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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



คุณวุฒิวิชาชีพ/Professional Qualification ?

การรับรองระดับความรู้ความสามารถหรือระดับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)



กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
Professional Qualification Framework

เป็นข้อก าหนดระดับนโยบายที่ก าหนดระดับและขอบเขต
ของสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีในแต่ละคุณวุฒิ  เพื่อรับรอง
ว่าผู้ที่ผ่านการประเมินตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนั้นมีความรู้
ความสามารถตามข้อก าหนดในระดับเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาคที่ใช้
กรอบคุณวุฒินี้ 



กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
Professional Qualification Framework



ระดับ (Level) ค าอธิบายทั่วไป (Description)

ชั้น 1
National 

Qualification of 
Vocational

Competence 1

Basic Skilled
personnel/worker

ผู้มีทักษะเบื้องต้น
มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐานทั่วไป 
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ชั้น 2
National 

Qualification of 
Vocational

Competence 2

Skilled personnel 
/worker

ผู้มีทักษะฝีมือ

มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจ า โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

ชั้น 3 
National Diploma 
Qualification of 

Vocational
Competence 3 

Specialized Skilled 
personnel/worker

ผู้มีทักษะ
เฉพาะทาง

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการ
ปฎิ บั ติ ง าน  กระบวนการคิ ดและปฏิบั ติ ที่
หลากหลายสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่
กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
แนะแนวของผู้บังคับบัญชา



ระดับ (Level) ค าอธิบายทั่วไป (Description)

ชั้น 4 
National Advanced 

Diploma Qualification 
of Vocational

Competence 4  

Supervisors, Foremen, 
Superintendents 

academically qualified 
workers, junior 
management,

ผู้ช านาญการในอาชีพ

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและ
ปฏิบัติที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อ สรุปและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง

ชั้น 5 
National Qualification 

of Professional
Competence 5

Professionally
qualified, 

and mid-management

ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ี
ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนด
นโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่าง
อิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถ
อบรมและฝึกฝนบุคคลอ่ืนได้

ช้ัน 6
National Qualification 
of Higher Professional

Competence 6

Experienced
Specialists and Senior 

management
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ

มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีซับซ้อนและท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ และทักษะจากสาขา
อาชีพอื่นๆท่ีมีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถก าหนด
นโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ชั้น 7
National Qualification 

of Advanced 
Professional 

Competence 7

Top management, Novel & 
Original

ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ

มีทักษะท่ีเป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  ระบบ
และนวัตกรรมการท างาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถสังเคราะห์ และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร 
ก าหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
อย่างเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ



เชื่อมโยง/เทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒแิห่งชาติ
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• อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

• อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2

• อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3

• อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 4

• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 4

• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 5

• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 6

• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7

• นักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4

• นักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5
9

คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม

4 อาชีพ
10 ชั้นคุณวุฒิ



• อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณก์ารแพทย์ (10 หน่วยสมรรถนะ)
10101 ใช้เครื่องมือช่าง

10102 สนับสนุนตรวจสอบระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

10103 ใชเ้ครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
10104 ใช้เครื่องมือวัดตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

10201 ติดต้ังระบบสนับสนุนส าหรับเครื่องมือแพทย์

10202 รื้อถอนระบบสนับสนุนส าหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์ และ
วิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน

10203 สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

10204 สนับสนุนการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
10301 ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์

10302 สนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงรักษา 10

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ (20 หน่วยสมรรถนะ)

20101 ซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

20102 ซ่อมระบบสนับสนุนทางการแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

20103 ซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

20104 ซ่อมระบบสนับสนุนทางการแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

20201 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

20202 บ ารุงรักษาระบบสนับสนุนทางการแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

20203 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

20204 บ ารุงรักษาระบบสนับสนุนทางการแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

20301 ติดต้ังเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

20302 ติดต้ังระบบสนับสนุนทางการแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น11

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ (20 หน่วยสมรรถนะ) (ต่อ)
20303 ติดต้ังเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
20304 ติดต้ังระบบสนับสนุนทางการแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
20401 ทดสอบเครื่องมือแพทย์
20402 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
20501 ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค

ระดับต้น
20502 สาธิตการใช้และสาธิตการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
20503 ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค 

ระดับกลาง
20504 สาธิตการใช้และสาธิตการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
20601 ใช้และพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน
20602 การจัดการระบบงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 12

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย ์(27 หน่วยสมรรถนะ)
30101 ติดต้ังเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

30102 ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและ 

ระบบสนับสนุนทางการแพทย์
30103 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทาง

การแพทย์

30104 ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบ 
สนับสนุนทางการแพทย์

30105 ติดต้ังเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

30106 ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและ
ระบบสนับสนุนทางการแพทย์

30107 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์13

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (27 หน่วยสมรรถนะ) (ต่อ)
30108 ตรวจสอบความปลอดภัยและประสทิธิภาพเครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนนุทาง 

การแพทย์
30109 ทวนสอบ สอบเทียบและปรบัแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มคีวามซับซ้อนทางเทคนิคระดับสงูและ

ระบบสนับสนุนทางการแพทย์
30201 ให้ความรู้และค าแนะน าแกผู่ใ้ช้และผูป้ฏิบัตงิานเกีย่วกบัเครื่องมอืแพทย์ที่มคีวามซับซ้อนทาง

เทคนิคระดับกลาง
30202 สาธิตการใช้และสาธิตการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ท่ีมีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง
30203 ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผูใ้ช้และผูป้ฏบิัติการ
30204 ก าหนดรายละเอยีดเพื่องานวิศวกรรมที่เกีย่วข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
30205 ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

14

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (27 หน่วยสมรรถนะ) (ต่อ)
30206 ให้ค าปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทีเ่กีย่วข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
30207 ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ
30208 ให้ค าปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทีเ่กีย่วข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แกอ่งค์กรใน

ระดับชาติและนานาชาติ
30301 วางแผนและจดัระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
30302 บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอปุกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตาม

มาตรฐานต่อการใชง้าน

30303 ประยุกต์ใชเ้ทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

30304 สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ
15

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ (27 หน่วยสมรรถนะ) (ต่อ)

30305 พัฒนาตนเองและทีม

30306 ใช้ทักษะการสือ่สารเฉพาะทาง

30307 จัดการและดแูลการด าเนนิงานเชิงธุรกิจขององค์กร

30308 วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ

30309 ให้ค าปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแกอ่งค์กรระดบัชาตแิละนานาชาติ

30310 พัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ

16

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก (20 หน่วยสมรรถนะ)

40101 ประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมเครื่องมือแพทย์ (Technology Assessment)

40102 ประเมินความต้องการใช้งานเครื่องมือแพทย์

40103 จัดเตรียมข้อมลูส าหรับจดัท าคุณสมบตัิเครื่องมือแพทย์

40104 จัดท าคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์

40201 จัดเตรียมเครื่องมอืแพทย์ในระดับตน้ ส าหรับใช้งานกับผูป้่วย

40202 เตรียมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงส าหรับใช้งานกบัผู้ป่วย

40203 ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับต้นกับผูป้่วย

40204 ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับสูงกับผู้ป่วยและช่วยตดิตัง้เครื่องมอืแพทย์

แบบ Invasive
17

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก (20 หน่วยสมรรถนะ) (ต่อ)

40205 เฝ้าระวัง ติดตาม การท างานเครื่องมือแพทย์ระดบัต้นระหว่างใช้งาน

40206 เฝ้าระวัง ติดตาม การท างานเครื่องมือแพทย์ระดบัสงูระหวา่งใช้งาน

40301 ร่วมจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมอืแพทย์ระดับต้น

40302 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดบัสูง

40303 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดบัต้น

40304 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดบัสูง

40401 แก้ไขปัญหาการท างานผดิปกตขิองเครื่องมอืแพทย์ระดบัตน้

18

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ



• อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก (20 หน่วยสมรรถนะ) (ต่อ)

40402 แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมความผดิปกติของเครื่องมือแพทย์

40501 ให้ค าแนะน าในการใช้งาน แก่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์อืน่ในเบื้องตน้

40502 อบรมให้ความรูเ้กีย่วกับเครื่องมอืในองค์กร

40601 บริหาร จัดการเครื่องมอืแพทย์ในระดับหน่วยงาน

40602 บริหาร จัดการเครื่องมอืแพทย์ในระดับกลุ่มงาน

19

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ
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อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคาทรอนิกส์

ไม่ต้องการ

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี



21

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคาทรอนิกส์

ไม่ต้องการ

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี
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อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอุปกรณ์การแพทย์ 

หรือ เทียบเท่า
ไม่ต้องการ

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
ไฟฟ้า เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ปี

กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 4 ไม่ต่ ากว่าระดับ ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี
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อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 4

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอุปกรณ์การแพทย์ 

หรือ เทียบเท่า
ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
ไฟฟ้า เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ปี

กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 4 ไม่ต่ ากว่าระดับ ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี
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อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 4

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ อุปกรณ์
การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์ หรือ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ หรือ 
เทคโนโลยีคลีนิค

ไม่ต้องการ

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เมคคา
ทรอ-นิกส์ เทคโนโลยีชีวการแพทย์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี

กรณีที่ 4 ไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี
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อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 5

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ อุปกรณ์
การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์ หรือ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ หรือ 
เทคโนโลยีคลีนิค

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เมคคา
ทรอ-นิกส์ เทคโนโลยีชีวการแพทย์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี

กรณีที่ 4 ไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี
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อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 6
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ อุปกรณ์
การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์ หรือ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ หรือ 
เทคโนโลยีคลีนิค

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เมคคา
ทรอ-นิกส์ เทคโนโลยีชีวการแพทย์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี

กรณีที่ 4 ไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี 
และได้รับการรับรองสมรรถนะอาชีพวิศวกร
ชีวการแพทย์ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
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อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ อุปกรณ์การแพทย์
หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
หรือ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ หรือ เทคโนโลยีคลีนิค

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา
วิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี

กรณีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี
และได้รับการรับรองสมรรถนะอาชีพวิศวกร
ชีวการแพทย์ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
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อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ช้ัน 4

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ วทบ. เทคโนโลยีคลินิก หรือ 
วศบ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิชาเอกวิศวกรรม
คลินิก

ไม่ต้องการ

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ วศบ./วทบ. ขึ้นไปสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี

กรณีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ท างานด้านคลินิกอย่าง
น้อย 5 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ วทบ. เทคโนโลยีคลินิก หรือ 
วศบ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิชาเอกวิศวกรรม
คลินิก

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี

กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ วศบ./วทบ. ขึ้นไปสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

ต้องการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ปี

กรณีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี 
และได้รับการรับรองสมรรถนะอาชีพวิศวกร
ชีวการแพทย์ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
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• การผ่านสมรรถนะ

ถ้าผู้เข้ารับการประเมินสามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง หรือสาธิต
กระบวนการต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์การประเมิน จะได้รับผล “ผ่านสมรรถนะ” และ
รวมท้ังในกรณีที่แสดงให้เจ้าหน้าที่สอบเห็นว่าผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้ ทักษะ
หรือเจตคติตามมาตรฐานของหน่วยสมรรถนะนั้น ๆ
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• การไม่ผ่านสมรรถนะ

ถ้าผู้เข้ารับการประเมินไม่สามารถตอบค าถามหรือสาธิตกระบวนการต่างๆ ได้
ตามเกณฑ์การประเมิน หรือไม่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่สอบเห็นว่าผู้เข้ารับการ
ประเมินมีความรู้ ทักษะหรือเจตคติตามมาตรฐานของหน่วยสมรรถนะนั้นๆ จะได้รับผล “ไม่
ผ่านสมรรถนะ” ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เข้ารับการประเมินจ าเป็นต้องท าการทดสอบใหม่
ทั้งหมดอีกครั้ง แต่จะเน้นไปที่ในส่วนของการประเมินที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดเท่านั้น 
โดยผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะจะถูกก าหนดให้

1. เข้ารับการฝึกฝนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม

2. เข้ารับการประเมินอีกครั้งในส่วนที่ก าหนดจนกว่าจะได้ผลเป็น “ผ่านสมรรถนะ” โดยมี
ระยะเวลา 1 ปี ในการขอเข้ารับการประเมินส าหรับหน่วยสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน นับ
จากวันทราบผลจากวันที่ “ไม่ผ่านสมรรถนะ” อย่างเป็นทางการ

37
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หน่วยสมรรถนะ
30101 ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทาง

การแพทย์
30102 ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค

ระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
30103 บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทาง

การแพทย์
30104 ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

และระบบสนับสนุนทางการแพทย์
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หน่วยสมรรถนะ
30201 ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทาง

เทคนิคระดับกลาง
30202 สาธิตการใช้และสาธิตการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง

หน้าที่ในการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์
30303 ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหาร

จัดการเครื่องมือแพทย์

รวม 7 หน่วยสมรรถนะ



ประเมินความรู้ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 

ก) ข้อสอบแบบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ( 60 นาที ) 60 ข้อ

ข) ข้อสอบสัมภาษณ์ ( 30 นาที )

ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ก) การสังเกตการแสดงทักษะในการปฏิบัติงาน ( 120 นาที )

ข) การสังเกตการน าเสนอและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ( 45 นาที )
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เกณฑ์การประเมินข้อสอบแบบปรนัย ผู้รับการประเมินต้องท าคะแนนให้ได้ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50% จึงจะน าคะแนนที่ได้ไปพิจารณารวมกับการสอบสัมภาษณ์ 
และการสอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ หากคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50% จะถือว่าผู้รับการประเมิน 
“ไม่ผ่าน” การรับรองสมรรถนะโดยทันที

การผ่านการประเมินสมรรถนะ คือ ไดค้ะแนนข้อสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่า 50 % 
และคะแนนสุทธิไม่ต่ ากว่า 80 % (ข้อเขียน+สัมภาษณ+์ปฏิบัต)ิ
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ผู้ประกอบการ นายจ้าง

ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นฐาน 
Benchmarking ภายใน 

หรือกับองค์กรอื่น ประเมินผลงาน และ
ส่งเสริมฐานะการงาน

ของลูกจ้างก าหนดค่าตอบแทน
ตามสมรรถนะ

สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตรงกับงาน

ลดต้นทุนการผลิต

พัฒนาผลิตภาพ สมรรถนะของลูกจ้าง

บริหารองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร

ยกระดับมาตรฐานการท างาน

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ



ส าหรับหน่วยงานการศึกษาและผลิตก าลังคน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม บนพื้นฐาน
สมรรถนะมาตรฐานอาชีพ 

ก าหนดคุณวุฒิที่มอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

พัฒนาระบบการประเมินสอดคล้องกับสมรรถนะ
การท างานจริง

ใช้มาตรฐานอาชีพในการพัฒนาสื่อการสอน 
รูปแบบการอบรม และการประเมินที่หลากหลาย

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


