วิจยั ชั้นเรี ยน
พัฒนาการด้านศักยภาพการถ่ายภาพของนักศึกษา
ปริ ญญาโทที่เรี ยนวิชา การถ่ายภาพ (พช 512)
(การถ่ายภาพเพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร)

โดย
รองศาสตราจารย์ นคเรศ รังควัต

การวิจยั ชั้นเรี ยน คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจําปี งบประมาณ 2554

บทคัดย่ อ
วิชา พช 512 พัฒนาการด้านศักยภาพการถ่ายภาพของนักศึกษาปริ ญญาโทที่เรี ยนวิชา การถ่ายภาพ (การ
ถ่ายภาพเพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร) การวิจยั ในชั้นเรี ยนทําโดยผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเพื่อลดปัญหา และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนในรู ปแบบ ที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน วิชาโดยจัดการเรี ยนการสอน ในรู ปแบบการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในห้องถ่ายภาพและนอกสถานที่ บรรยาย ศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในห้องถ่ายภาพและนอกสถานที่ และใช้การสอบวัดผลนักศึกษาเป็ นข้อสอบแบบ
อัตนัย และสมุดภาพที่ส่งต้องมีรูปผูถ้ ่ายภาพประกอบอยูห่ น้าปก/ออกแบบภาพที่ส่งอยูใ่ นสมุด PHOTO BOOK ขนาด A4
(SIZE 29.7 x 21 CM) ปกอ่อน (SOFT COVER) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 40 หน้า สมุดภาพที่ส่งต้องแนบ CD – ROM file
ต้นฉบับภาพถ่ายทั้ง 30 ภาพด้วยโดยบรรจุให้อยูภ่ ายในเล่มสมุดภาพที่ส่งและผ่านการให้คะแนนแล้วจะคืนให้กบั นักศึกษา
หลังออกเกรดแล้วเพื่อจะนําไปเป็ นผลงานส่ วนตัว ได้ผลการ วิจยั คือ ค่าเฉลี่ย คะแนนจากแบบประเมิน ระดับความสามารถ
ที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว เป็ น 72.46  14.61 ตามการประเมินแต่ละหัวข้อมีความ ทํา
ให้เห็นผล การพัฒนาได้ตามข้อข้อการประเมินนักศึกษา

ความเป็ นมาของการวิจัย
Bandura (1977) ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory )
อัลเบิร์ต แบนดูร่า เป็ นนักจิตวิทยาชาวแคนนาดาที่คิดค้นทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy
Theory ) ขึ้นมา ซึ่ งเป็ นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปัญญาสังคมแบนดูร่า เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้น
และเปลี่ยนด้วย สิ่ งแวดล้อมอย่างเดียว จะต้องมีปัจจัย 3 ปัจจัยร่ วมด้วย ได้แก่
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ( Personal factor = p )
2. เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม ( Behavior condition = B)
3. เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม ( Environment contion = E)
สิ่ งที่จะกําหนดประสิ ทธิ ภาพของการแสดงออก ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
สภาพการณ์น้ นั นัน่ คือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าตนเองสามารถอย่างไร ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่มี
ความเชื่อตนเองว่ามีความสามารถ จะมีความอดทนอุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอยและจะประสบความสําเร็ จ
องค์ประกอบที่สาํ คัญคือ
1.การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (ในการพัฒนาความสามารถตนเอง มี 4 วิธี)
- ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จ
- การได้เห็นประสบการณ์ผอู้ ื่น
- การใช้คาํ พูดชักจูง
- การกระตุน้ อารมณ์
2.ความคาดหวังผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ ( ขึ้นอยูก่ บั มิติ 3 มิติ )
- มิติระดับความคาดหวัง คือความคาดหวังของบุคคลในการกระทําสิ่ งต่างๆ จะผันแปรตามความยาก
ง่ายของงานที่ทาํ
- มิติความเข็มแข็งของความมัน่ ใจ
- มิติที่เป็ นสากลเป็ นความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และนําไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ที่
คล้ายกัน
ทฤษฎีของท่านแบนดูร่า มีประโยชน์มากับงานวิจยั และการนําไปปฏิบตั ิได้จริ งกับชีวิตประจําวันของ
เรา โดยเฉพาะ คติประจําใจของตนเอง ที่จะรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ถ้าไม่ลองปฏิบตั ิกจ็ ะไม่มีวนั ที่เราจะประสบ
ความสําเร็ จ ถึงแม้เราจะทําได้ไม่ดีในครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปต้องดีกว่าครั้งแรก ขอเป็ นกําลังใจให้ผทู ้ ี่กาํ ลังทําวิจยั และเพื่อน
ท่านกําลังเดินมา ไม่วา่ จะ 2ปี หรื อ 4 ปี ที่จะสําเร็ จการศึกษา ปลายทางของเราก็คือ ว่าที่สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต

การถ่ ายภาพเพือ่ งานส่ งเสริมการเกษตร (พช 512)
ปริ ญญาโท (ส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร)
จํานวนหน่วยกิต 3 (3-0) หน่วยกิต
ผูส้ อน : รองศาสตราจารย์นคเรศ รังควัต
แนวสังเขปวิชา : ศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในห้องถ่ายภาพและนอกสถานที่
เน้นสื่ อสารด้วยภาพ (บรรยาย 2 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์) (16 ครั้ง = สัปดาห์)
ครั้งที่
1

2

3

4

5
6
7
8

9

หัวเรื่อง
บทนํา
 ความรู้พ้นื ฐานในการถ่ายภาพ
- การใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์/ความคิดสร้างสรรค์
- การเลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
- การถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติ
- การถ่ายภาพในสตูดิโอ
 เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง/โฆษณา
- การจัดแสง
- การจัดองค์ประกอบภาพ
 เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ (ทิวทัศน์)
- การจัดองค์ประกอบภาพ
- การสร้างสรรค์ภาพด้วยฟิ ลเตอร์
 เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม้/ภาพสัตว์
- การใช้เทคนิคพิเศษ
 เทคนิคการถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
- การเลือกใช้เลนส์/ฟิ ล์ม
 เทคนิคการถ่ายภาพสารคดีและภาพประกอบข่าว
- อุปกรณ์เสริ มพิเศษที่ช่วยในการถ่ายภาพ
 เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ
- การถ่ายภาพซ้อน
- การใช้แฟลช
- แสงเทียนไฟฉาย
 เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ
- การถ่ายภาพไฟกลางคืน
- การถ่ายภาพแสงจากดวงดาว

หมายเหตุ

ครั้งที่
10

11
12
13
14
15
16

หัวเรื่อง

หมายเหตุ

 ประสมการณ์การถ่ายภาพ
- การถ่ายภาพประกอบนิตยสาร
- การถ่ายภาพประกอบสารคดี
 พื้นฐานดิจิตอล
- เรี ยนรู้การนําภาพถ่ายไปประกอบงานออกแบบ
 การนําภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์
- งานออกแบบประกอบสื่ อต่างๆ / การวิเคราะห์งานออกแบบ
 การตกแต่งภาพถ่าย / COMPUTER GRAPHIC
 ฝึ กภาคปฏิบตั ิ
- ถ่ายภาพในสตูดิโอ
 ส่ งผลงาน
- นําเสนอผลงาน
 สอบปลายภาค

งานสํ าหรับภาคเรียนที่ 2 /2551
1. สมุดภาพส่ วนตัว 1 เล่ม
= 50 คะแนน (PHOTO BOOK)
2. เข้าชั้นเรี ยน
= 10 คะแนน
3. สอบปลายภาค
= 40 คะแนน
รวม
= 100 คะแนน
****************************************************************
สมุดภาพส่ วนตัว ประกอบด้ วย
1. ภาพบุคคล
= 5 ภาพ
2. ภาพทิวทัศน์
= 5 ภาพ
3. ภาพดอกไม้ / ผลผลิตเกษตร
= 5 ภาพ
4. ภาพนิ่ง / งานโฆษณา
= 5 ภาพ
5. ภาพสถาปัตยกรรม
= 5 ภาพ
6. ภาพสารคดี
= 5 ภาพ
รวม
= 30 ภาพ
หมายเหตุ
1. สมุดภาพที่ส่งต้องมีรูปผูถ้ ่ายภาพประกอบอยูห่ น้าปก / ออกแบบ
2. ภาพที่ส่งอยูใ่ นสมุด PHOTO BOOK ขนาด A4 (SIZE 29.7 x 21 CM) ปกอ่อน (SOFT COVER) จํานวนไม่นอ้ ย
กว่า 40 หน้า
3. สมุดภาพที่ส่งต้องแนบ CD – ROM file ต้นฉบับภาพถ่ายทั้ง 30 ภาพด้วย โดยบรรจุให้อยูภ่ ายในเล่ม
4. สมุดภาพที่ส่งและผ่านการให้คะแนนแล้วจะคืนให้กบั นักศึกษาหลังออกเกรดแล้วเพื่อจะนําไปเป็ นผลงานส่ วนตัว

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว
ของนักศึกษาที่เรี ยน การถ่ายภาพเพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร (พช512)
ภาคเรี ยนที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2554
วิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาสาขาส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร ระดับ ปริ ญญาโท ภาคปกติ
และภาคสมทบ ที่เรี ยนวิชา การถ่ายภาพเพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร (พช512) จํานวน 25 คนในระหว่าง
เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554 จากนักศึกษารวม 25 คน
2. เครื่ องมือวิจยั ใช้แบบสอบถามในลักษณะที่ให้กลุ่มที่เรี ยนวิชา การถ่ายภาพเพื่องาน
ส่ งเสริ มการเกษตร (พช512) เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม หลังจากการเรี ยนสิ้ นสุ ด
3. การดําเนินการ
3.1 อาจารย์อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของรู ปแบบ
ของการเรี ยนการถ่ายภาพเพื่องานส่ งเสริ มการเกษตร (พช512)
3.2 ให้นกั ศึกษาทําแบบสอบถามแบบ 5 Scale หลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และเปรี ยบเทียบโดยใช้วิธี T-test
3.4 สรุ ปผลการวิจยั
4. การวัดผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ตรวจแบบสอบถามจากนักศึกษา เพื่อวัดผล
4.1.1 ลงคะแนนตามคุณภาพ โดยจําแนกออกเป็ น 5 ระดับ คือ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว น้อยที่สุด
ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว น้อย
ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว ปานกลาง
ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว มาก
ระดับความสามารถที่เพิม่ ขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว มากที่สุด

4.2 เรี ยบเรี ยงคะแนนทั้งหมด
4.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน
4.4 วิจารณ์ผลการทดลอง
4.5 สรุ ปผลการวิจยั

ผล และวิจารณ์ ผลการทดลอง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมี
ความสามารถด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ได้แก่ เพศและอายุ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 9 คน จากผูท้ ี่เรี ยนทั้งหมด 25 คน พบว่า
เพศ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมี
ความสามารถด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด มีสัดส่ วนการเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 66.70 และเป็ น
เพศหญิงร้อยละ 33.30 ตามลําดับ
อายุ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมี
ความสามารถด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.40
รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี และ อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และร้อยละ 11.10 คือผูท้ ี่มี
อายุระหว่าง 26-30 ปี
ตารางที่ 1 จํา นวนและร้ อ ยละของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ อ งหลัง จากที่ เ รี ย นวิ ช าการ
ถ่ายภาพไปแล้ว คุณมีความสามารถด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ระหว่าง 20-25 ปี
ระหว่าง 26-30 ปี
ระหว่าง 31-40 ปี
ระหว่าง 41-50 ปี
ระหว่าง 51-60 ปี

จํานวน (N = 65)

ร้ อยละ

6
3

66.70
33.30

4
1
0
2
2

44.40
11.10
0.00
22.20
22.20

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระดับความสามารถที่เพิ่มขึน้ ของนักศึกษาหลังจากที่เรียนวิชาการถ่ ายภาพไปแล้ ว คุณมี
ความสามารถด้ านต่ างๆ เพิม่ ขึน้ มากน้ อยเพียงใด
ผูท้ าํ วิจยั นําแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความสามารถที่ เพิ่มขึ้ นของนักศึกษาหลังจากที่ เรี ยนวิชาการ
ถ่ายภาพไปแล้ว คุณมีความสามารถด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด จํานวน 9 คน จาก 25 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมีความสามารถด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยน
ระดับความสามารถ
SD
X
วิชาการถ่ายภาพไปแล้ว
ที่เพิ่มขึ้น
1. ความรู้ พนื้ ฐานในการถ่ ายภาพ
มาก
0.71
3.66
- การใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์/ความคิดสร้างสรรค์
มาก
0.50
3.66
- การเลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ
2. เทคนิคการถ่ ายภาพบุคคล
มาก
0.88
3.55
- การถ่ายภาพด้วยแสง
ปานกลาง
0.71
3.33
- การถ่ายภาพในสตูดิโอ
3. เทคนิคการถ่ ายภาพนิ่ง/โฆษณา
มาก
0.73
3.55
- การจัดแสง
มาก
0.60
3.88
- การจัดองค์ประกอบภาพ
มาก
0.60
3.88
4. เทคนิคการถ่ ายภาพธรรมชาติ (ทิวทัศน์ )
ปานกลาง
0.67
3.22
- การจัดองค์ประกอบภาพ
- การสร้างสรรค์ภาพด้วยฟิ วเตอร์
มาก
0.88
3.55
5. เทคนิคการถ่ ายภาพดอกไม้ /ฟิ ล์ม
- การใช้เทคนิคพิเศษ
ปานกลาง
0.50
3.33
6. เทคนิคการถ่ ายภาพสถาปัตยกรรม
- การเลือกใช้เลนส์/ฟิ ล์ม
7. เทคนิคการถ่ ายภาพสารคดีและภาพประกอบข่ าว
- อุปกรณ์เสริ มพิเศษที่ช่วยในการถ่ายภาพ
8. เทคนิคพิเศษในการถ่ ายภาพ
- การถ่ายภาพซ้อน
- การใช้แฟลช
- แสงเทียนไฟฉาย
9. เทคนิคพิเศษในการถ่ ายภาพ
- การถ่ายภาพไฟกลางคืน
- การถ่ายภาพแสงจากดวงดาว
10. ประสบการณ์ การถ่ ายภาพ

3.33

0.50

ปานกลาง

3.33
3.44
3.33

0.50
0.88
0.50

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.55
3.33

1.01
0.71

มาก
ปานกลาง

ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยน
วิชาการถ่ายภาพไปแล้ว
- การถ่ายภาพประกอบนิ ตยสาร
- การถ่ายภาพประกอบสารคดี
11. พืน้ ฐานดิจิตอล
- เรี ยนรู้การนําภาพถ่ายไปประกอบงานออกแบบ
12. การนําภาพไปใช้ ประโยชน์
- งานออกแบบประกอบสื่ อต่าง ๆ /การวิเคราะห์งานออกแบบ
13. การตกแต่ งภาพถ่ าย/Computer Graphic
รวม
รวมทั้งหมด

X

SD

3.33
3.44

0.71
0.53

ระดับความสามารถ
ที่เพิ่มขึ้น
ปานกลาง
มาก

3.44

0.88

มาก

3.22
3.11
72.46
3.45

0.83
0.78
14.61
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึ กษามี ระดับความสามารถที่ เพิ่มขึ้ นของนักศึ กษาหลังจากที่ เรี ยนวิชาการ
ถ่ายภาพไปแล้ว อยู่ในระดับที่ มากในด้านของความรู้ พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ เทคนิ คการถ่านภาพนิ่ งและภาพโฆษณา
เทคนิ คการถ่ายภาพดอกไม้/ฟิ ล์ม และพื้นฐานดิ จิตอล ส่ วนด้านเทคนิ คการถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม เทคนิ คการถ่ายภาพ
สารคดีและภาพประกอบข่าว เทคนิ คพิเศษในการถ่ายภาพ การนําภาพไปใช้ประโยชน์ และการตกแต่งภาพถ่าย/Computer
Graphic มีความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรคในการเรียน
1. อยากให้พาไปถ่ายรู ปนอกสถานที่เยอะๆ
2. มีความรู้เรื่ องระบบสารสนเทศน้อย ใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง

ผลจากการสั งเกต
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมีความสามารถ
ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ได้แก่ เพศและอายุ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 9
คน จากผูท้ ี่เรี ยนทั้งหมด 25 คน พบว่า มีสัดส่ วนการเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 66.70 และเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 33.30
ตามลําดับ ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.40 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี และ อายุระหว่าง 51-60
ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และร้อยละ 11.10 คือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และพบว่านักศึกษามีระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว อยูใ่ นระดับที่มากในด้านของความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ เทคนิ ค
การถ่ านภาพนิ่ งและภาพโฆษณา เทคนิ คการถ่ ายภาพดอกไม้/ฟิ ล์ม และพื้นฐานดิ จิ ตอล ส่ วนด้านเทคนิ คการถ่ายภาพ
สถาปั ตยกรรม เทคนิ คการถ่ายภาพสารคดีและภาพประกอบข่าว เทคนิ คพิเศษในการถ่ายภาพ การนําภาพไปใช้ประโยชน์
และการตกแต่งภาพถ่าย/ Computer Graphic มีความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง
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1. ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมิน เรื่ องหลังจากที่เรี ยนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมี
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