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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4011 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูกําหนดแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ
ผูดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3  การบํารุงรักษา

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

1

2

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3  การบํารุงรักษา

หนวยน้ี เกี่ยวกับการกําหนดแผนและการดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยการ
วางแผน การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการผลิต เชน การกําหนดระยะเวลาหลอล่ืน,  
หองลับคม,  การเปล่ียนสายทอลมและการเปล่ียนซีลตําแหนงตางๆ  ตามระยะเวลาของการใช

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

มุงเนนและควบคุมการกําหนดแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณใชไดตามมาตรฐาน เชน 
การทํางาน

มุงเนนและครอบคลุมการกําหนดแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณใชไดมาตรฐานการทํางาน
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หนาที่หลัก (Key Function)
401 กําหนดแผนการผลิต บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ

หนวยยอย(Element)
4011.1 กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในสวนของงานผลิต 
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวตามสายการผลิตไวอยางเหมาะสม
ข) หัวขอคุณสมบัติของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไว
ค) จัดจํานวนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณไดมีการปรับปรุง ซอมแซมบันทึกรายละเอียดไว
ง)

ขอบเขต (Range Statement)
แผนงานบํารุงรักษา

1) เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณไดจัดเตรียมเพียงพอเพื่อการผลิต
2) ความตอเน่ืองการบํารุงรักษากับแผนเรงดวนแผนระยะสั้นและระยะยาว
3)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 หนังสือบันทึกขอมูลการใชงาน การบํารุงรักษาแตละวัน
PE 2 ลป. 2 แบบหนังสืองานของแจงยอย
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการกําหนดแผนบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ
KE 2 ลร. 2 สมรรถนะ การใชงาน ของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ
KE 3 ลร. 3 การบันทึกขอมูลสมรรถนะของการใชงานของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ เชน แบบบันทึกการ ใชงาน
3 หลักฐานความรู

     -  หลักการและวิธีการบํารุงรักษาตอการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ
     -  รูปแบบการจดบันทึกขอมูล และการจัดเก็บ
     -  รูปแบบการสัมภาษณและแฟมสะสมงาน

การบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณไดรวบรวมโดยวิธีการ การตรวจสอบ,  การสังเกต, การ
สัมภาษณ

สภาพการประเมิน (Assessors Condition) สถานท่ีปฏิบัติจริง ประกอบดวย เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 
ในการผลิต หองลับคม  แบบบันทึก แบบรายงานผลการใช

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาที่หลัก (Key Function)
401 กําหนดแผนการผลิต บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ

หนวยยอย(Element)
4011.2 ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตามขอกําหนด ของแผนงานผลิต  
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) มีการดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวตามสายการผลิตไวอยางเหมาะสม
ข) กําหนดจํานวนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณไดจัดเตรียมตามขบวนการผลิตท่ีกําหนด
ค) กําหนดตรวจสอบ วิเคราะห ปรับปรุง บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณกําหนดเปนมาตรฐาน 
ง)

ขอบเขต (Range Statement)
1) เคร่ืองจักร เคร่ืองมือท่ีเตรียมเพื่อการผลิต
2) ดําเนิน การบํารุงรักษากับแผนเรงดวน แผนระยะสั้นและระยะยาว
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

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
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานการปฏิบัติงานการบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ เชน แบบบันทึกการดําเนินการ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ

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

สภาพการประเมิน ในการดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ ในสถานที่ ปฏิบัติจริง      
ประกอบดวย เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ ในการผลิต,  แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




