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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4023 ไสไมชิ้นงานในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
 ผูปฏิบัติการดานการเปดหนาไม  
ผูปฏิบัติการดานการข้ึนรูปชิ้นงานไม
 ผูปฏิบัติการดานการสรางอุปกรณชวย (JIG)  
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ2  การควบคุมการใชเคร่ืองจักร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
1 มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการไสเปดหนาไม ใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึก

คุณภาพการผลิต
2 มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการไสข้ึนรูปชิ้นงานไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการ

บันทึกคุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ2 ควบคุมการใชเคร่ืองจักร

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            หนวยน้ี เกี่ยวกับการผลิตสวนตางๆ  ของเฟอรนิเจอรคือการแปรงรูปจากการแปรรูปไมใหมีลักษณะ
ของผิวไมดิบมาไสเพื่อปรับผิวไม เชน , การไสไมเรียบ,  การไสใหไดฉาก,  การไสใหไดขนาด,  การข้ึนรูปไม
ลักษณะพิเศษและเทคนิคการสราง JIG โดยการแปรงรูปจากการแปรรูปไมใหมีลักษณะเฉพาะ เชน สราง
ลวดลายท่ีขอบไมรวมถึงโคง-เวาท่ีไมทอน



26

หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4023 ไสไมชิ้นงานในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4023.1 ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองไสเปดหนาไมไดปรับต้ังในการไสงานถูกตองตามแบบและเวลาที่กําหนด 
ข) งานไสไมใหเรียบ ไดเกณฑคุณภาพกําหนด

      รูปแบบของงานไสไม : ไสหนาเรียบ   ไสเรียบและไดฉาก   ไสไดขนาด
      ขนาดมิติ :  เกณฑความคลาดเคล่ือนของความเรียบ,กําหนดขนาด

ค) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
เคร่ืองมือท่ีไสไมใหเรียบ

1) เคร่ืองมือชางไม  HAND TOOLS
2) เคร่ืองมือไฟฟา    PORTABBLE POWER TOOLS
3) เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  MACHINE WOODWOEKING
4) เคร่ืองไสเพลาะ
5) เคร่ืองไสขนาด
6) เคร่ืองข้ึนรูปอัตโนมัติ N.C ROUTER

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีไดจากการไสไม
PE 2 ลป. 2 แฟมบันทึกการทํางาน
PE 3 ลป. 3 แบบสอบถาม
PE 4 ลป. 4 แฟมสะสมงาน

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของไม
KE 2 ลร. 2 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟาไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน

     -  ชนิดและหนาท่ีของการไสเปดหนาไม
     -  มาตรฐานการทํางาน
         · การอานแบบการทํางาน  การปรับต้ังเคร่ือง,  ลับคม
         · ข้ันตอนการไสเปดหนาไม ความปลอดภัย
         · เกณฑคุณภาพผลผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการไสเปดหนาไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)

สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการไสเปดหนาไมประกอบดวย การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟา โรงเก็บ
ผลิตภัณฑ,  แบบบันทึกแบบรายงานผล,  แบบรายงานผล, แบบบันทึกความปลอดภัย
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4023 ไสไมชิ้นงานในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4023.2 ไสข้ึนรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองไสไมไดปรับต้ังในการไสงานถูกตองตามแบบและเวลาที่กําหนด
ข) งานไสข้ึนรูปงานไม ไดเกณฑคุณภาพกําหนด

   รูปแบบของงานไสขึ้นรูปชิ้นงานไม
    - ไสข้ึนรูปชิ้นงานไมหนาเรียบและไดฉาก
    - ไสข้ึนรูปชิ้นงานเอียงเปนองศาตางๆ  
    - ไสข้ึนรูปชิ้นงานไมลักษณะพิเศษ เชน เวา เรียว 
  ขนาดมิติ
    - เกณฑความคาดเคล่ือนของความเรียบ,  กําหนดขนาด,  ลักษณะพิเศษ

ค) อัตราผลิตอยูในเกณฑกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
เคร่ืองมือท่ีไสไมใหเรียบ

1) เคร่ืองมือชางไม  HAND TOOLS
2) เคร่ืองมือไฟฟา  PORTABBLE POWER TOOLS
3) เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  MACHINE WOODWOEKING
4) เคร่ืองไสเพลาะ
5) เคร่ืองไสขนาด
6) เคร่ืองข้ึนรูปอัตโนมัติ N.C ROUTER

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีไดจากการไสไม
PE 2 ลป. 2 แฟมบันทึกการทํางาน
PE 3 ลป. 3 แบบสอบถาม
PE 4 ลป. 4 แฟมสะสมงาน

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของไม
KE 2 ลร. 2 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟาไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
KE 3 ลร. 3      -  ชนิดและหนาท่ีของการไสเปดหนาไม
KE 4 ลร. 4      -  มาตรฐานการทํางาน

         · การอานแบบการทํางาน  การปรับต้ังเคร่ือง,  ลับคม
         · ข้ันตอนการไสเปดหนาไม ความปลอดภัย
         · เกณฑคุณภาพผลผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการไสเปดหนาไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน

สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการไสเปดหนาไมประกอบดวย การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟา โรงเก็บ
ผลิตภัณฑ,  แบบบันทึกแบบรายงานผล,  แบบรายงานผล, แบบบันทึกความปลอดภัย

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




