยพาณิชย ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขายอยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (บางเขน)  

เลขที่บัญชี   235 - 207920 - 2 

-ออกใบเสร็จในนาม  ชื่อผูอบรม   หนวยงาน หนวยงาน (ชือ่ผูอบรม) ชื่อผูอบรม (หนวยงาน) 

 

6. สงสาํเนาการโอนเงินพรอมใบสมัคร ถึงคุณกิตติพร บุญกอง ที่โทรสารหมายเลข 02-942-8673  

    หรือสงแนบไฟลเอกสารที ่email: edtechku@hotmail.com  (นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันอบรม) 
 

 

  

ลงชื่อ………………………………………………..ผูสมัคร 

     (………………………………………………….) 

วันที่…………./……………/…………. 

 

หลักสูตร เทคนิคการถายภาพและตกแตงภาพดวยกลองดิจทิัลแบบมืออาชีพ 
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