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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
 ผูปฏิบัติการดานการอัดประสานไม  
ผูปฏิบัติการดานการข้ึนรูปชิ้นงานไม
 ผูปฏิบัติการดานการกลึงไม  
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
1 มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการอัดประสานงานไมใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึก
คุณภาพการผลิต

2 มุงเนนและครอบคลุมการกระบวนการข้ึนรูปชิ้นงานไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมรการ
บันทึกคุณภาพการผลิต

3 มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการกลึงชิ้นงานไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการบันทึก
คุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            หนวยน้ี เกี่ยวกับการผลิตสวนตางๆ  ของเฟอรนิเจอรคือการอัดประสานไม,  การข้ึนรูปไมและการ
กลึงไม โดยการแปรงรูปจากการแปรรูปไมใหมีลักษณะเฉพาะ เชน การเพิ่มเน้ือท่ีของไมใหกวาง,  ยาวและ
หนามากข้ึน สรางลวดลายท่ีขอบไมรวมถึงการสรางลายลูกแกว,  บัวควํ่าบัวหงายโคง-เวาท่ีไมทอน
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4025.1
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองอัดประสาน ไดปรับต้ังใหอัดประสานชิ้นงานถูกตองตามแบบทํางานและในเวลาที่กําหนด
ข) ชิ้นงานประสาน ไดเกณฑคุณภาพกําหนด

      รูปลักษณของงานอัดประสาน
        -  ความเรียบ ลายไม ตําหนิ
      ขนาดมิติ
        -  เกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนา ความกวาง ความยาว

ค) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมทําเฟอรนิเจอร

ไมสัก  ไมยางพารา  ไมยูคาลิปตัส  ไมสน
2) เคร่ืองอัดประสานไม

  แมแรงอัดไม  เคร่ืองอัดไมแบบชิงชา CLAMP CARPIER
  เคร่ืองอัดไมแบบโรตารี ROTARY COMPOSER   เคร่ืองอัดตอไมแบบประสาน FINGER JOINT

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของไมทําเฟอรนิเจอรและการคัดเลือกวัตถุดิบ
KE 2 ลร. 2 เคร่ืองอัดประสานไมตามมาตรฐานการทํางาน

     -  ชนิดและหนาท่ีของเคร่ืองอัดประสานไม
     -  มาตรฐานการทํางาน
           การอานแบบการทํางาน   การปรับต้ังเคร่ือง
           ข้ันตอนกรอัดประสานไม ความปลอดภัย 
          เกณฑคุณภาพผลผลิต

KE 3 ลร. 3 ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
     -   ลวดลายเน้ือไม    สีสันของเน้ือไม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการอัดประสานไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานการปฏิบัติความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและ แฟมสะสมงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)

สภาพการประเมิน (Assessors Condition)ใน สถานท่ีปฏิบัติการอัดประสานประกอบดวย การใชเคร่ืองจักร 
เคร่ืองไม โรงเก็บผลิตภัณฑ,  บันทึกแบบบันทึกรายงานผล,  แบบรายงานผลงาน, แบบบันทึกความปลอดภัย
 ประกอบดวย งานบุคลากร,  งานวางแผนการผลิต,  งานพัสดุ
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4025.2
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองข้ึนรูปชิ้นงานไมไดปรับต้ังใหข้ึนรูปชิ้นงานไดถูกตองตามแบบงาน และในเวลาท่ีกําหนด
ข) ชิ้นงานท่ีข้ึนรูปไดเกณฑคุณภาพกําหนด

  รูปรางของชิ้นงาน
    -  ความเรียบ ความโคง-เวา ลวดลายขอบไม
  ขนาดมิติ
   -  เกณฑความคาดเคล่ือนของความกวางความยาว ความหนา

ค) อัตราผลิตอยูในเกณฑกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมทําเฟอรนิเจอร

  ไมสัก  ไมยางพารา  ไมยูคาลิปตัส  ไมสน
2) เคร่ืองข้ึนรูปชิ้นงานไม

         -  เคร่ืองมือชางไม  HAND TOOLS  เคร่ืองมือไฟฟา  PORTABLE POWER TOOLS
         -  เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  MACHINE WOODWOEKING
         -  เคร่ืองข้ึนรูปเพลาบน  PIN ROUTER   เคร่ืองข้ึนรูปตามแบบ  COPY SHAPER
         -  เคร่ืองข้ึนรูปอัตโนมัติ  N.C ROUTER

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของไมเฟอรนิเจอรและการคัดเลือกวัตถุดิบ
KE 2 ลร. 2 เคร่ืองข้ึนรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

ชนิดและหนาท่ีของเคร่ืองข้ึนรูปชิ้นงานไม
มาตรฐานการทํางาน
     การอานแบบการทํางาน   การปรับต้ังเคร่ือง
     ข้ันตอนการข้ึนรูปชิ้นงานไม    เกณฑคุณภาพผลผลิต

KE 3 ลร. 3 ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
     ชนิดของไม    สีสันของเน้ือไม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการข้ึนรูป เชน แฟมสะสมงานหรือ ชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและแฟมสะสมงาน

สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการข้ึนรูปชิ้นงานไมประกอบดวยการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ โรงเก็บ
ผลิตภัณฑ,  แบบบันทึกแบบรายงานผล,  แบบรายงานผล,  แบบบันทึกความปลอดภัย

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4025.3
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองกลึงชิ้นงานไมใหกลึงข้ึนรูปชิ้นงานไดถูกตองตามแบบงาน และในเวลาท่ีกําหนด
ข) ชิ้นงานท่ีข้ึนรูปไดเกณฑคุณภาพกําหนด

  รูปรางของชิ้นงาน
    -  ความเรียบ ความกลม ลวดลายขอบไม
  ขนาดมิติ
   -  เกณฑความคาดเคล่ือนของความกลม ความยาว ตําแหนงลวดลาย

ค) อัตราผลิตอยูในเกณฑกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมทําเฟอรนิเจอร

ไมสัก  ไมยางพารา  ไมยูคาลิปตัส  ไมสน
2) เคร่ืองกลึงข้ึนรูปชิ้นงานไม

  -  เคร่ืองกลึงไม  เคร่ืองกลึงไมตามแบบใบมีด
  -   เคร่ืองกลึงไมตามแบบแบบลอกลาย

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 1.  คุณสมบัติของไมทําเฟอรนิเจอรและการคัดเลือกวัตถุดิบ
KE 2 ลร. 2 2.  เคร่ืองกลึงไม

     - ชนิดและหนาท่ีของเคร่ืองกลึงไม
     - มาตรฐานการทํางาน
        · การอานแบบการทํางาน  การปรับต้ังเคร่ือง
        · ข้ันตอนการกลึงไม ความปลอดภัย
        · เกณฑคุณภาพผลผลิต
3.  ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
        · ชนิดของไม
        · ลวดลายเน้ือไม
        · สีสันของเน้ือไม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการกลึง เชน แฟมสะสมงานหรือ ชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จจริง
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและแฟมสะสมงาน

สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการกลึงไมประกอบดวยการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ โรงเก็บผลิตภัณฑ,  
แบบบันทึกแบบรายงานผล,  แบบรายงานผล,  แบบบันทึกความปลอดภัย

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




