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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4031 บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูปฏิบัติการดานการออกแบบ การวางบรรจุผลิตภัณฑ
ผูปฏิบัติการดาน การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ผูปฏิบัติการดานการขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 การบรรจุผลิตภัณฑ

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 การบรรจุผลิตภัณฑ

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

   หนวยน้ี เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงตู
คอนเทนเนอร การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต และการขนถายวัสดุตามกระบวนการอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร

1.  มุงเนนและควบคุมการจัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ ใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ 
2.  มุงเนนและครอบคลุมการจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอรใหไดมาตรฐานคุณภาพ
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หนาที่หลัก (Key Function)
403 บรรจุผลิตภัณฑ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element)
4031.1 จัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) กําหนดรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)
ข) แยกแบบชิ้นสวนเฟอรนิเจอรตามขนาดสัดสวนมาตรฐาน
ค) กําหนดขนาด รูปแบบและวิธีบรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอร
จ) กําหนดมาตรฐานคุณภาพชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม กอนบรรจุลงหีบหอดวยระบบงานผลิต

ขอบเขต (Range Statement)
1)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ
PE 2 ลป. 2 หีบหอผลิตภัณฑท่ีออกแบบตามรูปแบบชิ้นสวน
PE 3 ลป. 3 หีบหอผลิตภัณฑท่ีสมบูรณกอนจัดสง
PE 4 ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5 ลป. 5 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 รูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ
KE 2 ลร. 2 การวางระบบการตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุชิ้นสวน
KE 3 ลร. 3 การออกแบบ กําหนดขนาด และวิธีการบรรจุหีบหอชิ้นสวน
KE 4 ลร. 4 การวางวางผังโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภัณฑ

   การอานแบบ แยกชิ้นและจัดชิ้นสวนตางๆ
   การกําหนดระบบงานผลิตในการบรรจุหีบหอ ชิ้นสวน
   การควบคุมคุณภาพ การบรรจุหีบหอ
   เกณฑคุณภาพการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 การวางผังโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภัณฑดวยแบบบันทึกแบบรายงานผล,  และแบบ

บันทึกความปลอดภัย
2

3 หลักฐานรูปแบบหีบหอการบรรจุผลิตภัณฑท่ีสมบูรณกอนจัดสง
4 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจากการสัมภาษณ แบบบันทึกแบบรายงานผลและแฟมสะสมงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)

การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมดวยระบบมาตรฐานตามขนาดและรูปแบบกอนเปน
ผลิตภัณฑ

หลักฐานรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพและผานกรรมวิธีการบรรจุหีบหอหรือ
ชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จแลว



47

หนาที่หลัก (Key Function)
403 บรรจุผลิตภัณฑ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element)
4031.2 จัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) กําหนดรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)
ข) การวางผังโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภัณฑ (Product Layout) 
ค) การวางระบบงานผลิตโดยการใชเคร่ืองจักรทุนแรง ในการจัดเรียงหีบหอ
ง) การวางรูปแบบการจัดวาง ตามขนาดหีบหอ เพื่อจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรลงตูคอนเทนเนอร 

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในสายการผลิตท่ีตองดําเนินการ บํารุงรักษา
PE 2 ลป. 2 รายงานการดําเนินการ บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ
PE 3 ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการ
PE 4 ลป. 4

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

KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีดําเนินการบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ
KE 2 ลร. 2 การบันทึกขอมูล การดําเนินการบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ
KE 3 ลร. 3 การดําเนินการจัดเตรียมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณกอนใชในการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน ในการดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ ในสถานที่ปฏิบัติจริง

ประกอบดวย เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ ในการผลิต,  แบบบันทึก และรายงานการดําเนินการ
2 หลักฐานการปฏิบัติงานการบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ เชน แบบบันทึกการดําเนินการ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ

   -  หลักการและวิธีการดําเนินการ
   -  รูปแบบของการดําเนินการ
   -  การจดบันทึกขอมูล,  การจัดเก็บ,  การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




