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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน ชางภาพ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการเตรียม 
การถายทํา จัดหาและเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายภาพ  และเผยแพรภาพวิจิตร รวมทัง้ภาพสี ภาพ
ขาวดํา ภาพยนตรขาวและสารคดี เขียนบท ถายภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตง
ฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสยีง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลม
ภาพยนตร จัดหมวดหมู และเก็บรกัษาภาพและฟลม และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
  
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง     ชางภาพ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ เชน 
ชวยถายทําภาพยนตร ภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม อัด ขยาย แตงและตัดตอฟลม ลําดับภาพ บันทึกเสียง
ประกอบภาพพิมพฟลมภาพยนตร ถายทําแบบพิมพตางๆ จัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช  และวัสดุ
อุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางภาพ 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ 
เชน ถายภาพทั้งสีและขาวดาํ ถายทําภาพยนตรและภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม อัด ขยาย แตงและตัดฟลม 
ลําดับภาพ บนัทึกเสียงประกอบภาพ พิมพฟลมภาพยนตร ถายทําแบบพิมพตางๆ ชวยบันทึกเสียง ตัดตอและ
บันทึกเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด จัดหมวดหมูและเก็บรกัษาภาพและฟลม ชวยกําหนดและ
ประมาณขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตังิาน จัดเก็บบาํรุงรักษาเครือ่งมือเครื่องใช และวสัดุ
อุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 

2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
   
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา 
เกี่ยวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 



3-3 

ชื่อตําแหนง     ชางภาพ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ 
เชน ถายภาพ ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ถายทําภาพยนตรและภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม 
ถายภาพตาง ๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือแสดงผลงานทางวิชาการ ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ 
ชวยเขียนบทถายทําภาพยนตร ลางฟลม และลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมูและเก็บ
รักษาภาพและฟลม ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตังิาน  จัดเก็บ
บํารุงรักษาเครื่องใชและวัสดุอุปกรณการถายภาพ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางภาพ 2 แลว จะตอง  
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
 2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
  

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      ชางภาพ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตาง ๆ เชน 
ถายภาพทั้งภาพสีและขาวดาํ ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ซึ่งตองใชความชํานาญในการถายทํา
เปนอยางดี ถายทําภาพยนตรและภาพนิง่ ไมโครฟลม ถายภาพตาง ๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือ
แสดงผลงานทางวิชาการทีมี่ความยุงยาก ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ เขียนบทถายทําภาพยนตร ถาย
ภาพยนตรขาวและสารคดีตางๆ ลางฟลมและลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด ดูแลรักษาการจัดเก็บภาพและฟลม 
กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการปฏบิตัิงาน จัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องใชและ 
วัสดุอุปกรณการถายภาพ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
    
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางภาพ 3 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั  
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางภาพ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ 
เชน ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ถายภาพตาง ๆ ที่ใช
ประกอบการวเิคราะห วิจัย หรือแสดงผลงานทางวิชาการที่มีความยุงยากคอนขางมาก ถายภาพเพื่อทําแบบ
พิมพตาง ๆ เขียนบทถายทาํภาพยนตรทีม่ีปญหาคอนขางยุงยาก ถายภาพยนตรขาวสารคดีเพ่ือเผยแพรแก
ประชาชน หรอืเพ่ือการเผยแพรระหวางประเทศ  ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตดัตอหรือตกแตงฟลม 
ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บนัทึกเสียง ตัดตอ เทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด  ควบคุมดูแลการ
จัดเก็บรักษาภาพและฟลม กําหนดและประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
                                                                
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณ และความคิด
ริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางภาพที่ยากมาก ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู  ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดย 
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานชางภาพตางๆ เชน ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและ
ภาพขาวดํา ซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญสูงมาก ถายภาพตางๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือ
แสดงผลงานทางวิชาการทีมี่ความยุงยากมาก ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ เขียนบทถายทาํภาพยนตรทีมี่
ปญหายุงยาก ถายทําภาพยนตรขาวสารคดีเพ่ือเผยแพรแกประชาชนหรือเพ่ือการเผยแพรระหวางประเทศ  
ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบ
เสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด ควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาภาพและฟลม พิจารณากําหนดและ
ประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุง
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น .จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษารวบรวม 
ขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ 
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
            1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
            2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
            2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 
 
 
                                                                         ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางภาพที่ยากเปนพิเศษ ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ ศึกษา คนควา ทดลอง  
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางภาพ ซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางภาพ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และ
มีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 
 
                               

                                                                              ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจกิายน 2548 



3-8 

ชื่อตําแหนง                   ชางภาพ 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางภาพที่ยากมากเปนพิเศษ โดยตอง 
คิดริเริ่ม ยกเลกิ หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกํากับ 
ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลา
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัตงิานโดยอิสระ และตองตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลีย่นแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางภาพซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางภาพ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 ดํารงตําแหนงชางภาพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 ดํารงตําแหนงชางภาพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูง  
                                                           

 
              ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  


