
รองศาสตราจารย์ นันทชัย  ทองแป้น 

คณบดีคณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ มหาวทิยาลยัรังสิต

อุปนายกสมาคมวศิวกรรมชีวการแพทย์ไทย(ThaiBME)

กรรมการบริหารสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย(ThaiBMI)

www.rsu.ac.th/bmi : http://bme.rsu.ac.th

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพ
“วศิวกรชีวการแพทย์”

http://www.rsu.ac.th/bmi


ทีม่า : http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=16&tree=2221



ทีม่า : http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=16&tree=2221



ทีม่า : http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=16&tree=2221



ทีม่า : http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=16&tree=2221



ทีม่า : http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=16&tree=2221



การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

•การรับรองมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษา

•การรับรองมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชีพ



สมรรถนะ : ขดีความสามารถ :Competency
• จุดกาํเนิดของ Competency เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1970 เม่ือบริษทั McBer ไดรั้บการติดต่อจาก The US State 

Department ใหช่้วยเหลือเก่ียวกบัการคดัเลือก Foreign Service Information Officer (FSIOs) หรือ 

เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น ตวัแทนของประเทศ สหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ ทัว่โลก

• David C. McClelland ไดแ้สดงแนวคิดของเขาในเร่ือง Competency ไวใ้นบทความช่ือ Testing for 

Competence Rather Than Intelligence วา่ 

– IQ (ประกอบดว้ยความถนดั หรือความเช่ียวชาญทางวิชาการความรู้ และความมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ) 

ไม่ใช่ตวัช้ีวดั ท่ีดีของผลงาน และความสาํเร็จโดยรวม 

– แต่ Competency กลบัเป็นส่ิงท่ีสามารถคาดหมาย ความสาํเร็จ ในงานไดดี้กวา่ ซ่ึง สะทอ้นใหเ้ห็นได้

อยา่งชดัเจนวา่ “ผูท่ี้ทาํงานเก่ง” มิไดห้มายถึง “ผูท่ี้เรียนเก่ง” แต่ผูท่ี้ประสบผลสาํเร็จในการทาํงานตอ้ง 

เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัการหรือวิชาการท่ีมีอยูใ่นตวัเองนั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์

ในงานท่ีตนทาํ จึงจะกล่าวไดว้า่ บุคคลผูน้ั้นมี Competency



สมรรถนะ : ขดีความสามารถ :Competency

• สมรรถนะ (Competency) เป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาจาก ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 

(Skill) และเจตคติ (Attitude)

–ความรู้อยา่งเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ เวน้แต่ความรู้ในเร่ืองนั้นจะนาํมาประยกุตใ์ช้

กบังานใหป้ระสบผลสาํเร็จจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ

–ทกัษะ (Skill) อยา่งเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ แต่ทกัษะท่ีก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่ง

ชดัเจนถือเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ (Competency)

–เจตคติ (Motive/Attitude) เพียงอยา่งเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ แต่ตอ้งเป็นแรงขบั

ภายในท่ีทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีตนมุ่งหวงั ไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย



การรับรองคุณวุฒกิารศึกษา

คุณวุฒกิารศึกษา

วท.บ. ;วท.ม.

สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

สาขาวชิาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

วศ.บ. ; วศ.ม. ปร.ด. วศ.ด.

สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์



สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒว่ิาอย่างไร

รายละเอยีดหลักสตูร 
42260 
มหาวทิยาลัยรังสติ 
คณะวทิยาศาสตร ์
ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 
อปุกรณ์ชวีการแพทย ์
ไมม่ขีอ้มลู 
ไมม่ขีอ้มลู 
 
ผลการรับรอง: คณุวฒุสิาขาวชิา"กายอปุกรณ์ศาสตร"์  

ทาง"อุปกรณ์ชีวการแพทย"์ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
- เลขที�หนังสอืเวยีน นร 1004.3/ว 21 ลงวนัที� 18 สงิหาคม 2554 

 
ทีม่า : http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation


		รายละเอียดหลักสูตร



		42260



		มหาวิทยาลัยรังสิต



		คณะวิทยาศาสตร์



		ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต



		อุปกรณ์ชีวการแพทย์



		ไม่มีข้อมูล



		ไม่มีข้อมูล



		
ผลการรับรอง: คุณวุฒิสาขาวิชา"กายอุปกรณ์ศาสตร์" 

		ทาง"อุปกรณ์ชีวการแพทย์"









		ไม่มีข้อมูล



		- เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554









ทีม่า : http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation



รายละเอยีดหลักสตูร 
ลําดับที� 65684 
สถาบันการศกึษา มหาวทิยาลัยรังสติ 
คณะวชิา สถาบันวศิวกรรมชวีการแพทย ์
ปรญิญา/ประกาศนยีบัตร ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาเอก วศิวกรรมชวีการแพทย ์
ชนดิหลักสตูร ปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
ประเภทหลักสตูร ไมม่ขีอ้มลู 
 
ผลการรับรอง: คณุวฒุสิาขาวชิา"วศิวกรรมศาสตร"์  

ทาง"วิศวกรรมชีวการแพทย"์ 
 

ระยะเวลาตามหลักสตูร 4 ปีตอ่จากมัธยมศกึษาตอนปลาย 

การรับรอง 
- เลขที�หนังสอืเขา้สว่นราชการศธ 0506(5)/1671 ลงวนัที� 15 กมุภาพั   
- เลขที�รับรอง นร 1004.3/80 ลงวนัที� 17 มนีาคม 2560 
- เลขที�หนังสอืเวยีน ภาคเอกชน ปี 59 ลงวนัที�  

 
อัตราเงนิเดอืน:  
วิชาการ - ปฏิบติัการ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 15,000 - 16,500 บาท 

 

 
ตําแหน่ง  

ไม่มีขอ้มูล 
 

 

ทีม่า : http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation


		รายละเอียดหลักสูตร



		ลำดับที่

		65684



		สถาบันการศึกษา

		มหาวิทยาลัยรังสิต



		คณะวิชา

		สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์



		ปริญญา/ประกาศนียบัตร

		ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต



		สาขาวิชาเอก

		วิศวกรรมชีวการแพทย์



		ชนิดหลักสูตร

		ปรับปรุง พ.ศ. 2560



		ประเภทหลักสูตร

		ไม่มีข้อมูล



		
ผลการรับรอง: คุณวุฒิสาขาวิชา"วิศวกรรมศาสตร์" 

		ทาง"วิศวกรรมชีวการแพทย์"









		ระยะเวลาตามหลักสูตร

		4 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



		การรับรอง

		- เลขที่หนังสือเข้าส่วนราชการศธ 0506(5)/1671 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
- เลขที่รับรอง นร 1004.3/80 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
- เลขที่หนังสือเวียน ภาคเอกชน ปี 59 ลงวันที่ 



		
อัตราเงินเดือน: 

		วิชาการ - ปฏิบัติการ

		ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

		15,000 - 16,500 บาท









		
ตำแหน่ง 

		ไม่มีข้อมูล















การรับรองคุณวุฒิวชิาชีพ
สถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute

(Public Organization)

(ทีม่า  : https://www.tpqi.go.th/home.php#)

https://www.tpqi.go.th/home.php
https://www.tpqi.go.th/home.php


สรุปมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชีพ วศิวกรชีวการแพทย์

คุณวุฒิ ระดบั 4 - 6



ความมุ่งหมายหลกั

ความมุ่งหมายหลกั บทบาทหลกั และ หน้าทีห่ลกั 



หน้าทีห่ลกั สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 



สรุป หน้าทีห่ลกั สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย สําหรับระดบัสมรรถนะ 4-6  



















ตวัอย่าง  
หน้าทีห่ลกั สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย

ในบางสมรรถนะ 



ความมุ่งหมายหลกั

Key Purpose

บทบาทหลกั

Key Roles

หน้าทีห่ลกั

Key Function

หน่วยสมรรถนะ

Unit of Competence

หน่วยสมรรถนะย่อย

Element of Competence

จดัระบบวศิวกรรมชีว-

การแพทยใ์นสถานบริการ

สุขภาพใหมี้คุณภาพและ

ความปลอด ภยัสาํหรับ

ผูรั้บบริการและผู ้

ใหบ้ริการ

ควบคุมและ

ดูแลระบบ

วิศวกรรมชีว

การแพทยใ์ห้

มีคุณภาพ 

และความ

ปลอดภยั

301 ใหบ้ริการงานทาง

วศิวกรรมชีวการแพทย์

(Service engineer –

Service delivery)

30101 ติดตั้งเคร่ืองมือ

แพทยข์ั้นกลางและระบบ

สนบัสนุนทางการแพทย์

3010101 เตรียมความพร้อมประสานงาน

ดา้นงานระบบส่ิงอาํนวยความสะดวก และ

ตรวจสอบก่อนการ

3010102 ติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตาม

คาํแนะนาํในการทาํงาน(Work instructions)

3010103 ติดตั้งเคร่ืองมือ และอุปกรณ์

ทดสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมท่ีถูก

ติดตั้ง

302 สนบัสนุนงานวชิาการ

ดา้นวศิวกรรมชีวการแพทย์

30201 ใหค้วามรู้และคาํแนะนาํ

แก่ผูใ้ชแ้ละผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั

เคร่ืองมือแพทยข์ั้นกลาง

3020101 จดัเตรียม/ทาํคู่มือการใชง้าน

(Operation manual)

3020102 จดัเตรียม/ทาํส่ือสารสนเทศ

303 บริหารจดัการระบบ

วศิวกรรมชีวการแพทยใ์หใ้ช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยัเพียงพอ 

พร้อมใช ้มีประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า

30301 วางแผนและจดัระบบงาน

วศิวกรรมชีวการแพทย์

3030101 กาํหนดวตัถุประสงค์

3030102 วางแผนและจดัตารางกิจกรรม

งาน

3030103 ดาํเนินการตามแผนงาน

3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทาํงาน

ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการ

ทาํงาน



1. ใหบ้ริการงาน

ทางวศิวกรรมชีว

การแพทย์

(Service engineer –

Service delivery)

1.ติดตั้งเคร่ืองมือแพทยข์ั้น

กลางและระบบสนบัสนุนทาง

การแพทย์

เตรียมความพร้อมประสานงานดา้นงานระบบส่ิงอาํนวยความสะดวก และตรวจสอบ

ก่อนการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามคาํแนะนาํในการทาํงาน(Work instructions)

4

ติดตั้งเคร่ืองมือ และอุปกรณ์

ทดสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมท่ีถูกติดตั้ง

2.คน้หาและซ่อมแซมความ

ผดิพลาดของเคร่ืองมือแพทย์

ขั้นกลางและระบบสนบัสนุน

ทางการแพทย์

เตรียมกระบวนการ(Process) ในการตอบสนองต่อการร้องขอบริการจากผูรั้บบริการ

และผูเ้ก่ียวขอ้ง

4

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเพื่อคน้หาและซ่อมแซมความผดิพลาด

วเิคราะห์หาสาเหตุของการชาํรุด

ซ่อมแซมเคร่ืองมือ

ดาํเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน

ดาํเนินการทดสอบความปลอดภยั

พิจารณาความจาํเป็นในการ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทวนสอบสอบเทียบและปรับแต่ง

เคร่ืองมือแพทยแ์ละระบบสนบัสนุนทางการแพทย์

จดัทาํเอกสารบนัทึกขอ้มูลการตรวจพบความผดิพลาดและการซ่อมแซมกิจกรรมการ

ซ่อมแซมเคร่ืองมือแพทยแ์ละระบบสนบัสนุนทางการแพทย์

ท่ีเก่ียวขอ้ง



























































การรับรองคุณวุฒิวชิาชีพ

ทีม่า : http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeMain.php



(ร่าง)
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข

การออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมชีวการแพทย์
1. กําหนดอายแุละระดบัขอใบรับรองฯ

1.1 ใบรับรองฯแบง่ออกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้

1) ระดบั วิศวกรชีวการแพทย์พิเศษ

ผู้ที่ขอใบอนญุาตระดบันี ้เป็นผู้ที่มีคณุสมบติัดงันีเ้ป็นผู้ทีมี่ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิศวกรรมชีวการแพทย์และ/หรือ 
อปุกรณ์การแพทย์ประสบการณ์มาไมน้่อยกวา่ 5 ปี และผ่านการทดสอบจากสภาวิศวกร

2) ระดบั วิศวกรชีวการแพทย์วิชาชีพ

ผู้ที่ขอใบอนญุาตระดบันี ้ต้องเป็นผู้ ท่ีจบการศกึษาในคณุวฒิุดงันี ้

1) วศ.บ.หรือวศ.ม.หรือ วศ.ด. หรือเทียบเทา่ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

2) วท.บ.หรือ วท.ม.หรือ วท.ด.หรือเทียบเทา่ สาขาวิชาอปุกรณ์ชีวการแพทย์หรือสาขาวิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์

การแพทย์

3) ผ่านการทดสอบจากสภาวิศวกรหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตจากสภาวิศวกร



ความสามารถด้านวศิวกรรมของวศิวกร สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์



ความสามารถด้านวศิวกรรมของวศิวกร สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 



สภาวศิวกร เตรียมออกประกาศใช้ คาํ วศ. 
นําหน้าช่ือวศิวกร เพ่ือประโยชน์ในการส่ือสารการปฏิบัตงิาน 

และเพ่ือเป็นการเชิดชู ยกย่องในวชิาชีพ

• โดยผูมี้สิทธ์ิใชค้าํนาํหนา้ช่ือ วศ. จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมใน 7 สาขา (วศิวกรรมโยธา ไฟฟ้า เคร่ืองกล อุตสาหการ เคมี 

ส่ิงแวดลอ้ม และเหมืองแร่) 

• หรือ ไดรั้บใบรับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมส่งเสริม (ไม่

ควบคุม) ในอีก 17 สาขา (วศิวกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์ ชายฝ่ัง วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

ต่อเรือ บาํรุงรักษาอาคาร ป้องกนัอคัคีภยั ปิโตรเลียม พลงังาน เมคคาทรอนิคส์ ยานยนต ์

ระบบราง สารสนเทศ สาํรวจ แหล่งนํ้า อากาศยาน และอาหาร) จากสภาวศิวกร โดย

การใชค้าํนาํหนา้ช่ือดงักล่าวใหเ้ป็นไปโดยสมคัรใจ และมิไดเ้ป็นคาํนาํหนา้ช่ือตาม

กฎหมาย



ขอบคุณครับ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
	สมรรถนะ : ขีดความสามารถ :Competency
	สมรรถนะ : ขีดความสามารถ :Competency
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
	สรุปมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ วิศวกรชีวการแพทย์
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	ตัวอย่าง  �หน้าที่หลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย�ในบางสมรรถนะ �
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
	(ร่าง)�หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข�การออกใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
	ความสามารถด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
	Slide Number 61
	สภาวิศวกร เตรียมออกประกาศใช้ คำ วศ. �นำหน้าชื่อวิศวกร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงาน �และเพื่อเป็นการเชิดชู ยกย่องในวิชาชีพ
	Slide Number 63

