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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4021 เตรียมวัตถุดิบ

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูปฏิบัติการแปรรูปไม
ผูปฏิบัติการตกแตง ปดผิวไม แผนเรียบ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ2  การควบคุมการใชเคร่ืองจักร

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :
1 มุงเนนการแปรรูปไม ใหไดตามมาตรฐานการทํางาน และมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
2 มุงเนนการตกแตง,  ปดผิวไมแผนเรียบ ใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการบันทึก คุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : 

หนวยยอย(Element) 2 : 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยน้ีเปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ2, TVQ3   เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

            หนวยน้ี เกี่ยวกับการแปรรูปไม,  ตกแตงปดผิวไมแผนเรียบ เชน  แปรรูปไมเปน ทอน,  แผน,  
แผนไมบาง (วีเนียร),  ไมอัด,  ไมแผนปารติเกิล, ไมเอ็ม ดี เอฟ และการตกแตงปดผิวดวยวัสดุตางๆ  เชน เม
ลามีน,  ลามิเนท,  PVC,  กระดาษ,  ฟรอยด
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 เตรียมวัตถุดิบ

หนวยยอย(Element)
4021.1 แปรรูปไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) คัดเลือกทอนซุง ท่ีจะนํามาแปรรูปไม เปนทอน,  แผน,  แผนไมบาง(วีเนียร)
ข) ปรับต้ังเคร่ืองจักร ท่ีใชในการแปรรูปไม
ค) จํานวนไมและขนาดหนาไมท่ีไดจากการแปรรูปไม
ง) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
แผนงานบํารุงรักษา

1) ทอนไมซุงท่ีใชทําเฟอรนิเจอร
2) เคร่ืองเล่ือย ท่ีใชในการแปรรูปไม
3) การปอก,  การฝาน แผนไมบาง (วีเนียร)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีไดหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 สมุดบันทึก

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของทอนไมซุง และการคัดเลือกซุง
KE 2 ลร. 2 ชนิดหนาท่ีของเคร่ืองเล่ือย แปรรูปไม,  การปอก,  การฝาน,  แผนไมบาง(วีเนียร)
KE 3 ลร. 3 มาตรฐานการทํางาน

 - การปรับต้ังเคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักร
 - ข้ันตอนการแปรรูปไม
 - ความปลอดภัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเล่ือยแปรรูปไม ประกอบดวยการใชเคร่ืองเล่ือย,  แบบรายงานผล 
2 หลักฐานการปฏิบัติงานการเล่ือยแปรรูปไม  เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ และ แฟมสะสมงาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 เตรียมวัตถุดิบ

หนวยยอย(Element)
4021.2 ตกแตงไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ปรับต้ังเคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักร,  ใชในการตกแตง,ปดผิวไมแผนเรียบ
ข) วัสดุไมแผนเรียบ ตกแตง ปดผิว ไดเกณฑคุณภาพกําหนด

    รูปลักษณของงานตกแตง,ปดผิวไมแผนเรียบ
      - ความเรียบ,  รอยตอ,  ตําหนิ
    ขนาดมิติ

      -  เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา ความกวาง ความยาว
ค) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ไมแผนเรียบ (ไมวิทยาศาสตร) ท่ีใชผลิตเฟอรนิเจอร เชน ไมอัด,  ปารติเกิล,  เอ็ม ดี เอฟ
2) วัสดุแผนปดผิว เมลามีน,  ฟรอยด,  กระดาษ,  PVC,  แผนไมบาง (วีเนียรไมจริง)
3) กาวหรือวัสดุยึดเหนียว
4) เคร่ืองอัดผิวหนาวัสดุแผนเรียบ,  เคร่ืองแวกคคัม

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตท่ีหนาไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 สมุดบันทึก

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

KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุปดผิวไมแผนเรียบ,  วัสดุไมวิทยาศาสตร (ไมแผนเรียบ)
KE 2 ลร. 2 ชนิดหนาท่ีหลักการทํางานของเคร่ืองอัดปดผิวหนาวัสดุแผนเรียบ,  เคร่ืองแวกคคัม
KE 3 ลร. 3 ชนิดของกาวท่ีใช
KE 4 ลร. 4 มาตรฐานการทํางาน

  - การปรับต้ังเคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร
  - ข้ันตอนการปดผิวไมแผนเรียบ
  - ความปลอดภัย

KE 5 ลร. 5 ขัด ตกแตง ผิวไมแผนเรียบ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการตกแตงผิวไมแผนเรียบ ดวยเคร่ืองมือ,  เคร่ืองจักร
2 หลักฐานการปฏิบัติงานการตกแตงผิวไมแผนเรียบ เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงท่ีสําเร็จ
3 หลักฐานความรูท่ีตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ และ แฟมสะสมงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




