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บันทึกประวัตกิารแก้ไขเอกสาร 
RE-QA-03 : รูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย 

โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังส ี
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข ผู้บันทึก 
00 04/08/2016 จัดทำครั้งแรก นิชธิมา 

01 29/08/2017 1. ข้อ 2.8 แก้ไขจาก “ผ่านคุณสมบตัิเบื้องต้น” เป็น ”สมัคร” 
2. เพิ่ม ข้อ 2.16 การตีความ (Interpretation) หมายถึง การอ่านและแปล
ผลที่ได้จากการทดสอบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานในวิธีการทดสอบนั้นๆ  
3. ข้อ 5.4.1 เพิ่มข้อความ “ตารางที่ 1” 
4. ข้อ 5.5 เพิ่มข้อความ “ผู้ยื่นคำขออาจมีประสบการณ์ทำงาน
ภาคอุตสาหกรรมก่อนหรือหลังผ่านการทดสอบ โดยต้องแสดงเอกสารซึ่ง
เป็นหลักฐานยืนยันประสบการณท์ี่ได้รับการยืนยันจากนายจ้าง 
ประสบการณ์จะพิจารณาจากเง่ือนไขดังนี้” 
5. ข้อ 5.5.1 แก้ไขเป็น “กรณผีู้ยืน่คำขอ มีประสบการณ์ทำงาน
ภาคอุตสาหกรรมครบถ้วนตาม ตารางที่ 2 ก่อนขอรับการรับรอง เมือ่ผ่าน
การทดสอบตามเกณฑ์ที่หน่วยรับรองกำหนดแล้ว สามารถนำประสบการณ์
ดังกล่าวมาประกอบในการขอรับใบรับรองความสามารถบุคลากรโดยมีอายุ
ตามที่กำหนดไว้ใน RE-QA-04” 
6. เพิ่มข้อ 5.5.2 หากผู้ยื่นคำขอ ไม่มีประสบการณ์ทำงานดา้นอุตสาหกรรม 
ภายหลังจากสอบผา่นจะต้องมีประสบการณ์ทำงานตามที่กำหนด แสดงดัง
ตารางที่ 2 เพื่อขอรับใบรับรองความสามารถบุคลากรโดยมีอายุตามที่
กำหนดไว้ใน RE-QA-04 โดยผลการสอบที่หน่วยรับรองออกให้จะมอีายุ 2 
ปี  
7. เพิ่มข้อ 5.5.3 สำหรับผู้ยื่นคำขอทีป่ระสงค์จะขอรับการรับรองในระดับ 
2 โดยไมผ่่านการรับรองในระดับ 1 จะต้องรวมระยะเวลาประสบการณ์
ด้านอุตสาหกรรมของระดับ 1 ตามที่ระบไุว้ในตารางที่ 2 ด้วยจึงจะสามารถ
ขอรับใบรับรองความสามารถบุคลากรตามข้อ 5.5.2 ได ้
8. เพิ่มข้อ 7.1.4.7 ดังนี้ ผู้สมัครเขา้รับการทดสอบในระดับ 2 จะต้องทำ
การเขียนเอกสารขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้วย 
9. ตารางที่ 3 แก้ไขภาคผลิตภัณฑ ์จากการเชื่อม เป็น “Pre and in 
service testing (การเช่ือมและการหล่อ)” แก้ไข จำนวนฟิลม์ จาก 12 
ฟิล์ม เป็น 24 ฟิล์ม และแกไ้ข “2” เพิ่มข้อความ “จะใช้ข้อมูลภาพถ่ายทาง
รังสีจากคลังข้อมูลโดยผูส้มคัรจะตอ้งสามารถบอกชนิดของรอยบกพร่อง 
และจำแนกชนิดของภาคผลติภณัฑ์ได้” และตัดข้อความ “จำนวนภาพถ่าย
ด้วยรังสีที่ตคีวามจะต้องไม่น้อยกว่าแปดภาพต่อภาคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
แต่ละภาค ซึ่งประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมใด
ภาคอุตสาหกรรมหนึ่ง” 
10. เพิ่ม “ข้อ 7.2.3 วิธีการประเมิน : อ้างอิงตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การประเมินและรับรองบุคลากร ตามรูปแบบการรับรองของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (RE-QA-04) ข้อ 10 เรื่อง
การต่อใบรับรอง” 
11. ข้อ 7.3.4 และข้อ 7.4 เพิ่ม (RE-QA-04) 
 

นิชธิมา 
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บันทึกประวัตกิารแก้ไขเอกสาร 
RE-QA-03 : รูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย 

โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังส ี
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข ผู้บันทึก 
02 10/07/2018 แก้ไขดังนี ้

1. เปลี่ยนจาก หน่วย เป็น ฝ่ายประกันคุณภาพ 
2. เปลี่ยนจาก หัวหน้าหน่วย เป็น หัวหน้าฝ่ายประกันคณุภาพ 
3. ข้อ 7.1.4.4 เพิ่ม ช้ินงานเชื่อมและชิ้นงานหล่อ ตดั ช้ินงาน ออก 
4. ข้อ 7.1.4.7 ตารางที่ 3 ตัด “ชุด, “2” ออก เพิ่ม “เชื่อม”, “1 ช้ิน” และ   
“ทดสอบช้ินงานหล่อ 1 ช้ิน” 
5. ภาคผนวกที่ 1 ตารางรายละเอยีดความรู้ เพิ่มชิ้นงานหล่อ หรือช้ินงาน
เชื่อม 

นิชธิมา 

03 24/08/2018 แก้ไขดังนี ้
1. ข้อ 2 เพิ่มข้อ 2.17 คำจำกัดความ ใบรายงานผลการทดสอบ 
2. ข้อ 5.5.2 เปลี่ยนจาก ผลการทดสอบ เป็น ใบรายงานผลการทดสอบ 
3. ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดความรู้และทักษะที่พ่ึงประสงค์ ช่อง ทักษะที่
พึ่งประสงค์ แก้จาก (ด้านบน) เปน็ ข้อ 1. ในทุกคำที่ปรากฏ 
4. ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดความรู้และทักษะที่พ่ึงประสงค์ ช่อง ทักษะที่
พึ่งประสงค์ ข้อ 9.3 ตัด “ร” 
5. ภาคผนวกที ่2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ข้อ 4) ตัด “การปฏิบัติตนท่ีไม่
เหมาะสม” ออก 
 

นิชธิมา 

04 15/11/2018 1.แก้ไข จาก คำกำจัดความ เป็นคำจำกัดความ ในข้อ 2 สารบัญ 
2.แก้ไขตัวเลข ภาคผนวกที่ 1 ตารางที่ 2 รายละเอียดความรู้และทักษะที่
พึงประสงค์ ในช่อง 
- การปฏิบัติงาน 
- ความรู ้
- ทักษะที่พึงประสงค์ 

นิชธิมา 

05 19/11/2019 1.แก้ไขช่ือผู้ทบทวน เป็น นายวรรธน์ บุญกร 
2. ข้อ 4.2.1 แก้ไขเลขข้อจาก ก) ข) เป็น (1) (2) 
3. ข้อ 4.2.2 แก้ไขเลขข้อจาก ก) ข) เป็น (1) (2) 
4) ตารางที่ 5 การถ่วงน้ำหนักคะแนนสอบภาคปฏิบัติ  เพิ่มคะแนน 5 ใน
ช่องระดับ 2 ของส่วน 1 ก. ข. 
3. แก้ไขและเพิ่มรายละเอยีดใน ภาคผนวก ท่ี 1 ตาราง “รายละเอียด
ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองความสามารถด้าน
การทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถา่ยภาพด้วยรังสีระดับ 1” 
4. แก้ไขและเพิ่มรายละเอยีดใน ภาคผนวก ตาราง “รายละเอียดความรู้
และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดย
ไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสรีะดับ 2” 

นิชธิมา 
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บันทึกประวัตกิารแก้ไขเอกสาร 
RE-QA-03 : รูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย 

โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังส ี
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข ผู้บันทึก 
06 24/07/2020 แก้ไขดังนี ้

1.แก้ไขตำแหน่งผู้จดัทำของนางสาวนิชธิมา รุ่งป่ิน เป็น นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร ์
2.เพิ่มผู้จัดทำ นางสาวสุนทรี นาคแท้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคณุภาพ 
3.แก้ไขช่ือผู้อนุมัติเป็น รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 
4. แก้ไขข้อ 5.3 ดังนี ้ 
- เพิ่มข้อความ “ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในด้านการทดสอบ
โดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี” 
- ตัดข้อความ “จากองค์กรที่หน่วยรับรองยอมรับ” 
 
 

สุนทร ี

07 19/04/2021 แก้ไขดังนี ้
1.ข้อ 7.1.4.5 เพิ่มข้อความ /หรือ 
2.ข้อ 7.1.4.7 ตัดข้อความ “ขั้นตอน”, “ด้วย” 
เพิ่มข้อความ “วิธี”,“ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย” 
3.ข้อ 7.1.4.9 แก้ไขคำว่า “คำแนะนำ” เป็น “วิธี” 
4.ตารางที่ 4 ส่วนท่ี 4 แก้ไขคำว่า “ขั้นตอน” เป็น “วิธี” 
5.ตารางที่ 5 ส่วนท่ี 4 แก้ไขคำว่า “ข้ันตอน” เป็น “วิธี” 
6.ตารางที่ 3 ตัดคำว่า “ชุด” 
 

สุนทร ี

08 31/08/2021 แก้ไขดังนี ้
1. ข้อ 5.1 แก้ไขดังนี้ 
- เพิม่ข้อความ “และระดับ 2” 
- แก้ไขข้อความจาก “ขอต่อใบรับรอง” เป็น “ยื่นคำขอรับรอง”  
- หัวข้อการมองเห็นระยะใกล้ ตัด “สามารถ” เพิ่มข้อความ “การ”,  “โดย
ต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย ์
- ตัดข้อความ “การมองเห็นสี ผู้ยื่นคำขอต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างสีที่ใช้ หรือสีโทนเทา ที่ใช้ในวิธีถ่ายภาพด้วย
รังสี ตามที่นายจ้างระบุ” 
- เพิ่มข้อความ “ผู้ยื่นคำขอต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะแยกแยะความ
แตกต่างของโทนสีหลักที่ใช้ในงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย สาขาการ
ถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการ
รับรองจากจักษุแพทย์ โดยสำหรับสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีนั้น โทนสี
หลักคือโทนสีเทา โดยเกณฑ์ความสามารถในการมองเห็นโทนสีเทา ให้
อ้างอิงตามแบบทดสอบโทนสีเทา ได้แก่  

1. แบบทดสอบโทนสีเทาที่พัฒนาโดย Dr Kolbl ONE/TUV/BV 
โดยมีเกณฑ์ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของโทนสีเทาได้
อย่างถูกต้องขั้นต่ำ 20 ช่อง จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ หรือ 

สนุทร ี
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บันทึกประวัตกิารแก้ไขเอกสาร 
RE-QA-03 : รูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย 

โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังส ี
แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข ผู้บันทึก 

08 31/08/2021 (ต่อ) 
2. SKERIK GREY SCALE TEST โดยต้องสามารถมองเห็นค่าความ

เปรียบต่าง (Contrast) ที่ 2 % ข้ึนไปได้อย่างชัดเจน หรือ 
3. แบบทดสอบโทนสีเทาตามมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 

2. ข้อ 5.2 แก้ไขดังนี ้
- แก้ไขข้อความจาก “1-2” เป็น “ระดับ 1 และระดับ 2”  
- เพิ่มข้อความ “โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือในกรณีที่ผู้ยื่น
คำขอมิได้สังกัดต่อนายจ้างให้ผู้ยื่นคำขอรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ทุพพล
ภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ พร้อมระบุลงในแบบคำขอรับการรับรอง
ความสามารถของบุคลากร” 
3. ข้อ 5.3 แก้ไขดังนี ้
- แก้ไขข้อความจาก “1-2” เป็น “ระดับ 1 และระดับ 2”  
4. ข้อ 7.1.5.2 แก้ไขข้อความ “สอบข้อเขียน” เป็น “ทดสอบ” 
5. เพิ่มข้อ 7.1.5.4 สำหรับผู้สมัครระดับ 2 ต้องได้คะแนนจากการเขียน
วิธีการปฏิบัติงานทดสอบโดยไมท่ำลายสำหรบับุคลากรดา้นการทดสอบโดย
ไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 อย่างน้อย 70% จึงถือว่า
ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ 
6. เพิ่มข้อ 7.1.5.5 สำหรับผู้สมัครระดับ 2 ต้องไดค้ะแนนจากการตคีวาม
ฟิล์มภาพถ่ายด้วยรังสี อย่างน้อย 70% จึงถือว่าผา่นการสอบภาคปฏิบัต ิ
7. ข้อ 7.2 เพิ่ม “(RE-QA-04)” และ แก้ไขจาก “ข้อ 10” เป็น “ข้อ 11” 
8. แก้ไขรายละเอียดในข้อ 7.2.1 ดังนี ้
- การมองเห็นระยะใกล้ ตดั “สามารถ” เพิ่มข้อความ “การ”, “โดยต้องมี
หลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์”  
- ตัดข้อความ “สามารถมองเห็นสีได้ชัดเจนพอท่ีจะแยกแยะความแตกต่าง
ระหวา่งสีที่ใช้ หรือ สีโทนเทา ท่ีใช้ในวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสีและระบุไว้ใน
ผลการตรวจวัดสายตา” 
- เพิ่มข้อความ “ผู้ประสงค์ขอต่อใบรับรองต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะ
แยกแยะความแตกต่างของโทนสีหลักที่ใช้ในงานด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง 
หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์ โดยสำหรับสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี
นั้น โทนสีหลักคือโทนสีเทา โดยเกณฑ์ความสามารถในการมองเห็นโทนสี
เทา ให้อ้างอิงตามแบบทดสอบโทนสีเทา ได้แก่ 

1.แบบทดสอบโทนสีเทาที่พัฒนาโดย Dr Kolbl ONE/TUV/BV 
โดยมีเกณฑ์ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของโทนสีเทาได้
อย่างถูกต้องขั้นต่ำ 20 ช่อง จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ หรือ  

2.SKERIK GREY SCALE TEST โดยต้องสามารถมองเห็นค่าความ
เปรียบต่าง (Contrast) ที่ 2 % ข้ึนไปได้อย่างชัดเจน หรือ 

3.แบบทดสอบโทนสีเทาตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
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โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังส ี
แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข ผู้บันทึก 

08 31/08/2021 9. ข้อ 7.2.3 ตดัข้อความ “0” เพิ่ม “1” 
10.ข้อ 7.3 เพิ่ม “(RE-QA-04)” 
11. แก้ไขรายละเอียดในข้อ 7.3.1 ดังนี ้
- แก้ไขจาก “ต่อใบรับรอง” เป็น “รับรองใหม่” 
- การมองเห็นระยะใกล้ ตดั “สามารถ” เพิ่มข้อความ “โดยต้องมีหลกัฐาน
รับรองโดยนายจ้าง หรือมผีลการรบัรองจากจักษุแพทย์” 
- ตัดข้อความ “สามารถมองเห็นสไีด้ชัดเจนพอท่ีจะแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างสีที่ใช้ หรือ สีโทนเทา ท่ีใช้ในวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีและระบไุว้ในผล
การตรวจวดัสายตา” 
- เพิ่มข้อความ “ผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่ต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะ
แยกแยะความแตกต่างของโทนสหีลักท่ีใช้ในงานด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง 
หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์ โดยสำหรับสาขาการถ่ายภาพดว้ยรังสี
นั้น โทนสีหลักคือโทนสีเทา โดยเกณฑ์ความสามารถในการมองเห็นโทนสี
เทา ให้อ้างอิงตามแบบทดสอบโทนสีเทา ได้แก่  

 1.แบบทดสอบโทนสีเทาที่พัฒนาโดย Dr Kolbl ONE/TUV/BV 
โดยมีเกณฑ์ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของโทนสีเทาได้
อย่างถูกต้องขั้นต่ำ 20 ช่อง จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ หรือ  

2.SKERIK GREY SCALE TEST โดยต้องสามารถมองเห็นค่าความ
เปรียบต่าง (Contrast) ที่ 2 % ข้ึนไปได้อย่างชัดเจน หรือ 

3.แบบทดสอบโทนสีเทาตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
12. ข้อ 7.3.2 แก้ไขจาก “ต่ออาย”ุ เป็น “รับรองใหม่” 
13. ข้อ 7.3.3 ตัด “ขอ” 
14. ข้อ 7.3.4 ตัดข้อความ “1” เพิ่ม “2” 
15. ข้อ 7.4.2 เพิ่มข้อความ “จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้” 
16. ข้อ 7.5 แก้ไขลำดับข้อจาก “12”, “13” เป็น “13”, “14” 
17. แก้ไขรายละเอียดในช่องความรู้ ของ ภาคผนวกที่ 1 
ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองความสามารถด้าน
การทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 มีการแก้ไข
รายละเอียดดังนี้ 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 1.3.1 เพิ่ม “และเลือกใช้งานส่วนประกอบ
ตามหน้าที่ของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ให้เหมาะสม” 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 1.3.3 เพิ่ม “และเลือกใช้ไอโซโทปรังสีและ
อุปกรณ์ถ่ายภาพให้เหมาะสม” 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 2.1.2 เพิ่ม “พิจารณาและคำนวณการ
เปลี่ยนแปลงของ Geometrical factors ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพถ่าย” 

- ช่องความรู้ หมวดที่  2.1.3 เพิ่ม “อธิบายคุณสมบัติของ IQI 
และ” 
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08 31/08/2021 (ต่อ) 
- ช่องความรู้ หมวดที่ 2.1.6 เพิ่ม “บอกปัจจัยที่ส่งผลต่อความดำ

ของภาพถ่ายได้ และ 
- ช่องความรู้ หมวดที่ 2.2.5 เพิ่ม “และบอกการใช้งานเครื่อง

กำเนิดรังสีเอกซ์ เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา และเครื่องวัดรังสีได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม” 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 3.2.1 เพิ่ม “และนำข้อกำหนด มาตรฐาน 
คุณลักษณะเฉพาะ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง” 
 

18. แก้ไขรายละเอียดในช่องความรู้ ของ ภาคผนวกที่ 1 
ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองความสามารถด้าน
การทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 2 มีการแก้ไข
รายละเอียดดังนี้ 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 1.3.2 เพิ่ม “และนำความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดเกรน ความเปรียบต่าง และความไว ของฟิล์มไปใช้งานได้” 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 2.1.1 เพิ่ม “และนำเทคนิคการถ่ายภาพไป
ใช้งานให้เป็นตามมาตรฐาน 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 2.2.1 เพิ่ม “และบอกองค์ประกอบหรือ
เนื้อหาต่าง ๆ ในการถ่ายภาพด้วยรังสีตามมาตรฐานและข้อกำหนด” 

- ช่องความรู้  หมวดที่  2.2.2 เพิ่ม “บอกอุปกรณ์และวิธีการ
ถ่ายภาพด้วยรังสีให้ถูกต้อง และ” 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 4.2.1 เพิ่ม “บอกความสัมพันธ์ระหว่าง 
density, contrast และ Ug และ” 

- ช่องความรู้ หมวดที่ 7.1.8 และ 7.1.9 ตัดคำว่า “Factor” 
- ช่องความรู้ หมวดที่ 7.3.1 เพิ่ม “และห้องอ่าน”, “อย่าง” 
- ช่องทักษะที่พึงประสงค์ หมวดที่ 7.3.1 เพิ่ม “และห้องอ่าน

ฟิล์ม” 
- ช่องความรู้ หมวดที่ 7.7.1 ตัดคำว่า “ทางรังสี” 
 

 

สนุทร ี

 

FM-QA-02                                                                                                                                  Rev.No : 01. EFF.Date :  12/11/2012 



 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Rules and Regulation) รหัสเอกสาร แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ หน้าที ่

เรื่อง :  รปูแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 

RE-QA-03 08 31/08/2021 1/40 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

1. วัตถปุระสงค์      
2. คำจำกัดความ  

 3. เอกสารอ้างอิง     
4. ขอบข่ายงาน คำอธิบายงานและงานย่อย 
5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้น 
6. จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการรับรอง 
8. ภาคผนวกท่ี 1 
9. ภาคผนวกที่ 2 
 
 
    
 

2 
2 
3 
3 
6 
8 
8 
16 
39 
 

 
 



 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Rules and Regulation) รหัสเอกสาร แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ หน้าที ่

เรื่อง :  รปูแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 

RE-QA-03 08 31/08/2021 2/40 

 

 
1. วัตถุประสงค์    
 เพ่ือกำหนดรายละเอียดของรูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพ
ด้วยรังสี ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการทดสอบและรับรองบุคลากร 
ประกอบด้วย ขอบข่ายการรับรอง คำอธิบายงานและงานย่อย ความสามารถที่ต้องการ (ความรู้และทักษะ) 
สมรรถนะ เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้น และจรรยาบรรณ รวมทั้งกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการ
รับรอง ซึ่งครอบคลุมถึง เกณฑ์การให้การรับรองครั้งแรกและวิธีการประเมินสำหรับการรับรองครั้งแรก เกณฑ์
การต่อใบรับรอง และวิธีการประเมินสำหรับการต่อใบรับรอง เกณฑ์การขอรับรองใหม่ และวิธีการประเมิน
สำหรับการขอรับรองใหม ่เกณฑ์และวิธีการติดตามผล และเกณฑ์สำหรับการพักใช้และเพิกถอนการรับรอง   
    
2. คำจำกัดความ 

2.1 เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี หมายถึง เครื่องมือที่สามารถทำให้เกิดการแผ่รังสีได้ รวมทั้งเครื่องกำเนิดรังสี
เอ็กซ์ และเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา   

2.2 ต้นกำเนิดรังสี หมายถึง สารไอโซโทปรังสีที่บรรจุอยู่ในเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
2.3 เครือ่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ หมายถึง เครื่องมือที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการแผ่กัมมันตรังสี 
2.4 ผู้ยื่นคำขอ (applicant) หมายถึง ผู้ประสงค์ท่ีจะขอรับการรับรอง  
2.5 ผู้สมัคร (candidate) หมายถึง ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรับรอง

ความสามารถ 
2.6 สถาบัน หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2.7 หน่วยรับรอง หมายถึง ฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะบุคลากรหลักที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือให้บริการรับรองบุคลากร 
2.8 การทดสอบ (examination) หมายถึง กระบวนการกลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน  เพ่ือวัด

ความสามารถของผู้สมัคร ด้วยวิธีหนึ่งหรือมากกว่า ตามที่กำหนดในรูปแบบการรับรอง เช่น การสอบ
ข้อเขยีน การสอบภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์  

2.9 การประเมิน (assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินความสอดคล้องของผู้สมัครตามข้อกำหนด
ที่ระบุในรูปแบบการรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน)  

2.10 การรับรอง (certification)  หมายถึง การให้การยอมรับผู้ได้รับการรับรองว่า มีความสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดที่ระบุในรูปแบบการรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

2.11 รูปแบบการรับรอง (certification scheme) หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่ใช้ในการรับรอง
ความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย ขอบข่ายการรับรอง คำอธิบายงาน และงานย่อย ความสามารถ
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ที่ต้องการ (หากประยุกต์ใช้ได้) จรรยาบรรณ (หากประยุกต์ใช้ได้) และคุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้น (หาก
ประยุกต์ใช้ได้) รวมทั้ง ข้อกำหนดอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถของบุคคล ได้แก่  
เกณฑ์และวิธีการให้การรับรองครั้งแรกและการต่ออายุการรับรอง เกณฑ์และวิธีการติดตามผล (หาก
ประยุกต์ใช้ได้) เกณฑ์สำหรับการพักใช้และเพิกถอนการรับรอง และเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนขอบข่าย
หรือระดับการรับรอง (หากประยุกต์ใช้ได)้   

2.12 การติดตามผล (surveillance) หมายถึง การติดตามผลว่าผู้ได้รับการรับรองยังคงความสามารถ และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด  

2.13 การต่อใบรับรอง (renewal) หมายถึง ขั้นตอนการต่อใบรับรองโดยไม่ต้องมีการสอบ ซึ่งดำเนินการต่อ
ใบรับรองทุก 5 ปี หลังได้รับการรับรองครั้งแรก หรือการรับรองใหม่     

2.14 การรับรองใหม่ (recertification) หมายถึง ขั้นตอนการรับรองใหม่โดยการสอบ หรือโดยวิธีอ่ืน ที่
สอดคล้องตามรูปแบบการรับรองที่หน่วยรับรองกำหนด  เพ่ือทบทวนว่า ผู้ได้รับการรับรองยังคง
ความสามารถ และปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่กำหนด  

2.15 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง ใบรับรองที่สถาบันมอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองตามรูปแบบการรับรอง
ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้น  

2.16 การตีความ (Interpretation) หมายถึง การอ่านและแปลผลที่ได้จากการทดสอบโดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานในวิธีการทดสอบนั้นๆ 

2.17 ใบรายงานผลการทดสอบ (Certificate of Examination Result) หมายถึง ใบรายงานผลการทดสอบที่
สถาบันมอบให้แก่ผู้สมัครที่สามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบตามรูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แต่รอการยืนยันประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรม  

 
3. เอกสารอ้างอิง 

3.1 ISO 9712: 2012 Non –Destructive Testing – Qualification and Certification of NDT 
Personnel 

3.2  IAEA-TECDOC 628/Rev.3: Training Guidelines in Non –Destructive Testing Techniques 
2013 edition 

3.3 ISO/IEC 17024: 2012 Conformity Assessment – General Requirements for Bodies 
Operating Certification of Persons 

 
4. ขอบข่ายงาน คำอธิบายงานและงานย่อย 

4.1 บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Testing : RT) 
หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพ
ด้วยรังสี  

4.2 ผู้ทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีที่จะให้การรับรองแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
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4.2.1 ระดับ 1 
- บุคคลที่ได้รับการรับรองการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 หมายถึง

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการทดสอบโดยไม่ทำลายตามวิธีปฏิบัติงานการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายได้ และต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 2 หรือ ระดับ 3 ภายใต้ขอบเขตความรู้ความสามารถท่ีระบุไว้ใน
ใบรับรอง  

- บุคลากรที่ผ่านการรับรองระดับ 1 จะไม่สามารถเลือกเทคนิคในการถ่ายภาพหรือประเมินผล
การทดสอบได ้

- บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 อาจได้รับการ
อนุญาตจากนายจ้างให้ปฏิบัติงานหลัก/งานย่อยต่อไปนี้ ตามวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสี  

(1) ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในการถ่ายภาพด้วยรังสี ประกอบด้วยงานย่อย 
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสีและเครื่องกำบังรังสี  
- เตรียมอุปกรณ์และชิ้นงานทดสอบ 

(2) ดำเนินการทดสอบประกอบด้วยงานย่อย 
- ฉายรังสี 
- ล้างฟิล์ม 
- จัดเตรียมฟิล์มที่ผ่านกระบวนการล้างและรอการวิเคราะห์ผล 

(3) บันทึกผลและจำแนกผลการทดสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

(4) รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยงานย่อย 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงานย่อย ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์  (ความสามารถ) ของบุคลากรที่ขอรับรอง
ความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 1 

 
4.2.2 ระดับ 2 

- บุคคลที่ได้รับการรับรองการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 หมายถึง 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการทดสอบโดยไม่ทำลายตามวิธีการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของความรู้ความสามารถที่ระบุไว้ในใบรับรอง  

- บุคลากรฯ ในระดับ 2 อาจได้รับการอนุญาตจากนายจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ตามวิธีการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี  

(1) เลือกเทคนิคในวิธีการทดสอบที่ใช้ 
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- เลือกเทคนิคการถ่ายภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงาน 
(2) ระบุข้อจำกัดของการใช้วิธีการทดสอบนั้น ๆ 

- กำหนดวิธีการทดสอบในขอบเขตมาตรฐาน  
(3) แปลกฎข้อบังคับการทดสอบโดยไม่ทำลาย มาตรฐาน ข้อกำหนด และ

กระบวนการปฏิบัติงาน  ไปเป็นคำแนะนำการปฏิบัติงานในการทดสอบโดยไม่
ทำลาย ที่จะนำไปปรับใช้กับสภาพการทำงานจริง 
- ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจ มาตรฐาน ข้อบังคับ ข้อกำหนด และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามข้ันตอนการทดสอบโดยไม่ทำลาย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

(4) ติดต้ังและตรวจความถูกต้องของการปรับค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ 
- ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพด้วยรังสี 
- ตรวจสอบการปรับค่าเครื่องมือ 

(5) ดำเนินการ และกำกับดูแล การทดสอบ 
- ควบคมุการปฏิบัติงานฉายรังสี 

(6) ตีความ และประเมินผลการทดสอบตามกฎข้อบังคับ  มาตรฐาน  ข้อกำหนด 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกนำมาใช้  
- ตีความและประเมินผลการทดสอบตามกฎข้อบังคับ มาตรฐาน ข้อกำหนด 

หรือขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ดำเนินการและกำกับดูแลงานทุกอย่างสำหรบับุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่

ทำลายระดับ 2 หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 
- ดำเนินการและกำกบัดูแลงานทุกอย่างสำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดย

ไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 
(8) ให้คำแนะนำแก่บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 2 หรือ ต่ำกว่า

ระดับ 2 
- ให้คำแนะนำแก่บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วย

รังสี 
(9) รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลาย 

- รายงานผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ผล 
รายละเอียดงานย่อย ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ (ความสามารถ) ของบุคลากรที่ขอรับรอง

ความสามารถดา้นการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 1 
 
 
 



 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Rules and Regulation) รหัสเอกสาร แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ หน้าที ่

เรื่อง :  รปูแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 

RE-QA-03 08 31/08/2021 6/40 

 

5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้น  
5.1 ผู้ยื่นคำขอรับรองความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีในระดับ 1 และ 

ระดับ 2 ต้องมีผลการตรวจวัดสายตา ตามแบบตรวจสายตา (FM-QA-64) ที่ทำการทดสอบภายใน 12 เดือน 
ก่อนยื่นคำขอรับรองโดยผลการตรวจเป็นไปตามเกณฑต์่อไปนี้ 

- การมองเห็นในระยะใกล้จะต้องสามารถอ่านอย่างน้อยที่สุด Jaeger Number 1 หรือ Times Roman 
N 4.5 หรือตัวอักษรที่เทียบเท่าได้ (ขนาดความสูงตัวอักษร 1.6 มม.) ในระยะไม่ต่ำกว่า 30 ซม. ด้วยตา
ข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยสวมแว่นหรือไม่สวมแว่นก็ตาม โดยต้องมีหลักฐาน
รับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์ 

- ผู้ยื่นคำขอต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของโทนสีหลักที่ใช้ในงานด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการ
รับรองจากจักษุแพทย์ โดยสำหรับสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีนั้น โทนสีหลักคือโทนสีเทา โดยเกณฑ์
ความสามารถในการมองเห็นโทนสีเทา ให้อ้างอิงตามแบบทดสอบโทนสีเทา ได้แก่ 
1. แบบทดสอบโทนสีเทาที่พัฒนาโดย Dr Kolbl ONE/TUV/BV โดยมีเกณฑ์ความสามารถในการ

แยกแยะความแตกต่างของโทนสีเทาได้อย่างถูกต้องขั้นต่ำ 20 ช่อง จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ  
หรือ 

2. SKERIK GREY SCALE TEST โดยต้องสามารถมองเห็นค่าความเปรียบต่าง (Contrast) ที่ 2 % ขึ้น
ไปได้อย่างชัดเจน หรือ 

3. แบบทดสอบโทนสีเทาตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
5.2 ผู้ยื่นคำขอรับรองความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีในระดับ 1 และ 

ระดับ 2 ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือในกรณี
ที่ผู้ยื่นคำขอมิได้สังกัดต่อนายจ้างให้ผู้ยื่นคำขอรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
พร้อมระบุลงในแบบคำขอรับการรับรองความสามารถของบุคลากร 

5.3 ผู้ยื่นคำขอรับรองความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีในระดับ 1 และ 
ระดับ 2 จะต้องผ่านการฝึกอบรมที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องแสดงหลักฐานการฝึกอบรมมีระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย แสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ข้อกำหนดขั้นต่ำของจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม 
 

รูปแบบการรับรอง ระดับ 1 ระดับ 2 
การทดสอบโดยไม่ทำลายสาขาการ
ทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 

ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 
ชั่วโมง 

- ผ่านการฝึกอบรมในระดับ 1  
- ผ่านการฝึกอบรมในระดับ 2 ไม่

น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 

ชั่วโมงการฝึกอบรมนี้ไม่รวมถึงการผ่านการอบรมความปลอดภัยทางรังสี 

 
5.4 การลดหย่อนระยะเวลาในการอบรม 

5.4.1 หากผู้ยื่นคำขอได้รับการรับรองการทดสอบในวิธีอ่ืนอยู่แล้ว และต้องการขอการรับรองการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายสาขาการทดสอบโดยวิธีถ่ายด้วยรังสีสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้แต่ไม่เกิน 50% 
ของระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

5.4.2 หากผู้ยื่นคำขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา หรือระดับอนุปริญญา ที่มีวิชาเรียนเกี่ยวข้องกับ
การทดสอบโดยไม่ทำลาย สามารถนำรายวิชามาแสดงเพ่ือขอเทียบโอนจำนวนการฝึกอบรมได้ ไม่เกิน 50% 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพนิิจของหน่วยรับรอง 

5.4.3 หากผู้ยื่นคำขอ ขอรับการรับรองในระดับ 1 และระดับ 2 มีความประสงค์จะขอรับการรับรองวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีแบบ Radioscopy เพียงอย่างเดียว สามารถลดหย่อนระยะเวลาในการฝึกอบรมได้ไม่เกิน 
50% 

5.4.4 หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขอรับการรับรองการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีใน
ระดับ 2 เฉพาะการแปลผลฟิล์มโดยตรง และใน product sector ใด sector หนึ่งเท่านั้น ความต้องการ
ระยะเวลาในการผ่านการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมง 
 

5.5 ประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ยื่นคำขออาจมีประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรมก่อนหรือหลังผ่านการทดสอบ โดยต้องแสดง

เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันประสบการณ์ทีไ่ด้รบัการยืนยันจากนายจ้าง ประสบการณ์จะพิจารณาจากเง่ือนไข
ดังนี้ 

5.5.1 กรณีผู้ยื่นคำขอ มีประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรมครบถ้วนตาม ตารางที่ 2 ก่อนขอรับการ
รับรอง เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่หน่วยรับรองกำหนดแล้ว สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาประกอบ
ในการขอรับใบรับรองความสามารถบุคลากรโดยมีอายุตามที่กำหนดไว้ใน RE-QA-04  

5.5.2 หากผู้ยื่นคำขอ ไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรม ภายหลังจากสอบผ่านจะต้องมี
ประสบการณ์ทำงานตามท่ีกำหนด แสดงดังตารางที่ 2 เพ่ือขอรับใบรับรองความสามารถบุคลากรโดยมีอายุ
ตามท่ีกำหนดไว้ใน RE-QA-04 โดยใบรายงานผลการทดสอบที่หน่วยรับรองออกให้จะมีอายุ 2 ปี  
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 5.5.3 สำหรับผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะขอรับการรับรองในระดับ 2 โดยไม่ผ่านการรับรองในระดับ 1 
จะต้องรวมระยะเวลาประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของระดับ 1 ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ด้วยจึงจะสามารถ
ขอรับใบรับรองความสามารถบุคลากรตามข้อ 5.5.2 ได้ 
 
ตารางท่ี 2 ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม 
 

รูปแบบการรับรอง ระดับ 1 ระดับ 2 
การทดสอบโดยไม่ทำลายสาขาการ
ทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 
ภาคการผลิต การเชื่อม 

3 เดือน 9 เดือน 

ประสบการณ์การทำงาน 40 ชม.ต่อสัปดาห์ หากทำงานเกิน 40 ชม.ต่อสัปดาห์ จะต้องมีหลักฐานยืนยันจึง
สามารถนำมาคิดรวมได้ 
 

5.6 การลดหย่อนระยะเวลาประสบการณ์ 
หากผู้ยื่นคำขอมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายอยู่แล้ว สามารถลดหย่อน

ระยะเวลาประสบการณ์ได้และต้องแสดงหลักฐานประกอบการขอลดหย่อนโดยมีข้อกำหนดดังนี้ 
5.6.1 ได้รับการรบัรองการทดสอบโดยไม่ทำลาย 2 วิธี สามารถลดหย่อนระยะเวลาประสบการณ์ได้ 

25% 
5.6.2 ได้รับการรับรองการทดสอบโดยไม่ทำลาย 3 วิธี สามารถลดหย่อนระยะเวลาประสบการณ์ได้ 

33% 
5.6.3 ได้รับการรับรองการทดสอบโดยไม่ทำลาย 4 วิธี สามารถลดหย่อนระยะเวลาประสบการณ์ได้ 

50% 
 
6. จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ผู้ได้รับการรับรองความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีต้องลงนามใน
เอกสารการรักษาจรรยาบรรณ ดังแสดงในภาคผนวก 2 และพร้อมให้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการรับรอง  

ประกอบด้วย  
7.1 เกณฑ์การให้การรับรองครั้งแรกและวิธีการประเมินสำหรับการรับรองครั้งแรก 

7.1.1 เนื้อหาการทดสอบ – การทดสอบความรู้ทั่วไปสำหรับบุคลากรระดับ 1 และ ระดับ 2 
การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การทดสอบความรู้ทั่วไป การทดสอบความรู้เฉพาะและ

การทดสอบภาคปฏิบัติ 
7.1.2 การทดสอบความรู้ทั่วไป  
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ข้อสอบความรู้ทั่วไปจะถูกสุ่มเลือกจากคลังข้อสอบคำถามทั่วไป ผู้สมัครต้องตอบคำถามแบบ
ปรนัยอย่างน้อย 40 ข้อ 

7.1.3 การทดสอบความรู้เฉพาะ 
ข้อสอบเนื้อหาการสอบความรู้เฉพาะถูกสุ่มเลือกจากคลังข้อสอบ ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้อง การสอบความรู้เฉพาะอาจมีทั้งคำถามที่ต้องมีการคำนวณ และคำถามเกี่ยวกับข้อบังคับ มาตรฐาน 
ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องตอบคำถามแบบปรนัยอย่างน้อย 20 ข้อ  

7.1.4 การทดสอบภาคปฏิบัติ 
7.1.4.1 ผู้สมัครต้องทำการทดสอบชิ้นงานโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีตามที่กำหนด และบันทึก

หลักฐานและรายงานผลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับการรับรองในระดับ 
2 จะต้องทำการตีความผลการทดสอบเพ่ิมเติมด้วย ทั้งนี้ชิ้นงานที่ใช้ในการฝึกอบรมจะไม่ถูกนำมาใช้ใน
การทดสอบ 

7.1.4.2 ชิ้นงานที่นำมาใช้ในการสอบ จะต้องมีรายงานฉบับเฉลย เพ่ือให้สามารถทวนสอบ
กลบัได้โดยจะต้องระบุถึงรอยบกพร่อง และได้รับการตรวจสอบจากบุคลากรที่ได้รับการรับรองในระดับ 
3 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้คะแนน โดยชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบจะต้องเก็บเป็นความลับเพ่ือป้องกัน
มิให้ ผู้สมัครเข้าถึงได้ 

7.1.4.3 สำหรับการทดสอบภาคปฏิบัติในการอ่านผลการทดสอบของผู้สมัครระดับ 2 สามารถ
ใช้ฟลิ์มที่บันทึกภาพในคลังข้อมูลแทนการทดสอบจากการถ่ายภาพจริงได้ 

7.1.4.4 ผู้สมัครจะต้องทดสอบชิ้นงานเชื่อมและชิ้นงานหล่อ จำนวน ดังตารางที่ 3 
 7.1.4.5 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบในระดับ 1 จะต้องรับการทดสอบปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
รังสีแกมมา และ/หรือ รังสีเอกซ์  
 7.1.4.6 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบในระดับ 2 จะต้องทำการเลือกเทคนิคและต้นกำเนิดรังสีใน
การถ่ายภาพด้วยรังสีให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ตามข้อกำหนด มาตรฐาน และเกณฑ์ 
 7.1.4.7 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบในระดับ 2 จะต้องทำการเขียนเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Rules and Regulation) รหัสเอกสาร แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ หน้าที ่

เรื่อง :  รปูแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 

RE-QA-03 08 31/08/2021 10/40 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างชิ้นงานทดสอบภาคปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 1 และ 
ระดับ 2 

 
ภาคผลิตภัณฑ์ ระดับ 1 ระดับ 2 
Pre and in service testing 
(การเชื่อมและการหล่อ) 

- ทดสอบชิ้นงานเชื่อม 1 ชิ้น 
- ทดสอบชิ้นงานหล่อ 1 ชิ้น 

- ทดสอบชิ้นงานเชื่อม 1 ชิ้น1. 
- ทดสอบชิ้นงานหล่อ 1 ชิ้น1. 
- ฟิล์มมาตรฐานจากคลังข้อมูล2. 

จำนวน  24 ฟิล์ม 
1. ผู้สมัครขอรับรองระดับ 2 ซ่ึงได้รับการรับรองระดับ 1 แล้ว จะต้องแสดงการถ่ายภาพด้วยรังสีอย่างน้อย 1
ชิ้นงาน 
2. สำหรับการตีความฟิล์มภาพถ่ายด้วยรังสี จะใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีจากคลังข้อมูลโดยผู้สมัครจะต้อง
สามารถบอกชนิดของรอยบกพร่อง และจำแนกชนิดของภาคผลิตภัณฑ์ได้  

 
  7.1.4.8 เวลาที่ใช้ในการทดสอบขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงานทดสอบภาคปฏิบัติและความซับซ้อน

ของชิ้นงาน เวลาสูงสุดทีจ่ะให้กับการทดสอบแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่ถูกทดสอบ หรือ แต่ละชุดของ
ปริมาณชิ้นงานดังนี้   

   - ไม่เกิน 2 ชม. สำหรับการรับรองระดับ 1   
   - ไม่เกิน 3 ชม. สำหรับการรับรองระดับ 2 
 

   7.1.4.9 ผู้สมัครขอรับการรับรองระดับ 2 ต้องเขียนวิธีการปฏิบัติงานทดสอบโดยไม่ทำลาย
สำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 อย่างน้อย 1 ชุด 
เวลาสูงสุดที่ควรให้ในการทำข้อสอบส่วนนี้คือ 2 ชั่วโมง 

 7.1.5 การให้คะแนน 
  7.1.5.1 การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะ 
และการทดสอบภาคปฏิบัติ  
  7.1.5.2 ผู้สมัครต้องได้คะแนนจากการทดสอบแต่ละส่วนอย่างน้อย 70% จึงถือว่าผ่านการ
ทดสอบ 
  7.1.5.3 ผู้สมัครต้องได้คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติของแต่ละชิ้นงานอย่างน้อย 70% 
จึงถือว่าผ่านการสอบภาคปฏิบัติ 
  7.1.5.4 สำหรับผู้สมัครระดับ 2 ต้องได้คะแนนจากการเขียนวิธีการปฏิบัติงานทดสอบโดยไม่
ทำลายสำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 อย่างน้อย 
70% จึงถือว่าผ่านการสอบภาคปฏิบัติ 
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  7.1.5.5 สำหรับผู้สมัครระดับ 2 ต้องได้คะแนนจากการตีความฟิล์มภาพถ่ายด้วยรังสี อย่าง
น้อย 70% จึงถือว่าผ่านการสอบภาคปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 1 และ 
ระดับ 2 แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 1 และ 

ระดับ 2 
 

ส่วน หัวข้อ ระดับ 1 ระดับ 2 
1 ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบโดยไม่

ทำลาย รวมถึงการทำงาน และการทวนสอบความใช้ได้ของการตั้ง
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ 

20% 10% 

2 การประยุกต์ใช้งานวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายกับชิ้นงาน 
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- ขั้นตอนการเตรียมงาน (สภาพพ้ืนผิวงาน) และการตรวจ
พินิจชิ้นงาน 

- การติดตั้งเครื่องมอืและอุปกรณ์ 
- ความสามารถในการดำเนินการทดสอบ 
- การปฏิบัติงานหลังการทดสอบ 

สำหรับระดับ 2 จะต้องเพ่ิมเติมความสามารถเลือกเทคนิคและ
กำหนดเงื่อนไขในการทดสอบด้วย 

35% 20% 

3 ความสามารถในการบ่งชี้รอยบกพร่อง  
สำหรับระดับ 2 จะต้องสามารถระบุคุณสมบัติเฉพาะของรอย
บกพร่องคือ ตำแหน่ง   การวางตัว   ขนาด และชนิดของรอย
บกพร่อง พร้อมทั้งประเมินผลการทดสอบ 

45% 55% 

4 สำหรับระดับ 2 จะต้องเขียนเอกสารวิธีการปฏิบัติงานให้ระดับ 1 
ได้ 

- 15% 
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7.1.6 การถ่วงน้ำหนักการให้คะแนนในภาคปฏิบัติ แสดงดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การถ่วงน้ำหนักคะแนนสอบภาคปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 1 
และระดับ 2 

ส่วน แนวทางในการถ่วงน้ำหนักคะแนน 
เนื้อหา ระดับ 1 (%) ระดับ 2 (%) 

1 ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสี  20 10 
ก. การควบคุมเครื่องฉายรังสีและการทดสอบหน้าที่การทำงานของเครือ่งฯ 10 5 
ข. การตรวจสอบความใช้ได้ของการตั้งค่า/ตดิตั้งเครื่องมือและอุปกรณ ์ 10 5 

2 การประยุกต์ใช้งานวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี  35 20 
ก. การเตรียมชิ้นงาน (เช่น สภาพผิวงาน เป็นต้น) รวมถึงการตรวจพินิจด้วย

สายตา 
5 2 

ข. สำหรับบคุลากรระดับ 2 จะต้องสามารถเลือกเทคนิคและกำหนดเง่ือนไข
ในการทดสอบ 

ไม่ม ี 7 

ค. การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ ์ 15 5 
ง. ความสามารถในการดำเนินการทดสอบ 10 5 
จ. การปฏิบัติงานหลังการทดสอบ 5 1 

3 ความสามารถในการบ่งช้ีรอยบกพร่อง  45 55 
ก. ความสามารถในการบ่งช้ีรอยบกพร่องที่จำเป็นต้องพบ 20 15 
ข. ความสามารถในการระบุคณุสมบตัเิฉพาะของรอยบกพร่อง เช่น 

ตำแหน่ง  การวางตัว  ขนาด และชนิดของรอยบกพร่อง เป็นต้น 
15 15 

ค. สำหรับระดับ 2 จะต้องสามารถประเมินผลการทดสอบจากข้อกำหนด 
มาตรฐาน คณุลักษณะเฉพาะ หรอื เกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ไม่ม ี 15 

ง. ความสามารถในการเขียนรายงานสรุปผลการถ่ายภาพด้วยรังส ี 10 10 
4 สำหรับระดับ 2 จะต้องเขียนเอกสารวิธีการปฏิบตัิงานให้ระดับ 1 ได ้โดยต้อง

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้
- 15 

ก. บทนำ (ขอบข่าย และเอกสารที่ใช้อ้างอิง) - 1 
ข. บุคลากร - 1 
ค. เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใช้ในการทดสอบและการติดตั้ง - 3 
ง. อธิบายชิ้นงานท่ีทดสอบ (แบบวิศวกรรม  ภาพรวมของบริเวณที่ทำการ

ทดสอบ และวตัถุประสงค์ในการทดสอบ) 
- 2 

จ. เงื่อนไขในการทดสอบรวมถึงการเตรียมงานทดสอบ - 2 
ฉ. ขั้นตอนการปฏิบตัิงานโดยละเอียดในการทดสอบ - 3 
ช. การบันทึกและการแยกประเภทผลการทดสอบ - 2 
ซ. การรายงานผลการทดสอบ - 1 
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7.2 เกณฑ์และวิธีการประเมินสำหรบัการต่อใบรับรอง 
ผู้ประสงค์ขอต่อใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและรับรองบุคลากร ตาม

รูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (RE-QA-04) ข้อ 11 เรื่องการต่อ
ใบรับรอง โดยเกณฑ์การพิจารณาเป็นดังนี้ 

7.2.1 ผู้ประสงค์ขอต่อใบรับรองจะต้องมีผลการตรวจวัดสายตา ตามแบบตรวจสายตา (FM-QA-64) 
ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ 

- ผลการตรวจวัดสายตามที่ยื่นประกอบมาจะต้องทำการทดสอบภายใน 12 เดือนก่อนขอต่อ
ใบรับรอง  

- การมองเห็นในระยะใกล้จะต้องสามารถอ่านอย่างน้อยที่สุด Jaeger Number 1 หรือ Times 
Roman N 4.5 หรือตัวอักษรที่เทียบเท่าได้ (ขนาดความสูงตัวอักษร 1.6 มม.) ในระยะไม่ต่ำ
กว่า 30 ซม. ด้วยตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยสวมแว่นหรือไม่สวม
แว่นก็ตาม โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย ์

- ผู้ประสงค์ขอต่อใบรับรองต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของโทนสี
หลักที่ใช้ในงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องมีหลักฐาน
รับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์ โดยสำหรับสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี
นั้น โทนสีหลักคือโทนสีเทา โดยเกณฑ์ความสามารถในการมองเห็นโทนสีเทา ให้อ้างอิงตาม
แบบทดสอบโทนสีเทา ได้แก่ 

1. แบบทดสอบโทนสีเทาที่ พัฒนาโดย Dr Kolbl ONE/TUV/BV โดยมี เกณฑ์
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของโทนสีเทาได้อย่างถูกต้องขั้นต่ำ 
20 ช่อง จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ หรือ 

2. SKERIK GREY SCALE TEST โดยต้องสามารถมองเห็นค่าความเปรียบต่าง 
(Contrast) ที่ 2 % ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน หรือ 

3. แบบทดสอบโทนสีเทาตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
7.2.2 ผู้ประสงค์ขอต่อใบรับรองจะต้องยื่นหลักฐานที่ยืนยันว่า มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในวิธี

และสาขาอุตสาหกรรมทีข่อต่ออายุ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
- หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้และแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ประสงค์ขอต่อใบรับรองมีการปฏิบัติ

หน้าที่ตลอดอายุใบรับรองและไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี หรือ 
- หากมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินกว่า 2 ปีภายในช่วงเวลาที่ใบรับรอง

นั้นยังมีอายุอยู่    
- ไม่มีประวัติการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้อ่ืน 
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7.2.3 วิธีการประเมิน : อ้างอิงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและรับรองบุคลากร ตาม
รูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (RE-QA-04) 
ข้อ 11 เรื่องการต่อใบรับรอง 

 
7.3 เกณฑ์และวิธีการประเมินสำหรับการขอรับรองใหม่ 
ผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่ในระดับ 1 และ ระดับ 2 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

ประเมินและรับรองบุคลากร ตามรูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(RE-QA-04) ข้อ 11 เรื่องการขอรับรองใหม่ โดยเกณฑ์การพิจารณาเป็นดังนี้ 

7.3.1 ผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่จะต้องมีผลการตรวจวัดสายตาตามแบบตรวจสายตา (FM-QA-64) 
ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ 

- ผลการตรวจวัดสายตาที่ยื่นประกอบมาจะต้องทำการทดสอบภายใน 12 เดือนก่อนขอรับรอง
ใหม ่

- การมองเห็นในระยะใกล้จะต้องสามารถอ่านอย่างน้อยที่สุด Jaeger Number 1 หรือ Times 
Roman N 4.5 หรือตัวอักษรที่เทียบเท่าได้ (ขนาดความสูงตัวอักษร 1.6 มม.) ในระยะไม่ต่ำ
กว่า 30 ซม. ด้วยตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยสวมแว่นหรือไม่สวม
แว่นก็ตาม โดยต้องมีหลักฐานรับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์ 

- ผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่ต้องมองเห็นสีได้ชัดเจนพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของโทนสีหลัก
ที่ใช้ในงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยต้องมีหลักฐาน
รับรองโดยนายจ้าง หรือมีผลการรับรองจากจักษุแพทย์ โดยสำหรับสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี
นั้น โทนสีหลักคือโทนสีเทา โดยเกณฑ์ความสามารถในการมองเห็นโทนสีเทา ให้อ้างอิงตาม
แบบทดสอบโทนสีเทา ได้แก่ 

1. แบบทดสอบโทนสีเทาที่ พัฒนาโดย Dr Kolbl ONE/TUV/BV โดยมีเกณฑ์
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของโทนสีเทาได้อย่างถูกต้องขั้นต่ำ 
20 ช่อง จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ หรือ 

2. SKERIK GREY SCALE TEST โดยต้องสามารถมองเห็นค่าความเปรียบต่าง 
(Contrast) ที่ 2 % ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน หรือ 

3. แบบทดสอบโทนสีเทาตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า  
7.3.2 ผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่จะต้องยื่นหลักฐานที่ยืนยันว่า มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในวิธี

และสาขาอุตสาหกรรมที่ขอรับรองใหม ่ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
- มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้และแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่มีการปฏิบัติ

หน้าที่ตลอดอายุใบรับรองและไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี หรือ 
- หากมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินกว่า 2 ปีภายในช่วงเวลาที่ใบรับรอง

นั้นยังมีอายุอยู่    
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- ไม่มีประวัติการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน 

7.3.3 ผู้ประสงค์ขอรับรองใหม่ จะต้องเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติโดยหัวข้อในการสอบจะอ้างอิงตาม
ตารางที่ 4 ที่กำหนดไว้ใน 7.1.5 และมีเกณฑ์ถ่วงน้ำหนักการให้คะแนนในเนื้อหาการสอบ
เป็นไปตามตารางที่ 5 โดยผลการทดสอบจะต้องมีคะแนนในภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 70% 

7.3.4 วิธีการประเมิน : อ้างอิงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและรับรองบุคลากร ตาม
รูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (RE-QA-04) 
ข้อ 12 เรื่องการขอรับรองใหม่ 

 
7.4 เกณฑ์และวิธีการติดตามผล  

 สถาบันฯ จะติดตามผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 
 7.4.1 เกิดการร้องเรียนที่ได้รับ ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ได้รับการรับรอง 

  ผู้ได้รับการรับรองจะต้องสามารถแสดงถึงศักยภาพในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ต่อสถาบัน 
และจะต้องมีวิธีการป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนในประเด็นเดิมซ้ำอีก  

 หากเกิดเหตุการร้องเรียนในประเด็นเดิมซ้ำอีกจะต้องยื่นเรื่องต่อสถาบันเพ่ือทำการสืบหาสาเหตุที่
แท้จริงต่อไป 

   7.4.2 สถาบันได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถคง
ความสามารถตามท่ีกำหนดในรูปแบบการรับรองที่ได้รับการรับรอง เช่น  

- ได้รับอุบัติเหตุจนเกิดทุพลภาพชั่วคราวหรือถาวร จนไม่สามารถปฏิบัติงานได ้หรือ 
- มีเหตุอันต้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี หรือ 
- มีเหตุอันต้องหยุดปฏิบัติงานรวมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปีภายในช่วงเวลาที่ใบรับรองนั้นยังมีอายุอยู่    
- การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนก่อให้เกดิความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น 

 
7.5 เกณฑ์สำหรับการพักใช้และเพิกถอนการรับรองให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและ

รับรองบุคลากร ตามรูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (RE-QA-04)  
ข้อที ่13 และ 14 
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ภาคผนวกที่ 1 
ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรอง

ความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย 
โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 
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รายละเอียดความรู้และทักษะท่ีพึงประสงค์ 

 
1. ทักษะพื้นฐานที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสี  

(1) มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(2) มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานกับรังสี 
(3) ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาท่ีใช้ในการทำงานได้อย่างแตกฉาน 
(4) สามารถใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถประเมินความปลอดภัยทางรังสีในการปฏิบัติงาน 
(6) มีความสามารถในการมองเห็นและอ่านข้อความจากตัวอักษร Times New Roman ขนาด 4.5 หรือ

เทยีบเท่าได้ 
(7) สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(8) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 
2. รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองความสามารถด้านการทดสอบโดยไม่

ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 นอกจากจะต้องมีทักษะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
1 แล้ว จะต้องมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 1 การติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพด้วยรังส ี

1.1 ความรู้เบื้องต้น NDT  
 

ไม่มีการปฏิบตัิงานในหัวข้อ
นี ้

1.1.1 อธิบายวิธีการ
เบื้องต้นของเทคนิค NDT 
อื่น (PT, MT, UT, RT เป็น
ต้น)  
1.1.2 อธิบายข้อจำกัดของ
เทคนิค NDT ต่างๆ กับ
วัสดุชิ้นงาน 
1.1.3 อธิบายการเกิดความ
ไม่ต่อเนื่องในช้ินงานจาก
กระบวนการผลติต่าง ๆ 
รวมถึงความไม่ต่อเนื่องที่
เกิดขึ้นขณะใช้งาน (In-
Service) 

1.1.1 สามารถอธิบาย
หลักการ NDT ในเทคนิค
อื่นได ้
1.1.2 สามารถบอกข้อดี 
ข้อเสีย และข้อจำกัดของ
เทคนิคอ่ืนได ้
1.1.3 สามารถบอกการเกดิ
ความไมต่่อเนื่องแต่ละชนิด
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ต่าง ๆ รวมถึงความไม่
ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นขณะใช้
งาน (In-Service) ได ้
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดบั 1 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 1 การติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพด้วยรังสี (ต่อ) 

1.2 พื้นฐานฟิสิกส์รังส ี ไม่มีการปฏิบตัิงานใน
หัวข้อน้ี 

1.2.1 ระบุ หรือ บอก
ชนิด/ประเภท ของรังสี 
(อนุภาค รังสีก่อไอออน) 
1.2.2 บอกหน่วยวัดทาง
รังส ี 
1.2.3 อธิบายพฤติกรรม
ของรังสี  
1.2.4 อธิบายการเกิด
อันตรกิริยากับวสัดุของ
รังสีชนิดก่อไอออน 

1.2.1 สามารถจำแนกชนิด
ของรังสีได้  
1.2.2 ใช้หน่วยวัดทางรังสีได้
ถูกต้อง 
1.2.3 บอกความแตกต่างของ
รังสีชนิดต่าง ๆ 
1.2.4 บอกการเกิดอันตร
กิริยาทัง้ 3 ชนิดของรังสีที่
ก่อไอออนที่ทำกับวัสดุได ้

1.3 ความรู้ด้านเครื่อง
ถ่ายภาพและเครื่องกำเนดิ
รังส ี

1.3.1 ติดตั้งเครื่อง
ถ่ายภาพหรือเครื่องกำเนิด
รังสีให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับประเภทของ
ช้ินงานทดสอบ 
1.3.2 ตรวจสอบสภาพ
เครื่องถ่ายภาพ และเครื่อง
กำเนิดรังสีให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 
 
 

1.3.1 อธิบาย
ส่วนประกอบของเครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ์ และ
เลือกใช้งานส่วนประกอบ
ตามหน้าท่ีของเครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ์ให้
เหมาะสม 
1.3.2 บอกชนิดของ
เครื่องกำเนิดรังสีแตล่ะ
ประเภท 
1.3.3 อธิบายชนิดของ
ไอโซโทปรังสีและอุปกรณ์
ถ่ายภาพและเลือกใช้
ไอโซโทปรังสีและอปุกรณ์
ถ่ายภาพให้เหมาะสม 
1.3.4 อธิบาย
ส่วนประกอบของอุปกรณ์
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
1.3.5 ใช้เครื่องถ่ายภาพ
ด้วยรังสีให้เหมาะสมกับ
ช้ินงานทดสอบ 

1.3.1 บอกส่วนประกอบ
ของเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี 
พร้อมท้ังอุปกรณ์ประกอบ
ได้ถูกต้อง 
1.3.2 สามารถใช้เครื่อง
ถ่ายภาพด้วยรังสี พร้อมท้ัง
อุปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง 
1.3.3 สามารถจำแนกชนิด
ของเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี
ให้เหมาะสมกับช้ินงาน
ทดสอบ 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พงึประสงค์ 
หมวดที่ 1 การติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพด้วยรังสี (ต่อ) 
  

1.4 การบันทึกภาพทางรังสี 
(ฟิล์ม) 

1.4.1 ใช้ชนิดของฟลิ์มตามที่
ระบุใน WI (FM-QA-92) 
1.4.2 ใช้แผ่นสกรีนตะกั่ว
และบรรจุฟิล์มพร้อมแผ่น
สกรีนตะกั่วลงในซองฟิล์ม
และการนำฟิล์มที่ถ่ายภาพ
แล้วออกจากซองได้ถูกต้อง 
ตามที่ระบุใน WI (FM-QA-
92) 
1.4.3 ล้างฟิล์มตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้ใน 
WI (FM-QA-92) 
 

1.4.1 อธิบายโครงสร้าง
และส่วนประกอบของ
ฟิล์ม 
1.4.2 บอกความสัมพันธ์
ของคุณสมบตัิของฟิล์ม 
(ขนาดเกรน ความเปรียบ
ต่าง ความไว) 
1.4.3 บอกความแตกต่าง
ชนิดแผ่นสกรีนและการ
นำไปใช้งาน 
1.4.4 บอกความแตกต่าง
การถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์ม 
และไม่ใช้ฟิล์ม 

1.4.1 บอกโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของฟิล์มได้
ถูกต้อง 
1.4.2 สามารถใช้คุณสมบัติ
ของฟิล์มให้เหมาะสมกับ
ช้ินงานทดสอบได ้
1.4.3 จำแนกชนดิของสกรีน
และใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
1.4.4 มีความสามารถใน
การบอกความแตกต่างการ
ถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์ม และไม่
ใช้ฟิล์ม 

1.5 ข้อจำกัดในเทคนิคที่
เลือก 

1.5.1 ใช้เทคนิคการ
ถ่ายภาพด้วยรังสีที่กำหนด
ตาม WI (FM-QA-92) 
 

1.5.1 บอกเทคนคิที่
เหมาะสมทีสุ่ดในการ
ถ่ายภาพช้ินงานวัสดุตา่งๆ 
1.5.2 บอกเทคนิคท่ี
เหมาะสมทีสุ่ดในการ
ถ่ายภาพช้ินงานรูปทรง
ต่าง ๆ 

1.5.1 สามารถใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสมในการถา่ยภาพ
ช้ินงานวัสดุและรูปทรงต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 2 ดำเนินการ
ทดสอบ 

2.1 เงื่อนไขและข้อจำกัดใน
การใช้เทคนิคต่าง ๆ 

2.1.1 ปฎิบัติงานตามที่ 
WI (FM-QA-92) กำหนด 
 

2.1.1 อธิบายความ
แตกต่างในเชิง 
Radiography Definition 
ระหว่าง density, 
contrast และ Ug  
2.1.2 อธิบายผลที่เกดิขึ้น
จาก Geometrical 
factors ตา่ง ๆ ท่ีมผีลต่อ
คุณภาพของภาพถ่าย 
พิจารณาและคำนวณการ
เปลี่ยนแปลงของ 
Geometrical factors 
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพถ่าย 
2.1.3 อธิบายคุณสมบตัิ
ของ IQI และใช้ IQI ให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
2.1.4 บอกคุณลักษณะ
รอยบกพร่องบนภาพถ่ายที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการทดสอบ 
2.1.5 จำแนกความ
แตกต่างระหว่าง (film 
artifact) กับรอยบกพร่อง
ที่เกิดในช้ินงานได้ 
(defects) 
2.1.6 บอกปัจจัยทีส่่งผล
ตอ่ความดำของภาพถ่ายได้ 
และบอกค่าความดำของ
ภาพถ่ายได ้

2.1.1 บอกความแตกต่างใน
เชิง Radiography 
Definition ระหว่าง 
density, contrast และ 
Ug ได ้
2.1.2 สามารถบอกคุณภาพ
ของภาพถ่ายจาก 
Geometrical factors 
ต่างๆ 
2.1.3 สามารถใช้ IQI ได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
2.1.4 มีความสามารถใน
การจำแนกรอยบกพร่องบน
ภาพถ่ายท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการต่าง ๆ ในการ
ทดสอบ 
2.1.5 มีความสามารถใน
การจำแนกความแตกต่าง
ระหว่าง (film artifact) กับ
รอยบกพร่องที่เกิดในช้ินงาน
ได้ (defects) 
2.1.6 บอกค่าความดำใน
การวิเคราะหผ์ลของ
ภาพถ่ายท่ีไดจ้ากรังสี
แกมมาหรือรังสีเอกซ ์
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 2 ดำเนินการ
ทดสอบ (ต่อ) 

2.2 ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายจากรังส ี

2.2.1 กำหนดบริเวณและ
ใช้เครื่องหมายเตือนในการ
ปฏิบัติงานทางรังสีให้
ชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
ทางรังสี 
2.2.2 ใช้เครื่องสำรวจรังสี
และเครื่องวัดรังสีประจำ
บุคคลได้ถูกต้อง 
2.2.3 ปฏิบัติงานโดยการ
ใช้หลักความปลอดภัยทาง
รังสี (เวลา ระยะทาง และ
กำบงัรังสี) ได้เหมาะสม 
 
 
 

2.2.1 บอกลักษณะของ
อันตรายที่เกดิขึ้นเมื่อ
ได้รับปริมาณรังสีเอกซ์ 
หรือ รังสีแกมมาระดับสูง 
2.2.2 บอกความสัมพันธ์
ระหว่างปรมิาณรังสสีูงสุด
ที่อวัยวะต่าง ๆ สามารถ
รับได้ รวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับออแกนต่าง ๆ  
ที่ได้รับรังส ี
2.2.3 บอกความสัมพันธ์
ของการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณรังสีที่เกดิจากการ
เปลี่ยนแปลง เวลา
ระยะทาง และเครื่อง
กำบังรังส ี
2.2.4 อธิบายหน่วยท่ีใช้
ในการวัดทางรังส ี
2.2.5 บอกสภาวะความ
ปลอดภัยของเครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ์ เครื่อง
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
และการใช้เครื่องวัดรังสี 
และบอกการใช้งานเครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ์ เครื่อง
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
และเครื่องวัดรังสไีด้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
2.2.6 แก้ปัญหาเบื้องต้น
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉินทาง
รังส ี

2.2.1 สามารถบอกผลที่เกิด
ขึ้นกับคนจากการได้รับ
ปริมาณรังสเีอกซ์หรือรังสี
แกมมาระดับสูง 
2.2.2 สามารถบอกได้ว่า
ปริมาณรังสรีะดบัใดจะทำ
อันตรายกับออแกน หรือ 
อวัยวะส่วนใดในร่างกาย
มนุษย ์
2.2.3 มีความสามารถใน
การคำนวณหาปรมิาณรงัสีที่
เปลี่ยนไปจาก เวลา 
ระยะทาง และเครื่องกำบัง
รังส ี
2.2.4 มีความสามารถใช้ 
เครื่องมือวัดทางรังสไีด้อย่าง
ถูกต้อง 
2.2.5 สามารถจัดการเครื่อง
ถ่ายภาพและเครื่องกำเนดิ
รังสีให้อยู่ในสถานท่ีที่มั่นคง
และปลอดภัย 
2.2.6 มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเบื้องต้นกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังส ี
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 3 บันทึกผลและ
จำแนกผลการทดสอบให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับรอย
บกพร่อง  
 

3.1.1 นำฟิล์มที่ผ่าน
กระบวนการล้างฟิล์มมา
ตรวจสอบคุณภาพของ
ภาพถ่าย 
 

3.1.1 อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาพถ่ายรังสีและชิ้นงาน 
3.1.2 บ่งช้ีรอยบกพร่อง
ในช้ินงานเชื่อมจาก
ภาพถา่ยทางรังสี  
3.1.3 บ่งช้ีรอยบกพร่อง
ในช้ินงานหล่อจาก
ภาพถ่ายทางรังส ี

3.1.1 สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาพถ่ายรังสีและชิ้นงาน 
3.1.2 สามารถจำแนกรอย
บกพร่องในช้ินงานเชื่อมจาก
ภาพถ่ายทางรังส ี
3.1.3 สามารถจำแนกรอย
บกพร่องในช้ินงานหล่อจาก
ภาพถ่ายทางรังส ี

3.2 ข้อกำหนด มาตรฐาน 
คุณลักษณะเฉพาะ และ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

3.2.1 ดผูลของภาพถ่าย
และจัดทำรายงานผลการ
ทดสอบ 
 

3.2.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคญั และการ
นำไปใช้ของข้อกำหนด 
มาตรฐาน คณุลักษณะ
เฉพาะ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และนำ
ข้อกำหนด มาตรฐาน 
คุณลักษณะเฉพาะ และ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
3.2.2 บอกองค์ประกอบ 
ของข้อกำหนดและ
มาตรฐาน 
3.2.3 บอกความแตกต่าง
ของมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันและการ
นำไปใช้ในการถ่ายภาพ
ด้วยรังส ี
3.2.4 บอกความแตกต่าง
ระหว่าง มาตรฐาน
คุณลักษณะเฉพาะและ
ขัน้ตอนการปฎิบตัิงาน 
 

3.2.1 มีความสามารถใน
การใช้ข้อกำหนดและ
มาตรฐานทีก่ำหนดไวใ้น WI 
ได้ถูกต้อง 
3.2.2 สามารถบอก
องค์ประกอบของข้อกำหนด
และมาตรฐาน 
3.2.3 สามารถบอกความ
แตกต่างของมาตรฐานต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการ
นำไปใช้ในการถ่ายภาพด้วย
รังสีได้ถูกต้อง 
3.2.4 สามารถบอกความ
แตกต่างระหว่าง มาตรฐาน
คุณลักษณะเฉพาะและ
ขั้นตอนการปฎิบตัิงานได้
ถูกต้อง 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัตงิาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 4 รายงานผลการ
ทดสอบ 

4.1 ความรู้เกี่ยวกับรอย
บกพร่อง  

4.1.1 จดัทำรายงานผล
การทดสอบ เช่น  ตำแหน่ง
รอยบกพร่องที่ปรากฏบน
ภาพถ่าย เป็นต้น 
 

4.1.1 รายงานผลที่ได้จาก
การทดสอบ (ชนิดของ
รอยบกพร่อง ขนาด  
ตำแหน่ง  ช่วงความหนา
ของช้ินงานที่ปรากฎบน
ภาพถ่าย จำนวนการ
ถ่ายภาพ เป็นต้น)  

4.1.1 สามารถจัดทำ
รายงานผลการทดสอบได้
ครบถ้วนถูกต้อง 
 

4.2 ข้อกำหนด มาตรฐาน 
คุณลักษณะเฉพาะ และ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

อ้างถึง 4.1.1 4.2.1 ปฏิบัติงานถ่ายภาพ
ด้วยรังสตีามวิธีปฏิบตัิงาน 
(written instruction) ที่
เขียนให้ได้อยา่งถูกต้อง
และบันทึกค่าพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ที่ทดสอบลงใน
แบบฟอร์มทีก่ำหนด 

4.2.1 สามารถบันทึก
ค่าพารามิเตอรต์่าง ๆ ที่
ทดสอบลงในแบบฟอร์มที่
กำหนดครบถ้วนถูกต้อง 
 

 
3. รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย

วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 นอกจากจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แล้ว 
จะต้องมรีายละเอียดประกอบดังนี้ 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 1 การเลือก
เทคนิคในการถ่ายภาพด้วย
รังส ี
 
 
 
 
 

1.1 ความรู้เบื้องต้น NDT 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการปฏิบตัิงานใน
หัวข้อน้ี 

1.1.1 อธิบายวิธีการ
เบื้องต้นของเทคนิค NDT 
อื่น (PT, MT, UT, RT) 
1.1.2 อธิบายข้อจำกัด
ของเทคนคิ NDT ต่าง ๆ 
กับวัสดุชิ้นงาน 
 

1.1.1 สามารถอธิบาย
หลักการ NDT ในเทคนิคอ่ืน
ได ้
1.1.2 สามารถบอกข้อดี 
ข้อเสีย และข้อจำกัดของ
เทคนิคอ่ืนได ้
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 1 การเลือก
เทคนิคในการถ่ายภาพด้วย
รังสี (ต่อ) 

1.2 พื้นฐานฟิสิกส์รังส ี ไม่มีการปฏิบตัิงานใน
หัวข้อน้ี 

1.2.1 ระบุ หรือ บอก
ชนิด/ประเภท ของรังสี 
(อนุภาค รังสีก่อไอออน) 
1.2.2 บอกหน่วยวัดทาง
รังส ี
1.2.3 อธิบายการเกิดรังสี 
(แกมมา และรังสีเอกซ์) 
1.2.4 อธิบายการเกิด
อันตรกิริยากับวสัดุของ
รังสีชนิดก่อไอออน 

1.2.1 สามารถจำแนกชนิด
ของรังสีได้  
1.2.2 ใช้หนว่ยวัดทางรังสีได้
ถูกต้อง 
1.2.3 บอกความแตกต่างของ
การเกิดรังสีแกมมา และรังสี
เอกซ์ 
1.2.4 บอกการเกิดอันตร
กิริยาทั้ง 3 ชนิดของรังสีที่ก่อ
ไอออนที่ทำกับวัสดุได ้

1.3 การบันทึกภาพทางรังสี 
(ฟิล์ม) 

1.3.1 เลือกใช้ฟิล์มที่
เหมาะสมกับช้ินงาน 

1.3.1 อธิบายโครงสร้าง
และส่วนประกอบของ
ฟิล์ม 
1.3.2 บอกความสัมพันธ์
ของคุณสมบตัิของฟิล์ม 
(ขนาดเกรน ความเปรียบ
ต่าง (Contrast) ความไว) 
และนำความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดเกรน ความ
เปรียบต่าง และความไว 
ของฟิล์มไปใช้งานได ้
1.3.3 บอกความแตกต่าง
ชนิดแผ่นสกรีนและการ
นำไปใช้งาน 
1.3.4 คำนวณระยะเวลา
ในการถ่ายภาพจาก Film 
Characteristic Curve 
และ Exposure Chart 
1.3.5 บอกความแตกต่าง
การถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์ม 
และไม่ใช้ฟิล์ม 
 

1.3.1 สามารถบอกโครงสร้าง
ของช้ันต่าง ๆ ที่อยู่บนฟิล์ม 
1.3.2 เลือกใช้ฟิล์มได้
เหมาะสมกับลักษณะของ
ช้ินงาน 
1.3.3 เลือกใช้แผ่นสกรีนที่
ความหนาต่าง ๆ ได้เหมาะสม
กับประเภทของรังสี หรือต้น
กำเนิดรังส ี
1.3.4 ใช้ Exposure Chart 
เพื่อคำนวณหาระยะเวลาใน
การถ่ายภาพ และหากมีการ
เปลี่ยนชนิดของฟิล์ม สามารถ
คำนวณหาระยะเวลาในการ
ถ่ายภาพท่ีเปลีย่นไปได ้
1.3.5 สามารถเปรียบเทียบ
ข้อดี / ข้อเสีย ของการ
ถ่ายภาพแบบใช้ฟิล์ม และไม่
ใช้ฟลิ์ม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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รายละเอียดความรู้และทักษะทีพึ่งประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 1 การเลือก
เทคนิคในการถ่ายภาพด้วย
รังสี (ต่อ) 

1.4 การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพ 

1.4.1 พิจารณารูปแบบ
ของช้ินงานหล่อ หรือ
ช้ินงานเชื่อม 
1.4.2 เลือกใช้เทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบ ว่าต้องใช้
ต้นกำเนิดรังสีแกมมา หรือ
รังสีเอกซ์  
1.4.3 วัดขนาด ความหนา
ของวัสดุ และตำแหน่งที่จะ
ตรวจสอบ พร้อม
คำนวณหาระยะ รวมทั้ง
เวลาที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบ  
 

1.4.1 เลือกชนิดของรังสี
และพลังงานให้เหมาะสม
กับวัสดุที่จะทดสอบ 
1.4.2 เลือกเทคนิคในการ
ทดสอบให้เหมาะสมกับ
รูปทรงช้ินงานทดสอบ 
1.4.3 กำหนดขอบเขต
ของการถ่ายภาพเพื่อให้
ครอบคลมุรอยบกพร่อง 

1.4.1 สามารถเลือกใช้
พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี
และต้นกำเนิดรังสีแกมมาได้
เหมาะสมกับความหนาของ
ช้ินงาน 
1.4.2 สามารถเลือกใช้เทคนิค
ในการทดสอบช้ินงานได้
เหมาะสมตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 
1.4.3 สามารถคำนวณหา
บริเวณทีร่ังสีตกกระทบบน
ช้ินงานให้ครอบคลุมพื้นท่ีที่
ต้องการถ่ายภาพ (คำนวณหา 
cover range) 
 

1.5 การถ่ายภาพรังสดี้วย
เทคนิคอ่ืน 

1.5.1 หากเทคนิคการ
ถ่ายภาพที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสม สามารถ
พิจารณาเลือกเทคนิคหรือ
เทคโนโลยีอื่นในการ
ถ่ายภาพได ้
 
 

1.5.1 เลือกเทคโนโลยีใน
การถ่ายภาพรังสีให้
เหมาะสมกับวสัดุที่ไม่ใช่
โลหะ 

1.5.1 สามารถเลือกเทคนิค
หรือเทคโนโลยีอื่นในการ
ถ่ายภาพเพื่อให้สามารถแปล
ผลได้อย่างถูกต้องยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 2 การระบุ
ข้อจำกัดของการใช้วิธีการ
ทดสอบ 

2.1 ข้อจำกัดในเทคนิคที่
เลือก  
  

2.1.1 ระบุข้อจำกัดการ
ปฏิบัติงานทดสอบโดยไม่
ทำลายโดยวิธีถา่ยภาพด้วย
รังส ี

2.1.1 บอกข้อจำกัดของ
เทคนิคการถ่ายภาพแต่
ละเทคนิค และนำเทคนคิ
การถ่ายภาพไปใช้งานให้
เป็นตามมาตรฐาน 

2.1.1 มีความชำนาญในการ
ใช้ข้อกำหนดและมาตรฐาน 
 

2.2 มาตรฐานอ้างอิงการ
ทดสอบ 

2.2.1 เลือกใช้ข้อกำหนด
และมาตรฐานไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เลือก หรือระบุ
มาตรฐานเพื่ออ้างอิงการ
กำหนดองค์ประกอบตา่ง 
ๆ ในการถ่ายภาพด้วย
รังสี และบอก
องค์ประกอบหรือเนื้อหา
ต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ
ด้วยรังสตีามมาตรฐาน
และข้อกำหนด 

2.2.1 มีความชำนาญในการ
ตีความจากข้อกำหนดและ
มาตรฐานเพื่อใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วย
รังสีได้อย่างถูกต้อง 

  2.2.2 บอกอุปกรณ์และ
วิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี
ให้ถูกต้อง และกำหนด
อุปกรณ์และวิธีการ
ถ่ายภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

2.2.2 มีความชำนาญใน
การตีความจากข้อกำหนด
และมาตรฐานเพื่อจัดการ
ให้อุปกรณ์และวิธีการ
ถ่ายภาพเป็นไปตามที่
มาตรฐานกำหนด 
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 รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี 
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัตงิาน ความรู้ ทักษะที่พงึประสงค์ 

หมวดที่ 3 การแปลความ
กฎข้อบังคับ มาตรฐาน 
ข้อกำหนด และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ไปเป็นวิธี
ปฏิบัติงานในการทดสอบ
โดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีที่จะนำไป
ปรับใช้กับสภาพการ
ทำงานจริง 

3.1 การแปลความกฎ
ข้อบังคับ มาตรฐาน 
ข้อกำหนด และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  

ไม่มีการปฏิบตัิงานในหัวข้อ
นี ้
 

3.1.1 อธิบายความสำคัญ
และการใช้มาตรฐานและ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน  
3.1.2  อธิบายโครงสร้าง
ของมาตรฐานต่างๆ  
3.1.3 อธิบายความ
แตกต่างระหว่าง
มาตรฐานทีม่ีอยู่เทียบกับ
การนำไปใช้ในการ
ถ่ายภาพด้วยรังส ี
3.1.4 อธิบายความ
แตกต่างของแต่ละ
มาตรฐานได ้

3.1.1 มีความชำนาญใน
การแปลความตาม
มาตรฐาน ข้อกำหนดและ
วิธีการปฏิบัติงานตามแต่
ละมาตรฐาน 
3.1.2 มีความชำนาญใน
การใช้ข้อกำหนดและ
มาตรฐาน 

3.2 การเขียนวิธีปฏิบัติงาน 
(Work Instruction or 
Technical Sheet) 

3.2.1 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน ตามที่
มาตรฐานกำหนด   
3.2.2 ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
คูม่ือ ขั้นตอน การ
ปฏิบัติงาน    

3.2.1 เขียนวิธีปฏิบัติงาน
โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 
3.2.2 ใช้แบบฟอร์มการ
บันทึกข้อมูลที่ทำการ
ทดสอบ 
3.2.3 เลือกใช้มาตรฐาน
ได้ถูกต้องกับประเภทของ
งานท่ีทดสอบ 
3.2.4 กำหนดว่า WI นี้ใช้
ในขอบข่าย (scope) ใด 
3.2.5 กำหนดวา่ WI นีใ้ช้
กับใคร 

3.2.1 มีทักษะในการเขียน
อธิบายขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
3.2.2 มีความชำนาญใน
การใช้แบบฟอร์มเพื่อ
บันทึกข้อมูล 
3.2.3 มีความชำนาญใน
การเลือกใช้มาตรฐานให้
ถูกต้องกับงานท่ีทดสอบ 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี 
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู ้ ทักษะที่พึงประสงค ์

หมวดที่ 4 การติดตั้งและ
ตรวจสอบการปรับค่า
เครื่องมือและอุปกรณ ์

4.1 ความรู้ด้านเครื่อง
ถ่ายภาพและเครื่องกำเนดิ
รังสี  

4.1.1 ติดตั้งเครื่องถ่ายภาพ
และ/หรือเครื่องกำเนิดรังสี
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน 
4.1.2 ตรวจสอบสภาพ
เครื่องถ่ายภาพ และเครื่อง
กำเนิดรังสีให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

4.1.1 อธิบาย
ส่วนประกอบของเครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ์  
4.1.2 บอกชนดิของ
เครื่องกำเนิดรังสีแตล่ะ
ประเภท 
4.1.3 อธิบายชนิดของ
ไอโซโทปรังสีและอุปกรณ์
ถ่ายภาพ 
4.1.4 อธิบาย
ส่วนประกอบของอุปกรณ์
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
4.1.5 เลือกไอโซโทปรังสี
ให้เหมาะสมกับช้ินงาน
ทดสอบ 

4.1.1 มีความชำนาญใน
การติดต้ังเครื่องถา่ยภาพ 
และ/หรือ เครื่องกำเนิด
รังสี และอุปกรณ์ประกอบ 

 4.2 เงื่อนไขและข้อจำกัด
ในการใช้เทคนิคต่าง ๆ  
 
 
 

4.2.1 ตรวจสอบการจดัวาง
เครื่องมือถ่ายภาพด้วยรังสี
ให้อยู่ในตำแหน่งท่ีกำหนด
เพื่อให้ได้คณุภาพของ
ภาพถ่ายตามมาตรฐาน 
4.2.2 ตรวจสอบการปรับค่า 
เครื่องมือถ่ายภาพด้วยรังสี
ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

4.2.1 บอกความสัมพันธ์
ระหว่าง density, 
contrast และ Ug และ
บอกความแตกต่างในเชิง 
Radiography 
Definition ระหวา่ง 
density, contrast และ 
Ug  
4.2.2 อธิบายผลที่เกิดขึ้น
จาก geometrical 
factors ต่าง ๆ ที่มผีลต่อ
คุณภาพของภาพถ่าย 
4.2.3 เลือกใช้ชนิดของ
แผ่นสกรีน collimator 
และ filter เพื่อควบคุม
รังสีกระเจิง 
4.2.4 เลือกใช้ IQI ให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 

4.2.1 มีความชำนาญใน
การใช้งานเครื่องถ่ายภาพ 
และ/หรือ เครื่องกำเนิด
รังสี และ อุปกรณ์ประกอบ 
4.2.2 สามารถคำนวณหา
ค่าพารามิเตอร์ทีเ่หมาะสม
ที่มีผลต่อคุณภาพของ
ภาพถ่าย 
4.2.3 สามารถบอก
ข้อจำกัดของแผ่น สกรีน 
collimator และ filter 
แต่ละชนิดและเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับประเภท
ของงานท่ีติดตั้ง 
4.2.4 สามารถกำหนด 
และคำนวณหาค่า 
Sensitivity ของภาพถ่าย
ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู ้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 4 การติดตั้งและ
ตรวจสอบการปรับค่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  4.2.5 เลือกชนิดของฟิล์ม
ได้เหมาะสมกับงาน 

4.2.5 สามารถบอกข้อจำกัด
ของฟิล์มแต่ละชนิดและ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
งานท่ีทดสอบ 

4.3 ความปลอดภัยและ
การป้องกันอันตรายจาก
รังส ี

4.3.1 คำนวณหาการ
สลายตัวของสารกมัมันตรังส ี
4.3.2 คำนวณหาระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานทางรังส ี
4.3.3 คำนวณหาระยะ
ปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 
4.3.4 คำนวณหากำบังรังสีที่
ตอ้งใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.3.5 ใช้เครื่องมือในการวัด
รังสีได้เหมาะสมกับประเภท
ของรังสีที่ใช้ 
4.3.6 จัดเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีเกดิ
อุบัติเหตุทางรังส ี
4.3.7 จัดเก็บเครื่องถ่ายภาพ
และเครื่องกำเนิดรังสีให้อยู่
ในที่มั่นคงและปลอดภัย
เสมอ 
4.3.8 ตรวจสอบระดับรังสี
ให้อยู่ในระดับปลอดภยัเมื่อ
มีการขนส่ง 

4.3.1 บอกลักษณะของ
อันตรายที่เกดิขึ้นเมื่อ
ได้รับปริมาณรังสีเอกซ์ 
หรือ รังสีแกมมาระดับสูง 
4.3.2 บอกความสัมพันธ์
ระหว่างปรมิาณรังสสีูงสุด
ที่อวัยวะต่าง ๆ สามารถ
รับได้ รวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับออแกนต่าง ๆ 
ที่ได้รับรังส ี
4.3.3 วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณรังสี
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เวลา  
ระยะทาง และเครื่อง
กำบงัรังส ี
4.3.4 บอกสภาวะความ
ปลอดภัยของเครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ์ เครื่อง
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา 
และการใช้เครื่องวัดรังส ี
4.3.5 คำนวณระยะความ
ปลอดภัยทางรังสีรวมถึง
การใช้กำบังรังสีที่ถูกต้อง 
4.3.6 แก้ปัญหากรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉินทางรังส ี
 
 

4.3.1 สามารถบอกผลทีเ่กิด
ขึ้นกับคนจากการได้รับ
ปริมาณรังสเีอกซ์หรือรังสี
แกมมาระดับสูง 
4.3.2 สามารถบอกได้ว่า
ปริมาณรังสรีะดบัใดจะทำ
อันตรายกับออแกน หรือ 
อวัยวะส่วนใดในร่างกาย
มนุษย ์
4.3.3 มีความชำนาญในการ
คำนวณหาปริมาณรังสีที่
เปลี่ยนไปจาก เวลา 
ระยะทาง และเครื่องกำบัง
รังส ี
4.3.4 มีความชำนาญในการ
ใช้งานเครื่องถา่ยภาพ เครื่อง
กำเนิดรังสี และ เครื่องมือวัด
ทางรังสี 
4.3.5 สามารถกำหนดระยะ
ความปลอดภัยทางรังสีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานได ้
4.3.6 มีความชำนาญในการ
แก้ปัญหากรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถา่ยภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 4 การติดตั้งและ
ตรวจสอบการปรับค่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  4.3.7 อธิบายแนวคิดใน
การรักษาความปลอดภัย  
(Security) เครื่อง
ถ่ายภาพรังส ี
4.3.8 อธิบายการแบ่ง
ระดับของต้นกำเนดิรังสี
สำหรับกำหนดดัชนีการ
ขนส่ง 

4.3.7 สามารถจัดการเครื่อง
ถ่ายภาพและเครื่องกำเนดิ
รังสีให้อยู่ในสถานท่ีที่มั่นคง
และปลอดภัย 
4.3.8 บอกประเภท
เครื่องหมาย/สญัลักษณ์ที่บ่ง
บอกถึงดัชนีการชนส่งเครื่อง
ถ่ายภาพเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน 

หมวดที่ 5 การดำเนินการ
และกำกับดูแลการทดสอบ 

5.1 การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 

5.1.1 ประกอบและใช้
เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี
แกมมาอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
5.1.2 ประกอบและใช้
เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

5.1.1 ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ด้วยรังสีแกมมาอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
5.1.2 ใช้เครื่องกำเนิดรังสี
เอกซ์อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
5.1.3 เลือกใช้ IQI ได้ตรง
ตาม WI 
5.1.4 ใช้เครื่องวัดรังสีได้
ถูกต้อง 
5.1.5 ตั้งค่าพารามิเตอร์
ในการถ่ายภาพรังสีอย่าง
ถูกต้อง 
5.1.6 บำรุงรักษา
เครื่องมือและอปุกรณ ์

5.1.1 มีความชำนาญในการ
ใช้เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี
แกมมาและอุปกรณ์
ประกอบอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
5.1.2 มีความชำนาญในการ
ใช้เครื่องกำเนิดรังสเีอกซ์
และอุปกรณ์ประกอบอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
5.1.3 มีความสามารถใน
การเลือกใช้ IQI ได้ตรง
ตามที่กำหนดไว้ใน WI 
5.1.4 มีความชำนาญในการ
ใช้เครื่องมือวัดรังส ี
5.1.5 มีความชำนาญในการ
ตั้งค่าเครื่องถ่ายภาพรังสไีด้
ถูกต้อง 
5.1.6 มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ปญัหาที่
เกิดขึ้นและสามารถ
บำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพดว้ยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 5 การดำเนินการ
และกำกับดูแลการทดสอบ 
(ต่อ) 

5.2 การปฏิบัติงานกับฟิล์ม 
 
 
 
 
 

5.2.1 เลือกชนิดของฟิล์ม
ตามที่ระบุใน WI 
5.2.2 นำฟิล์มออกจาก
กล่อง 
5.2.3 เลือกใช้แผ่นสกรีน
ตะกั่ว (หากมี) และบรรจุ
ฟิล์มพร้อมแผ่นสกรีนตะกั่ว
ลงในซองฟิล์มและการนำ
ฟิล์มที่ถ่ายภาพแล้วออก
จากซองได้ถูกต้อง 
5.2.4 ล้างฟิล์มตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้ใน 
WI  
 

5.2.1 เลือกชนิดฟิล์มให้
เหมาะสม 
5.2.2 บรรจุฟิล์มได้
ถูกต้อง 
5.2.3 เลือกใช้แผ่นสกรีน
ตะกัว่และใช้งานถูกต้อง 
5.2.4 ปฏิบัติงานในห้อง
มืดได้ถูกต้อง 
5.2.5 ล้างฟิล์มที่ถ่ายภาพ
แล้วตรงตามที่กำหนดไว้
ใน WI 
5.2.6 ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาในการล้างฟิลม์
ได้หากอณุหภมูิไมเ่ป็นไป
ตามที่กำหนด 

5.2.1 มีความสามารถใน
การเลือกชนิดของฟิล์ม 
5.2.2 มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานกับฟลิม์ได้ถูกต้อง 
5.2.3 มีความสามารถใน
การเลือกใช้แผ่นสกรีนตะกั่ว
ได้เหมาะสมกับชนิดของรังส ี
5.2.4 มีความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานกับฟิลม์ไม่ใหเ้กิด
ความเสยีหายในห้องมืด 
5.2.5 มีความชำนาญในการ
ลา้งฟิล์ม 
5.2.6 สามารถแก้ปัญหาการ
ล้างฟิล์มในกรณีที่การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่
กำหนด 
 

หมวดที่ 6 การตีความและ
ประเมินผลการทดสอบ
ตามกฎข้อบังคับ 
มาตรฐาน ข้อกำหนด หรือ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6.1 การตีความความไม่
ต่อเนื่อง (Discontinuities) 

6.1.1 การตีความและ
ประเมินผลการทดสอบ
ตามกฎข้อบังคับ 
มาตรฐาน ข้อกำหนด หรือ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
6.1.2 จัดทำรายงานผล
การทดสอบตามข้อกำหนด 

6.1.1 อธิบายสาเหตุ
ความแตกต่างของขนาด
ภาพที่ปรากฎบนฟิล์มกับ
ขนาดจริงของช้ินงาน  
6.1.2 บอกลักษณะของ
รอยบกพร่องที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ทั่วไปในช้ินงาน
เชือ่มและช้ินงานหล่อ  
  

6.1.1 มีความสามารถใน
การบอกความแตกต่างของ
ขนาดภาพที่ปรากฎบนฟิล์ม
กับขนาดจริงช้ินงาน 
6.1.2 มีความสามารถใน
การจำแนกลักษณะของรอย
บกพร่องประเภทต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในงานเชื่อมและงาน
หล่อ 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย 
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พงึประสงค์ 

หมวดที่ 6 การตีความและ
ประเมินผลการทดสอบ
ตามกฎข้อบังคับ 
มาตรฐาน ข้อกำหนด หรือ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้อง (ตอ่) 

  6.1.3 บอกชนิดของความ
ไม่ต่อเนื่อง 
(Discontinuity) ที่
ปรากฎบนฟิลม์ 
6.1.4 บอกชนิด ตำแหน่ง 
และขนาด ของความไม่
ต่อเนื่อง (Discontinuity) 
ที่ปรากฎบนฟิลม์ 
6.1.5 ประเมินความ
รุนแรง (Accept/Reject) 
ของความไม่ต่อเนื่อง 
(Discontinuity) ที่
ปรากฎบนฟิลม์ตาม
มาตรฐานท่ีอ้างอิง 

6.1.3 มีความสามารถใน
การจำแนกลักษณะของ
ความไมต่่อเนื่องประเภท
ตา่ง ๆ ท่ีปรากฏบนฟิล์ม 
6.1.4 มีความสามารถใน
การระบุ ชนิด ตำแหน่ง 
และขนาดของความไม่
ต่อเนื่องที่ปรากฎบนฟิลม์ 
6.1.5 มีความสามารถใน
การประเมินความรุนแรง
ของความไม่ต่อเนื่องที่
ปรากฎบนฟิลม์โดยอ้างอิง
จากมาตรฐาน 
 

หมวดที่ 7 ดำเนินการและ
กำกับดูแลงานทุกอย่าง
สำหรับบุคลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 
2 หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 

7.1 เงื่อนไขและข้อจำกัดใน
การใช้เทคนิคต่าง ๆ 

7.1.1 พิจารณาวัสดุของ
ช้ินงานและกระบวนการ
ผลิตเพื่อกำหนดชนิดรังสี
และเทคนิคท่ีจะใช้ในการ
ทดสอบ 
7.1.2 วัดขนาดความหนา
ของช้ินงานและกำหนด ค่า 
Sensitivity ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 
7.1.3 คำนวณหา
ค่าพารามิเตอร์ในการ
ถ่ายภาพ   

7.1.1 คำนวณหาค่า Ug 
ที่เหมาะสมกับขนาด
ความหนาของช้ินงาน  
7.1.2 คำนวณหาระยะ 
SFD หรือ SOD ได้
ถูกต้อง และคำนวณ Ug 
จาก SFD ที่ใช้จริง  
7.1.3 เลือกใช้ IQI ให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
7.1.4 เลือกใช้ชนดิของ
แผ่นสกรีน  collimator 
และ filter เพื่อควบคุม
รังสีกระเจิง 

7.1.1 มีความชำนาญในการ
คำนวณหาค่า Ug ที่
เหมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐานกำหนด 
7.1.2 มีความสามารถใน
การคำนวณค่า SFD และ
เลือกใช้ค่า SFD ที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
7.1.3 มีความสามารถใน
การเลือกใช้ IQI ตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 
7.1.4 มีความสามารถใน
การเลือกใช้แผ่นสกรีน 
collimator และ filter แต่
ละชนิดได้อย่างเหมาะสม 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 7 ดำเนินการและ
กำกับดูแลงานทุกอย่าง
สำหรับบคุลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 
2 หรือ ต่ำกวา่ระดับ 2 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7.1.5 เลือกชนิดของฟิล์ม
ได้เหมาะสมกับงาน 
7.1.6 เลือกใช้ระดับ
พลังงานท่ีเหมาะสมกับ
ชนิดและความหนาของ
ช้ินงานในกรณีที่ใช้เครื่อง
กำเนิดรังสเีอกซ ์
7.1.7 เลือกใช้ไอโซโทป
รังสีที่เหมาะสมกับความ
หนาของช้ินงานในกรณีที่
ใช้รังสีแกมมา 
7.1.8 ใช้ Exposure 
Chart เพื่อหาค่า 
Exposure (mA-min, 
Ci-min) 
7.1.9 คำนวณระยะเวลา
ในการถ่ายภาพจากคา่ 
Exposure กับ mA หรือ 
Ci ที่ใช้งาน 

7.1.5 มีความสามารถใน
การเลือกใช้ฟิล์มได้อย่าง
เหมาะสม 
7.1.6 มีความสามารถเลือก
พลังงานได้เหมาะสมกับ
ลักษณะของช้ินงาน  
7.1.7 มีความสามารถเลือก
ชนดิไอโซโทปได้เหมาะสม
กับลักษณะของช้ินงาน  
7.1.8 มีความชำนาญในการ
ใช้ Exposure Chart 
7.1.9 มีความสามารถใน
การกำหนดระยะเวลาใน
การถ่ายภาพ 
 

7.2 Film processing 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 ตรวจสอบความ
พร้อมของน้ำยาล้างฟิลม์
และความพร้อมของห้อง
มืด 
7.2.2 นำฟิล์มที่ผ่านการ
ถ่ายภาพออกจากซองและ
แขวนบน Hanger  
7.2.3 ปฏิบัติตาม
กระบวนการล้างฟลิ์มอยา่ง
ถูกต้อง  

7.2.1 ตรวจความพร้อม
ของน้ำยาล้างฟิล์มและ
ห้องมืด 
7.2.2 บรรจุฟิล์มได้
ถูกต้อง (การจับฟิล์ม การ
ดึงฟิล์มออกจากซอง การ
เก็บฟิล์มที่ยังไม่ได้ใช้งาน) 
7.2.3 ปฏิบัติตาม
กระบวนการล้างฟิล์ม
อย่างถูกต้อง 

7.2.1 มีความสามารถใน
การตรวจสอบน้ำยาล้าง
ฟิล์มและความพร้อมของ
ห้องมืด 
7.2.2 มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานกับฟลิ์มได้
อย่างถูกต้อง 
7.2.3 มีความชำนาญในการ
ล้างฟิล์ม 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะทีพึ่งประสงค์ 
หมวดที่ 7 ดำเนินการและ
กำกับดูแลงานทุกอย่าง
สำหรับบคุลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 
2 หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 
(ต่อ) 
 

7.3 การอ่านผลภาพถ่าย
รังส ี

7.3.1 อ่านฟิล์มภายใต้
สภาวะแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

7.3.1 ใช้งาน Film 
Viewer และห้องอ่าน
ฟิล์มได้อย่างถูกต้อง 

7.3.1 มีความชำนาญในการ
ใช้ Film Viewer และห้อง
อ่านฟิล์ม 

7.4 ประเมินคณุภาพ
ภาพถ่ายจากฟิลม์ได ้
 

7.4.1 ประเมินคณุภาพของ
ภาพถ่ายเพื่อรอแปลผล 
 

7.4.1 บอกความแตกต่าง
ระหวา่งฟิล์มที่พบรอย
บกพร่อง กับ ฟิล์มที่ไม่
พบรอยบกพร่อง ได ้
7.4.2 อ่านค่า IQI ที่
ปรากฎบนฟิลม์ได้  
7.4.3 อ่านค่าความดำ
ของฟิล์ม (film density) 
ในตำแหน่งท่ีเหมาะสม 
ได้ถูกต้อง 
 

7.4.1 มีความสามารถใน
การจำแนกความแตกต่าง
ระหว่าง Defect กับ 
Artifact 
7.4.2 มีความสามารถใน
การอ่านค่า IQI ที่ปรากฎบน
ฟิล์ม 
7.4.3 มีความสามารถใน
การตรวจสอบความแม่นยำ
ของเครื่องอ่านความดำของ
ฟิล์ม และมีความชำนาญใน
การอ่านค่าความดำของ
ฟิล์มได้ในตำแหน่งท่ี
เหมาะสม 

7.5 การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพ 

อ้างอิง 7.1.1 7.5.1 เลือกเทคนคิการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับ
ชนิดวัสดุของช้ินงาน 
7.5.2 เลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับ 
รูปร่างของช้ินงาน 
7.5.3 เลือกเทคนิคให้
เหมาะสมกับ
ความสามารถในการ
ตรวจพบรอยบกพร่องใน
ช้ินงาน 

7.5.1 มีความสามารถใน
การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพได้เหมาะสมกับ
ชนิดของวัสดุของช้ินงาน 
7.5.2 มีความสามารถใน 
การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับ
รูปร่างของช้ินงาน 
7.5.3 มีความสามารถใน
การเลือกเทคนคิการ
ถ่ายภาพให้สามารถตรวจ
พบรอยบกพร่องในช้ินงาน 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 7 ดำเนินการและ
กำกับดูแลงานทุกอย่าง
สำหรับบคุลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 
2 หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 
(ต่อ) 

7.6 มาตรฐานอ้างอิงการ
ทดสอบ 

7.6.1 ดำเนินการทดสอบ
โดยกำหนดตำแหน่ง และ 
จำนวน ของ IQI และ 
Location marker รวมถึง
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
อ้างอิง 

7.6.1 วาง IQI, Location 
marker, ตามที่ระบไุว้ใน
มาตรฐาน 
7.6.2 ประยุกต์ใช้
มาตรฐานในกรณีที่การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
สภาวะที่กำหนด 

7.6.1 มีความสามารถใน
การแปลความจากมาตรฐาน
เพื่อกำหนดองค์ประกอบใน
การถ่ายภาพได้เหมาะสม 
7.6.2 มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้มาตรฐานกับ
งานท่ีไม่เป็นไปตามสภาวะที่
กำหนด 

7.7 ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายจากรังส ี

7.7.1 คำนวณระยะความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งกำหนด
ขอบเขตในการปฏิบตัิงาน
ให้ชัดเจน โดยมีการล้อม
บริเวณ ติดป้ายเตือน และ
มีการสำรวจรังสีตลอดเวลา
ที่มีการถ่ายภาพ 
7.7.2 กำหนดให้มีการใช้
เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล 
และเครื่องสำรวจรังส ี

7.7.1 กำหนดบริเวณและ
ใช้เครื่องหมายเตือนใน
การปฏิบัติงานทางรังสีให้
ชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย 
7.7.2 ใช้เครื่องสำรวจรังสี
และเครื่องวัดรังสีประจำ
บุคคลได้ถูกต้อง 
7.7.3 ปฏิบัติงานโดยการ
ใช้หลักความปลอดภัย 
ทางรังสี (เวลา ระยะทาง 
และกำบังรังสี) ได้
เหมาะสม 

7.7.1 มีความสามารถใน
การคำนวณระยะความ
ปลอดภัยและสามารถ
กำหนดการติดเครื่องหมาย
เตือนต่าง ๆ  
7.7.2 มีความชำนาญในการ
ใช้เครื่องสำรวจรังส ี
7.7.3 มีความสามารถใน
การควบคุม กำกับ ดูแล 
การปฏิบัติงานทางรังสีให้
เกิดความปลอดภยั 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วย
รังสีระดับ 2 (ต่อ) 
ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 

หมวดที่ 8 ให้คำแนะนำแก่
บุคลากรด้านการทดสอบ
โดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 
หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทดสอบ 

8.1.1 เขียนวิธีปฏิบัติงาน 
(Work instruction หรือ 
Technical Sheet) ให้
เหมาะสมกับงานท่ีจะทำ
การทดสอบโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานที่กำหนด 
 

8.1.1 กำหนดชนิดของ
รังสีได้ถูกต้องตามชนิด
ของช้ินงานทดสอบ 
 

8.1.1 มีความสามารถใน
การกำหนดชนิดของรังสไีด้
เหมาะสมตามวัสดุและ
รูปร่างของช้ินงานท่ีจะ
ทดสอบ 
 
 

8.2 การบันทึกภาพทางรังสี 
(ฟิล์ม) 

อ้างอิง 8.1.1 8.2.1 กำหนดชนดิของ
ฟิล์มให้เหมาะสมกับ
รูปร่างของช้ินงาน 
8.2.2 กำหนดชนิดของ
ฟิล์มให้เหมาะสมกับชนิด
วัสดุของช้ินงาน 
8.2.3 บอกพารามิเตอร์ที่
ใช้ในกระบวนการล้าง
ฟิล์ม 

8.2.1 มีความสามารถใน
การเลือกฟลิ์มที่เหมาะสม
กับรูปร่างของช้ินงาน 
8.2.2 มีความสามารถใน
การเลือกฟลิ์มที่เหมาะสม
กับวัสดุของช้ินงาน 
8.2.3 มีความสามารถใน
การกำหนดค่าพารามเิตอร์
ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในกระบวนการ
ล้างฟิล์ม 

8.3 เงื่อนไขและข้อจำกัดใน
การใช้เทคนิคต่าง ๆ 

อ้างอิง 8.1.1 8.3.1 คำนวณหาค่า Ug 
ที่เหมาะสมกับขนาด
ความหนาของช้ินงาน 
8.3.2 คำนวณหาระยะ 
SFD หรือ SOD ได้
ถูกต้อง และคำนวณ Ug 
จาก SFD ที่ใช้จริง 
8.3.3 เลือกใช้ IQI ให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 

8.3.1 มีความชำนาญในการ
คำนวณหาค่า Ug ที่
เหมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐานกำหนด 
8.3.2 มีความสามารถใน
การคำนวณค่า SFD และ
เลือกใช้ค่า SFD ที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
8.3.3 มีความสามารถใน
การเลือกใช้ IQI ตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 
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รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 8 ให้คำแนะนำแก่
บุคลากรด้านการทดสอบ
โดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 
หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 (ต่อ) 

  8.3.4 เลือกใช้ชนิดของ
แผ่นสกรีน collimator 
และ filter เพื่อควบคุม 
8.3.5 เลือกพลังงานท่ี
เหมาะสมกับชนิดและ
ความหนาของช้ินงานใน
กรณีที่ใช้เครื่องกำเนดิรังสี
เอกซ ์
8.3.6 เลือกใช้ไอโซโทป
รังสีที่เหมาะสมกับความ
หนาของช้ินงานในกรณีที่
ใช้รังสีแกมมา 
8.3.7 ใช้ Exposure 
Chart เพือ่หาคา่ 
Exposure Factor (mA-
min, Ci-min) 
8.3.8 คำนวณระยะเวลา
ในการถ่ายภาพจากคา่ 
Exposure Factor กับ 
mA หรือ Ci ที่ใช้งาน 

8.3.4 มีความสามารถใน
การเลือกใช้แผ่นสกรีน 
collimator และ filter แต่
ละชนิดได้อย่างเหมาะสม 
8.3.5 มีความสามารถเลือก
พลังงานได้เหมาะสมกับ
ลักษณะของช้ินงาน  
8.3.6 มีความสามารถเลือก
ชนิดไอโซโทปได้เหมาะสม
กับลักษณะของช้ินงาน 
8.3.7 มีความชำนาญในการ
ใช้ Exposure Chart 
8.3.8 มีความสามารถใน
การกำหนดระยะเวลาใน
การถ่ายภาพ 

8.4 การตีความความไม่
ตอ่เนื่อง (Discontinuities) 

8.4.1 อ่านผลและแปล
ผลรวมถึงการตดัสินผล 
(หากมี) โดยอ้างอิงจาก
มาตรฐาน 

8.4.1 กำหนดเกณฑ์ตาม
มาตรฐานในการตีความ
ความไมต่่อเนื่อง 

8.4.1 มีความสามารถใน
การเลือกมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับงานเพื่อใช้
อ้างอิงในการตีความความ
ไม่ต่อเนื่อง 

8.5 การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพ 

อ้างอิง 7.1.1 8.5.1 กำหนดตำแหน่งใน
ช้ินงานท่ีต้องการทำการ
ทดสอบ 

8.5.1 มีความสามารถใน
การเขียนสื่อความ หรือวาด
ภาพเพื่อระบตุำแหน่งท่ี
ต้องการทดสอบ 

 



 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Rules and Regulation) รหัสเอกสาร แก้ไขครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช้ หน้าที ่

เรื่อง :  รปูแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่
ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี 

RE-QA-03 08 31/08/2021 38/40 

 

รายละเอียดความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ขอรับรองสมรรถนะการทดสอบโดยไม่ทำลายโดย
วิธถี่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน งานหลัก การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 8 ให้คำแนะนำแก่
บุคลากรด้านการทดสอบ
โดยไม่ทำลายโดยวิธี
ถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 
หรือ ต่ำกว่าระดับ 2 (ต่อ) 

  8.5.2 เลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับ
ชนิดวัสดุของช้ินงาน 
8.5.3 เลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับ
รูปร่างของช้ินงาน 
8.5.4 เลือกเทคนคิให้
เหมาะสมกับ
ความสามารถในการ
ตรวจพบรอยบกพร่องใน
ช้ินงาน   

8.5.2 มีความสามารถใน
การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพได้เหมาะสมกับ
ชนิดของวัสดุของช้ินงาน 
8.5.3 มีความสามารถใน
การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับ
รูปร่างของช้ินงาน 
8.5.4 มีความสามารถใน
การเลือกเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้สามารถตรวจ
พบรอยบกพร่องในช้ินงาน 

หมวดที่ 9 รายงานผลการ
ทดสอบโดยไม่ทำลาย 
 

9.1 การรายงาน และการ
ตรวจทานรายงานผล 

9.1.1 จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานวิเคราะห์ผล 
เช่น เทคนิคการปฏิบตัิ 
บ่งช้ีรอยบกพร่องภายใน
ช้ินงาน เป็นต้น 

9.1.1 วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของภาพถ่ายท่ี
ปรากฎบนฟิลม์ เช่น ค่า
ความดำของฟิล์ม การ
วาง IQI รอยบกพร่อง 
Artifacts เป็นต้น  
9.1.2 ประเมินรอย
บกพร่องของงานเชื่อมที่
ปรากฎบนฟิลม์ว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์การยอมรับ  
9.1.3 ประเมินรอย
บกพร่องของงานหล่อที่
ปรากฎบนฟิลม์ว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์การยอมรับ  
9.1.4 เขียนรายงานผล
การประเมิน (TEST 
REPORT) 

9.1.1 มีทักษะในการอ่าน
และวิเคราะหค์ุณภาพของ
ภาพถ่ายท่ีปรากฎบนฟิล์ม  
9.1.2 มีความสามารถใน
การประเมินชนิดรอย
บกพร่องของงานเชื่อมที่
ปรากฎบนฟิลม์ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ำหนด  
9.1.3 มีความสามารถใน
การประเมินชนิดรอย
บกพร่องของงานหล่อท่ี
ปรากฎบนฟิลม์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด  
9.1.4 มีความสามารถใน
การเขียนรายงานผลการ
ทดสอบให้เข้าใจ 
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ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ต้องปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ต้องมีความรับผิดชอบในความปลอดภัยทั้งทางด้าน ชีวิต และทรัพย์สิน 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพทั้งต่อตนเองและต่อบุคคลอ่ืน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและ
ความสามารถโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ขอบเขตหรือข้ันตอนทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2) ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินการทดสอบตามวิธีและขีดจำกัดที่ได้รับ
การรับรองเพ่ือสนองตอบตามความต้องการของสาธารณะชน ลูกค้าหรือนายจ้าง อย่างตรงไปตรงมา และต้อง
รายงานผลตามความเป็นจริง มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยำ ตอบสนองต่องานที่ทดสอบ และยึดถือตาม
ข้อกำหนดโดยปราศจากอคติ ตามผลที่ได้ทำการทดสอบมา 

3) การปฏิบัติเมื่อเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ต้องหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องรายงานผลตามความเป็นจริง 

4) ต้องปฏิบัติหน้าที่และทำงานภายใต้บทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรืออนุญาตจากนายจ้าง 
และต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายที่ตนได้รับการรับรองเท่านั้น  

5) ความปลอดภัย ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อตนเอง และต่อ
สาธารณะ โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
นั้นๆ กำหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่า กระบวนการที่ช่างทดสอบได้ตัดสินใจดำเนินการนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับตนเอง และผู้อ่ืน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


