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ชื่อหนวยสมรรถนะ
4024 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
กลุมเปาหมาย  (Target  group) :

ผูปฏิบัติงานเจาะรูไมทําเดือย สําหรับงานเฟอรนิเจอร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ2,3 และ TVQ4,5 งานผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐาน
เจาะชิ้นงานรูกลมตามาตรฐาน
เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรม ซี.เอ็น.ซี ตามมาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ2,3,4,5  เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            เพ่ือใหมีสมรรถนะในหนวยน้ี มั่นใจวาสามารถใชเคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร สําหรับการเจาะชิ้นงาน
เฟอรนิเจอรไมไดถูกตอง
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4024 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4024.1 เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก)

ข) รูและเดือยตองมีระยะตามแบบ
ค) การสงตอผลิตภัณฑไปยังกระบวนการผลิตระยะตอไปน้ันทําไดสอดคลองกับขอปฏิบัติ
ง) อัตราการผลิตอยูในเกณฑที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) เจาะไมที่ใชทําเฟอรนิเจอร ดวยเคร่ืองมือ เคร่ืองกลและเครื่องจักรกลสําหรับงานไมและอุปกรณประกอบ
2) เคร่ืองมือและอุปกรณดังน้ี

  ส่ิว
  สวานไฟฟา
  เคร่ืองเราทเตอร
  เคร่ืองเจาะรูเดือยรูปไข
  เคร่ืองเจาะแบบปรับองศาได

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหรือใบงานเจาะชิ้นงาน
PE 2 ลป. 2 ช้ินงานที่เจาะรูเดือยรูปไข
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4 ลป. 4 สมุดบันทึก

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของดอกเจาะ
KE 2 ลร. 2  เคร่ืองเจาะไมตามมาตรฐานการทํางาน

     -  ชนิดและหนาที่ของเคร่ืองเจาะ
     -  มาตรฐานการทํางาน
         · การอานแบบการทํางาน
         · การปรับตั้งเคร่ือง,  เคร่ืองจักร
         ·  ขั้นตอนกรอัดประสานไม ความปลอดภัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเจาะรูทําเดือยรูปไข ในสถานที่ฝกงานหรือสถานที่ปฏิบัติจริง
2 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ อาจเปนช้ินงานจริงหรือแบบในแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรูที่ตองการ อาจเปนสมุดบันทึก การทดสอบความรูหรือ แฟมสะสมงาน

ใชเคร่ืองมือ,  เคร่ืองมือกล,  เคร่ืองจักรกลและอุปกรณประกอบ พรอมตั้งเคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักรใหเจาะได
ตามแบบ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4024 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4024.2 เจาะชิ้นงานรูกลมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) วัสดุที่จัดสงใหน้ันไดตรวจสอบความถูกตองสําหรับการดําเนินกระบวนการผลิต
ข) ขอปฏิบัติงานที่ไดรับ น้ันตรวจสอบไดวามีความเขาใจ
ค) อุปกรณและเคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักร ปรับตั้งใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมสําหรับการใชงาน
ง) พ้ืนที่ปฏิบัติงานน้ันไดจัดเปนระเบียบ มีความคลองตัวในการผลิต
จ) ปญหาเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณและเคร่ืองจักรน้ันไดระบุและดําเนินการทันทีตามที่ไดรับอนุญาต

ขอบเขต (Range Statement)
เคร่ืองมือที่ไสไมใหเรียบ

1) เจาะไมที่ใชทําเฟอรนิเจอรดวยเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
2) เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร

    สวานไฟฟา
    เคร่ืองเจาะแบบปรับองศาได
    สวานแทน
    เคร่ืองเราทเตอร
    เคร่ืองเจาะแบบหลายรู

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหรือใบงานเจาะชิ้นงาน
PE 2 ลป. 2 ช้ินงานที่เจาะรูเดือยกลม
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4 ลป. 4 สมุดบันทึก
PE 5 ลป. 5

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของดอกเจาะ
KE 2 ลร. 2 เอกสารการใชเคร่ืองมือ,  เคร่ืองกล
KE 3 ลร. 3 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
KE 4 ลร. 4 สมุดบันทึก

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเจาะรูทําเดือยกลมในสถานที่ฝกงานหรือสถานที่ปฏิบัติจริง 
2 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการอาจเปนช้ินงานจริงหรือแบบในแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรูที่ตองการ อาจเปนสมุดบันทึก การทดสอบความรูหรือแฟมสะสมงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4024 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4024.3 เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรมเอ็นซี ตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ตั้งโปรแกรมการเจาะเพ่ือควบคุมการทํางานของเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี. ไดถูกตอง
ข) วัสดุที่จัดสงใหน้ันไดตรวจสอบความถูกตองสําหรับการดําเนินกระบวนการผลิต
ค) พ้ืนที่ปฏิบัติงาน น้ันไดจัดเปนระเบียบมีความคลองตัวในการผลิต
ง) ปญหาเกี่ยวกับเคร่ืองจักร น้ันไดระบุและดําเนินการทันทีตามที่ไดรับอนุญาต

ขอบเขต (Range Statement)
1) เจาะไมที่ใชทําเฟอรนิเจอร ดวยเคร่ืองจักร
2) เคร่ืองจักร ซี.เอ็น.ซี.
3)

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหรือใบงานเจาะชิ้นงาน
PE 2 ลป. 2 ช้ินงานที่เจาะรู
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4 ลป. 4 สมุดบันทึก
PE 5 ลป. 5

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของดอกเจาะ
KE 2 ลร. 2 เอกสารการใชเคร่ืองซี.เอ็น.ซี
KE 3 ลร. 3 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
KE 4 ลร. 4 สมุดบันทึก

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเจาะรูในสถานที่ปฏิบัติจริง
2 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ อาจเปนช้ินงานจริงหรือแบบในแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรูที่ตองการ อาจเปนสมุดบันทึก การทดสอบความรูหรือแฟมสะสม

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




