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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
 ผูปฏิบัติการดานการขัดชิ้นไม  
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการขัดชิ้นงานไมใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
2. มุงเนนและครอบคลุมการกระบวนการยอมและฟอกสีไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการ
   บันทึกคุณภาพการผลิต
3.  มุงเนนและครอบคลุมลวดลายและปดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางานและมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
4.  มุงเนนและครอบคลุมเคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางานและมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
5.  มุงเนนและครอบคลุมบุนวม ตามมาตรฐานการทํางานและมีการบันทึกคุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

หนวยน้ี เกี่ยวกับการผลิตสวนตางๆ  ของเฟอรนิเจอรคือการกระดาษทราย การต้ังเคร่ือง ผิวของชิ้นงาน
การยอมและการฟอกสี,  สรางลวดลาย เคลือบผิวและงานบุนวม ไดมาตรฐานการทํางาน
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4027.1 ขัดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก)

ข) ขัดชิ้นงาน ไดเกณฑคุณภาพกําหนด
        รูปลักษณของผิวชิ้นงาน : ความเรียบ ความเนียน ลายเส้ียนไม ตําหนิ
        ขนาดมิติ : เกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนา ความกวาง ความยาว

ค) ระบบกําจัดฝุนอยูในเกณฑและการลําเลียงชิ้นงาน เขาสูสายงานขัดอยางเปนระบบ
ง) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมทําเฟอรนิเจอร,  การะดาษทราย,  ผาหยาบ,  แปรงขนปดเงา

  ไมสัก  ไมยางพารา  ไมนําเขาจากตางประเทศ
2) เคร่ืองขัดกระดาษทราย

   - เคร่ืองขัดกระดาษทราย ระยะสายพาน ลูกกล้ิงหนากวาง (Wide Belt Sander)
   - เคร่ืองขัดกระดาษทราย จาน-สายพาน,  แกนกระบอก
   - เคร่ืองขัดกระดาษทราย (เคร่ืองมือไฟฟา)

3) ขัดดวยมือ

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน / สมุดบันทึกการทํางาน
PE 3 ลป. 3 แบบสอบถาม
PE 4 ลป. 4 ชิ้นงานจริง
PE 5 ลป. 5 เอกสารปญหาผลผลิตซ่ึงผานกระบวนการและการดําเนินการแกไข

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของกระดาษทราย,  ผาทราย และการเลือกใช
KE 2 ลร. 2 เคร่ืองขัดกระดาษทราย ไดมาตรฐานการทํางาน

  -  ชนิดและหนาท่ีของเคร่ืองขัดกระดาษทราย
  -  มาตรฐานการทํางาน :  การอานแบบการทํางาน  การปรับต้ังเคร่ือง
                                    ข้ันตอนกรชิ้นงาน ความปลอดภัย    เกณฑคุณภาพ ผลผลิต

KE 3 ลร. 3 3.  ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
          ชนิดของผิวไม   ความเรียบเนียน ของผิวไม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานขัดชิ้นงาน เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและ แฟมสะสมงาน

เคร่ืองขัดกระดาษทราย ไดปรับต้ังและใชกระดาษทราย ถูกตอง ตามข้ันตอนของการขัด (ท้ังเคร่ืองจักร) การ
ขัดดวยเคร่ืองมือไฟฟา และการขัดดวยมือ

สภาพการประเมิน ใน สถานท่ีปฏิบัติการขัดชิ้นงานประกอบดวย การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ แบบบันทึก,  แบบ
รายงานผลงาน, แบบบันทึกความปลอดภัย

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4027.2 ยอมและฟอกชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เตรียมวัสดุ-อุปกรณ ยอม และฟอกสี
ข) กําหนดสวนผสมของวัสดุ ยอม และฟอกสี ไดเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด
ค) รูปลักษณของผิวชิ้นงานท่ียอมและฟอกสี

   -  สีท่ียอมมีความสม่ําเสมอ และไดเกณฑท่ีกําหนด
   -  การมองเห็นลายเสี้ยนเน้ือไม
   -  ไมท่ีฟอกสีแลว ไดเกณฑท่ีกําหนด

ง) การลําเลียงชิ้นงานยอมและฟอกสี อยางเปนระบบ
จ) อัตราผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมทําเฟอรนิเจอร
2) วัสดุ-อุปกรณ ยอมและฟอกสี
3) เคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักรท่ีใชในการยอมและฟอกสี

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบสอบสัมภาษณ
PE 5 ลป. 5 ชิ้นงานจริง

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุยอมสีและฟอกสี
KE 2 ลร. 2 ข้ันตอนการยอมและฟอกสี ไดมาตรฐานการทํางาน
KE 3 ลร. 3 เทียบสี
KE 4 ลร. 4 สีผิวของชิ้นงาน มีความเรียบ เนียน ไดมาตรฐานท่ีกําหนด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการยอมและฟอกสี
2 หลักฐานการปฏิบัติยอมและฟอกสี
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและแฟมสะสมงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4027.3 สรางลวดลายบนผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เตรียมวัสดุ-อุปกรณ การสรางลวดลายบนชิ้นงาน เชน แผนปดผิว PVC  ฟรอยกระดาษ วีเนียรไมจริง
ข) เคร่ือง แวกคคัม ปดผิว ไดปรับต้ัง ไดถูกตอง
ค) ผิวเรียบ เนียน สม่ําเสมอ ไมมีฟอกอากาศ
ง) เขียนลวดลายแตงขอบบนผิวชิ้นงาน ดวยมือ อยางประณีต
จ) การลําเลียงชิ้นงาน
ฉ) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมจริง,  ไมแผนวิทยาศาสตรตางๆ
2) วัสดุ-อุปกรณ การสรางลวดลาย วัสดุปดผิว
3) เคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักรท่ีใชในการปดผิว และการสรางลวดลาย

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบสอบสัมภาษณ
PE 5 ลป. 5 ชิ้นงานจริง

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณในกาสรางลวดลาย และวัสดุปดผิว
KE 2 ลร. 2 ข้ันตอนการสรางลวดลายและการปดผิวไดมาตรฐานการทํางาน
KE 3 ลร. 3 ผิวชิ้นงาน เรียบ เนียน ไดมาตรฐานท่ีกําหนด
KE 4 ลร. 4 ลวดลายท่ีไดมาจรฐานท่ีกําหนด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการสรางลวดลายและการปดผิว
2 หลักฐานการปฏิบัติงานสรางลวดลายและปดผิว
3 หลักฐานความรู ท่ีตองการ ประเมินจากการสัมภาษณและแฟมสะสมงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4027.4 เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ระบบลม, บูช มานนํา ไดปรับต้ังและใชถูกตองตามข้ันตอนการเคลือบผิว
      (ทาพนสี,  ปมลม,  ตูอบสี,  แปรง ฯลฯ)

ข) กําหนด สวนผสมของวัสดุรองพื้น,  เคลือบผิว
ค) ชิ้นงานท่ีเคลือบไดเกณฑคุณภาพกําหนด

       -  ผิวชิ้นงาน
       -  ความเรียบ, ความเนียน,  ความมันวาว,  ความดาน
       -  ลายเส้ียนไม

ง) ระบบกําจัดละอองสีอยูในเกณฑ และการลําเลียงชิ้นงานอยางเปนระบบ
จ) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ 

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชิ้นสวนไมจริง,  ไมแผนวิทยาศาสตรตางๆ
2) วัสดุ-อุปกรณ การเคลือบ
3) เคร่ืองมือ,  ระบบลม,  ระบบพนสีแบบ สายพานอบสี

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5 ลป. 5 ชิ้นงานจริง

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุรองพื้น,วัสดุ,เคลือบผิวและการเลือกใช
KE 2 ลร. 2 เคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักร,  ระบบลม,  ระบบพนสี,  แบบสายพาน อบสีไดมาตรฐานการทํางาน

  -  ชนิดหนาท่ี ของเคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักร  มาตรฐานการทํางาน
  -  การเทียบสี   การปรับต้ังเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
  -  ข้ันตอนการเคลือบผิว,  ความปลอดภัย
  -  เกณฑคุณภาพ ผลผลิต

KE 3 ลร. 3 ความตองการของผูบริโภค
  -  ผิวของเคร่ืองเรือน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเคลือบผิว
2 หลักฐานการปฏิบัติงานเคลือบผิว
3 หลักฐานความรู ท่ีตองการ 

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย(Element)
4027.5 บุนวมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ไดปรับต้ัง และใชถูกตองตามข้ันตอน การบุนวม
ข) การบุ ไดเกณฑคุณภาพ

  รูปลักษณ   ไดขนาดความหนา,  ความกวาง,  ความยาว,  ความตึง,  การตอของวัสดุบุ
ค) วัสดุ-อุปกรณไดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ง) การตัดฟองนํ้า,  วัสดุบุ,  เย็บ,  ติด,  ปะ,  หุม ไดตามกําหนด
จ) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ทําโครงสรางเคร่ืองเรือนบุนวม
2) วัสดุบุ ตางๆ  ฟองนํ้า,  ฟองยาง,  ใยสังเคราะห,  ผา,  หนัง,  ใยธรรมชาติ ฯลฯ
3) อุปกรณ สปริง,  วัสดุยึดเหน่ียว
4) เคร่ืองมือ,  เคร่ืองมือกล,  จักรเย็บผา
5) อุปกรณเก็บตกแตงงานบุนวม

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบสอบสัมภาษณ
PE 5 ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6 ลป. 6 สภาพพื้นท่ีงาน

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของเคร่ืองมือ,  เคร่ืองมือกล,  และการเลือกใช
KE 2 ลร. 2 คุณสมบัติวัสดุ-อุปกรณ งานบุนวม ชนิดตางๆ
KE 3 ลร. 3 การอานแบบ และข้ันตอนการทํางาน
KE 4 ลร. 4 ความปลอดภัย
KE 5 ลร. 5 เกณฑ คุณภาพ ผลผลิต
KE 6 ลร. 6 เทคนิคการเพื่อวัสดุผา,  เทคนิคการวางลายของวัสดุผา (ลาย)

แนวทางการประเมินสําหรบัผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการบุนวม ประกอบดวยใช เคร่ืองมือ  เคร่ืองกล  

แบบบันทึกแบบรายงานผล  แบบบันทึกความปลอดภัย
2 หลักฐานการปฏิบัติงานบุนวม เชน แฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินการสัมภาษณและแฟมสะสมงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




