๔-๗-๐๒
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางภาพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเตรียม การถายทํา จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณทใี่ ชในการถายภาพ และเผยแพรภาพวิจิตร
รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาวและสารคดี เขียนบท ถายภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด
ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบ
ภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมู เก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้
ชางภาพ
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางภาพ
ระดับชํานาญงาน
ชางภาพ
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๒-๑
ประเภทตําแหนง

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางภาพ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางภาพ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางภาพซึ่งตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใ หเ หมาะสมกั บ สถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางภาพ
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๒
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางภาพในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ ตอบปญหาและฝกอบรม
เกี่ยวกับงานชางภาพที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรู
ความเขาใจและความชํานาญงานดานชางภาพ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๒-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางภาพ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางภาพ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
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๑. ดานการปฏิบตั ิการ

(๑) ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูงมาก
ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะห วิจยั หรือแสดงผลงานทางวิชาการที่มีความยุงยากมาก
ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตางๆ
(๒) เขียนบทถายทําภาพยนตรที่มปี ญหายุงยาก ถายทําภาพยนตรขาวสารคดี เพื่อเผยแพร
แกประชาชน หรือเผยแพรระหวางประเทศ
(๓) ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ
บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด เพื่อใชเผยแพร หรือประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ
(๔) พิจารณากําหนดและประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา
(๕) ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อการกําหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒
(๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตั ิใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานชางภาพ
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ชางภาพในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางภาพ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๒-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางภาพ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางภาพ

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางภาพ ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธกี ารแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
5

๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ถายภาพทัง้ ภาพสีและขาวดํา ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ถายทําภาพยนตร
และภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือแสดงผลงานทาง
วิชาการ ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ
(๒) ชวยเขียนบทถายทําภาพยนตร ถายภาพยนตรขาวและสารคดีตางๆ เพื่อใชเผยแพร
(๓) ลางฟลม และลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ
บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลมภาพยนตร เพื่อใชเผยแพร
และประกอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ
(๔) จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม ดูแลรักษาการจัดเก็บภาพและฟลม จัดเก็บ
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณการถายภาพ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ
(๕) คํานวณรายการและประมาณการขั้นตนในการใชวสั ดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลีย่ นความรูแ ละขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

