
๔-๗-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป   

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางภาพ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั    
การเตรียม การถายทํา จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการถายภาพ  และเผยแพรภาพวิจิตร 
รวมท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาวและสารคดี เขียนบท ถายภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด            
ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบ
ภาพยนตรและภาพสไลด พมิพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมู  เก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
 ชางภาพ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางภาพ ระดับชํานาญงาน 
 ชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                          ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 

    ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๒-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางภาพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคดิ วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

          (๑)   ศึกษา คนควา ทดลอง เพ่ือสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางภาพซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง  

         (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

         (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
                       (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางภาพ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        



๒ 
 

  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางภาพในหนวยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ  ตอบปญหาและฝกอบรม 
เกี่ยวกับงานชางภาพท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรู
ความเขาใจและความชํานาญงานดานชางภาพ 
              (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางภาพ  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 
  ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๒-๒ 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางภาพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห  สังเคราะห  หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                      
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 6๑. ดานการปฏิบตัิการ 

                       (๑)   ถายภาพวิจิตรท้ังภาพสีและภาพขาวดํา ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูงมาก 
ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะห วิจยั หรือแสดงผลงานทางวิชาการท่ีมีความยุงยากมาก
ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตางๆ   

          (๒)  เขียนบทถายทําภาพยนตรท่ีมีปญหายุงยาก ถายทําภาพยนตรขาวสารคดี เพื่อเผยแพร 
แกประชาชน หรือเผยแพรระหวางประเทศ  

           (๓)   ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด เพื่อใชเผยแพร หรือประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ   

 (๔)   พิจารณากําหนดและประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน       
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 

 (๕)   ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพ่ือการกําหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  หรือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จดัทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  



 
 

๒ 

           (๖)   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                   
ในงานชางภาพ 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ชางภาพในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพในความรับผิดชอบ           
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางภาพ 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน 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 หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๒-๓ 

 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางภาพ 
 

ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางภาพ  ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 5๑. ดานการปฏิบัติการ  

                       (๑)  ถายภาพท้ังภาพสีและขาวดํา ถายภาพวจิิตรท้ังภาพสีและภาพขาวดํา ถายทําภาพยนตร
และภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวเิคราะห  วิจัย หรือแสดงผลงานทาง
วิชาการ ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ  

         (๒)  ชวยเขียนบทถายทําภาพยนตร ถายภาพยนตรขาวและสารคดีตางๆ เพื่อใชเผยแพร 
         (๓)  ลางฟลม และลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 

บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พมิพฟลมภาพยนตร เพื่อใชเผยแพร
และประกอบการดําเนนิกิจกรรมตางๆ   

         (๔)  จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม ดูแลรักษาการจดัเกบ็ภาพและฟลม จัดเก็บ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณการถายภาพ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
                       (๕)  คํานวณรายการและประมาณการข้ันตนในการใชวสัดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 

 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางภาพ 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

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