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ตารางแผนผังแสดงหนา้ที ่

๑. ตารางแสดงหน้าที ่

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
จัดระบบวิศวกรรมชีว-
การแพทย์ในสถาน
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพและความ
ปลอดภัยสําหรับ
ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ 

 3 
 

ควบคุมและดูแลระบบ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ให้
มีคุณภาพและความ
ปลอดภัย 
 
 

 301 ให้บริการงานทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(Service engineer – 
Service delivery) 
 

  

   302 
 

สนับสนุนงานวิชาการด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

     303 บริหารจัดการระบบ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ให้
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
เพียงพอ พร้อมใช้ มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 

คําอธบิาย 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังทีใ่ช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพ่ือให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนคร้ังท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี

อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์   
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์/นักอุปกรณ์การแพทย ์

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
301 ให้บริการงาน

ทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 
(Service 
engineer – 
Service 
delivery) 

 30101 ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์
ขั้นกลางและระบบ
สนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010101 เตรียมความพร้อม 
ประสานงานด้านงาน
ระบบสิ่งอํานวยความ
สะดวก และตรวจสอบ 
ก่อนการติดต้ังเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตาม
คําแนะนําในการทํางาน 
(Work instructions)  

     3010102 ติดต้ังเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ 

3010103 ทดสอบอุปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมทีถู่ก 
ติดต้ัง 

  30102 ค้นหาและซ่อมแซม
ความผิดพลาดของ
เครื่องมือแพทย์ขั้น
กลางและระบบ
สนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010201 เตรียมกระบวนการ
(Process) ในการ
ตอบสนองต่อการร้อง
ขอบริการจาก
ผู้รับบริการและ
ผู้เก่ียวข้อง 

  3010202 เตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือ
ค้นหาและซ่อมแซม
ความผิดพลาด 

  3010203 วิเคราะห์หาสาเหตุของ
การชํารุด 

  3010204 ซ่อมแซมเคร่ืองมือ 
  3010205 ดําเนินการทดสอบ

ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

 

ทบทวนคร้ังท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี
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หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
301 ให้บริการงาน

ทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 
(Service 
engineer – 
Service 
delivery) 

 30102 ค้นหาและซ่อมแซม
ความผิดพลาดของ
เครื่องมือแพทย์ขั้น
กลางและระบบ
สนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010206 ดําเนินการทดสอบ
ความปลอดภัย 

    3010207 พิจารณาความจําเป็นใน
การ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ทวนสอบ  
สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

      3010208 จัดทําเอกสารบันทึก
ข้อมูลการตรวจพบ
ความผิดพลาดและการ
ซ่อมแซมกิจกรรมการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือ
แพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้อง 

   30103 บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
แพทย์ขั้นกลางและ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010301 วางแผนและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
แพทย์ 

      3010302 ดําเนินการบํารุงรักษา 
      3010303 จัดทําเอกสารบันทึก

ข้อมูลการบํารุงรักษา 
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หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
301 ให้บริการงาน

ทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 
(Service 
engineer – 
Service 
delivery) 

 30104 ทวนสอบ  สอบเทียบ
และปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์ขั้น
กลางและระบบ
สนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010401 วางแผนและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
ทวนสอบ  สอบเทียบ 
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

   3010402 ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

   3010403 ทวนสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

      3010404 ตรวจสอบและทดสอบ
การปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
และการทวนสอบ สอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์
และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

      3010405 จัดทําเอกสารบันทึก
ข้อมูลการทวนสอบ  
สอบเทียบ และ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 
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หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
301 ให้บริการงาน

ทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 
(Service 
engineer – 
Service 
delivery) 

 30105 ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์
และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ 
 

 3010501 เตรียมความพร้อม 
ประสานงานด้านงาน
ระบบสิ่งอํานวยความ
สะดวก และตรวจสอบ
ก่อนการติดต้ังเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตาม
คําแนะนําในการทํางาน 
(Work instructions)  

     3010502 ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์
และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

     3010503 ทดสอบอุปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมทีถู่กติดต้ัง 

      3010504 รายงานผล 
 30106 ค้นหาและซ่อมแซม

ความผิดพลาดของ
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 
 

 3010601 เตรียมกระบวนการ 
(Process) ในการ
ตอบสนองต่อการร้อง
ขอจากผู้รับบริการและ
ผู้เก่ียวข้อง 

  3010602 เตรียมความพร้อมของ
เครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบ เพ่ือ
ค้นหาและซ่อมแซม
ความผิดพลาด 

  3010603 วิเคราะห์หาสาเหตุของ
การชํารุด 

  3010604 ซ่อมแซม/กํากับ การ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือ
แพทย์ 

 

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
301 ให้บริการงาน  30106 ค้นหาและซ่อมแซม  3010605 ดําเนินการทดสอบ
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ทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 
(Service 
engineer – 
Service 
delivery) 

ความผิดพลาดของ
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 
 

ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

    3010606 ดําเนินการทดสอบ
ความปลอดภัย 

    3010607 พิจารณาความจําเป็นใน
การ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ทวนสอบ  
สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

      3010608 จัดทําเอกสารบันทึก
ข้อมูลการตรวจพบ
ความผิดพลาดและการ
ซ่อมแซมกิจกรรมการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือ
แพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้อง 

   30107 บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
แพทย์และระบบ
สนับสนุนทาง
การแพทย์  

 3010701 วางแผนและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
บํารุงรักษา เครื่องมือ
แพทย์ 

      3010702 ดําเนินการบํารุงรักษา 
      3010703 จัดทําเอกสารบันทึก

ข้อมูลการบํารุงรักษา 
 

   30108 ตรวจสอบความ
ปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010801 วางแผนและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ เครื่องมือ
แพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ 

 

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
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301 ให้บริการงาน
ทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 
(Service 
engineer – 
Service 
delivery) 

 30108 ตรวจสอบความ
ปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

 3010802 ดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ  

  3010803 จัดทําเอกสารบันทึก
ข้อมูลตรวจสอบความ
ปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ 

 30109 ทวนสอบ สอบเทียบ
และปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์   

 3010901 วางแผนและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
ทวนสอบ  สอบเทียบ 
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

  3010902 ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

  3010903 ทวนสอบ สอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

  3010904 จัดทําเอกสารบันทึก
ข้อมูลการทวนสอบ  
สอบเทียบ และ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

  

 

 

  

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
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302 สนับสนุนงาน
วิชาการด้าน
วิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

 30201 ให้คําปรึกษาทาง
เทคนิคเก่ียวกับงาน
เครื่องมือแพทย์   

 3020101 ตรวจสอบและให้
คําแนะนําการทํางาน 

  3020102 ประเมินปัญหาทาง
เทคนิค 

  3020103 เตรียมข้อเสนอแนะทาง
เทคนิค 

 30202 ฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่ผู้ใช้และผู้
ปฏิบัติการ   

 3020201 วางแผนการฝึกอบรม 
  3020202 ประเมินความต้องการ

การฝึกอบรม 
  3020203 เตรียมความพร้อมวัสดุ

ฝึกอบรม 
      3020204 ดําเนินการฝึกอบรม 
      3020205 ประเมินผลการ

ฝึกอบรม 
 30203 ติดตามและถ่ายทอด

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ด้าน
วิศวกรรมชีว-
การแพทย์    

 3020301 นําความรู้และทักษะที่มี
อยู่มาประยุกต์ใช้กับ
เทคโนโลยี 

  3020302 นําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยใน
การแก้ปัญหาของ
องค์กร 

  3020303 ประเมินเทคโนโลยีใหม่
หรือเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
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303 บริหารจัดการ
ระบบ
วิศวกรรมชีว
การแพทย์ให้
ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
เพียงพอ 
พร้อมใช้ มี
ประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

 30301 วางแผนและจดั
ระบบงานวิศวกรรม
ชีวการแพทย์    

 3030101 กําหนดวัตถุประสงค์ 
  3030102 วางแผนและจดัตาราง

กิจกรรมงาน 
  3030103 ดําเนินการตามแผนงาน 

     3030104 ตรวจติดตามกิจกรรม
การทํางาน 

     3030105 ทบทวนและประเมิน
แผนกิจกรรมการทํางาน 

  30302 บริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้
เพียงพอพร้อมใช้และ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานต่อการใช้
งาน    

 3030201 วางแผนและเตรียมการ
จัดการในการ
ดําเนินการให้บริการ 

  3030202 บริหารจัดการระบบ
สํารอง เครื่องมือแพทย์ 

  3030203 บริหารจัดการและตรวจ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานการ
ให้บริการ 

      3030204 ประเมินและจัดทํา
เอกสารระบบการ
ให้บริการ 

      3030205 ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

   30303 ประยุกต์ใช้เทคนิค
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
วางแผนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการบริหาร
จัดการเครื่องมือ
แพทย์   

 3030301 ระบุปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 
 

  3030302 ดําเนินการแก้ไข 
 

  3030303 จัดทําข้อเสนอแนะส่ง
หัวหน้างาน/ผู้บริหาร 

    

 

 

 

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
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303 บริหารจัดการ
ระบบ
วิศวกรรมชีว
การแพทย์ให้
ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
เพียงพอ 
พร้อมใช้ มี
ประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

 30304 สร้างระบบและ
กระบวนการคุณภาพ   

 3030401 สร้างข้อกําหนดคุณภาพ
และผลลัพธ์สําหรับการ
ให้บริการ 

  3030402 ระบุจุดอันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม 
(บริหารความเสี่ยง) 

  3030403 วางแผนขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพ 

     3030404 ดําเนินงานตามระบบ
คุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ 

      3030405 ตรวจติดตามคุณภาพ
ของผลลัพธ์ 
(Outcome) ของงาน 

      3030406 กํากับดูแลและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน 

      3030407 รายงานปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ 

   30305 พัฒนาตนเองและทีม    3030501 มีภาวะความเป็นผู้นํา
ทีม 

  3030502 ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพของแต่ละ
บุคคลและขององค์กร 

  3030503 ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ในสถานทีท่ํางาน 

      3030504 พัฒนาความมุ่งมั่นและ
ความร่วมมือของทีม 

      3030505 อํานวยการให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

 

 

 

หน้าทีห่ลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 
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303 บริหารจัดการ
ระบบ
วิศวกรรมชีว
การแพทย์ให้
ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
เพียงพอ 
พร้อมใช้ มี
ประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

 30306 ใช้ทักษะการสือ่สาร
เฉพาะทาง   

 3030601 ตอบสนองความ
ต้องการการสื่อสาร
ทั่วไปและเฉพาะเจาะจง
ของผู้รับบริการ 

  3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนา
กลยุทธ์การสื่อสาร 

  3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 
     3030604 อํานวยการในการ

อภิปรายกลุ่ม 
     3030605 ดําเนินการสัมภาษณ์ 

   30307 จัดการและดูแลการ
ดําเนินงานเชิงธุรกิจ
ขององค์กร   

 3030701 ระบุความต้องการงาน
เชิงธุรกิจขององค์กร 

  3030702 ตรวจติดตามและ
จัดการงาน 

  3030703 พัฒนานิสัยการทํางานที่
มีประสิทธิผล 

      3030704 ตีความข้อมูลทาง
การเงิน 

      3030705 ประเมินประสิทธิภาพ
งาน 

 

คําอธบิาย 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function)
เพ่ือให้ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ หน่วยสมรรถะย่อย (Element of Competence) 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   30101     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะข้ันสูงที่จําเป็น ในการติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางและ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010101 
เตรียมความพร้อม 
ประสานงานด้านงานระบบสิ่ง
อํานวยความสะดวก และ
ตรวจสอบก่อนการติดต้ัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ตาม
คําแนะนําในการทํางาน (Work 
instructions) 

1.1  อ่านและตีความคําแนะนําการ
ทํางาน (Work instruction) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  คัดเลือกและตรวจสอบเครื่องมือ
และอุปกรณ์การทดสอบที่จําเป็นใน
การดําเนินการติดต้ังตามขั้นตอนเพ่ือ
การทํางานที่ถูกต้องและความ
ปลอดภัย 
1.3  จัดเตรียมวัสดุและระบบอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นเพ่ือการทํางานที่
สมบูรณ ์

3010102 
ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

2.1  จัดเตรียมอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบสําหรับการติดต้ังได้
ตามลําดับที่ถูกต้อง 

 

2.2  ดําเนินการติดต้ังตามขั้นตอน
ข้อกําหนดของผู้ผลิต 
2.3  ตอบสนองเหตุการณ์หรือเง่ือนไข
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนตามข้ันตอน 
(ถ้ามี) 

3010103 
ทดสอบอุปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมทีถู่กติดต้ัง 

3.1  ทดสอบอุปกรณ์ที่ติดต้ังตาม
คําแนะนําของผู้ผลิตได้ 
3.2  ดําเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
เพ่ือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการติดต้ัง
สอดคล้องกับคําแนะนําของผู้ผลิต 

 
3.3  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010104 
รายงานผล 

3.1  จัดทํารายงานการติดต้ังและการ
ทดสอบอุปกรณ์และจัดส่งตามขั้นตอน 
3.2  มีการยืนยันความพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์แก่ผูใ้ช้งานตามคุณสมบัติของ
อุปกรณ์  
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

-  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3) 
  

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม  
- ทักษะการตีความ กําหนด และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ทักษะการแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง 
- ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะทางช่าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องข้อมูลจําเพาะของเคร่ืองมือแพทย์และการใช้งานที่เหมาะสม 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology) 
- ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 
- การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมินและควรทีจ่ะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
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(ง) วิธีการประเมิน 
- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด

ของหน่วยสมรรถนะ 
- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 

- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีมช่าง    -    ไขควง ประแจ 
-  อุปกรณ์บัดกรี    -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   โวลต์มิเตอร์  
- โอห์มมิเตอร์     -   แอมป์มิเตอร์   
- เครื่องวัดความถี่ 

วัสดุ (Materials)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
-  ตะก่ัวบัดกรี (Soldering Lead)  -   สายไฟฟ้า (Wires)  
- ดอกสว่าน      -   ใบเลื่อย 

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor) 
- เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer) 
- เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
- เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator) 
- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical) 
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- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine) 
- เครื่อง Ultrasound : ULS 
- เครื่อง Ultrasound : Therapeutic 
- ตู้อบเด็ก (Infant incubator) 
- เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia) 

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- แผนกซ่อมบํารุง  
- ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ 

คู่มือ   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- คู่มือการทํางานของเคร่ือง (Operation manual) 
- คู่มือการซ่อมบํารุงรักษาเคร่ือง (Service manual) 

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30102     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางและระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่  

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการดําเนินการค้นหาและซ่อมแซมความ
ผิดพลาดของเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี ......................................................................................................... – Page   18 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010201 
เตรียมกระบวนการ (Process) 
ในการตอบสนองต่อการร้องขอ
จากผู้รับบริการและผู้เก่ียวขอ้ง 

1.1  ออกแบบกระบวนการรับงานเพ่ือ
รองรับการตอบสนองการร้องขอได้ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  สร้างแบบฟอร์มคําขอที่
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ 
1.3  ระบุเครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์เสริมทีเ่ก่ียวข้องกับอาการเสีย
ที่ได้รับการแจ้งซ่อม 

 1.4  สามารถยืนยันประวัติซ่อมและ
การใช้อุปกรณ์ได้สอดคล้องกับขั้นตอน
การซ่อม 

3010202 
เตรียมความพร้อมของ
เครื่องมือช่างและเคร่ืองมือ
ทดสอบ เพ่ือค้นหาและ
ซ่อมแซมความผิดพลาด 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบได้ถูกต้อง สําหรับ
ดําเนินการแก้ไขความชํารุดของ
เครื่องมือแพทย์ได้ 

 

2.2  ใช้งานเคร่ืองมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบได้ถูกต้อง 

 

3010203 
วิเคราะห์หาสาเหตุของการ
ชํารุด  

3.1  ระบุสาเหตุของการชํารุดได้โดย
ใช้เครื่องมือช่างและเคร่ืองมือทดสอบ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ
ซ่อม (Service manual)  

 

 3.2  วิเคราะห์สาเหตุของการชํารุดได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับอาการชํารุด
ที่เกิดขึ้น  

 

 3.3  มีการบันทึกผลการวิเคราะห์
อาการชํารุดของเครื่องมือแพทย์หรือ
ปัญหาทางเทคนิคอย่างครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

 

3010204 
ซ่อมแซม/กํากับการซ่อมแซม
เครื่องมือแพทย์ 

4.1  ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment, 
PPE) เพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 4.2  กําหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ของอาการชํารุดได้อย่างถูกต้อง  
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010204 
ซ่อมแซม/กํากับการซ่อมแซม
เครื่องมือแพทย์ 

4.3  ระบุอะไหล/่ช้ินส่วนที่ชํารุดและ
ระบุอะไหล่/ช้ินส่วนที่เทียบเท่า และ/
หรือ ดีกว่า เพ่ือการทดแทนที่เป็นไป
ตามข้อกําหนดของผู้ผลิตหรือ
เทียบเท่า 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

 4.4  ดําเนินการซ่อมแซม/ปรบัเปลี่ยน
ช้ินส่วน/อะไหล่ ทดแทน และ/หรือ 
ซ่อม ได้อย่างสมบูรณ ์ 

 4.5  บันทึกผลการการซ่อมของ
เครื่องมือแพทย์อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

3010205 
ดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

5.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องมือแพทย์ (ถ้าต้องใช้) 

 

 5.2  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

 

 5.3  ทดสอบการทํางานของเคร่ืองมือ
แพทย์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานตามมาตรฐานการใช้งานของ
ผู้ผลิตหรือตามลักษณะการใช้งาน 

 

 5.4  วัดและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 

 5.5  บันทึกผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ
แพทย์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 

 

 5.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทําการทดสอบ
ซ้ํา/บันทึกผลการทดสอบอีกคร้ัง 

 

 5.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010206 
ดําเนินการทดสอบความ
ปลอดภัย 
 

6.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ทดสอบความปลอดภัย(ถ้าต้องใช้) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

6.2  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการทดสอบความปลอดภัย 

 6.3 ทดสอบการทํางานของเครื่องมือ
แพทย์เพ่ือทดสอบความปลอดภัยตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ 
เช่น ไฟฟ้า  รังสี  อากาศ 

 6.4  วัดและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ความปลอดภัย 

 6.5  บันทึกผลการทดสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์อย่าง
ครบถ้วน และถูกต้อง 

 

 6.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทําการทดสอบ
ซ้ํา/บันทึกผลการทดสอบอีกคร้ัง 

 

 6.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

 

3010207 
พิจารณาความจําเป็นในการ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทวน
สอบ  สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์  

7.1  ประเมินขอ้มูลจากการซอ่มว่า
ส่งผลกระทบต่อค่าการวัด  ค่าต่างๆท่ี
จ่ายออกมาจากเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการสอบเทียบและ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมถูกกําหนด
สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต
อุปกรณ์ 

 

 7.2  หากส่งผลกระทบให้ดําเนินการ
ตามสมรรถนะหลัก 30103 และ
ดําเนินการตามข้อ 7.4 ต่อไป 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010207 
พิจารณาความจําเป็นในการ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทวน
สอบ  สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ 

7.3  หากไม่ส่งผลกระทบให้
ดําเนินการตามข้อ 7.4 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

7.4  บันทึกผลในการประเมิน และ
ดําเนินการทั้งหมดเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การสอบกลับ 

3010208 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลการ
ตรวจพบความผิดพลาดและ
การซ่อมแซมกิจกรรมการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้อง 

8.1  เอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจ
พบความผิดพลาดและการซอ่มแซม
ถูกบันทึกข้อมลูและตรวจสอบตาม
ขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร 
8.2  เอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจ
พบความผิดพลาดและการซอ่มแซม
ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลขั้นตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 -  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  

 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3) 
 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- ทักษะการตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม  
- ทักษะการตีความ กําหนด และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ทักษะการแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง 
- ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะทางช่าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องข้อมูลจําเพาะของเคร่ืองมือแพทย์และการใช้งานที่เหมาะสม 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology) 
- ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
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- การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 
- การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมินและควรทีจ่ะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 
(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
 

(ง) วิธีการประเมิน 
- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด

ของหน่วยสมรรถนะ 
- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 

- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
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คําขอ (Request)  แบบฟอร์มคําขอรับบริการ 
- คําขอรับบริการแบบเป็นทางการ ได้แก่ จดหมาย 
- คําขอรับบริการด้วยวาจา เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีม      -    ไขควง ประแจ 
-  ปืนบัดกรี     -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   ออสซิโลสโคป ( Oscilloscope) 
- คาลิเบเตอร์ ( Calibrators)   -   มาตรวัด ( Gauges)  
-  เครื่องกําเนิดสัญญาณ ( Signal generator) 
- ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors) 

วัสดุ (Materials)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
-  ตะก่ัวบัดกรี (Soldering Lead)  -   สายไฟฟ้า (Wires)  
- ดอกสว่าน      -   ใบเลื่อย 

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor) 
- เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer) 
- เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
- เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator) 
- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine) 
- เครื่อง Ultrasound : ULS 
- เครื่อง Ultrasound : Therapeutic 
- ตู้อบเด็ก (Infant incubator) 
- เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia) 

คู่มือการซ่อมบํารุง (Service manuals)  
- คู่มือการใช้งาน - ใบรายงานการทํางาน 
- คู่มือการซ่อมบํารุง/คู่มือทางเทคนิค - ใบสั่ง/ใบคําขอการทํางาน 
- คู่มือการติดต้ัง - ฐานข้อมูลประวัติเครื่อง 
- คู่มือรายการช้ินส่วน - ฐานข้อมูลผูแ้ทนจําหน่าย 

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- แผนกซ่อมบํารุง  
- ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ 
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(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   30103     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์       
ขั้นกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010301 
วางแผนและเตรียมความพร้อม
สําหรับการบํารุงรักษา 
เครื่องมือแพทย์ 

1.1  วางแผนการบํารุงรักษา 
เครื่องมือแพทย์ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ

คําถามปากเปล่า / การ
สอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  จัดทํารายการ อะไหล่ เครื่องมือ
แพทย์/สินค้าคงคลังที่มี เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับการเตรียมการ
บํารุงรักษา ใหส้อดคล้องกับคู่มือการ
ซ่อมบํารุง (Service Manuals) 
1.3  สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูล
การบํารุงรักษาได้เหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวนการ  

 1.4  สามารถระบุเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการ
บํารุงรักษาได้ 

3010302 
ดําเนินการบํารุงรักษา 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
บํารุงรักษา 

 

2.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการ
บํารุงรักษาตามมาตรฐานการใช้งาน
ของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานสากล  

 

 2.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการบํารุงรักษา 

 

 2.4  ทําการบํารุงรักษาตาม
กระบวนการที่กําหนดและสามารถ
วิเคราะห์ผลการบํารุงรักษาได้ 

 

 2.5  มีการบันทึกผลการบํารงุรักษา
ของเคร่ืองมือแพทย์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 

 
  

 2.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการบํารุงรักษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทําการ
บํารุงรักษาซ้ํา/บันทึกผลการ
บํารุงรักษาอีกครั้ง 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010302 
ดําเนินการบํารุงรักษา 

2.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ

คําถามปากเปล่า / การ
สอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

3010303 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลการ
บํารุงรักษา 

3.1  บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสารบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษา
ตามข้ันตอนของการบริหารจัดการ
เอกสาร  

 3. 2  จัดเก็บเอกสารบันทึกขอ้มูลการ
บํารุงรักษาอย่างเป็นระบบและมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลขั้นตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 -  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3) 
 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม  
- ทักษะการตีความ กําหนด และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลกัษณะงาน 
-  การจัดการข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 
- ทักษะการแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง 
- ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะทางช่าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องข้อมูลจําเพาะของเคร่ืองมือแพทย์และการใช้งานที่เหมาะสม 
- ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 
- การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
(ง) วิธีการประเมิน 

- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด
ของหน่วยสมรรถนะ 

- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 
- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 

ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คดิเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
คําขอ (Request)  แบบฟอร์มคําขอรับบริการ 

- คําขอรับบริการแบบเป็นทางการ ได้แก่ จดหมาย 
- คําขอรับบริการด้วยวาจา เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor) 
- เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer) 
- เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
- เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator) 
- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี ......................................................................................................... – Page   29 

- เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine) 
- เครื่อง Ultrasound : ULS 
- เครื่อง Ultrasound : Therapeutic 
- ตู้อบเด็ก (Infant incubator) 
- เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia) 

แบบฟอร์มข้อมูลการบํารุงรักษา รวมถึง เช็คลิสต์อุปกรณ์สําหรับการทําการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  
เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีม      -    ไขควง ประแจ 
-  ปืนบัดกรี     -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   ออสซิโลสโคป ( Oscilloscope) 
- คาลิเบเตอร์ ( Calibrators)   -   มาตรวัด ( Gauges)  
-  เครื่องกําเนิดสัญญาณ ( Signal generator) 
- ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors) 

คู่มือการซ่อมบํารุง (Service manuals)  
- คู่มือการใช้งาน - ใบรายงานการทํางาน 
- คู่มือการซ่อมบํารุง/คู่มือทางเทคนิค - ใบสั่ง/ใบคําขอการทํางาน 
- คู่มือการติดต้ัง - ฐานข้อมูลประวัติเครื่อง 
- คู่มือรายการช้ินส่วน - ฐานข้อมูลผูแ้ทนจําหน่าย 

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30104     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางและระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010401 
วางแผนและเตรียมความพร้อม
สําหรับการทวนสอบ  สอบ
เทียบ ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ 

1.1  วางแผนการทวนสอบ  สอบ
เทียบ ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ โดยมีการประเมินความถ่ีที่
เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ผลิต
หรือมาตรฐานสากล 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูล
การทวนสอบ  สอบเทียบ ปรบัแต่ง 
(ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับกระบวนการ 
1.3  สามารถระบุเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการทวนสอบ  
สอบเทียบ ปรบัแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ได้ 

3010402 
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

 

2.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานสากล 

 

 2.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010402 
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

2.4  ทําการตรวจสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ตาม
กระบวนการที่กําหนดและสามารถ
วิเคราะห์ผลการปรับแต่ง (ต้ังค่า) ได้ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

2.5  มีการบันทึกผลการปรับแต่ง (ต้ัง
ค่า) เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 

 2.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการปรบัแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และทําการปรบัแต่ง (ต้ังค่า) ซ้ํา/
บันทึกผลการปรับแต่ง (ต้ังค่า) อีกคร้ัง 
2.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010403 
ทวนสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการทวน
สอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์และ
ควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานการสอบเทียบน้ันๆ 

 3.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการทวน
สอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานสากล 

 

 3.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนทวนสอบ สอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010403 
ทวนสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3.4  ทําการทวนสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ตามกระบวนการที่
กําหนดและสามารถวิเคราะห์ผลการ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) ได้ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

3.5  มีการบันทึกผลการทวนสอบ 
สอบเทียบ เคร่ืองมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 
3.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการทวนสอบ สอบเทยีบ 
เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และทํา
การทวนสอบ สอบเทียบซ้ํา/บันทึกผล
การทวนสอบ สอบเทียบ อีกคร้ัง 
3.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010404 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลการ
ทวนสอบ  สอบเทียบ และ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

4.1  บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสารบันทึกข้อมูลการทวนสอบ  
สอบเทียบ และปรับแต่ง (ต้ังค่า)
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ตามข้ันตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร  

 4. 2  จัดเก็บเอกสารบันทึกขอ้มูลการ
ทวนสอบ  สอบเทียบ และปรับแต่ง 
(ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์อย่างเป็น
ระบบและมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
ขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

-  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- การตีความคําแนะนําในการทํางาน (Work Instruction) 
- การตีความและกําหนดขั้นตอนการทํางาน 
- การคัดเลือกและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
- ทักษะการกําหนดค่า (ต้ังค่า) 
- ทักษะการสอบเทียบ 
- การแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่ได้วางแผน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้   รวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง 
- มาตรวิทยา / การวัด -  ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
-   หลักการของเครื่องมือ - ทฤษฎีการควบคุมกระบวนการ 
-  Programmable logic controllers -  การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบและปรับเทียบ 
-  เซ็นเซอร์ ตัวสง่สัญญาณ ทรานส์ดิวเซอร์ และ ตัวแปลง 
- การวัดตัวแปรกระบวนการ (ความดัน  การไหล  อุณหภูม ิการวิเคราะห์ และอ่ืน ๆ) 
-  ระบบการควบคุมกระบวนการ (single- & multi-loop controllers, DCS, DAS, SCADA, ฯลฯ) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมินและควรทีจ่ะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
 

(ง) วิธีการประเมิน 
- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด

ของหน่วยสมรรถนะ 
- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 

- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
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เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
มาตรฐานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical equipment standard)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- OIML (International Organization for Legal Metrology Standards) 
- ANSI (American National Standards Institute) 
- ASME (American Society of Mechanical Engineers) 
- NEC (National Electric Code) 
- IEC (International Electro technical Commission) 

ระบบ/อุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical equipment/systems)   รวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง 
- Sensor elements -   Electronic logic control 
- Electro-mechanical element  -   Actuator & output devices 
- Hydraulic elements - Pneumatic and electro-pneumatic elements  

อุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ (Measurement/testing device)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง    
- คอมพิวเตอร์ -   เครื่อง ปรับแต่ง (ต้ังค่า) ชนิดพกพา 
-  ตัวส่งสัญญาณ หรือ ตัวแปลงสัญญาณ -     สเต็ปมอเตอร์ 
-  อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ -    มัลติมิเตอร์ 
-   เครื่องกําเนิดสัญญาณ -   Oscilloscope 
- มาตรวัดมาตรฐาน 
- ตัวสอบเทียบ ตัวปรับแต่งหรือตัวโปรแกรม อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ 

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคล (Personal protective equipment)  รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง :   
- อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่ปิดหู/ที่อุดหู แว่นตา หน้ากาก  
-  เครื่องแต่งกายเพ่ือความปลอดภัย  

ข้อผิดพลาดหรือปัญหา (Faults or problem)   
- ทางกล  -  ทางคอมพิวเตอร์ 
- ทางไฟฟ้า  - นิวเมติก 
- อิเล็กทรอนิกส ์ -   ไฮดรอลิกส์   

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor) 
- เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer) 
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- เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
- เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator) 
- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine) 
- เครื่อง Ultrasound : ULS 
- เครื่อง Ultrasound : Therapeutic 
- ตู้อบเด็ก (Infant incubator) 
- เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia) 
- เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 
- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 
- เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
- เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย (Infusion pump) 
- เครื่อง Syringe pump 
- เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด (Infant warmer) 
- ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank) 
- ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ (Medical refrigerator) 
- ตู้แช่แข็ง (Ultra freezer) 
- ตู้เพาะเช้ือ (Incubator) 
- อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง (Dry bath) 
- เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบปรอท (Patient Thermometer) 
- เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล ( Digital Patient Thermometer) 
- หม้อต้มพาราฟีน (Paraffin Bath) 
- หม้อต้มผ้าประคบ (Pack heater) 
- เทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แบบอนาล็อก(Analog Thermometer) 
- เทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็น(Refrigerator  Thermometer ) 
- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในห้อง(Ambient Thermometer) 
- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในห้องแบบดิจิตอล(Digital Ambient Thermometer) 
- เครื่องอุ่นเลือด (Blood warmer) 
- เครื่องช่ังนํ้าหนักสาร ( Analytical weight) 
- เครื่องช่ังนํ้าหนักผู้ใหญ่ (Adult weight) 
- เครื่องช่ังนํ้าหนักเด็ก (Baby weight) 
- เครื่องช่ังนํ้าหนักทั่วไป (General weight) 
- เครื่องป่ันเหว่ียง (Centrifuge) 
- เครื่องดูดช่วยคลอดสญุญากาศ (Vacuum) 
- เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Aspirator) 
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ํา (Non Invasive Blood Pressure, NIBP) 
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- เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน(Oxygen Flow meter) 
- เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ(AirFlow meter) 
- เครื่องดูดของเหลวระบบไปป์ไลน์(Suction Pipeline) 
- เครื่องป่ันผสมสารอมัลกัม (Amalgamator) 
- ยูนิตทันตกรรม(Dental Unit) 
- เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Electric Scaler) 
- โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ 
- เตียงผ่าตัด 
- เตียงผู้ป่วย 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

 

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30105     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะข้ันสูงที่จําเป็น ในการติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010501 
เตรียมความพร้อม 
ประสานงานด้านงานระบบสิ่ง
อํานวยความสะดวก และ
ตรวจสอบก่อนการติดต้ัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ตาม
คําแนะนําในการทํางาน (Work 
instructions) 

1.1  อ่านและตีความคําแนะนําการ
ทํางาน (Work instruction) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  คัดเลือกและตรวจสอบเครื่องมือ
และอุปกรณ์การทดสอบที่จําเป็นใน
การดําเนินการติดต้ังตามขั้นตอนเพ่ือ
การทํางานที่ถูกต้องและความ
ปลอดภัย 
1.3  จัดเตรียมวัสดุและระบบอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นเพ่ือการทํางานที่
สมบูรณ ์

3010502 
ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

2.1  จัดเตรียมอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบสําหรับการติดต้ังได้
ตามลําดับที่ถูกต้อง 

 

2.2  ดําเนินการติดต้ังตามขั้นตอน
ข้อกําหนดของผู้ผลิต 
2.3  ตอบสนองเหตุการณ์หรือเง่ือนไข
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนตามข้ันตอน 
(ถ้ามี) 

3010503 
ทดสอบอุปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมทีถู่กติดต้ัง 

3.1  ทดสอบอุปกรณ์ที่ติดต้ังตาม
คําแนะนําของผู้ผลิตได้ 
3.2  ดําเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
เพ่ือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการติดต้ัง
สอดคล้องกับคําแนะนําของผู้ผลิต 

 
3.3  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010504 
รายงานผล 

3.1  จัดทํารายงานการติดต้ังและการ
ทดสอบอุปกรณ์และจัดส่งตามขั้นตอน 
3.2  มีการยืนยันความพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์แก่ผูใ้ช้งานตามคุณสมบัติของ
อุปกรณ์  
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

-  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3 และ ระดับ 4) 

  

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ค) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม  
- ทักษะการตีความ กําหนด และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ทักษะการแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง 
- ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะทางช่าง 

(ง) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องข้อมูลจําเพาะของเคร่ืองมือแพทย์และการใช้งานที่เหมาะสม 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology) 
- ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 
- การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 
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(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-  หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
 

(ง) วิธีการประเมิน 
- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด

ของหน่วยสมรรถนะ 
- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 

- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีม      -    ไขควง ประแจ 
-  ปืนบัดกรี     -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   ออสซิโลสโคป ( Oscilloscope) 
- คาลิเบเตอร์ ( Calibrators)   -   มาตรวัด ( Gauges)  
-  เครื่องกําเนิดสัญญาณ ( Signal generator) 
- ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors) 

วัสดุ (Materials)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
- เทป (Tape)     -   วัสดุปิดผนึก (Sealing materials) 
-  ตะก่ัวบัดกรี (Soldering Lead)  -   ลวดผูก ( Wire tie) 
- สายเคเบ้ิล ( Cables)  สายไฟฟ้า (Wires)  
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เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- X-ray     -   CT scan  
- MRI       -   Patient monitoring system  
- Lab analysis    -   Dialysis machine  
- Linac 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  

- Laboratory    -   Clinics 
- Operating room/Delivery room  -   Wards/Units/Emergency room  

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30106     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่  

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการดําเนินการค้นหาและซ่อมแซมความ
ผิดพลาดของเคร่ืองมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010601 
เตรียมกระบวนการ (Process) 
ในการตอบสนองต่อการร้องขอ
จากผู้รับบริการและผู้เก่ียวขอ้ง 

1.1  ออกแบบกระบวนการรับงานเพ่ือ
รองรับการตอบสนองการร้องขอได้ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  สร้างแบบฟอร์มคําขอที่
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ 
1.3  ระบุเครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์เสริมทีเ่ก่ียวข้องกับอาการเสีย
ที่ได้รับการแจ้งซ่อม 

 1.4  สามารถยืนยันประวัติซ่อมและ
การใช้อุปกรณ์ได้สอดคล้องกับขั้นตอน
การซ่อม 

3010602 
เตรียมความพร้อมของ
เครื่องมือช่างและเคร่ืองมือ
ทดสอบ เพ่ือค้นหาและ
ซ่อมแซมความผิดพลาด 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบได้ถูกต้อง สําหรับ
ดําเนินการแก้ไขความชํารุดของ
เครื่องมือแพทย์ได้ 

 

2.2  ใช้งานเคร่ืองมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบได้ถูกต้อง 

 

3010603 
วิเคราะห์หาสาเหตุของการ
ชํารุด  

3.1  ระบุสาเหตุของการชํารุดได้โดย
ใช้เครื่องมือช่างและเคร่ืองมือทดสอบ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ
ซ่อม (Service manual)  

 

 3.2  วิเคราะห์สาเหตุของการชํารุดได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับอาการชํารุด
ที่เกิดขึ้น  

 

 3.3  มีการบันทึกผลการวิเคราะห์
อาการชํารุดของเครื่องมือแพทย์หรือ
ปัญหาทางเทคนิคอย่างครบถ้วน และ
ถูกต้อง 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010604 
ซ่อมแซม/กํากับการซ่อมแซม
เครื่องมือแพทย์ 

4.1  ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(Personel Protective Equipment, 
PPE) เพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

 4.2  กําหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ของอาการชํารุดได้อย่างถูกต้อง  

 4.3  ระบุอะไหล/่ช้ินส่วนที่ชํารุดและ
ระบุอะไหล่/ช้ินส่วนที่เทียบเท่า และ/
หรือ ดีกว่า เพ่ือการทดแทนที่เป็นไป
ตามข้อกําหนดของผู้ผลิตหรือ
เทียบเท่า 

 4.4  ดําเนินการซ่อมแซม/ปรบัเปลี่ยน
ช้ินส่วน/อะไหล่ ทดแทน และ/หรือ 
ซ่อม ได้อย่างสมบูรณ ์ 

 

 4.5  บันทึกผลการการซ่อมของ
เครื่องมือแพทย์อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

 

3010605 
ดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

5.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องมือแพทย์ (ถ้าต้องใช้) 

 

 5.2  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

 

 5.3  ทดสอบการทํางานของเคร่ืองมือ
แพทย์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานตามมาตรฐานการใช้งานของ
ผู้ผลิตหรือตามลักษณะการใช้งาน 

 

 5.4  วัดและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 

 5.5  บันทึกผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ
แพทย์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010605 
ดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

5.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทําการทดสอบ
ซ้ํา/บันทึกผลการทดสอบอีกคร้ัง 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

5.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010606 
ดําเนินการทดสอบความ
ปลอดภัย 

6.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ทดสอบความปลอดภัย(ถ้าต้องใช้) 

 6.2  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการทดสอบความปลอดภัย 

 6.3 ทดสอบการทํางานของเครื่องมือ
แพทย์เพ่ือทดสอบความปลอดภัยตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ 
เช่น ไฟฟ้า  รังสี  อากาศ 

 

 6.4  วัดและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ความปลอดภัย 

 

 6.5  บันทึกผลการทดสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์อย่าง
ครบถ้วน และถูกต้อง 

 

 6.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทําการทดสอบ
ซ้ํา/บันทึกผลการทดสอบอีกคร้ัง 

 

 6.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010607 
พิจารณาความจําเป็นในการ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทวน
สอบ  สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์  

7.1  ประเมินขอ้มูลจากการซอ่มว่า
ส่งผลกระทบต่อค่าการวัด  ค่าต่างๆท่ี
จ่ายออกมาจากเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการสอบเทียบและ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมถูกกําหนด
สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต
อุปกรณ์ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
-  การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 7.2  หากส่งผลกระทบให้ดําเนินการ

ตามสมรรถนะหลัก 30103 และ
ดําเนินการตามข้อ 7.4 ต่อไป 
7.3  หากไม่ส่งผลกระทบให้
ดําเนินการตามข้อ 7.4 

 

 7.4  บันทึกผลในการประเมิน และ
ดําเนินการทั้งหมดเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การสอบกลับ 

 

3010608 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลการ
ตรวจพบความผิดพลาดและ
การซ่อมแซมกิจกรรมการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้อง 

8.1  เอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจ
พบความผิดพลาดและการซอ่มแซม
ถูกบันทึกข้อมลูและตรวจสอบตาม
ขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร 

 

8.2  เอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจ
พบความผิดพลาดและการซอ่มแซม
ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลขั้นตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 -  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3 และ ระดับ 4) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม  
- ทักษะการตีความ กําหนด และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ทักษะการแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง 
- ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะทางช่าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องข้อมูลจําเพาะของเคร่ืองมือแพทย์และการใช้งานที่เหมาะสม 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology) 
- ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 
- การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
 

(ง) วิธีการประเมิน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี ......................................................................................................... – Page   49 

- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด
ของหน่วยสมรรถนะ 

- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 
- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 

ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
คําขอ (Request)  แบบฟอร์มคําขอรับบริการ 

- คําขอรับบริการแบบเป็นทางการ ได้แก่ จดหมาย 
- คําขอรับบริการด้วยวาจา เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีม      -    ไขควง ประแจ 
-  ปืนบัดกรี     -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   ออสซิโลสโคป ( Oscilloscope) 
- คาลิเบเตอร์ ( Calibrators)   -   มาตรวัด ( Gauges)  
-  เครื่องกําเนิดสัญญาณ ( Signal generator) 
- ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors) 

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- X-ray     -   CT scan  
- MRI       -   Patient monitoring system  
- Lab analysis    -   Dialysis machine  
- Linac   

คู่มือการซ่อมบํารุง (Service manuals)  
- คู่มือการใช้งาน - ใบรายงานการทํางาน 
- คู่มือการซ่อมบํารุง/คู่มือทางเทคนิค - ใบสั่ง/ใบคําขอการทํางาน 
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- คู่มือการติดต้ัง - ฐานข้อมูลประวัติเครื่อง 
- คู่มือรายการช้ินส่วน - ฐานข้อมูลผูแ้ทนจําหน่าย 

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30107     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์
และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010701 
วางแผนและเตรียมความพร้อม
สําหรับการบํารุงรักษา 
เครื่องมือแพทย์ 

1.1  วางแผนการบํารุงรักษา 
เครื่องมือแพทย์ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ

คําถามปากเปล่า / การ
สอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  จัดทํารายการ อะไหล่ เครื่องมือ
แพทย์/สินค้าคงคลังที่มี เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับการเตรียมการ
บํารุงรักษา ใหส้อดคล้องกับคู่มือการ
ซ่อมบํารุง (Service Manuals) 
1.3  สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูล
การบํารุงรักษาได้เหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวนการ  

 1.4  สามารถระบุเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการ
บํารุงรักษาได้ 

3010702 
ดําเนินการบํารุงรักษา 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
บํารุงรักษา 

 

2.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการ
บํารุงรักษาตามมาตรฐานการใช้งาน
ของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานสากล  

 

 2.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการบํารุงรักษา 

 

 2.4  ทําการบํารุงรักษาตาม
กระบวนการที่กําหนดและสามารถ
วิเคราะห์ผลการบํารุงรักษาได้ 

 

 2.5  มีการบันทึกผลการบํารงุรักษา
ของเคร่ืองมือแพทย์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 

 

 2.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการบํารุงรักษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทําการ
บํารุงรักษาซ้ํา/บันทึกผลการ
บํารุงรักษาอีกครั้ง 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010702 
ดําเนินการบํารุงรักษา 

2.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ

คําถามปากเปล่า / การ
สอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

3010703 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลการ
บํารุงรักษา 

3.1  บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสารบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษา
ตามข้ันตอนของการบริหารจัดการ
เอกสาร  

 3. 2  จัดเก็บเอกสารบันทึกขอ้มูลการ
บํารุงรักษาอย่างเป็นระบบและมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลขั้นตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 -  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3 และ ระดับ 4) 

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม  
- ทักษะการตีความ กําหนด และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ทักษะการแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง 
- ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะทางช่าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องข้อมูลจําเพาะของเคร่ืองมือแพทย์และการใช้งานที่เหมาะสม 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology) 
- ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
- แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 
- การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
 

(ง) วิธีการประเมิน 
- หากมีการย่ืนหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้คิดเป็น 10% ของคะแนนรวมทั้งหมด

ของหน่วยสมรรถนะ 
- การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 

- การย่ืนหลักฐานการผ่านงานท่ีเก่ียวข้อง : 
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี คิดเป็น 2%  
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 1 ปี แต่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็น 1% 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

- การย่ืนหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง : 
เข้ารับการอบรมระยะเวลา 6 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 % ได้ไม่เกิน 2% ต่อหลักสูตร 
คะแนนสูงสุดจากการย่ืนหลักฐานการผ่านงานได้ไม่เกิน 5% 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
คําขอ (Request)  แบบฟอร์มคําขอรับบริการ 

- คําขอรับบริการแบบเป็นทางการ ได้แก่ จดหมาย 
- คําขอรับบริการด้วยวาจา เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- X-ray     -   CT scan  
- MRI       -   Patient monitoring system  
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- Lab analysis    -   Dialysis machine  
- Linac 

แบบฟอร์มข้อมูลการบํารุงรักษา รวมถึง เช็คลิสต์อุปกรณ์สําหรับการทําการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  
เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีม      -    ไขควง ประแจ 
-  ปืนบัดกรี     -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   ออสซิโลสโคป ( Oscilloscope) 
- คาลิเบเตอร์ ( Calibrators)   -   มาตรวัด ( Gauges)  
-  เครื่องกําเนิดสัญญาณ ( Signal generator) 
- ตัวตรวจจับรังสี (Radiation detectors) 

คู่มือการซ่อมบํารุง (Service manuals)  
- คู่มือการใช้งาน - ใบรายงานการทํางาน 
- คู่มือการซ่อมบํารุง/คู่มือทางเทคนิค - ใบสั่ง/ใบคําขอการทํางาน 
- คู่มือการติดต้ัง - ฐานข้อมูลประวัติเครื่อง 
- คู่มือรายการช้ินส่วน - ฐานข้อมูลผูแ้ทนจําหน่าย 

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30108     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือและระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010801 
วางแผนและเตรียมความพร้อม
สําหรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ 

1.1  วางแผนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
แพทย์ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  จัดทํารายการ อะไหล่ อุปกรณ์
ชีวการแพทย์/สินค้าคงคลังทีม่ี เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลสําหรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
แพทย์ 
1.3  สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูล
การตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือแพทย์ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ  

 1.4  สามารถระบุเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
เครื่องมือแพทย์ได้ 

3010802 
ดําเนินการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือแพทย์ 

 

2.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือแพทย์ตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานสากล 

 

 2.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการตรวจสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010802 
ดําเนินการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

2.4  ทําการตรวจสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ตาม
กระบวนการที่กําหนดและสามารถ
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพได้ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

 2.5  มีการบันทึกผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
เครื่องมือแพทย์อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

 2.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการตรวจสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และทํา
การตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพซ้ํา/บันทึกผลการ
ตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพอีกคร้ัง 

 2.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

 

3010803 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูล
ตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ 

3.1  บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสารบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
เครื่องมือแพทย์ตามข้ันตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร  

 

 3. 2  จัดเก็บเอกสารบันทึกขอ้มูลการ
ตรวจสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือแพทย์อย่าง
เป็นระบบและมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลขั้นตอนของการบริหาร
จัดการเอกสาร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการอ่านเพ่ือตีความคําแนะนําการทํางาน ไดอะแกรม ลายวงจร 
- ทักษะการสื่อสารเพ่ือตีความและนิยามและอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
- แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
- การแก้ไขปัญหาการทํางานของเคร่ือง  
- มารยาทและทศันคติในการช่วยเหลือ 
- การบัดกรี 
- การบํารุงรักษา  
- การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในด้านต่างๆ 
- หลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบกราวน์ 
- การเลือกใช้สายไฟฟ้า 
- เทคนิคการเดินสายไฟ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-   

 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ข้อบังคับ/มาตรฐานความปลอดภัย  รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- ด้านไฟฟ้า เช่น IEC60601-1, IEC62353 
- ด้านรังสี  

ข้อมูลและคู่มอืบริการ (Service manuals and information)  
- คู่มือการทํางาน  -  แผ่นรายงานการทํางาน 
- คู่มือบริการ คูม่ือทางเทคนิค  -  ใบสั่ง/ใบคําขอ การทํางาน 
- คู่มือติดต้ัง  - บัตรประวัติเครื่อง 
- คู่มือรายการช้ินส่วน  -  ดัชนีผู้จําหน่าย 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30109     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเคร่ืองมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะและทัศนคติที่จําเป็นในการทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่ง
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010901 
วางแผนและเตรียมความพร้อม
สําหรับการทวนสอบ  สอบ
เทียบ ปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ 

1.1  วางแผนการทวนสอบ  สอบ
เทียบ ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ โดยมีการประเมินความถ่ีที่
เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ผลิต
หรือมาตรฐานสากล 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อมูล
การทวนสอบ  สอบเทียบ ปรบัแต่ง 
(ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับกระบวนการ 
1.3  สามารถระบุเครื่องมือช่างและ
เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการทวนสอบ  
สอบเทียบ ปรบัแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ได้ 

3010902 
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

2.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 

 

2.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานสากล 

 

 2.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนการปรับแต่ง (ต้ังค่า) 
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ 

 

 2.4  ทําการตรวจสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ตาม
กระบวนการที่กําหนดและสามารถ
วิเคราะห์ผลการปรับแต่ง (ต้ังค่า) ได้ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010902 
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

2.5  มีการบันทึกผลการปรับแต่ง (ต้ัง
ค่า) เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ขอ้ 18) 

 2.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการปรบัแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และทําการปรบัแต่ง (ต้ังค่า) ซ้ํา/
บันทึกผลการปรับแต่ง (ต้ังค่า) อีกคร้ัง 
2.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010903 
ทวนสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3.1  จัดเตรียมเครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบที่จะใช้ในการทวน
สอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์และ
ควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานการสอบเทียบน้ันๆ 

 3.2  ต้ังค่าการทํางาน/การทดสอบ
ของเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้ในการทวน
สอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานการใช้งานของผู้ผลิตหรือ
ตามมาตรฐานสากล 

 

 3.3  ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริม/ต่อ
พ่วงก่อนทวนสอบ สอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ 

 

 3.4  ทําการทวนสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ตามกระบวนการที่
กําหนดและสามารถวิเคราะห์ผลการ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) ได้ 

 

 3.5  มีการบันทึกผลการทวนสอบ 
สอบเทียบ เคร่ืองมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3010903 
ทวนสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

3.6  ปรับต้ัง/แก้ไขเครื่องมือแพทย์
หากผลการทวนสอบ สอบเทยีบ 
เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และทํา
การทวนสอบ สอบเทียบซ้ํา/บันทึกผล
การทวนสอบ สอบเทียบ อีกคร้ัง 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจาํลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

3.7  ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3010904 
จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลการ
ทวนสอบ  สอบเทียบ และ
ปรับแต่ง (ต้ังค่า) เครื่องมือ
แพทย์และระบบสนับสนุนทาง
การแพทย์ 

4.1  บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสารบันทึกข้อมูลการทวนสอบ  
สอบเทียบ และปรับแต่ง (ต้ังค่า)
เครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุน
ทางการแพทย์ตามข้ันตอนของการ
บริหารจัดการเอกสาร  

 4. 2  จัดเก็บเอกสารบันทึกขอ้มูลการ
ทวนสอบ  สอบเทียบ และปรับแต่ง 
(ต้ังค่า) เครื่องมือแพทย์และระบบ
สนับสนุนทางการแพทย์อย่างเป็น
ระบบและมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
ขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสาร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

  

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- การตีความคําแนะนําในการทํางาน (Work Instruction) 
- การตีความและกําหนดขั้นตอนการทํางาน 
- การคัดเลือกและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
- ทักษะการกําหนดค่า (ต้ังค่า) 
- ทักษะการสอบเทียบ 
- การแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่ได้วางแผน 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้   รวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง 
- มาตรวิทยา / การวัด -  ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
-   หลักการของเครื่องมือ - ทฤษฎีการควบคุมกระบวนการ 
-   Programmable logic controllers -  การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบและปรับเทียบ 
-  เซ็นเซอร์ ตัวสง่สัญญาณ ทรานส์ดิวเซอร์ และ ตัวแปลง 
- การวัดตัวแปรกระบวนการ (ความดัน  การไหล  อุณหภูม ิการวิเคราะห์ และอ่ืน ๆ) 
-  ระบบการควบคุมกระบวนการ (single- & multi-loop controllers, DCS, DAS, SCADA, ฯลฯ) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- มีหลักฐานการผ่านงานที่เก่ียวข้อง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นํามาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย   
 

(ง) วิธีการประเมิน 
- ในกรณีทีม่ีการยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ประกอบ ให้คํานวณหลักฐานเหล่าน้ี

เป็นร้อยละ 10 ของคะแนนทัง้หมดในหน่วยสมรรถนะน้ี 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
มาตรฐานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical equipment standard)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- OIML (International Organization for Legal Metrology Standards) 
- ANSI (American National Standards Institute) 
- ASME (American Society of Mechanical Engineers) 
- NEC (National Electric Code) 
- IEC (International Electro technical Commission) 
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ระบบ/อุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical equipment/systems)   รวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง 
- Sensor elements -   Electronic logic control 
- Electro-mechanical element  -   Actuator & output devices 
- Hydraulic elements - Pneumatic and electro-pneumatic elements  

อุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ (Measurement/testing device)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง    
- คอมพิวเตอร์ -   เครื่อง ปรับแต่ง (ต้ังค่า) ชนิดพกพา 
-  ตัวส่งสัญญาณ หรือ ตัวแปลงสัญญาณ -     สเต็ปมอเตอร์ 
-  อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ -    มัลติมิเตอร์ 
-   เครื่องกําเนิดสัญญาณ -   Oscilloscope 
- มาตรวัดมาตรฐาน 
- ตัวสอบเทียบ ตัวปรับแต่งหรือตัวโปรแกรม อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ 

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคล (Personal protective equipment)  รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง :   
- อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่ปิดหู/ที่อุดหู แว่นตา หน้ากาก  
-  เครื่องแต่งกายเพ่ือความปลอดภัย  

ข้อผิดพลาดหรือปัญหา (Faults or problem)   
- ทางกล  -  ทางคอมพิวเตอร์ 
- ทางไฟฟ้า  - นิวเมติก 
- อิเล็กทรอนิกส ์ -   ไฮดรอลิกส์   

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   30201     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผูใ้ช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย์ขัน้กลาง 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยน้ีครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้ใช้และ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลางที่เริ่มมีความซับซ้อน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020101 
จัดเตรียม/ทําคู่มือการใช้งาน
(Operation manual) 

1.1  สามารถอ่านและเข้าใจคูม่ือการ
ทํางานของเคร่ือง (Operation 
manual) ประกอบการทํางาน 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสอบข้อเขียน  
- การ สอบปฏิบัติ 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

 

 1.2  มีความรู้และสามารถใช้งาน
เครื่องมือแพทย์ได้ 

3020102 
จัดเตรียม/ทําสื่อสารสนเทศ 

1.1  สามารถใช้สารสนเทศเป็นสื่อ
นําเสนอ 

 1.2  สามารถบรรยายนําเสนอได้  
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

-  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3) 

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- อ่านและเข้าใจคู่มือ 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลกัษณะงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
-  ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค 
-  หลักการทํางานของเคร่ืองมือแพทย์ 
-  หลักการทํางานของระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส ์
-  การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
 

 

(ง) วิธีการประเมิน 
  

 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีมช่าง    -    ไขควง ประแจ 
-  อุปกรณ์บัดกรี    -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   โวลต์มิเตอร์  
- โอห์มมิเตอร์     -   แอมป์มิเตอร์   
- เครื่องวัดความถี่ 

วัสดุ (Materials)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
-  ตะก่ัวบัดกรี (Soldering Lead)  -   สายไฟฟ้า (Wires)  
- ดอกสว่าน      -   ใบเลื่อย 

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor) 
- เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer) 
- เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
- เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator) 
- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine) 
- เครื่อง Ultrasound : ULS 
- เครื่อง Ultrasound : Therapeutic 
- ตู้อบเด็ก (Infant incubator) 
- เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia) 
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สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- แผนกซ่อมบํารุง  
- ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ 

คู่มือ   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- คู่มือการทํางานของเคร่ือง (Operation manual) 
- คู่มือการซ่อมบํารุงรักษาเคร่ือง (Service manual) 

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  20503  ให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลาง 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสอบข้อเขียน  

อาจเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย/อัตนัย 
- การสอบปฏิบัติ  

อาจใช้การสาธิต / สังเกตการ / การสมัภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า เป็นต้น 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   30202     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สาธิตการใช้และสาธิตการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลาง 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยน้ีครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการสาธิตการใช้และสาธิตการบํารุงรักษา
เครื่องมือแพทย์ขั้นกลางที่เริ่มมีความซับซ้อน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020201 
สาธิตการใช้เครื่องมือแพทย์
พ้ืนฐาน 

1.1  เตรียมวิธีการสาธิต สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสอบข้อเขียน  
- การ สอบปฏิบัติ 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  สาธิตการใช้เครื่อง 

3020202 
สาธิตการใช้บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
แพทย์พ้ืนฐาน 

2.1  เตรียมการบํารุงรักษา 
2.2  สาธิตโดยเคร่ืองมือแพทย์จริง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

-  ความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและทักษะการติดต้ัง ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน  
 (ตามรายการเคร่ืองมือแพทย์ในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3) 

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- อ่านและเข้าใจคู่มือ 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลกัษณะงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
-  หลักการทํางานของเคร่ืองมือแพทย์ 
-  หลักการทํางานของระบบสนับสนุนทางการแพทย์ 
-  การใช้งานเคร่ืองมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
 

 

(ง) วิธีการประเมิน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
เครื่องมือช่าง (Tools)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- เครื่องมือกล ( ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ 
-  คีมช่าง    -    ไขควง ประแจ 
-  อุปกรณ์บัดกรี    -    สว่านไฟฟ้า  

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)   -   โวลต์มิเตอร์  
- โอห์มมิเตอร์     -   แอมป์มิเตอร์   
- เครื่องวัดความถี่ 

วัสดุ (Materials)   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
-  ตะก่ัวบัดกรี (Soldering Lead)  -   สายไฟฟ้า (Wires)  
- ดอกสว่าน      -   ใบเลื่อย 

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)   รวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเพียง 
- เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient monitor) 
- เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ (Pacer) 
- เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
- เครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator) 
- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro surgical) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (X-ray machine) 
- เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน (Dent x-ray machine) 
- เครื่อง Ultrasound : ULS 
- เครื่อง Ultrasound : Therapeutic 
- ตู้อบเด็ก (Infant incubator) 
- เครื่องให้สารสลบ (Anesthesia) 

อุปกรณ์สารสนเทศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับการนําเสนอ   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
- คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉายภาพ  

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)    
- ภายในสถานพยาบาล 
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คู่มือ   รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- คู่มือการทํางานของเคร่ือง (Operation manual) 
- คู่มือการซ่อมบํารุงรักษาเคร่ือง (Service manual) 

 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  20504  สาธิตการใช้และสาธิตการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ขั้นกลาง 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 4 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสอบข้อเขียน  

อาจเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย/อัตนัย 
- การสอบปฏิบัติ  

อาจใช้การสาธิต / สังเกตการ / การสมัภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า เป็นต้น 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30203    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการฝึกอบรมผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการอุปกรณ์   
ชีวการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020301 
วางแผนการฝึกอบรม 

1.1  ระบุและจัดหมวดหมู่ประเภท
เครื่อมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ /  
การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  ระบุและจัดหมวดหมู่ผู้ใช้และผู้
ปฏิบัติการเคร่ือมือแพทย์/อุปกรณ์
การแพทย์ 
1.3  พัฒนาแผนการฝึกอบรมโดย
พิจารณาถึงประเภทของเครื่อมือ
แพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ จาํนวน
และคุณสมบัติของผู้ใช้และผู้
ปฏิบัติการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน เช่น 
ความเสี่ยง ประวัติอุบัติการณ์ เป็นต้น 

 1.4  บูรณาการแผนฝึกอบรมกับแผน
ของการทํากิจกรรมอ่ืนๆ  

 1.5  ส่งข้อเสนอแผนการฝึกอบรมไป
ยังฝ่ายบริหารตามขั้นตอน 

 

3020302 
ประเมินความต้องการการ
ฝึกอบรม 

2.1  หาแนวทางการประเมินผลบน
พ้ืนฐานของจํานวน การการะจายตัว 
และการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย 

 

2.2  พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินตาม
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 2.3  เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวแทน
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 2.4  วิเคราะห์ข้อมูลและระบุความ
ต้องการการฝึกอบรมสําหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

3020303 
เตรียมความพร้อมวัสดุ
ฝึกอบรม 

3.1  พัฒนาโครงสร้างหลักสตูรตาม
ความต้องการและความเหมาะสม 

 

3.2  จัดเตรียมตารางเวลาบนพ้ืนฐาน
ของโครงสร้างหลักสูตรและเวลาที่มี
สําหรับการฝึกอบรม 

 

 3.3  หาประเภทของวัสดุฝึกอบรมตาม
เน้ือหาหลักสูตรและตารางการฝึกอบรม 

 

 3.4  จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรมตาม
เน้ือหาการฝึกอบรมและเวลาที่มีอยู่ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020304 
ดําเนินการฝึกอบรม 

4.1  ให้ความรู้เบ้ืองต้นระหว่างผู้
ฝึกอบรมและผูร้ับการฝึกอบรมตาม
รูปแบบ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ /  
การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

4.2  แนะนําวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมแกผู่้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
การออกแบบหลักสูตร 

 4.3  ดําเนินการจัดการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับตารางเวลาที่กําหนด 

 4.4  ใช้วิธีการและแนวทางการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม 

 4.5  ประเมินผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
โดยใช้ขั้นตอนและวิธีการประเมินที่
เหมาะสม 

 4.6  ประเมินการฝึกอบรมโดยผู้
ฝึกอบรมและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

 

3020305 
ประเมินผลการฝึกอบรม 

5.1  กําหนดวิธีการประเมินผลโดย
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

 

5.2  พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินผล
ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 5.3  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 5.4  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้วิธีการ
และขั้นตอนที่เหมาะสม โดยตีความ
ข้อมูลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
การฝึกอบรม 

 

 5.5  จัดทําและบันทึกรายงานการ
ประเมินผลตามรูปแบบรายงาน
มาตรฐาน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

  

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี ......................................................................................................... – Page   78 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
แสดงให้เห็นถึงทักษะเก่ียวกับ 

- การวางแผนการฝึกอบรม -  การ ประเมินความต้องการการฝึกอบรม 
- การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม - การดําเนินการฝึกอบรม 
- การประเมินผลการฝึกอบรม -  การใช้คอมพิวเตอร์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
แสดงให้เห็นถึงความรู้เก่ียวกับ 

- วิธีการและแนวทางการเรียนรู้ -   การพัฒนาวัสดุการฝึกอบรม 
- การใช้คอมพิวเตอร์ -   กฎและระเบียบความปลอดภัย 
- หลักการและการทํางานของอุปกรณ์ -   การประเมนิความต้องการการฝึกอบรม 
- ขั้นตอนและเทคนิคการประเมิน  -   การประเมนิผลการฝึกอบรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-   

 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
วัสดุฝึกอบรม  

- คู่มือของผู้ผลิต (Service manual, Operator manual, etc.)  
- เอกสารประกอบคําบรรยายการฝึกอบรม 
- หนังสืออ้างอิง (ข้อกําหนด กฏหมาย มาตรฐาน ฯลฯ) 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

การประเมินต้องมีหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้สมัครสามารถ: 
- วางแผน การฝึกอบรม - ประเมินความต้องการการฝึกอบรม 
-  เตรียมความพร้อมการฝึกอบรม - ดําเนินการ การฝึกอบรม 
-  การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30204     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  กําหนดรายละเอียดเพ่ืองานวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบทางวิศวกรรม             
ชีวการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็น เพ่ือสนองความต้องการสําหรับการเขียน
ข้อกําหนดรายละเอียดเพ่ืองานวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครอบคลุม
ถึงการกําหนดข้อกําหนดด้านความปลอดภัย ความคาดหวังของผู้รับบริการ ความคุ้มทุน การ
ออกแบบเอกสารและข้อกําหนดทางเทคนิค 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

1 2 3 4 5 6 7 

       



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี ......................................................................................................... – Page   81 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020401 
เตรียมกําหนดรายละเอียด
สเปค 

1.1  เตรียมข้อมูลมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
(จําลอง) 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  เตรียมข้อมูลทางเทคนิคสําหรับ
การเขียนสเปคให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร 
1.3  ประเมินขอบเขตของข้อกําหนด
โดยใช้การประเมินผลอย่างเป็น
ทางการ/กระบวนการสํารวจ โดยอาจ
ใช้เกณฑ์จากผลงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
หรือส่งผลกระทบต่อสเปคมาร่วม
พิจารณาจากเอกสาร/เว็บไซต์/การ
สนทนากับบุคคลท่ีเหมาะสม 

3020402 
เขียนสเปค 

2.1  มีการจัดทําสเปคร่วมกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง  
2.2  กําหนดบุคคลที่จําเป็นสาํหรับ
โครงการและบทบาทของแต่ละบุคคล 

 

 2.3  ทบทวนสเปคกับปัจจัยขาเข้า 
และปรับเพ่ือป้องกันความผิดปกติที่
จะเกิดขึ้น 

 

 2.4  สร้างสเปคที่สอดคล้องกับ
นโยบายและขั้นตอนขององค์กร 

 

3020403 
ขออนุมัติสเปค 

3.1  นําเสนอและอภิปรายสเปคกับ
ผู้บริหารระดับสูงกว่า 

 

 3.2  เจรจาต่อรองกับผู้บริหาร
ระดับสูงกว่าในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนสเปคภายใต้นโยบาย
องค์กร 

 

 3.3  สรุปสเปคและนําเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
แสดงให้เห็นถึงทักษะเก่ียวกับ 

- ทักษะการเขียนสเปคสําหรับเครื่องมือแพทย์ 
- การรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนโดยการใช้ความรู้และทักษะที่จําเป็นอย่างเหมาะสม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
แสดงให้เห็นถึงความรู้เก่ียวกับ 

- ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร 
-  ระบบการจัดซื้อขององค์กร 
-  เทคนิคการคิดต้นทุนงาน 
- การสร้างสเปค (ข้อกําหนด) เครื่องมือแพทย์ 
-  การจัดการความเสี่ยง 
-  การวิเคราะห์โครงการ 
-  พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
-  ระบบมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-   

 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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(ก) คําแนะนํา  
มาตรฐานความปลอดภัย  

- กฎระเบียบ/รหัส การทํางาน และ ขั้นตอนและนโยบายความปลอดภัยขององค์กร เช่น การใช้
อุปกรณ์ป้องกัน การใช้สารเคมี เป็นต้น  

-  ปฏิบัติตามข้ันตอนความปลอดภัย  
- ปฏิบัติตามข้ันตอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

แหล่งข้อมูล อาทิเช่น 
- คู่มือ     -  แคทตาล็อก 
- อินเตอร์เนต    -  ข้อมูลบริษทัผู้ผลิต 
- ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ  -  ขั้นตอนระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขียน 
- การ สังเกต / การสาธิต (จําลอง) 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30205    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยสมรรถนะนี้กําหนดความสามารถที่จําเป็นในการใช้ทักษะและความรู้ในการใช้หรืออัพเกรด
เทคโนโลยีใหม่ ความสําคัญและที่มาของหน่วยน้ีเน้นความสําคัญของการตรวจสอบกระบวนการ
ทํางาน ทักษะและเทคนิคอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม ด้วยเหตุน้ีวิศวกรชีวการแพทย์จึงต้องคอยติดตาม
งานวิจัย เพ่ือค้นพบและใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ด้านอุปกรณ์ชีวการแพทย์ในการปรับปรุงกิจการ
ขององค์กร 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020501 
นําความรู้และทักษะที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี 

1.1  สามารถใช้ความรู้ที่มีเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ  

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การสาธิต / การ สังเกตด้วย
การต้ังคําถามปากเปล่า 

 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  รวบรวมและใช้ทักษะจาก
เทคโนโลยีใหมห่รือเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.3  ระบุ จําแนก และใช้งาน
เครื่องมือแพทย์ใหม่หรือที่ได้รับการ
พัฒนา เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

3020502 
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ช่วยในการแก้ปัญหาของ
องค์กร 

2.1  ดําเนินการทดสอบเคร่ืองมือ
แพทย์ใหม่หรือที่ได้รับการพัฒนา ตาม
คู่มือคุณลักษณะ (Specification 
manual) 
2.2  ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือแพทย์ใหม่
หรือที่ได้รับการพัฒนาภายในองค์กร 

 2.3  ประยุกต์ใช้คุณสมบัติและฟังก์ช่ัน
ของเคร่ืองมือแพทย์ใหม่หรือที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
องค์กร 

 

 2.4  เข้าถึงและใช้งานแหล่งข้อมูลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือแพทย์ใหม่
หรือที่ได้รับการพัฒนา 

 

3020503 
ประเมินเทคโนโลยีใหม่หรือ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้น 

3.1  ประเมินประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการใช้งานของ
เครื่องมือแพทย์ใหม่หรือที่ได้รับการ
พัฒนา 

 

3.2  พิจารณาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการใช้เครื่องมือแพทย์
ใหม่หรือที่ได้รบัการพัฒนา 

 

 3.3  หาการตอบรับจากผู้ใช้ตามความ
เหมาะสม 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการวิจัยสําหรับการระบุคุณสมบัติในวงกว้างของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
-  ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการตัดสินใจ 
-  ทักษะความรู้ในเร่ืองการตีความของคู่มือเทคนิค (Technical manuals) 
-  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในสถานการณ์และสถานที่ที่หลากหลาย 
-  ประเมินและใช้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาขององค์กร 
-  ทักษะการวิเคราะห์ทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- การรับรู้ภาพกว้างของเทคโนโลยีในปัจจุบันและตระหนักถงึแนวโน้มและทิศทาง เช่น ระบบ/

ขั้นตอน การบริการ การพัฒนาใหม่ โปรโตคอลใหม ่เป็นต้น 
-  ความรู้เก่ียวกับทิศทางผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
-  ความสามารถในการหาแหล่งที่เหมาะสมของข้อมูลเทคโนโลยีใหม ่
-  มีความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติทัว่ไปของผลิตภัณฑ์/บริการ วิธีการและเทคนิคของอุปกรณ์ชีว

การแพทย์ที่มอียู่ในปัจจุบัน  
-  เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-   

 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

- อาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การรีไซเคิล การกําจัดบรรจุภัณฑ์ (กระดาษ หรือ พอลิเมอิร์) และ 
การกําจัดของเสียจากร่างกายอย่างถูกต้อง  

การตอบรับ  
- อาจรวมถึง การสํารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการประชุม 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขียน 
- การสาธิต / การ สังเกตด้วยการต้ังคําถามปากเปล่า 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

สมรรถนะจะต้องยืนยันความสามารถในการถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่และความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดยมีการเข้าใช้งานท่ีถูกต้องกับสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เหมาะสม รวมทั้ง
พ้ืนที่การทํางาน วัสดุและอุปกรณ์ และข้อมูลการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30206     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ให้คําปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการดําเนินการให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค 
การให้คําแนะนํา และวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิค และข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงาน และการบํารุงรักษา การบริการและแนวทางที่เสนอและแนวทางที่เป็นระบบ
เก่ียวกับการปฏิบัติบํารุงรักษาภายในองค์กรและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและการใช้งาน
ระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020601 
ตรวจสอบและให้คําแนะนําการ
ทํางาน 

1.1  ตรวจสอบงานวิศวกรรมชีว
การแพทย์ ระบุและวิเคราะห์ปัญหา
ทางเทคนิคและวิศวกรรม และเตรียม
เอกสารสําหรับการประเมินผลและให้
คําปรึกษาแก่ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องได้ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
(จําลอง) 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 
 
รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

1.2  ดําเนินการ และ/หรือ พัฒนา 
กระบวนการให้คําปรึกษาโดยมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผนการ
ดําเนินงาน 
1.3  พัฒนาแผนการทํางานและการ
ประเมินผลเพ่ือการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคอย่างเป็นระบบ 

3020602 
ประเมินปัญหาทางเทคนิค 

2.1  ระบุ ประเมินและกําหนดแนว
ทางการแก้ปัญหา/การแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ และมีการจัดลําดับความสําคัญ 
2.2  จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นตาม
ความต้องการของกิจกรรม 

 

3020603 
เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 

3.1  ดําเนินการตรวจตามมาตรการ
และขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

 

 3.2  พัฒนานโยบายและขั้นตอน
รวมถึงทักษะทีจ่ําเป็น 

 

 3.3  ทบทวนและตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการให้แน่ใจว่ามีเอกสาร คู่มือ
และรายการตรวจสอบ (Checklist) 
ทั้งหมดที่จําเป็น  

 

 3.4  ออกแบบตารางการทํางานให้
เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิตหรือ
มาตรฐานสากล 

 

 3.5  มีส่วนร่วมในการประเมนิความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับความล้มเหลวของ
อุปกรณ์ บุคคล และกระบวนการ 
ร่วมกับบุคคลที่มีอํานาจอย่าง
เหมาะสม 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3020603 
เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 

3.6  จัดทําระดับและความถี่ของงาน
บํารุงรักษาจากรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะของผู้ผลิต
และมาตรฐาน เพ่ือให้ความเสี่ยงของ
การล้มเหลวของอุปกรณ์อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

รายละเอียดของการประเมิน 
(ข้อ 18) 

 3.7  จัดต้ังระบบในการจัดการและ
บันทึกกิจกรรมการทํางานด้านเทคนิค
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

  

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
แสดงให้เห็นถึงทักษะเก่ียวกับ 

- ทักษะการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนาสายสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
- ทักษะการสื่อสาร (การพูดและการฟัง) 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการเจรจาต่อรอง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
แสดงให้เหน็ถึงความรู้เก่ียวกับ 

-  การติดต้ังอุปกรณ์ชีวการแพทย์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
-  การบํารุงรักษาและการให้บริการเคร่ืองจักรและไดรฟ์ 
-  ความรู้พ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
-  การฝึกอบรมการให้คําปรึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- วิธีการในการเจรจาต่อรอง 
-  ขั้นตอนกลยุทธ์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
-  กลยุทธ์การแก้ปัญหา (วิธีการจัดการกับคําถามและทัศนคติที่ไม่คาดคิดระหว่างการเจรจา) 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-   

 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
กระบวนการให้คําปรึกษา  

- การประชุม การสัมภาษณ์ การระดมสมอง การสื่อสารทางอีเมล์/อินเทอร์เน็ต จดหมายข่าวหรือ
กระบวนการและอุปกรณ์อ่ืนๆที่มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของการวาง
แผนการดําเนินงานของทีมและรายบุคคล 

-  กลไกที่ใช้ในการให้ข้อเสนอแนะกลับแก่ทีม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผลของการให้คําปรึกษา 

ทรัพยากรท่ีจําเป็น  
- คําอธิบายการทํางานมีการจัดทําและเตรียมความพร้อม 
-  เครื่องมือช่างและเคร่ืองมือทดสอบ  
-  คู่มือการใช้งานและคู่มือจากผู้ผลิต 

นโยบายและขั้นตอน  
- Policy  - Work system 
- Work process - Work instruction 

ตารางการทํางาน  
- กิจกรรมการทาํงาน/ภารกิจที่แล้วเสร็จมีการระบุและจัดลําดับความสําคัญ 
- กิจกรรมการทาํงาน/ภารกิจถูกต้ังเวลาและทําได้สอดคล้องกับกรอบเวลา 
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- มีการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของกิจกรรม 
- กําหนดการกิจกรรมการทํางานมีการประสานงานกับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขียน 
- การ สังเกต / การสาธิต (จําลอง) 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รบัการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30301    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วางแผนและจดัระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการวางแผนและการจัดระบบงานวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ อาจจะถูกนําไปใช้กับหน่วยดําเนินการอิสระขนาดเล็กหรือกับส่วนงานขององค์กรขนาด
ใหญ่ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030101 
กําหนดวัตถุประสงค์ 

1.1  วิเคราะห์บริบทของหน่วยงาน
ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  กําหนดวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
1.3  กําหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  

3030102 
วางแผนและจดัตารางกิจกรรม
งาน 

2.1  ระบุและจัดลําดับความสําคัญ
ของภารกิจ/กิจกรรมการทํางาน  
2.2  แบ่งขั้นตอนภารกิจ/กิจกรรมการ
ทํางานตามกรอบเวลาที่กําหนดเป็น
ส่วนๆ  

 2.3  จัดสรรทรัพยากรตามความ
ต้องการของกิจกรรม 

 
  
3030103 
ดําเนินการตามแผนงาน 

3.1  ประสานงานกับบุคลากรที่
เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดตารางกิจกรรม
การทํางาน 

 

 3.2  ระบุวิธีการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยการหารือกับบุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

 

 3.3  ดําเนินการตามแผนงานให้
สอดคล้องกับกรอบเวลา ทรัพยากร
และมาตรฐานที่กําหนด 

 

3030104 
ตรวจติดตามกิจกรรมการ
ทํางาน 

4.1  ตรวจสอบและเปรียบเทียบ
กิจกรรมการทาํงานกับวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 

 

4.2  รายงานการเบ่ียงเบนของ
กิจกรรมการทาํงาน และประสานงาน
กับบุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้กิจกรรม
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

 

 4.3  ดําเนินกิจกรรมตามข้อกําหนดใน
รายงานสอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับ
การเสนอแนะ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030104 
ตรวจติดตามกิจกรรมการ
ทํางาน 

4.4  รายงานการสังเกตได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

4.5  จัดทําและจัดเก็บข้อมูลตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานมาตรฐาน 

3030105 
ทบทวนและประเมินแผน
กิจกรรมการทาํงาน 

5.1  ทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ และ
การดําเนินงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
ถูกต้อง เก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
5.2  ให้คําปรึกษาที่ครอบคลมุกับ
บุคลากรที่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของ
แผนงานและขอ้เสนอแนะที่น่าเช่ือถือ 

 5.3  จัดทําผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ที่
เก่ียวข้อง และจัดทําในรูปแบบพ้ืนฐาน
ที่เข้าใจง่าย เพ่ือสามารถปรับทํา
นโยบาย กระบวนการ และกิจกรรม
ต่อไป 

 

 5.4  ดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับและกฎระเบียบขององค์กร 

 

 5.5  จัดเตรียมและจัดทํา
เอกสารรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 5.6  จัดเตรียมและนําเสนอ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร/ผู้เก่ียวข้อง 

 

 5.7  ดําเนินการสร้างกลไกการตอบรับ 
(Feedback mechanisms) ที่
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

  

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ความเป็นผู้นํา 
-  การ วางแผน การจัดการ และการประสานงาน 
-  ทักษะการสื่อสาร 
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-  ทักษะการสร้างแรงจูงใจภายในและระหว่างบุคคล 
-  ทักษะการนําเสนอ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร กฎหมายและวัตถุประสงค์สําหรับ

กิจกรรมที่หน่วยงานและการลําดับความสําคัญ 
-   นโยบายองค์กร แผนกลยุทธ์ แนวทางที่เก่ียวข้องกับบทบาทของหน่วยงาน 
-  การทํางานเป็นทีมและการให้คําปรึกษา 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
-   

 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ตารางกิจกรรมงาน  

- ประจําวัน -    ภาระงาน 
-  สัญญา  -    ปกติ 
-  เป็นความลับ -   เปิดเผยข้อมูล 

วิธีการทํางานและปฏิบัติ   อาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
- ระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ -  ความปลอดภัยในการปฏิบัติ 
- มาตรฐานสากล 
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แผนงาน  
- แผนการทํางานประจําวัน -    แผนการบํารุงรักษา 
-  แผนโครงการ -    กลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างแผน 
-   แผนทรัพยากร -   แผนทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์ -   แผนพัฒนาทักษะ 

มาตรฐาน  
- เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน                   -    การจัดการผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน 
-  สัญญาที่ทํากับลูกค้า -   ขั้นตอนระเบียบวิธี 
-  แนวทางการประเมินสถานทีท่ํางาน -   การประกันคุณภาพภายใน 
- มาตรฐานการควบคุมการฝึกอบรม -   มาตรฐานความปลอดภัย 
-   ความรับผิดชอบและการตรวจสอบภายในและภายนอก 

ผู้บริหาร/ผู้เก่ียวข้อง  
- ช่างเทคนิค -    ผู้บังคับบัญชา 

กลไกการตอบรับ  
- เสนอข้อคิดเห็นด้วยวาจา -    แบบสอบถาม 
-  เสนอข้อคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ -   การสํารวจ 
-  เสนอข้อคิดเห็นอย่างเป็นทางการ -   การอภิปรายกลุ่ม 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 
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การประเมินต้องมีหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้สมัครสามารถ 
- กําหนดวัตถุประสงค์ 
- วางแผนและกาํหนดเวลากิจกรรมการทํางาน 
- จัดทําแผนงานดําเนินการ 
- กิจกรรมการทาํงาน 
- ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและกิจกรรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 30302    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และ
ปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการดําเนินงานบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030201 
วางแผนและเตรียมการจัดการ
ในการดําเนินการให้บริการ 

1.1  วางแผนและจัดเตรียมการ
บริหารจัดการของการให้บริการและ
การบํารุงรักษาเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามความต้องการ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ /  
การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การจําลองสถานการณ์ / 
การสาธิต 

- การ สังเกต 
 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  ให้คําปรึกษาและกํากับการ
ทํางานแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
แน่ใจว่าแผนการบริการและการ
บํารุงรักษามีการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3  ตรวจสอบแผนการจัดการสําหรับ
การบริการและการบํารุงรักษาให้
เป็นไปตามความต้องการของงาน 

 1.4  ระบุและให้รายละเอียดวัสดุที่
จําเป็นเพ่ือให้การทํางานสําเร็จตาม
ขั้นตอนที่จัดต้ังและความต้องการของ
งาน 

 1.5  ระบุและให้รายละเอียด 
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ทดสอบที่จําเป็นในการดําเนินงาน
สอดคล้องตามข้ันตอนที่จัดต้ัง 

 

 1.6  ใช้สูตร/ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
ในการวางแผนการจัดการจัดซื้อจัด
จ้างสําหรับการให้บริการและการ
บํารุงรักษาตามขั้นตอนที่จัดต้ังและ
ความต้องการของงาน 

 

3030202 
บริหารจัดการระบบสํารอง 
เครื่องมือแพทย์ 

2.1  จัดทําระบบสํารอง เครื่องมือ
แพทย์ ตามระบบบริหารจัดการ 

 

2.2  ออกแบบระบบการใช้ ฉลาก/
ป้าย สอดคล้องกับรูปแบบและระบบ
สํารอง เครื่องมือแพทย์  

 

 2.3  ควบคุมการดําเนินการระบบ
สํารอง เครื่องมือแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัย
ตามมาตรฐานต่อการใช้งาน 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030202 
บริหารจัดการระบบสํารอง 
เครื่องมือแพทย์ 

2.4  ตรวจสอบการบันทึกและจัดทํา
รายงานระบบสํารองเคร่ืองมือแพทย์  

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ /  
การตอบคําถามปากเปล่า / 
การสอบข้อเขียน 

- การจําลองสถานการณ์ / 
การสาธิต 

- การ สังเกต 
 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

2.5  ออกแบบระบบจัดการ แบ่ง
ประเภทคู่มือการใช้งานในลักษณะที่
สามารถเข้าถึงได้ 

 2.6  ออกแบบ/พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

3030203 
บริหารจัดการและตรวจติดตาม
ผลการดําเนินงานการให้บริการ 

3.1  สร้างตารางการบริการเคร่ืองมือ
แพทย์ 
3.2  ตรวจติดตามรายงานความพร้อม
ใช้ของเคร่ืองมือแพทย์ 

 3.3  กําหนดแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เกิดซ้ํา 

 3.4  จัดทําประวัติและเอกสาร
กิจกรรมการให้บริการตามขั้นตอนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการจัดการ
คุณภาพและการตรวจสอบ 

 

 3.5  ดําเนินการแก้ไขกระบวนการ
เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ 

 

3030204 
ประเมินและจัดทําเอกสาร
ระบบการให้บริการ 

4.1  รายงานปัญหาการจัดการ
คุณภาพและการตอบสนองตาม
ขั้นตอน 
4.2  รายงานการให้บริการและการ
บํารุงรักษาที่เสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอน 

3030205 
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

5.1  ระบุปัญหาที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์การให้บริการที่สําคญัเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและนโยบาย
ขององค์กร 
5.2  นําเสนอกระบวนการและการ
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้มีอํานาจ 
5.3  จัดทําและส่ง เอกสาร/รายงาน 
ตามข้ันตอนมาตรฐาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

  

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- การกําหนดแนวทางและนโยบาย 
-  การวางเกณฑ์มาตรฐาน 

- การเตรียมแผนภูมิควบคุมความสามารถของกระบวนการ 
-  ทักษะในการดําเนินงานประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

-  Flow chart กระบวนการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- พ้ืนฐานไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- กฎหมาย และข้อบังคับ  
- การปรับปรุงคุณภาพ 

- การพัฒนาสินค้า/บริการ - การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ 
-  การบริหารจัดการ 

-  การจัดการทรัพยากรบุคคล - การจัดการวัสดุคงคลัง 

- การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
- การจัดทํางบประมาณ 
- การรับรองมาตรฐาน เช่น HA, ISO 9000, JCI 
- การจัดการฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
-   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

-   

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
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-   
 

(ง) วิธีการประเมิน 
-   

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ขั้นตอน   อาจรวมถึง  

- การ ฝึกอบรมความปลอดภัย -  รายละเอียดงาน     
-  เอกสารการขนส่ง -  ขั้นตอนและคําแนะนําการทํางาน  
- ระบบการประกันคุณภาพ -  ข้อกําหนดของผู้ผลิต    
-  ข้อกําหนดการออกแบบ -  กฎระเบียบตามกฎหมาย   
- นโยบายสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและความต้องการของลูกค้า/ผู้รบับริการ 
- คู่มือการบํารุงรักษาตารางเวลาและรายละเอียด/มาตรฐาน 

เครื่องมือแพทย์   อาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง  
- เครื่องมือการถ่ายภาพ (Imaging equipment) 
-  เครื่องมือการวินิจฉัย (Diagnostic equipment) 
-  เครื่องมือการรักษา (Therapeutic equipment)  
-  เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Laboratory equipment) 

เหตุการณ์ที่ไมค่าดคิด   อาจรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง  
- อุบัติเหตุ -   ระบบไฟฟ้าทํางานผิดปกติ เช่น ไฟตก 
-  ความเสียหายของอุปกรณ์ -   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
- ภัยสงคราม -   การจราจล การโจรกรรม ฯลฯ 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การจําลองสถานการณ์ / การสาธิต 
- การ สังเกต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

การประเมินต้องมีหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้สมัคร:  
- จัดการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการและการบํารุงรักษาได้สอดคล้องขั้นตอน

ความปลอดภัย 
-  ตรวจสอบโปรแกรมท่ีได้รับการพัฒนาสําหรับการให้บริการและการบํารุงรักษาให้เป็นไปตามความ

ต้องการของงาน 
-  ระบุและให้รายละเอียดเคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ และวัสดุที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานตามท่ีระบุ

ไว้ในคู่มือผู้ใช้ (User’s manual) 
- ใช้กลไกการวัด การบันทึก และการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือการห้บริการ

และการบํารุงรักษาที่ตรงตามแผนและกําหนดการ 
- เก็บรักษาประวัติและเอกสารการให้บริการและกิจกรรมการบํารุงรักษา 
-  รายงานปัญหาการจัดการคุณภาพและการตอบสนองตามขั้นตอน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 30303    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการแก้ปัญหาในการทํางานรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบและวางแผนวางแผนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030301 
ระบุปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

1.1  วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยหาข้อมูลประกอบ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ จําลองสถานการณ์ / 
การสาธิต 

- การสังเกต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย 
1.3  ระบุสาเหตุของปัญหาด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ 

3030302 
ดําเนินการแก้ไข 

2.1  พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้
ทั้งหมดเพ่ือการแก้ปัญหา 
2.2  หาวิธีการแก้ไขปัญหาและแก้
สาเหตุที่เป็นไปได้ในอนาคต 

 2.3  พัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหา 

3030303 
จัดทําข้อเสนอแนะส่งหัวหน้า
งาน/ผู้บริหาร 

3.1  จัดทํารายงานข้อเสนอ  

3.2  ติดตามผลข้อเสนอหากความ
จําเป็น 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 
- ทักษะการระบุและการทําความเข้าใจธรรมชาติของปัญหา 
-  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ทักษะการประเมินผลการแกปั้ญหา 

-  การดําเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความเข้าใจในขั้นตอน การดําเนินงาน 
- การสร้างขอ้กําหนดปฏิบัติการแก้ไขและการจัดทําข้อเสนอแนะ 
- อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องและกระบวนการปฏิบัติงาน 
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- หลักการของกลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจ 
- ระบบสารสนเทศขององค์กรและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

(ง) วิธีการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
เทคนิคการวิเคราะห์ (Analytical techniques) 

- การระดมสมอง (Brainstorming) - ลีน (Lean) 
- แผนภาพสาเหตุและผลกระทบ - การวิเคราะห์ Pareto 
- การวิเคราะห์ SWOT - Gant chart 
- RCA (Root Cause Analysis) 

ปัญหา (Problem)  
- ปัญหาคุณภาพและกระบวนการที่ไม่ใช่ขั้นตอนปกติ (Non-routine) 
- การเลือก ความพร้อมใช้งาน และความล้มเหลว ของอุปกรณ์ 
- ปัญหาการจัดสรรการทํางานและการทํางานเป็นทีม 
- ความปลอดภัย และ สถานการณ์ฉุกเฉิน และ อุบัติเหตุ 

แผนปฏิบัติงาน (Action plans)  
- ลําดับความต้องการ -  วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ 
-  ความต้องการทรัพยากร -  ระยะเวลา 
-  ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย - การประเมินความเสี่ยง 
-  ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม -  ความต้องการการประสานงานและการตอบสนอง 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปล่า / การสอบข้อเขยีน 
- การ จําลองสถานการณ์ / การสาธิต 
- การสังเกต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร 
- สามารถระบุปัญหา - สามารถกําหนดสาเหตุพ้ืนฐานของปัญหา 
- สามารถนําเสนอคําแนะนํากับผู้จัดการ - สามารถกําหนดการดําเนินการแก้ไข/ป้องกัน 

การเข้าถึงสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็น รวมถึง พ้ืนที่การทํางาน วัสดุ 
ไดอะแกรมและคู่มือ เครื่องมือช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ และข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติในสถานที่
ทํางานและหลักความปลอดภัย 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30304    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการสร้างกระบวนการและระบบคุณภาพของ
การบริหารจัดการการให้บริการเคร่ืองมือแพทย์และงานบํารุงรักษา ซึ่งจะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษา
และการปรับปรุงคุณภาพในการทํางาน ช่วยในการวางแผนข้ันตอนการประกันคุณภาพ การรายงานปัญหาที่มี
ผลต่อคุณภาพและดําเนินการตามข้ันตอนการประกันคุณภาพ 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวขอ้ง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030401 
สร้างข้อกําหนดคุณภาพและ
ผลลัพธ์สําหรับการให้บริการ 

1.1  ระบุการจัดการการให้บริการงาน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระบุความ
ต้องการ และระบุมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการ  

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  พัฒนาข้อกําหนดด้านคุณภาพ 
1.3  ปรับปรุงข้อกําหนดคุณภาพเมื่อมี
ความจําเป็น   

3030402 
ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม (บริหารความ
เสี่ยง) 

2.1  ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(Critical Control Point) ที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ 
2.2  กําหนดระดับความเสี่ยงสําหรับ
แต่ละอันตราย 

 2.3  จัดทําเอกสารตามขั้นตอนที่มี
คุณภาพขององค์กร 

 

3030403 
วางแผนขั้นตอนการประกัน
คุณภาพ 

3.1  วางแนวทางการประกันคุณภาพ  
3.2  วางแนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

 

 3.3  กําหนดตัวช้ีวัด  
 3.4  พัฒนากระบวนการในการ

ประกันคุณภาพ 
 

3030404 
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพ
และระบบประกันคุณภาพ 

4.1  กําหนดความรับผิดชอบสําหรับ
การดําเนินการตามข้ันตอนให้แก่
เจ้าหน้าที่ 

 

4.2  นําข้อกําหนดคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพมาดําเนินการตาม
โปรแกรมการประกันคุณภาพของ
องค์กร 

 

 4.3  สื่อสาร/ฝึกอบรม เก่ียวกับ
นโยบายการประกันคุณภาพ  
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030405 
ตรวจติดตามคุณภาพของ
ผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน 

5.1  ระบุข้อกําหนดคุณภาพ สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบ
คําถามปากเปล่า / การสอบ
ข้อเขียน 

- การ สังเกต / การสาธิต 
 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

5.2  ตรวจสอบปัจจัยขาเข้าเพ่ือยืนยัน
ความสามารถในการตอบสนอง
ข้อกําหนดคุณภาพ 
5.3  ดําเนินการทํางานเพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 5.4  ตรวจสอบกระบวนการทํางาน
เพ่ือยืนยันคุณภาพของระบบบริการ 

 5.5  ปรับกระบวนการเพ่ือรักษา
ผลลัพธ์ให้อยู่ในข้อกําหนด 

3030406 
กํากับดูแลและการปรับปรุง
คุณภาพงาน 

6.1  กํากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามข้อกําหนดคุณภาพ 
6.2  ระบุและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ 
บริการที่ไม่สอดคล้อง ตามข้อกําหนด
การรายงานสถานที่ทํางาน 

 

 6.3  นําการดําเนินการแก้ไขให้อยู่ใน
ระดับที่รับผิดชอบเพ่ือรักษามาตรฐาน
คุณภาพ 

 

 6.4  พิจารณาปัญหาคุณภาพร่วมกับ
บุคลากรที่ได้รบัมอบหมาย 

 

3030407 
รายงานปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพ 

7.1  ระบุปัญหาคุณภาพที่มีอยู่  

7.2  ระบุกรณีของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพจากข้อกําหนดหรือจาก
คําแนะนําในการทํางาน 

 

 7.3  รายงานการเปลี่ยนแปลงและ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการตรวจสอบคุณภาพของการทํางาน 
- ทักษะการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของการทํางาน 
- ทักษะการระบุ  อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์    

ชีวการแพทย์และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
-  ทักษะการให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ 
- ทักษะการรายงาน ปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ 
- ทักษะ การดําเนินการตามข้ันตอนการประกันคุณภาพ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล 
-  การบริหารจัดการการให้บรกิารอุปกรณ์ชีวการแพทย์และวิธีการประกันคุณภาพการบํารุงรักษา 
-  การเข้าถึงและการใช้ระบบการจัดการการเก็บและรักษาระเบียนที่ถูกต้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

(ง) วิธีการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ข้อกําหนดความปลอดภัย (Safty requirement)   อาจรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

- สภาพแวดล้อมการทํางานและความปลอดภัยในการใช้วัสดุ 
-  ขั้นตอนความปลอดภัยสําหรับการจัดการการให้บริการและงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 
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-  สภาพแวดล้อมการทํางานและความปลอดภัยในการใช้วัสดุตามข้อกําหนดความปลอดภัยที่
ออกแบบไว้สําหรับงาน 

-  นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย กฎและวิธีการ สําหรับเคร่ืองมือแพทย์ 
(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: 
- การสัมภาษณ์ / การตอบคําถามปากเปลา่ / การสอบข้อเขยีน 
- การ สังเกต / การสาธิต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ใน 
-  การตรวจสอบคุณภาพของการทํางาน 
-  การสร้างกระบวนงานที่มีคุณภาพสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
-  มีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพในการทํางาน 
-  ระบุอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ชีวการแพทย์

และคุณภาพของงานบํารุงรักษา 
-  ให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ 
-  รายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ 
-  การดําเนินการตามข้ันตอนการประกันคุณภาพ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30305    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   พัฒนาตนเองและทีม 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จําเป็นในการตรวจหาความต้องการพัฒนาตนเองและ
ทีม และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาของกลุ่มงาน 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030501 
มีภาวะความเป็นผู้นําทีม 

1.1  ระบุความต้องการการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ดําเนินการสอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การสาธิต / การ สังเกต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  พัฒนาและดําเนินการแผนการ
การเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการฝึกอบรมและการพัฒนาของ
บุคคลและของกลุ่ม 
1.3  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ
การประเมินผลการทํางานด้วยตนเอง
และระบุส่วนสาํหรับการปรับปรุง 

 1.4  เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมจาก
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องและเทียบกับ
กระบวนการเรียนรู้ของทีม 

3030502 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
ของแต่ละบุคคลและของ
องค์กร 

2.1  ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
โปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาให้
ตรงกับข้อกําหนดความรู้และทักษะ
เฉพาะของมาตรฐานสมรรถนะ 

 

2.2  จัดส่งวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับเป้าหมายการเรียนรู้ สไตล์การ
เรียนรู้ของผู้เข้าร่วม อุปกรณ์และ
ทรัพยากรมีความพร้อม 

 

 2.3  จัดสถานที่ทํางานเพ่ือโอกาสใน
การเรียนรู้และช่วย การฝึก/ให้
คําปรึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางสมรรถนะของแต่ละ
บุคคลและทีม 

 

 2.4  ระบุและเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ทรัพยากรและระยะเวลาที่จําเป็น
สําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030503 
ตรวจติดตามและประเมินผล
การเรียนรู้ในสถานที่ทํางาน 

3.1  ระบุผลตอบรับจากบุคคลหรือทีม
และดําเนินการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ในอนาคต 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

- การสาธิต / การ สังเกต 
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

 3.2  ประเมินและบันทึกผล
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล/
ทีมงานเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมการพัฒนาและสร้าง
ขอบเขตการสนับสนุนเพ่ิมเติม 

 3.3  บันทึกและรายงานสมรรถนะที่
ต้องการขององค์กร 

3030504 
พัฒนาความมุ่งมั่นและความ
ร่วมมือของทีม 

4.1  รับและแบ่งปันข้อมูลกับทีมด้วย
กระบวนการสื่อสารเชิงเปิด 

 

4.2  มีการตัดสินใจโดยทีมงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทและความ
รับผิดชอบของทีม 

 

 4.3  พัฒนาความสัมพันธ์ (สนิทสนม
และห่วงใย) ในทีม 

 

3030505 
อํานวยการให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

5.1  สร้างกิจกรรมและกระบวนการ
สื่อสารภายในทีมเพ่ือให้สมาชิกทีมมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

 

5.2  พัฒนาความรับผิดชอบของ
สมาชิกทีมทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบ
ทํางานร่วมกัน 

 

 5.3  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ความสามารถในการอ่านและทําความเข้าใจความหลากหลายของตํารา เตรียมข้อมูลและเอกสาร

ทั่วไปตามกลุ่มเป้าหมาย สะกดด้วยความถูกต้อง ใช้ไวยากรณ์และเคร่ืองหมายวรรคตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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-  ทักษะการสื่อสาร รวมถึง การรับรายงานและการตอบรับ การรักษาความสัมพันธ์และการจัดการ

ความขัดแย้ง 
-  ทักษะการวางแผนสําหรับจัดระเบียบทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการ

การเรียนรู้ 
-  ทักษะการฝึกและการให้คําปรึกษาเพ่ือให้การสนับสนุนแก่เพ่ือนร่วมงาน 

-  ทักษะการรายงานการจัดระเบียบข้อมูล ประเมินข้อมูลที่เก่ียวข้องและแม่นยํา ระบุและอธิบาย

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
-  ทักษะการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก 

-  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผูค้นจากหลากหลายพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม ทาง

กายภาพและทางจิต 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- หลักการฝึกและการตรวจสอบ 
-  ความเข้าใจวิธีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมที่มรีูปแบบการทํางาน แรงบันดาล

ใจ วัฒนธรรมและมุมมองที่หลากหลาย 
-  ความ เข้าใจวิธีการอํานวยความสะดวกในการพัฒนาและการปรับปรุงทีม 

-  ความ เข้าใจวิธีการและเทคนิคเพ่ือที่จะได้รับและการตีความข้อเสนอแนะ 

-  ความ เข้าใจวิธีการทําการระบุและจัดลําดับความสําคัญของโอกาสและทางเลือกเพ่ือการพัฒนา

ส่วนบุคคล 
-  ความรู้เก่ียวกับเส้นทางอาชีพ (Career paths) และมาตรฐานสมรรถนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 
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(ง) วิธีการประเมิน 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ความต้องการการเรียนรู้และพัฒนา  

- การฝึกสอน การตรวจสอบ และ/หรือ การกํากับดูแล 
- โปรแกรมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 
-   การให้การฝึกอบรมภายใน/ภายนอก 
-  ประสบการณ์การทํางาน / การแลกเปลี่ยน / โอกาส 
-  การศึกษาส่วนบุคคล -  การวางแผน/พัฒนา อาชีพ 
-  การประเมินผลงาน -  ประเมินทักษะในสถานทีท่ํางาน 

ความต้องการขององค์กร  
- คู่มือการประกันคุณภาพ 
- เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผน ระบบ และกระบวนการ 
- กฎหมาย และ นโยบาย/แนวทางและความต้องการองค์กร 
- นโยบายความปลอดภัย ขั้นตอนและโปรแกรม 
- ความต้องการการรักษาความลับและความปลอดภัย 
- แผนธุรกิจและประสิทธิภาพการทํางาน 
- มาตรฐานจริยธรรม 
- คุณภาพ และ มาตรฐานและกระบวนการท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

(ความคิดเห็นเก่ียวกับ)ประสิทธิภาพการทํางาน  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 
-  การได้รับการตอบรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
- การ ได้รับการตอบรับจากลูกค้า 
-  กลยุทธ์พฤติกรรมส่วนบุคคลและสะท้อนกลบั 
-  วิธีการการขององค์กรและงานประจําสําหรับการส่งมอบบริการการตรวจสอบ  

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขียน 
- การสาธิต / การ สังเกต 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

การประเมินต้องมีหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้สมัคร 
-  ระบุและดําเนินการสร้างโอกาสการเรียนรู้สาํหรับบุคคลอ่ืน 
-  ให้และรับการตอบรับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์ 
-  อํานวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในการทํางานของทีม 
- เจรจา แผนการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
- เตรียมแผน การเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการทางทักษะ 
-  เข้าถึงและออกแบบ (กําหนด) โอกาสการเรียนรู้ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30306    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ใช้ทักษะการสือ่สารเฉพาะทาง 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ต้องการเพ่ือใช้ในทักษะสื่อสารเฉพาะทางสําหรับ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าภายในและภายนอก ดําเนินการสัมภาษณ์ อํานวยความ
สะดวกในการอภิปรายกลุ่ม และนําไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030601 
ตอบสนองความต้องการการ
สื่อสารทั่วไปและเฉพาะเจาะจง
ของผู้รับบริการ 

1.1  ระบุและเข้าถึงความต้องการการ
สื่อสารเฉพาะของผู้รับบริการ 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การ สังเกต / การสาธิตและ
ตอบคําถามปากเปล่า 

- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

1.2  ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการ
ตอบสนองความต้องการสื่อสารของ
ผู้รับบริการ 
1.3  รายงานความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ทันทีต่อผู้บริหารองค์กรให้รับทราบ 

3030602 
มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์
การสื่อสาร 

2.1  พัฒนา ส่งเสริม ดําเนินการ และ
ตรวจสอบ กลยุทธ์สําหรับการเผยแพร่
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
2.2  จัดทําและทบทวนช่องทางการ
สื่อสารที่มีอย่างสม่ําเสมอ 

 

 2.3  จัดการฝึกสอนเรื่องการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ  

 

 2.4  รักษาการทํางานที่เป็นเครือข่าย 
และความสัมพันธ์กับผู้เก่ียวข้อง 

 

 2.5  ใช้การเจรจาต่อรองและการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อจาํเป็น 

 

 2.6  มีการสื่อสารกับผู้รับบริการอย่าง
ความเหมาะสมกับความต้องการของ
แต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

 

3030603 
เป็นตัวแทนขององค์กร 

3.1  นําเสนอความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม ในลกัษณะส่งเสริมองค์กร 
เมื่อเข้าร่วมการประชุมทั้งภายในหรือ
ภายนอก หากมีความความเกี่ยวข้อง 

 

 3.2  นําเสนออย่างชัดเจน ต่อเน่ือง 
และภายในเวลาที่กําหนด 

 

 3.3  ใช้ประโยชน์จากสื่อที่เหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนการนําเสนอ 

 

 3.4  เคารพความแตกต่างทาง
ความคิด 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030603 
เป็นตัวแทนขององค์กร 

3.5  สื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร 

สมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินผ่าน 
- การ สังเกต / การสาธิตและ
ตอบคําถามปากเปล่า 

- การสัมภาษณ์ / การสอบ
ข้อเขียน 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการ
ประเมินในที่ทาํงานหรือใน
สถานที่ทํางานจําลองที่มีการ
จัดต้ังขึ้น 

 3.6  ตอบข้อซกัถามอย่างสอดคล้อง
กับมาตรฐานขององค์กร 

3030604 
อํานวยการในการอภิปรายกลุ่ม 

4.1  สร้างกลไกที่เพ่ิมการปฏิสัมพันธ์
กลุ่มที่มีประสทิธิภาพ และดําเนินการ 
4.2  ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนมีสว่นร่วมเป็นประจํา 
4.3  ต้ังและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
และวาระสําหรับการประชุมและการ
อภิปรายเป็นประจํา 

 4.4  จัดหาข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับกลุ่ม
เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนผลลัพธ์ 

 4.5  ประเมินกลยุทธ์การสื่อสารกลุ่ม
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 

 4.6  ระบุและแก้ไขความต้องการการ
สื่อสารเฉพาะบุคคล 

 

3030605 
ดําเนินการสัมภาษณ์ 

5.1  ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม
ในการสัมภาษณ์ 

 

5.2  ใช้เทคนิคการสื่อสาร (การ
ซักถาม การฟัง และอวัจนภาษา) ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อความ
ที่ต้องการได้รับการสื่อสาร 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 

13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- รูปแบบของเทคนิคการสื่อสารรวมถึง 

-  การฟังอย่างกระตือรือร้น - การตอบสนอง 

- การตีความ - การต้ังขอบเขตของบทบาท 
- การเจรจาต่อรอง - ความเอาใจใส ่

-  ทักษะการสื่อสารที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองบทบาทงานตามที่ระบุไว้โดยองค์กร 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- กระบวนการสื่อสาร 
- พลวัตของกลุ่มและรูปแบบทีแ่ตกต่างกันของการเป็นผู้นํากลุ่ม 
- ทักษะการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผู้รับบริการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

(ง) วิธีการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
นโยบาย  

- การตระหนักถึงข้อจํากัดของตนเอง - เทคนิคการ ใช้และการช่วยเหลือ 

-  การเขียนร่าง -  การสื่อสารทางวาจาและที่ไม่ใช่ทางวาจา (อวัจนภาษา) 
ปฏิสัมพันธ์กลุ่มที่มีประสทิธิภาพ 

- การระบุและการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปฏิสัมพันธ์ 
- การฟังอย่างกระตือรือร้น (ต้ังใจ) 
- การตัดสินใจด้วยคําพูดและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
- การร่วมกันตอบสนองอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
- การนําเสนอมุมมองเฉพาะบุคคล 
- การนําเสนอปรัชญา อุดมการณ์ และภูมิหลงัของตนเองอย่างสอดคล้องกับการสื่อสาร 

ประเภทการสัมภาษณ ์
- เรื่องที่เก่ียวข้องกับปัญหาพนักงาน -  หลักฐาน ข้อเท็จจริง 
- งานประจํา - การไม่เปิดเผยข้อมูล 
- ความลับ - การเปิดเผยข้อมูล 
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สถานการณ์สมัภาษณ ์ 
- สร้างสายสัมพันธ์ -  การได้รับข้อเท็จจริงและข้อมลู 
-  การส่งเสริมการแก้ปัญหา -  การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
- การ คลี่คลายความตึงเครียดของสถานการณ์ 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การ สงัเกต / การสาธิตและตอบคําถามปากเปล่า 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขียน 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

การประเมินต้องมีหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้สมัคร 
- แสดงให้เห็นถึงทักษะในการสือ่สารที่มีประสทิธิภาพและการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ 
-  มีการนําเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่เก่ียวข้องมาใช้ในการตอบสนองความต้องการและปัญหา

เฉพาะของผู้รับบริการ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30307   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดการและดูแลการดําเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร 

3. ทบทวนครัง้ที่   ไม่มี    4. สร้างใหม่    

5. สําหรับชื่ออาชีพและ รหสัอาชพี (Occupational Classification) 

 อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (รหัสอาชีพ 3) 

6. คําอธบิายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 หน่วยน้ีครอบคลุมถึงการดําเนินงานของกิจกรรมเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา การ
ตรวจสอบ และ การจัดการกิจกรรมการทํางานและข้อมูลทางการเงิน การพัฒนานิสัยการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ และการปรับตารางการทํางานตามความจําเป็น 

7. สําหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

  วิศวกรชีวการแพทย์ 

 นักอุปกรณ์การแพทย์ 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

 รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

-  วิศวกรชีวการแพทย์ 

10. ข้อกําหนดหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030701 
ระบุความต้องการงานเชิงธุรกิจ
ขององค์กร 

1.1  ระบุความต้องการงานสําหรับ
ช่วงเวลาที่กําหนดและนําไปพิจารณา
ทรัพยากรและข้อจํากัด 

 

1.2  จัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมการทาํงานโดยคํานึงถึงความ
ต้องการทางธุรกิจ ข้อกําหนดและ
กําหนดเวลา 
1.3  จัดสรรการทํางานให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือผู้รับจ้าง
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3030702 
ตรวจติดตามและจัดการงาน 

2.1  ประสานงานเรื่อง คน ทรัพยากร
และ/หรือ อุปกรณ์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด 

 

2.2  สื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และ/
หรือผู้รับจ้าง อย่างชัดเจน เพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานที่สัมพันธ์กับ
เป้าหมายทางธุรกิจหรือระยะเวลา 

 

 2.3  ประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
กับสถานการณ์งานเพ่ือเอาชนะปัญหา
และบรรลผุลเชิงบวก 

 

3030703 
พัฒนานิสัยการทํางานที่มี
ประสิทธิผล 

3.1  ระบุลําดับความสําคัญของงาน
และบุคคล และสร้างสมดุลระหว่าง
ความคาดหวังในการแข่งขันโดยใช้กล
ยุทธ์การบริหารจัดการเวลาที่
เหมาะสม 

 

 3.2  แสวงหาข้อมูลจากทรัพยากร
ภายในและภายนอก เพ่ือใช้พัฒนา
และปรับแต่งความคิดและวิธีการใหม ่

 

 3.3  ตอบสนองธุรกิจหรือข้อสอบถาม
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 3.4  นําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสมแก่คูค่้าและผู้รับข้อมูล 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3030704 
ตีความข้อมูลทางการเงิน 

4.1  ระบุเอกสารและรายงานที่
เก่ียวข้องได้ 

 

4.2  อ่านและเข้าใจเอกสารและ
รายงานและผลกระทบ และมีการ
อภิปรายกับบุคคลที่เหมาะสม 
4.3  วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล 
ข้อมูลและการคํานวณตัวเลข พร้อม
จัดระเบียบและปรับให้เข้ากัน 

 4.4  เก็บบันทกึทางการเงินได้ถูกต้อง
ตรงตามข้อกําหนดทางบัญชีและ
กฎหมาย 

 4.5  จัดทําและส่งเอกสารการเรียก
ชําระเงินและการชําระเงินในเวลาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกําหนดทาง
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของ
องค์กร 

 

 4.6  เก็บรวบรวมหรือติดตามบัญชี  
3030705 
ประเมินประสิทธิภาพงาน 

5.1  ตรวจสอบโอกาสสําหรับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

 

5.2  ปรับตารางการทํางานเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนที่จาํเป็นในการทํางาน
ประจําที่มีอยู่ หรือ เปลี่ยนความ
ต้องการและข้อกําหนด 

 

 5.3  สื่อสารและบันทึกการเปลี่ยน-
แปลงที่เสนออย่างชัดเจน เพ่ือช่วยการ
วางแผนและการประเมินผลในอนาคต 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จําเปน็ (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
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13. ทักษะและความรูท้ี่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะความรู้ในการตีความข้อกําหนดทางกฎหมาย นโยบายของบริษัท และวิธีการ ได้ในทันท ี

ตามความต้องการแบบวันต่อวัน 
-  ทักษะการสื่อสาร รวมถึง การซักถาม การช้ีแจง การรายงาน และ การให้และรับความคิดเห็นเชิง

สร้างสรรค์ 
-  ทักษะการคิดคาํนวณสําหรับข้อมูลประสิทธิภาพ การต้ังเป้าหมายและการตีความเอกสารและ

รายงานทางการเงิน 
-  ทักษะทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์เพ่ือตีความเอกสารทางธุรกิจ รายงาน และงบการเงินและ

ประมาณการ 
-  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผูค้นจากหลากหลาย สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ภูมิ

หลัง และความสามารถทางกายภาพและทางจิต 
-  ทักษะการแก้ปัญหาในการพัฒนาแผนฉุกเฉนิ 

-  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการบันทึกและจดัการข้อมูลและการจัดทํารายงาน 

-  ทักษะการประเมินผลสําหรับการประเมินการทํางานและผลลัพธ์ 

-  ทักษะการสังเกตสําหรับการระบุ คน ทรัพยากร ที่เหมาะสม และการตรวจสอบการทํางาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้ทางเทคนิคหรือเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 
-  เทคนิคการวางแผนที่เพ่ือกําหนดระยะเวลาและจัดลําดับความสําคัญตามจริง 

- ลักษณะเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
- วิธีการและหลกัการประกันคุณภาพ 
- แนวคิด การตลาด การจัดการ การขายและการเงิน ที่เก่ียวข้อง 

-  วิธีการในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานและการดําเนินการปรับปรุง 

-  แนวทางโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหา การจัดการความคิด และการจัดการเวลา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเก่ียวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

(ง) วิธีการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อ
การทํางาน รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) คําแนะนํา  
ทรัพยากร (Resource)  อาจรวมถึง 

- บุคลากร -  เงิน 
-  เวลา -  อุปกรณ์ 
-  พ้ืนที่ 

เป้าหมายทางธุรกิจ (Business goals)  อาจรวมถึง 
- เป้าการขาย -  เป้างบประมาณ 
- ทีมและบุคคลเป้าหมาย - เป้าการผลิต 
- กําหนดเวลาการรายงาน 

เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem solving techniques)   อาจรวมถึง 
-  การเพ่ิมผลตอบแทนการวิจัยและข้อมูลเพ่ือทําให้มีข้อมลูทีดี่ขึ้นสําหรับการตัดสินใจ 
-  การมองหารูปแบบ 
-  การพิจารณาปัญหาที่เก่ียวข้องในอดีตและวิธีการที่ใช้จัดการ 
-  การกําจัดความเป็นไปได้ 
-  การระบุและความพยายามย่อยปัญหา 
-  การทํางานร่วมกันและการขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลา (Time management strategies)   อาจรวมถึง 
- การจัดลําดับความสําคัญและการคาดการณ์ 
-  การวางแผนและการกําหนดเวลาระยะสั้นและระยะยาว 
-  การสร้างและการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทํางานในเชิงบวก 
-  การกําหนดระยะเวลาและการต้ังค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนอย่าง

สม่ําเสมอตามความจําเป็น 
-  การย่อยงานที่มีขนาดใหญ่เป็นงานที่มีขนาดเล็ก 
-  การให้การสนับสนุนเพ่ิมเติมในกรณีที่ถกูระบุและจําเป็น 
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ทรัพยากรภายในและภายนอก (Internal and external sources)   อาจรวมถึง 
- พนักงานและเพ่ือนร่วมงาน 
-  การจัดการ ผู้บังคับบัญชา ที่ปรึกษาหรือสํานักงานใหญ ่
- มืออาชีพที่เก่ียวข้อง  เช่น ทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาการจัดการ 
-  สมาคมวิชาชีพ 

(ข) คําอธบิายรายละเอียด 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ม ี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน 
- การสัมภาษณ์ / การสอบข้อเขียน 
- การ สังเกต / การสาธิตพร้อมการต้ังคําถามปากเปล่า 

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทํางานหรือในสถานที่ทํางานจําลองที่มีการจัดต้ังขึ้น 

ทรัพยากรท่ีใช้ควรมีดังต่อไปน้ี 

การเข้าถึง เอกสาร บันทึกทางการเงิน และอุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องในสถานที่ทํางาน 

การประเมินต้องมีหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้สมัคร 
- สามารถระบุความต้องการการทํางานประจําวันและการจัดสรรการทํางานอย่างเหมาะสม 
- สามารถในการตีความเอกสารทางการเงินได้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมาย 

 


