มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (กรอบ 8 ระดับ)

จัดทําโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (กรอบ 8 ระดับ)
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบื้องต้น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์จัดอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทสื่อ (Media) ที่มีมูลค่าทาง เศรษฐกิจที่สําคัญ
และยังมีบทบาทในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งของไทย และของโลก
และเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นเป้าหมายของการส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยในปี 2010
ประเทศไทยได้มีการจ้างงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 3.3 หมื่นคน และสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของ GDP)
นอกจากนี้ภาพยนตร์ของประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มมีบทบาทสําคัญในตลาดระดับภูมิภาค และตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จากอินเดีย (Bollywood) และไนจีเรีย
(Nollywood) ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ 2 อันดับแรกของโลก ในปี 2005-2009 โดยในส่วนของภาพยนตร์ไทย ก็มีชื่อเสียงในตลาดสากลมากขึ้น เช่น ต้มยํากุ้ง
(ติดอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย) พี่มาก...พระโขนง (ทํารายได้ในไทยกว่า 568 ล้านบาท และติดอันดับหนังทําเงินของอินโดนีเซีย
ฮ่องกง สิงคโปร์) หรือแอนิเมชั่น ก้านกล้วย ได้ถูกนําไปฉายในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จากรายงาน Super-Cycle ปี 2010 คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมภาพยนตร์
จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตลาดจะเชื่อมโยงในระดับโลกมากยิ่งขึ้น ตลาดเกิดใหม่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งสื่อรูปแบบใหม่จะมีส่วนช่วยให้ตลาดเกิดใหม่ได้เข้าถึง
และเป็นที่รู้จัก ของตลาดระดับโลกมากขึ้น ความตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมตั้งรับกับการขยายตัวดังกล่าว และหนึ่งในนั้นก็คือ การพัฒนาศักยภาพกำลังคน (Manpower Development) ในสาขาธุรกิจภาพยนตร์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำงานด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งพบว่าใน ประเทศไทย
ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์บางคนไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาด้านนี้โดยตรง ทำให้การจ้างงานเป็นลักษณะพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
และความพึงพอใจของผู้จ้างงาน ตั้งแต่อาชีพ ผู้กำกับภาพ (Director of Photography) อาชีพช่างกล้อง (Camera Operator) อาชีพผู้จัดแสง (Gaffer)
อาชีพผู้ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) อาชีพผู้ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rigger) อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำธุรกิจภาพยนตร์
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการให้มีความเป็นสากล
และเหมาะสมกับประเทศไทย การกำหนดสมรรถนะของบุคคลตาม ระดับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ใช้ในการรับรองการประกอบอาชีพตามความสามารถที่ผ่านการทดสอบ
เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิดความมั่นใจในการจ้างงานตามระดับความสามารถที่กำหนด โดยผู้ประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ
ในส่วนของสถานประกอบการที่จะรับบุคลากรเข้าทำงานก็จะได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
ซึ่งการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้นอกจากจะทำให้ผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และระดับสากลโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเป็นที่รับรู้ และยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 1 : ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ
6. ครั้งที่
1
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : N/A
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ วันที่ประกาศ : พ.ศ.2561
ข้อสังเกต : N/A
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3

2

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
N/A
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of All Units of Competence within this Occupational Standards)
รหัสหน่วยสมรรถนะ

เนื้อหา

10104

จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

10105

เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10106

เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10107

ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10108

ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10109

ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10110

ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10111

ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

10112

ดูแลรักษา Recorder

10. ระดับคุณวุฒิ
10.1 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยสามารถดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Monitor และ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่การเตรียม ขนย้าย ติดตั้ง การใช้งาน
และการดูแลรักษา รวมถึงสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Runner อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
1. ต้องแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพนี้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี หลังจากได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
2. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ต้องเข้ารับการประเมินใหม่ในทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพนี้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Monitor และ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น Video Assistant หรือ
Video Man เป็นต้น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
10104 จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
10105 เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
10106 เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
10107 ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
10108 ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
10109 ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
10110 ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
10111 ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
10112 ดูแลรักษา Recorder
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่ 1
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 1 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY PURPOSE , KEY ROLES , KEY FUNCTION
ความมุ่งหมายหลัก
Key Purpose
คําอธิบาย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไ
ทยให้มีมาตรฐาน
และยกระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไ
ทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บทบาทหลัก
Key Roles
รหัส
คําอธิบาย
10
ดำเนินงานด้านเทคนิค

คำอธิบาย ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
101 จัดการงานแผนกกล้อง (Camera)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
2. ตารางแสดงหน้าที่ 1 (ต่อ)
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 2 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY FUNCTION , UNIT OF COMPETENCE , ELEMENT OF COMPETENCE
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
101 จัดการงานแผนกกล้อง (Camera)

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
10104 จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
10104 แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
01
101040 แยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
2

10105 เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10105 จำแนกประเภทของ
01
Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
101050 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ
2
Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10106 เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10106 จำแนกประเภทของ Recorder
01
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
101060 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder
2
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10107 ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10107 ขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
01
101070 ดำเนินการติดตั้ง Monitor
2
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10108 ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10108 ขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
01
101080 ดำเนินการติดตั้ง Recorder
2
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10109 ปฏิบัติงาน Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10109 ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภาพ
01
101090 ควบคุมอุปกรณ์สัญญาณภาพ
2
101090 จัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพ
3

10110 ปฏิบัติงาน Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

10110 บันทึกภาพ (Record)
01
101100 จัดส่ง Media Recorder
2

10111 ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
(SDI/Wireless)

10111 ทำความสะอาด Monitor
01
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
เบื้องต้น
101110 ตรวจสอบสภาพ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
2
(SDI/Wireless)
101110 ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI)
3
เบื้องต้น
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
101 จัดการงานแผนกกล้อง (Camera)

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
10111 ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
(SDI/Wireless)
10112 ดูแลรักษา Recorder

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
10111 จัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
04
(SDI/Wireless)
10112 ทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น
01
101120 ตรวจสอบสภาพ Recorder
2
101120 จัดเก็บ Recorder
3

คำอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function) เพื่อให้ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
และหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence)
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10104

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น และมีความสามารถในการจำแนกกล้องถ่ายถ่ายทำภาพยนตร์
สามารถแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างถูกต้อง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1010401 แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

1010402
แยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)

วิธีการประเมิน (Assessment)
1.
ข้อสอบข้อเขียน
ระบุประเภทของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้นได้ถูกต้องตา การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
มประเภทของกล้อง
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2.
อธิบายลักษณะของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้นได้ถูกต้อง
ตามประเภทของกล้อง
3.
อธิบายวิธีการใช้งานกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้นได้ถูกต้อง
ตามหลักการใช้งานของกล้อง
1.
ข้อสอบข้อเขียน
อธิบายลักษณะของส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เ การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
บื้องต้นได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2.
การสัมภาษณ์
อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ แฟ้มสะสมผลงาน
เบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการแยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
2. ทักษะการแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ในแผนกกล้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น โดยการระบุประเภท อธิบายลักษณะ และอธิบายวิธีการใช้งานได้ถูกต้องตรงตามประเภทกล้อง
รวมทั้งแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้อง ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น อาทิ กล้องถ่ายภาพนิ่งที่สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอได้ เช่น กล้อง DSLR หรือกล้อง Mirrorless เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10105

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถอธิบายระบบการทำงานของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ Monitor และอธิบายวิธีการใช้งาน Monitor ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1010501 จำแนกประเภทของ
Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1010502 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ
Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. ระบุประเภทของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานขอ
ง Monitor
2. จำแนกส่วนประกอบของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ
Monitor
3. อธิบายระบบการทำงานของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ
Monitor
4.อธิบายวิธีการใช้งาน Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ
Monitor
1. ระบุวิธีการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถา
นประกอบการ
2. ตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่
กำหนดของสถานประกอบการ
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1.ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ Monitor
2.ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Monitor
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ Monitor และการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Monitor
2. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตามใบสั่งงานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
จำแนกประเภท Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยการระบุประเภทของ Monitor จำแนกส่วนประกอบ อธิบายระบบการทำงาน
และอธิบายวิธีการใช้งานได้ถูกต้องตามประเภทของ Monitor รวมทั้งสามารถตรวจความพร้อมของ Monitor ด้วยการระบุวิธีการตรวจสภาพ
และดำเนินการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor ได้อย่างถูกต้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจัดเตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์และดำเนินการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง จอแสดงภาพจากกล้องไว้สำหรับผู้กำกับตรวจสอบรายละเอียดในเฟรมภาพ
2. ประเภทของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิ LCD, LED, OLED เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10106

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถอธิบายระบบการทำงานของ Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ Recorder และอธิบายวิธีการใช้งาน Recorder ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ
Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1010601 จำแนกประเภทของ Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1010602 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ
Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. ระบุประเภทของRecorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานขอ
งRecorder
2. จำแนกส่วนประกอบของ Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของRecor
der
3. อธิบายระบบการทำงานของ Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของRecor
der
4.อธิบายวิธีการใช้งาน Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของRecor
der
1. ระบุวิธีการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของRecorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถา
นประกอบการ
2. ตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่
กำหนดของสถานประกอบการ
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ Recorder
2. ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Recorder
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ Recorder และการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Recorder
2. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตามใบสั่งงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
จำแนกประเภท Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยการระบุประเภทของ Recorder จำแนกส่วนประกอบ อธิบายระบบการทำงาน
และอธิบายวิธีการใช้งานได้ถูกต้องตามประเภทของ Recorder รวมทั้งสามารถตรวจความพร้อมของ Recorder
ด้วยการระบุวิธีการตรวจสภาพและดำเนินการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ได้อย่างถูกต้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียม และการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงลงในแถบวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
2. ประเภท Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิ Recorder ประเภทที่มีจอแสดงผลในตัว (Sound Device) หรือ Recorder ประเภทที่ไม่มีจอแสดงผลในตัว
(AJA) เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10107

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวนอุปกรณ์
และดำเนินการติดตั้ง Monitor โดยระบุตำแหน่งติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง และตั้งค่า Monitor ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเกี่ยวกับ Monitor รวมทั้งสามารถคัตแสง
Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1010701 ขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1. ตรวจจำนวน
ข้อสอบข้อเขียน
Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใ การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
บสั่งงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2. ระบุขั้นตอนและข้อควรระวังในการขนย้าย Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถา
นประกอบการ
3. ขนย้าย Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนกำหนดของ
สถานประกอบการ
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สมรรถนะย่อย (Element)
1010702 ดำเนินการติดตั้ง Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1. ระบุตำแหน่งที่ตั้งMonitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ข้อสอบข้อเขียน
ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ผู้กำกับกำหนด
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
2. ติดตั้ง Monitor
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานขอ
งเครื่อง
3. ตั้งค่า Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตรงตามสัญญาณภาพที่ออกมา
จากกล้อง
4. คัตแสง Monitor
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะทางการติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ทักษะทางการขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภท และส่วนประกอบของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ความรู้เรื่องการขนย้ายและติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขนย้าย และติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวน และดำเนินการติดตั้ง Monitor
โดยสามารถระบุตำแหน่งติดตั้ง ติดตั้ง และตั้งค่า Monitor ได้ถูกต้อง รวมทั้งคัตแสง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้าย และติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคัตแสง Monitor ได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง จอแสดงภาพจากกล้องไว้สำหรับผู้กำกับตรวจเช็ครายละเอียดในเฟรมภาพ
2. คัตแสง Monitor หมายถึง การเอา Poppy หรือผ้าดำมากันแสงไม่ให้หน้าจอ Monitor มีแสงสะท้อน
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10108

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวนอุปกรณ์
และดำเนินการติดตั้ง Recorder โดยระบุตำแหน่งติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง และตั้งค่า Recorder ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเกี่ยวกับ Recorder
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1010801 ขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1010802 ดำเนินการติดตั้ง Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1. ตรวจจำนวน
ข้อสอบข้อเขียน
Recorderที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตาม การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ใบสั่งงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถา
นประกอบการ
3. ขนย้าย Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนกำหนดของ
สถานประกอบการ
1. ระบุตำแหน่งที่ตั้งRecorder
ข้อสอบข้อเขียน
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ผู้กำกับก การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ำหนด
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2. ติดตั้ง Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานขอ
งเครื่อง
3. ตั้งค่า Recorder
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตรงตามสัญญาณภาพที่ออกมา
จากกล้อง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
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1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะทางการติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ทักษะทางการขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภท และส่วนประกอบ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ความรู้เรื่องการขนย้าย และติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขนย้ายและติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวน และดำเนินการติดตั้ง Recorder
โดยสามารถระบุตำแหน่งติดตั้ง ติดตั้งและตั้งค่า Recorder
ได้ถูกต้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้ายและติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ และเสียงลงในแถบ วีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10109

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถต่อสายสัญญาณภาพ (SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor
สามารถจัดเตรียม ติดตั้ง และตรวจสอบการติดตั้ง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) รวมทั้งควบคุมอุปกรณ์สัญญาณภาพ โดยการตั้งค่า
และตรวจสอบการตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพได้ถูกต้องตามประเภท
และหลักการใช้งานของอุปกรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1010901 ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภาพ

1010902 ควบคุมอุปกรณ์สัญญาณภาพ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. ต่อสายสัญญาณภาพ(SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor
ได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่ง
2. เตรียมตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์ที่กำหนด
3. ติดตั้งตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)
ระหว่างกล้องกับ Monitor
ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
1. ตรวจสอบการติดตั้งสายสัญญาณภาพ(SDI)
ระหว่างกล้องกับ Monitor
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย
(Wireless)ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. ตรวจสอบการตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย(Wireless)
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
สมรรถนะย่อย (Element)
1010903 จัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1. จัดเก็บสายสัญญาณภาพ(SDI)
ข้อสอบข้อเขียน
ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
2. จัดเก็บ ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) การสาธิตการปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะทางการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภาพ
2. ทักษะทางการตั้งค่าอุปกรณ์สัญญาณภาพ
3. ทักษะทางการจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านสายสัญญาณภาพ
2. ความรู้ด้านตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)
3. ความรู้เรื่องการติดตั้ง ประเภท ระบบการทำงานของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
1. ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภาพโดยต่อสายสัญญาณภาพ (SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor
2. เตรียม และติดตั้ง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)
3. ตรวจสอบการติดตั้งสายสัญญาณภาพ (SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor
4. ตั้งค่าและตรวจสอบการตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)
5. จัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพทั้งสายสัญญาณภาพ (SDI) และตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการติดตั้ง ควบคุม และจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับอุปกรณ์สัญญาณภาพที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. สายสัญญาณภาพ (SDI) หมายถึง สายสัญญาณภาพที่ใช้ต่อสัญญาณภาพจากกล้องไปสู่ Monitor
2. ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) หมายถึง อุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณภาพแบบไร้สายจากกล้องไปสู่ Monitor
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
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N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.3 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10110

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถบันทึกภาพ (Record) ด้วยการกดบันทึกภาพด้วย Recorder
Table บันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำ และ Playback ภาพที่ทำการบันทึกได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์ ตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO
Report เพื่อจัดส่ง Media Recorder ให้กับ Data Wranglerได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1011001 บันทึกภาพ (Record)

1011002 จัดส่ง Media Recorder

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. กดบันทึกภาพด้วยRecorder Table
ได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทค และคัตที่ถ่ายทำ
2. บันทึกรายงาน VDO Report
ในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทคและคัตที่ถ่า
ยทำ
3. Playback
ภาพที่ทำการบันทึกได้ถูกต้องรวดเร็วตามคำสั่งของผู้กำกับหรื
อหัวหน้างาน
1.
ตรวจสอบจำนวนไฟล์ที่ทำการบันทึกไว้ได้ถูกต้องตามใบสั่งงา
น
2. ตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report
ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. ดำเนินการจัดส่ง Media Recorder ให้กับ
DataWranglerได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะทางการบันทึกภาพด้วย Recorder Table
2. ทักษะทางการ Playback ภาพ
3. ทักษะทางการตรวจสอบไฟล์ และบันทึกรายงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านประเภท และระบบการทำงานของ Recorder
2. ความรู้ด้าน VDO Report และ Media Recorder
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยกดบันทึกภาพด้วย Recorder Table และจดบันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำได้ตามจำนวนเทค
และคัตที่ถ่ายทำ สามารถกด Playback ภาพที่ทำการบันทึก รวมทั้งตรวจสอบจำนวนไฟล์ และตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report ที่ทำการบันทึกไว้ตามใบสั่งงาน
ก่อนจะดำเนินการจัดส่ง Media Recorder ให้กับ Data Wrangler
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตั้งแต่การบันทึกภาพ Playback
รวมถึงตรวจสอบจำนวนไฟล์และตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. Recorder Table (หรือ Recorder) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงลงในแถบวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
2. VDO Report หมายถึง การจดบันทึกรายละเอียดการบันทึกภาพจาก Recorder
3. การ Playback ภาพ หมายถึง การเปิดย้อนภาพที่บันทึกไว้ใน Recorder ให้ผู้กำกับตรวจเช็ค
4. Media Recorder หมายถึง อุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการบันทึกภาพ
5. Data Wrangler หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่โอนถ่ายไฟล์ภาพหรือไฟล์ข้อมูลจากกล้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10111

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถทำความสะอาด และจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ได้ถูกต้องตามประเภท และวิธีการใช้งาน
สามารถตรวจสอบ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) โดยการระบุจุด และวิธีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพ ระบุจุดชำรุดเสียหาย
และดำเนินการซ่อมบำรุงได้เบื้องต้น สามารถระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหาย ระบุวิธีการซ่อมบำรุง เลือกเครื่องมือในการซ่อมบำรุงได้ รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสภาพ
Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) หลังการซ่อมบำรุง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1011101 ทำความสะอาด Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นMonitor
ข้อสอบข้อเขียน
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
การสาธิตการปฏิบัติงาน
2.
เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดเบื้องต้นได้ถูกต้องตรงตามป
ระเภทของMonitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
(SDI/Wireless)
3. ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้น Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless)
ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำความสะอาดของอุปกรณ์
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สมรรถนะย่อย (Element)
1011102 ตรวจสอบสภาพ Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. ระบุจุดและวิธีการตรวจสอบMonitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพของ Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless)
ได้ถูกต้องขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของ Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless)
ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์
1011103 ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI) 1.
เบื้องต้น
ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์สัญญาณภาพ(S
DI) ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์
2. ระบุวิธีการซ่อมบำรุงหัวต่อ (BNC) สายสัญญาณภาพ(SDI)
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. เลือกใช้เครื่องมือการซ่อมบำรุงหัวต่อ (BNC)
สายสัญญาณภาพ (SDI) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
4. ดำเนินการซ่อมบำรุงเบื้องต้นกับหัวต่อ (BNC)
สายสัญญาณภาพ (SDI)
ได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
5. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI)
หลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
1011104 จัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
1. ระบุสถานที่จัดเก็บMonitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
(SDI/Wireless)
(SDI/Wireless) ทั้งก่อน
และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุขั้นตอนการจัดเก็บ Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless) ทั้งก่อน
และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
3. จัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ
(SDI/Wireless)ทั้งก่อน
และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับประเภท ส่วนประกอบ และการทำงานของ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะทางการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น
2. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
3. ทักษะทางการทำความสะอาด และจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น
2. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) โดยตรวจสอบสภาพก่อน และหลังการซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมบำรุง Monitor
และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น รวมถึงทำความสะอาดและจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ตามประเภท และวิธีการใช้งาน
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ตั้งแต่การตรวจสอบสภาพก่อน
และหลังการซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมบำรุงเบื้องต้น รวมถึงทำความสะอาด และจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. การซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) อาทิ การไขน็อต Monitor จุดที่หลวมหรือหัวต่อสวย SDI หลวม / การเปลี่ยนหัวต่อ (BNC)
หรือการบัดกรีหัวต่อให้ทนทานการส่งสัญญาณใช้ได้ดี
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
อาทิ ไขควง, หัวแร้ง, ตะกั่ว เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.3 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.4 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10112

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษา Recorder

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)
ISCO 2654
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถทำความสะอาด และจัดเก็บ Recorder ได้ถูกต้องตามประเภท และวิธีการใช้งาน สามารถตรวจสอบ Recorder
โดยการระบุจุดและวิธีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพ ระบุจุดชำรุดเสียหาย ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของ Recorder ได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
1011201 ทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น

1011202 ตรวจสอบสภาพ Recorder

1011203 จัดเก็บ Recorder

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้น Recorder
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้น Recorder
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้น Recorder
ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำความสะอาดของอุปกรณ์
1. ระบุจุดและวิธีการตรวจสอบRecorder
ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพของ Recorder
ได้ถูกต้องขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของ Recorder
ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์
1. ระบุสถานที่จัดเก็บRecorder ทั้งก่อน
และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุขั้นตอนการจัดเก็บ Recorder
ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุป
กรณ์
3. จัดเก็บ Recorder ทั้งก่อน
และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทส่วนประกอบ และการทำงานของ Recorder
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพ Recorder
2. ทักษะทางการทำความสะอาด และจัดเก็บ Recorder
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด และจัดเก็บ Recorder
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษา Recorder โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ดูแลรักษา Recorder โดยตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด รวมทั้งจัดเก็บ Recorder ตามประเภทของอุปกรณ์ และวิธีการใช้งาน
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับดูแลรักษา Recorder
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Recorder ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. การทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น อาทิ การปัดฝุ่น, การใช้น้ำยาเคลือบเงา เป็นต้น
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น อาทิ แอลกอฮอล์, น้ำยาเคลือบเงา และน้ำยาอเนกประสงค์ เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
18.3 เครื่องมือประเมิน
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
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