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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4026 ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูปฏิบัติการ การประกอบคราวโครง
ผูปฏิบัติการ การชิ้นสวนงาน
ผูควบคุมการประกอบคราวโครงและชิ้นสวนงาน
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ1 และ TVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
1 มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการประกอบคราวโครงใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึก

คุณภาพการผลิต
2 มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางานและมีการบันทึก

คุณภาพการผลิต
หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ1,  TVQ3 การผลิตเคร่ืองเรือน

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            หนวยน้ี เกี่ยวกับประกอบงานไมในสายการผลิต คือการประกอบคราวโครงโดยการทําไมแปรรูปชนิด
ตางๆ  และแผนไมเรียบมาซอยใหไดขนาดตามตองการมาทําเปนเฟรมตามแบบกําหนด เปนการประกอบคราว
โครงและปดขอบวัสดุชนิดตางๆ  สวนการประกอบสวนชิ้นงานโดยการประกอบเปนรวมชิ้นสวนตางๆ  ของ
เฟอรนิเจอรแบบเปน Part และแบบถาวร
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4026 ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4026.1 ประกอบคราวโครงตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ประกอบคราวโครงไมในสายการผลิต ไดถูกตองตามแบบงานและในเวลาที่กําหนด
ข) ชิ้นงานท่ีประกอบคราวโครงไมในสายการผลิตเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดรูปรางชิ้นงานท่ีประกอบคราวโครง 

  -  ระยะตําแหนงวางไมโครงคราว  ขนาด กวาง-ยาว  ชนิดของวัสดุปดขอบ
  ขนาดมิติ : เกณฑความคลาดเคล่ือนของความกวาง ความยาว ความหนา

ค) อัตราการผลิตอยูในเกณฑท่ีกําหนด
  -  อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมทําคราวโครง

  ไมตะแบก  ไมสยา  ไมยางพารา   ไมสัก  ไมปลอคบอรด   ไมปารติเกิล  ไมเอ็ม ดี เอฟ
2) วัสดุปดขอบ

  ไมบาง   วีเนียร (แผนไมบาง)  ฟรอยล   กระดาษ   มีลามีน
3) เคร่ืองประกอบคราวโรงไม 

  - เคร่ืองมือถวงไม Land Tools เชน แมแรง แคมป
  - เคร่ืองมือไฟฟา Potable Power Tools เชนปนยิงลวด,ปมลม
  - เคร่ืองจักรงานไม   Wood work-in    เคร่ืองเพราะไมแบบ ไฮโดรลิก 
  - เคร่ืองเพราะโครง แบบนิวแมติกส    เคร่ืองปดขอบ   เคร่ืองข้ึนรูปอัตโนมัติ N.C ROUTER 

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟา และเคร่ืองมือชางไมท่ีใชในการประกอบคราวโครงเตรียมไวตาม

สายการผลิตอยางเหมาะสม 
PE 2 ลป. 2 รายงาน กรรมวิธีการประกอบคราวโครงและการปดขอบ
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการ,  วิธีการ และวิธีการวิเคราะห การประกอบคราวโครง
KE 2 ลร. 2 เทคนิคการประกอบคราวโครง
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟา เคร่ืองมือชางไม
KE 4 ลร. 4 เทคนิคการปดขอบ
KE 5 ลร. 5 การใชเทคโนโลยีการประกอบคราวโครงตามแผนการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบคราวโครงและปดขอบแบบตางๆ  เชน แบบบันทึกการดําเนินการ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ 

  - หลักการวิธีการการดําเนินการ  การจดบันทึกขอมูล,  การจัดแฟมขอมูล,  และแฟมสะสมงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)

สภาพการประเมิน ในการดําเนินการประกอบคราวโครงประกอบดวยโครงประกอบดวยเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
ไฟฟา เคร่ืองมือชางไม การปดขอบงานแบบตางๆ
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4026 ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4026.2 ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานกําหนด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ประกอบรวมชิ้นสวนตางๆ  ของเคร่ืองเรือนไดถูกตองตามแบบงานและในเวลาที่กําหนด
ข) ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองเรือนมีการประกอบรวมไดเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด

    รูปแบบของการประกอบชิ้นงานไมตามสายการผลิต :  ประกอบชิ้นสวนของเคร่ืองเรือนแบบยึดตาย
      ประกอบชิ้นสวนของเคร่ืองเรือนแบบถอดประกอบ  ชนิดของวัสดุปดขอบ
    ขนาดมิติ : เกณฑความคลาดเคล่ือนของกวาง  ความยาว ความหนา

ค) อัตราการประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิตอยูในเกณฑท่ีกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
เคร่ืองมือท่ีไสไมใหเรียบ

1) ไมและแผนเรือนประกอบเปนชิ้นงานไมในสายการผลิต
  ไมสัก  ไมกระยาเลย  ไมยางพารา  ไมยูคาลิปตัส  ไมอัด  ไมปารติเกิล  ไม เอ็ม ดี เอฟ

2) วัสดุปดขอบ
  ไมบาง  วีเนียร (แผนไมบาง)   ฟรอยล   กระดาษ  มีลามีน

3) เคร่ืองมือการประกอบชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองเรือน
   - เคร่ืองมือชางไม(Hand Tools) เชน แมแรง แคมป
   - เคร่ืองมือไฟฟา (Portable Power Tools) เชนสวานไฟฟา ไขควงไฟฟา
   - เคร่ืองจักรกลไม (Machine Wood working)  แมแรงแบบไฮโดรลิก

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟาและเคร่ืองมือชางไม ประกอบสวนชิ้นงาน เตรียมไวตามสายงาน 

การผลิตอยางเหมาะสม
PE 2 ลป. 2 รายงานกรรมวิธีการประกอบสวนชิ้นงานและการปดขอบ
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการ,  วิธีการและวิธีการวิเคราะหการประกอบสวนชิ้นงาน
KE 2 ลร. 2 เทคนิคการประกอบสวนชิ้นงาน
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือไฟฟา เคร่ืองมือชางไม
KE 4 ลร. 4 เทคนิคการปดขอบ
KE 5 ลร. 5 การใชเทคโนโลยีการประกอบสวนชิ้นงาน ตามแผนการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบสวนชิ้นงานและปดขอบแบบตางๆ เชน แบบบันทึกการดําเนินการ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ

   - หลักการ,  วิธีการ การดําเนินการ
   - การจดบันทึกขอมูล,  การจัดเก็บขอมูล,  และแฟมสะสมงาน

สภาพการประเมนิในการดําเนินการประกอบสวนชิ้นงานประกอบดวยเคร่ืองจักร,เคร่ืองมือไฟฟา,  เคร่ืองมือ
ชางไม,  การปดขอบงานแบบตางๆ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




