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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนากําลังงานระดับ
ตนและระดับกลางใหตรงตามความตองการของภาคประกอบการเพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาและบริการของประเทศ สวนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนคือหลักสูตรซึ่งปจจุบัน
การพัฒนาหลักสูตรของการอาชีวศึกษาจะเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตองพัฒนามาจาก มาตรฐาน
สมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ สอศ. จึงรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํากําลังงานไปใช
ทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนํามาใชเปนฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการแตละประเภท
สํ า หรั บ ร า งมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ นี้ เ ป น ผลที่ ไ ด จ ากโครงการ การประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นามาตรฐานอาชี พ ใน 13 กลุ ม วิ ส าหกิ จ เป า หมาย ซึ่ ง แต ล ะกลุ ม วิ ส าหกิ จ ได เ ชิ ญ
คณะกรรมการจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผูแทนสมาคมอาชีพ
ร ว มกั น พั ฒ นาจั ด ทํ า เป น ต น ร า งมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ นํ า ไปให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
ตรวจสอบความตรง ความถูก ตองพรอมทั้งใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามลั กษณะการ
ปฏิบัติงานจริงของแตละอาชีพ ซึ่งเอกสารนี้ประกอบดวยแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของกลุม
วิสาหกิจที่ดําเนินการโดยแสดงถึงความมุงหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่
หลัก (Key Function) หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) สมรรถนะยอย (Element of Competence)
ตารางจําแนกอาชีพและระดับ ซึ่งแสดงหนวยยอยที่ตองรับผิดชอบของแตละระดับ แบบขอสรุปอาชีพ
ของแตละอาชีพ และรายละเอียดของหนวยยอย ซึ่งประกอบดวย เกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐาน
ดานการปฏิบัติ ดานความรูและแนวทางการประเมิน
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้จะเปนแนวทางและ
จุดเริ่มตนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังงานของประเทศไดรวมกันพัฒนามาตรฐาน
อาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของประเทศไทยให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากลต อ ไปและขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการทุกภาคสวนที่ไดรวมกันระดมสมองพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ธันวาคม 2551

สารบัญ
หนา
คํานํา
คําชี้แจง
กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ............................................................................ 1
แผนผังแสดงหนาที่ ของกลุม วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา ............................................................. 8
แผนผังแสดงหนาที่ ของกลุม ชางเชื่อมโลหะและชางประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม ..................... 26
ตารางจําแนกอาชีพและระดับของอาชีพชางเชื่อมโลหะ ............................................................... 30
ตารางจําแนกอาชีพและระดับของอาชีพชางประกอบผลิตภัณฑงานเชือ่ ม ................................... 33
ขอสรุปอาชีพ เชื่อมโลหะ ............................................................................................................. 35
วิเคราะหสมรรถนะยอย/ขอกําหนดมอดูล เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ (403) ..... 51
ขอสรุปหนวยสมรรถนะ เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ (403) ............................... 90
วิเคราะหสมรรถนะยอย/ขอกําหนดมอดูล ผลิตผลิตภัณฑโลหะ (501) ....................................... 98
ขอสรุปหนวยสมรรถนะ ผลิตผลิตภัณฑโลหะ (501) ................................................................. 133
ภาคผนวก

1

กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการทีจ่ ะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ
ซึ่งขอกําหนดสําคัญของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือจะตองนําสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตร
จึงทําใหจําเปนที่ตองมีการพัฒนาคุณวุฒวิ ิชาชีพไทยขึน้ เพื่อเปนตัวกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพ
ตางๆ ขึ้นสําหรับนํามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป สําหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใช
วิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) โดยเชิญผูเ ชี่ยวชาญในอาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุม
อาชีพและครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมารวมกันดําเนินการ
ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรู
ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรู ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนน เพือ่ ใหเกิดผลลัพธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงวาทําได
บนฐานความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธหรือ
ผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “ทําไดและไดผล” หรือ “ทําไดผล” ซึ่งสามารถ
วัด ประเมินและกําหนดใหเปนมาตรฐานได เรียกวา มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence)
ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้
1. มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึงขอกําหนดหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เปนการปฏิบัติและเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนั้นคลายกับ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางน (Standard of Work)
2. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ
2.1 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถทําได ไมใชความมากนอย
ของความรูหรือระยะเวลายาวนานของการเคยทํางาน
2.2 มาตรฐานดานผลงาน เปนความเกีย่ วของกับผลลัพธของการปฏิบัตงิ าน (ผลผลิต
ผลงาน) มากกวาปจจัยปอนที่ตองการเพื่อทําใหบรรลุ หรือมาตรฐานดานผลงานก็คือ
สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับคุณภาพ
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3 ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ
3.1 เปนขอความทีร่ ะบุถึงสิ่งซึ่งใครๆ ควรสามารถทําได (Statements of what someone
should be able to do)
3.2 ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน (Statements of how you would judge this)
3.3 ขอความที่ระบุวา เมื่อไรและที่ไหนทีจ่ ะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ (Statements
of when and where you when expected them to demonstrated there ability)
3.4 ขอความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นมีความ
คงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of evidence you
would need to ensure that their performance is consistent and can be sustained)
กรอบคุณวุฒิวชิ าชีพ (Vocational Qualifications Framework)
ที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของ
เปนขอกําหนดระดับนโยบายหรือระดับชาติ
ผูปฏิบัติงานที่ตองมีในแตละคุณวุฒิ ซึ่งคุณวุฒวิ ิชาชีพของแตละอาชีพจะออกใหเพื่อรับรองวาผูที่ผานการ
ประเมินตามกรอบคุณวุฒิอาชีพนั้นมีความรูความสามารถ
ตามขอกําหนดของกรอบคุณวุฒใิ นระดับ
เดียวกันทัว่ ทั้งประเทศหรือทัว่ ทั้งภูมภิ าคที่ใชกรอบคุณวุฒนิ ี้ สําหรับกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพในประเทศไทย
ในขณะนี้มีผลการวิจยั ของนักศึกษาปริญญาเอกทดลองจัดทําไวโดยแบงเปน 7 ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications, TVQ)
เปนระบบการรับรองความรูความสามารถ โดยออกใหเปนคุณวุฒแิ กผูประกอบอาชีพที่ผานการ
ประเมินหนวยสมรรถนะไดจํานวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งแนวคิดของการกําหนด
ระดับคุณวุฒวิ ชิ าชีพจะกําหนดใหระดับเริ่มตนเปนงานที่งาย ปฏิบัติตามคําสั่ง ไมซับซอน ขอบเขตงานไม
กวาง ความรับผิดชอบต่ํา สวนระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นก็จะเปนงานที่มีความซับซอนมากขึ้น ขอบเขต
งานกวางขึน้ ความรับผิดชอบสูงขึ้น จาการศึกษาวิจยั ระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศสและอื่นๆ จึงไดกําหนดเปนรางกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพสําหรับประเทศไทยเปน 7 ระดับดังตอไปนี้
VQ
VQ
VQ
VQ
VQ
VQ
VQ

7
6
5
4
3
2
1

ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูชํานัญพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับกลาง
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับตน
ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนางาน, นักเทคนิค
ผูชํานัญงาน, หัวหนางาน
ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง
ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน
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มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)
เปนการกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะ รวมทั้งความรูและความเขาใจที่คาดหวังวาบุคลากรจะ
บรรลุสําหรับอาชีพหนึ่ง มาตรฐานอาชีพนี้ใชเปนฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อใหไดคุณวุฒิวิชาชีพ
(Vocational Qualifications - VQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุมอาชีพเฉพาะนั้นๆ (บางครั้งเรียกมาตรฐาน
สมรรถนะ)
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications; GVQ)
คุณวุฒกิ ารศึกษาวิชาชีพ
เปนกรอบสมรรถนะและมาตรฐานสําหรับผูผานการเรียนหรือการ
ฝกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Education/Training) โดยใชสถาบันการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนฐาน (Institution-based/School-based/College-based) ทั้งนี้สมรรถนะ ดังกลาวตองมีครบ 3
องคประกอบ คือ ทักษะในการทํางานใหบรรลุ, ความรูความเขาใจงานที่ทํา, และกิจนิสัยหรือเจตคติในการ
ทํางานซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคประกอบทั้งสามนี้จะตองบูรณาการเขาดวยกันอยาง
แนบแนนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีสมรรถนะ องคประกอบที่กลาวนี้ก็คือพิสยั การเรียนรู 3 พิสัย
ตามลําดับ ไดแก ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ จิตพิสัย
(Affective Domain) นั่นเอง
กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ในชวงระยะเวลาของการเรียนรูและฝกฝนทักษะในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ยอมทําให
ผูเรียนมีสมรรถนะ
หรือความสามารถเพิ่มขึ้นเปนระดับขั้นและเกิดความแตกตางของสมรรถนะอยาง
มีนัยสําคัญ
จึงสามารถเขียนนิยามของแตละระดับ
หรือกําหนดเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmark) ของแตละระดับไดดังตอไปนี้
1) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (GVQS)
GVQS (เมื่อสําเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 30 – 225 ชั่วโมง)
นิยามของคุณวุฒิ GVQS
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได โดยใช
ทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ อาจตองมีความเปนอิสระในการทํางาน และหรือการรวมงาน
กับผูอื่น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนหลักสูตรเบ็ดเสร็จในตัวที่มุงหวังใหผูเขารับการเรียนการฝกอบรมสามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดทันทีเมื่อสําเร็จหลักสูตร เริ่มจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝก ฝนจาก
ทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะเฉพาะที่ยากและซับซอนขึ้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของหลักสูตรผูเรียนก็จะ
มีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพตามที่ตนเองไดเลือกไว และถาผานการ
ประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQS โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวย/ผูปฏิบัติงานมีฝมือเฉพาะทาง
(Operatives) หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปนตน
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2) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวช. (GVQ1 – 3)
GVQ1 (เมื่อไดเรียนประมาณ 1 ปการศึกษาแรกของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ1
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํ หนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได
โดยใชทกั ษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทักษะที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานและการมี
สวนรวมในคณะทํางาน
เปนปแรกทีเ่ ริ่มเขาเรียนจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูท ักษะที่
มีความหลากหลายจากรายวิชาหลักๆ ในหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และอาจมีบางรายวิชาจาก
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปแรกผูเรียนก็พอจะทําอะไรได และถา
ผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ1 โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยงานทั่วไป ชางฝกหัดหรือ
พนักงานฝกหัด เปนตน
GVQ2 (เมื่อไดเรียนประมาณ 2 ปการศึกษาของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ2
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํ หนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ ที่กําหนด รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
สวนตัวหรือความเปนอิสระและ/หรือมีการรวมงานกับผูอ ื่นโดยเปนสมาชิกกลุม
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานที่เริ่มเปนอาชีพทั่วๆไป
ในสาขาวิชาจากรายวิชาหลักในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา (หมวด 2.2) และอาจมีบางรายวิชาจากหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และหมวดวิชาสาขา
งาน (หมวด 2.3) ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปที่ 2 ผูเรียนก็จะสามารถทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน เริ่มตนมี
ทักษะเฉพาะในงานอาชีพ และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ2 โดยจะสามารถทําหนาที่เปน
ผูชวยผูประกอบอาชีพระดับฝมือ ผูชวยชางฝมือ พนักงานหรือเจาหนาที่ทั่วไป เปนตน
GVQ3 (เมื่อไดเรียนครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ3
สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกัน สวนใหญเปนงาน
ประจําที่รูวิธีการและวิธีดําเนินการลวงหนา สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบ ริบทใหมๆ
สามารถใหคําแนะนําและแกปญหาเฉพาะดาน อาจตองรับผิดชอบตอผูอื่นรวมทั้งมีสวนรวมและ
หรือมีการประสานงานกลุมหรือหมูคณะ
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานในสาขางานตามที่ตนเองตั้งมั่นไว เปนงานที่ยากซับซอนและตองใชฝมือ
หรือทักษะเฉพาะที่ไดจากรายวิชาในหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการเพื่อใหเกิด
ทักษะการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการเพื่อใหเกิดประสบการณในโลกอาชีพจริง เมื่อ
สิ้นสุดปสุดทายนี้ ผูเรียนก็จะมีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพระดับฝมือตาม
สาขางานที่ตนเองไดเลือกเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ3 และเมื่อครบถวนตาม

5

เกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผู
ประกอบอาชีพระดับฝมือ ชางฝมือ ผูชวยนักเทคนิค/ชางเทคนิค เปนตน
3) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวส. (GVQ4 – 5)
GVQ4 (เมื่อไดศึกษาประมาณ 1 ปการศึกษา)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ4
บางงานมีความ
สามารถปฏิบัติงานโดยประยุกตทักษะที่มขี อบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย
ซับซอนและไมเปนงานประจําสามารถแนะนําผูอื่น มีสวนรวมการจัดการและการแกปญหา และ
มีความรับผิดชอบตอผูอื่นและหมูคณะ
เปนปแรกทีเ่ ริ่มเขาศึกษาในระดับเทคนิคซึ่งผูเขาศึกษาเปนผูมีฝมือหรือทักษะอยูแลว ดังนั้น การศึกษาใน
ระดับนี้จึงเริ่มตนการเรียนรูเรื่องการจัดการ การแกปญหาและตัดสินใจ การแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประยุกตใชความรูใ นระดับเทคนิคที่ไดจากรายวิชาหลักๆ ของหมวด
วิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และจากหมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) เมื่อสิ้นสุดปแรกนี้ ผูเรียนก็มี
ความสามารถในการจัดการในระดับขั้นตน และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ4 โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูชวยชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ เปนหัวหนางาน/กลุมงาน เปนตน
GVQ5 (เมื่อไดศึกษาครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 2 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ5
สามารถประยุกตความรูและทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม มี
สวนรวมพัฒนาวิธีการริเริ่มสิ่งใหมๆ มีความรับผิดชอบตนเองและเปนอิสระในการปฏิบัติงานที่
ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น อาจมีสวนรวมที่เกีย่ วกับการวางแผน การประเมินผล และการ
ประสานงาน
เปนปสุดทายของการศึกษาระดับเทคนิคที่ผูเขาศึกษาจะไดสั่งสมความรูและทักษะเรื่องการจัดการ การ
แกปญหาและตัดสินใจงานที่มีความซับซอนและมักไมใชงานประจํา อีกทั้งแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง โดยประยุกตใชความรูและทักษะในระดับเทคนิคตามบริบทของอาชีพที่ไดจาก
รายวิชาหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการที่ทําใหเกิดทักษะการจัดการทรัพยากร
รวมทั้งการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการที่ทําใหเกิดทักษะและประสบการณในโลก
อาชีพจริง เมื่อสิ้นสุดปสุดทายนีก้ ็จะมีความสามารถเพียงพอในขั้นเริ่มตนของการประกอบอาชีพระดับ
เทคนิคตามสาขางานที่ตนเองไดกําหนดเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ5 และเมื่อ
ครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดยสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระหรือทําหนาที่ในหนวยงาน เชน ชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ หัวหนางาน/กลุม
งาน ผูชวยนักเทคโนโลยี/วิศวกร/ผูประกอบวิชาชีพ เปนตน
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การกําหนดมาตรฐานโดยการวิเคราะหหนาที่
วิธีการที่ใชในการหาที่มาของมาตรฐานวิชาชีพมีหลายวิธีที่นิยมและแพรหลายไดแก การวิเคราะห
งาน (Job Analysis) การวิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis) สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงการหาที่มาของ
มาตรฐานอาชีพโดยการใชวธิ ี การวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการ
จางงาน (Department of Employment) เพื่อใหมนั่ ใจวามาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นโดยองคกรที่
รับผิดชอบนั้นสามารถเปรียบเทียบไดดวยรูปแบบ (Format) และฐานผลลัพธที่คงเสนคงวา (Consistently
outcome based) การวิเคราะหหนาทีเ่ ปนเครื่องมือในการตั้งคําถามและการมุงไปที่จุดสนใจมากกวาจะเปน
วิธีการ
ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคณะทํางานที่เขาใจปรัชญาสมรรถนะและ
ความสามารถของผูดําเนินการประจํากลุม (Facilitator) ที่จะควบคุมการใหขอมูลของกลุมคณะทํางาน
ในขณะดําเนินการ
การวิเคราะหหนาที่เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้นของหนาที่
โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหหา
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพที่ระบุมาใหโดยใชเทคนิคการระดมสมองภายใตการ
ดําเนินงานของผูดําเนินการประจํากลุม จากนั้นใชเทคนิคเดิมวิเคราะหความมุง หมายหลักแยกยอยเปน
บทบาทหลัก (Key Roles) แลววิเคราะหบทบาทหลักแตละบทบาทแยกยอยเปน หนาที่หลัก (Key
Functions) จากนั้นวิเคราะหหนาทีห่ ลักแตละหนาที่แยกยอยเปน หนวยสมรรถนะ (Units of
Competence) จากนัน้ จะวิเคราะหหาหนวยยอยสุดทายของแผนผังแสดงหนาที่คือ หนวยยอย (Elements
of Competence)
สําหรับหนวยยอยนัน้ จะมีองคประกอบสนับสนุน 4 หัวขอหลักคือ
1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
2. ขอบเขตหรือขอกําหนดขอบเขต (Range Statement)
3. หลักฐานทีต่ องการ (Evidence requirement) ประกอบดวยหลักฐานดานการปฏิบตั ิและ
หลักฐานดานความรู
4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)
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แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
การวิเคราะหหนาที่นนั้ จะแสดงผลลัพธของการวิเคราะหโดยใชแผนผังแสดงหนาที่หรือบางที
เรียกสั้นๆ วา ผังหนาที่ แผนผังนี้มีโครงสรางเปนแผนภาพตนไม (Tree diagram) ซึ่งจะแยกแขนงออกเปน
อันดับ (order) หรือเปนระดับชั้น (Tier) 5 ชั้น ดังนี้
ความมุงหมายหลัก
Key Purpose

บทบาทหลัก
Key Roles

ความมุงหมายหลัก

10 บทบาทหลัก

หนาที่หลัก
Key Function
101 หนาที่หลัก

หนวยสมรรถนะ
Units of Competence
1011 หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย
Elements of
1011.1 หนวยยอย
1011.2 หนวยยอย

1012 หนวยสมรรถนะ

1012.1 หนวยยอย
1012.2 หนวยยอย

102 หนาที่หลัก

1021 หนวยสมรรถนะ

1021.1 หนวยยอย
1021.2 หนวยยอย

1022 หนวยสมรรถนะ

1022.1 หนวยยอย
1022.2 หนวยยอย

20 บทบาทหลัก

201 หนาที่หลัก

2011 หนวยสมรรถนะ

2011.1 หนวยยอย
2011.2 หนวยยอย

แผนผังแสดงหนาที่
กลุมวิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา

103 ผลิตเหล็กกลา

102 ถลุงเหล็ก

101 บริหารงานผลิต

(Key Functions)

(Key Roles)

10 ผลิตเหล็กและเหล็กกลา

หนาที่หลัก

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ผลิตเหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเหล็ก
เหล็กกลา

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

1022.1 ทําสินแรเปนเม็ด (Pellet)
1022.2 ทําซินเตอร (sinter) สินแรเปนกอน
1022.3 อบถานโคก (Coking)
1023.1 ปอนวัสดุปอนเตาและเชื้อเพลิง
1023.2 ควบคุมกระบวนการถลุง

1022 เตรียมวัสดุขั้นตน

1033.1 ทําแทงหลอ (Ingot)
1033.2 แปรรูปเหล็กกลาขั้นตน

1033 ขึ้นรูปเหล็ก

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

1031.1 ควบคุมวัตถุปอนเตา
1031.2 ควบคุมการผลิต
1032.1 ควบคุมวัตถุปอนเตา
1032.2 ควบคุมการผลิต

1031 ผลิตดวยเตาออกซิเจน
1032 ผลิตดวยเตา Lader

1024.1 แยกกางถลุงกอนเทน้ําโลหะใสรถ
1024.2 ควบคุมการเลือ่ นที่ของรถขนถาย

1024 ขจัดสารมลทินขณะขนสงน้ําเหล็ก

1023 ควบคุมเตาถลุงสินแร

1021.1 ตรวจสอบวัตถุดิบ
1021.2 ลําเลียงบวัตถุดิบ

1014.1 ระบบคลังสินคา
1014.2 สงมอบ / เบิกจายวัสดุ

(Elements of Competence)

หนวยยอย

1021 ควบคุมวัตถุดิบ

1013 ควบคุม ดําเนินงานผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา
1014 จัดการงานพัสดุโรงงาน

และเหล็กกลา

1011 บริหาร จัดการโรงงานผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา
1012 จัดการงานดานวิศวกรรมการผลิตเหล็ก

(Units of Competence)

หนวยสมรรถนะ

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Area)
กลุมสาขาเหล็กและเหล็กกลา
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(Key Roles)

106 ซอมบํารุงเครื่องกลผลิตเหล็ก

105 ซอมบํารุงระบบไฟฟาในโรงงาน

104 ผลิตแผนเหล็กรีด

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

1051.1
1051.2
1051.3
1051.4
1051.5
1052.1
1052.2
1052.3
1052.4
1052.5
1061.1
1061.2
1061.3
1061.4
1061.5

1051 ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล

1052 ซอมบํารุงเครื่องจักรกลไฟฟา

1061 ตรวจสอบสภาพของเครื่องกลผลิต

1043 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ตรวจสภาพและปรับแตงการทํางานอุปกรณไฮดรอลิกส
ตรวจปรับแตงการทํางานอุปกรณหลอลื่น
ตรวจสอบสภาพปรับแตงการทํางานของอุปกรณนิวเมติกส
ตรวจสอบสภาพการสึกหรอและหลวม คลอนของชิ้นสวนเครื่องจักร
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

วางแผนการซอมเครื่องจักรกลไฟฟา
ซอมบํารุงสถานีจายกําลังไฟฟายอย
ซอมระบบควบคุมความเร็วมอเตอร
ซอมมอเตอร AC / DC
ซอมระบบควบคุมอัตโนมัติ

วางแผนการซอมบํารุง
ตรวจสอบหนวยจายกําลังยอย
ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วมอเตอร
ตรวจสอบมอเตอร AC / DC
ตรวจสอบระบบทําความเย็นและปรับอากาศ

1041.1 ควบคุมวัตถุดิบ
1041.2 ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม
1042.1 ทําความสะอาดผิวดวยน้ําแรงดันสูง
1042.2 รีดขอบ รีดหยาบ
1042.3 ปรับแตงสภาพการรีด
1042.4 มวนพับทําความสะอาดดวยน้ําแรงดันสูง
1043.1 กําหนดคุณภาพผลผลิต
1043.2 ตรวจสอบและรายงานผล

1041 ควบคุมการเผา
1042 ควบคุมการรีด

1034.1 ควบคุมวัตถุดิบปอนเตา
1034.2 ควบคุมกระบวนการผลิต

(Elements of Competence)

1034 ผลิตดวยเตา Lader

(Units of Competence)
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(Key Roles)

107 สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกลผลิต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ
1062.1
1062.2
1062.3
1062.4
1062.5
1062.6
1062.7
1063.1
1063.2
1063.3
1063.4
1064.1
1064.2
1064.3
1064.4
1064.5
1064.6
1064.7
1071.1
1071.2
1071.3
1071.4
1072.1
1072.2
1072.3
1072.4

1062 ตรวจสอบสภาพการทํางานโรงบําบัด
น้ําเสีย

1063 วางแผนซอมบํารุง

1064 ซอมบํารุุงเครื่องจักรกลการผลิต

1071 ออกแบบชิ้นงาน

1072 สรางชิ้นงานเครื่องจักรผลิตดวยเครื่องมือ

(Units of Competence)

หนวยยอย

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

สรางชิ้นสวนดวยการกลึง
สรางชิ้นสวนดวยการกัด
สรางชิ้นสวนดวยการเจียระไน
ปรับปรุงคุณสมบัติชิ้นงานดวยความรอน

อานแบบเขียนแบบเครื่องกล
เลือกวัสดุสําหรับการผลิตชิ้นงาน
ออกแบบกระบวนการ
ประมาณราคาชิ้นงาน

ซอมบํารุุงโรลเลอร ((Rollre))
ซอมบํารุงกระบอกสูบ/นิวเมติกส/ไฮดรอลิกส
ซอมบํารุงเกียรบล็อก (Gear Box)
ซอมบํารุงปม (Pump)
ซอมบํารุงอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
ซอมบํารุงวาลว (Valve)
ซอมบํารุงระบบทอ

จัดทําสรุปปริมาณงานซอมบํารุง
จัดเตรียมกําลังคน และกําหนดระยะเวลาในการทํางาน
จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ และอะไหล
กําหนดวิธีการทํางาน/ตรวจรับงาน

ตรวจและปรับแตงการทํางานระบบจายน้ําและหลอเย็นฉุกเฉิน
ตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย
ตรวจปรับแตงการทํางานเครื่องกําเนิดลมอัด
ตรวจปรับแตงการทํางานน้ําแรงดันสูง
ตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
ตรวจสอบระบบกําจัดสลัดส (กากตะกอน)
ตรวจสอบสภาพบอน้ํา

(Elements of Competence)
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(Key Roles)

109 ซอมยานพาหนะในโรงงานผลิต

108 สรางโครงสรางเครื่องจักรกลผลิต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

1093 ซอมระบบไฮดรอลิกส

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

1092.1 ซอมระบบสงกําลัง
1092.2 ซอมระบบเบรก
1092.3 ซอมระบบรองรับและบังคับเลี้ยว
1093.1 ซอมระบบปม
1093.2 ซอมระบบวาลวควบคุม
1093.3 ซอมกระบอกไฮดรอลิกส
1093.4 ซอมสายและทอทางเดินน้ํามัน

1092 ซอมระบบเครื่องลาง

ซอมระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
ซอมระบบระบายความรอน
ซอมระบบ Turbo Charge
ซอมระบบน้ํามันหลอลื่น
Over Hual เครื่องยนต

1091.1
1091.2
1091.3
1091.4
1091.5

1091 ซอมเครื่องยนต

1083 ตรวจสอบคุณภาพ

1082 สรางชิ้นสวนเครื่องจักรผลิตดวยการ
ประกอบ

1081.1 คิดราคางานผลิต
1081.2 เขียนแบบ
1081.3 การออกแบบกระบวนการ
1082.1 ตัดและขึ้นรูปชิ้นสวน
1082.2 ประกอบชิ้นงาน
1082.3 เชื่อมประกอบ
1082.4 ตกแตงผิวสําเร็จ
1082 5 บรรจุหีบหอ
1082.5
1083.1 ตรวจสอบสมบัติวัสดุ
1083.2 ตรวจสอบคุณสมบัติชางเชื่อม
1083.3 ตรวจสอบชิ้นงานกอนและหลังเชื่อม

1081 ออกแบบชิ้นงาน

ตรวจสอบพิกัดและขนาด
ตรวจสอบความละเอียดผิว
ตรวจสอบความแข็ง
ตรวจสอบรอยแตกราวภายใน/นอก

1073.1
1073.2
1073.3
1073.4

(Elements of Competence)

1073 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

(Units of Competence)
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202 ควบคุมการทําแบบหลอ

201 ออกแบบงานหลอ

(Key Roles)

20 หลอผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

2021.1
2021.2
2021.3
2021.4
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5

2022 สรางแบบหลอ

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ทําแบบหลอทราย
ทําแบบหลอถาวร (Permanent Mould)
ทําแบบหลอฉีด (Die Casting)
ทําแบบหลอสูญขี้ผ้งึ (Loss Wax)
ทําแบบหลอทรายที่ใชทรายเคมี

ทํากระสวนอยางงาย
ทํากระสวนแผน (Match Plate)
ทํากระสวนกวาด (Swap plate)
ทําใสแบบและกลองใสแบบ

2013.1 เขียนแบบสั่งงานชิ้นงานหลอ
2013.2 เขียนแบบกระสวน
2013.3 เขียนแบบภาพประกอบแบบหลอทราย

2013 เขียนแบบงานหลอโลหะ

2021 สรางกระสวน

2012.1 ออกแบบขนาดโพรงแบบหลอ
2012.2 ออกแบบระบบจายนํ้าโลหะ

2012 ออกแบบโมลตงานหลอ

ซอมระบบคอมเพรสเซอร
ซอมระบบคอยลเย็น-รอน
เติมน้ํายาทําความเย็น
ตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องทําความเย็น

ซอมระบบสตารต
ซอมระบบไฟชารจ
ซอมระบบไฟแสงสวางและสัญญาณ
ซอมระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต

2011.1 ออกแบบกระสวนอยางงาย
2011.2 ออกแบบกระสวนซับซอน

1095.1
1095.2
1095.3
1095.4

1095 ซอมระบบปรับอากาศในรถยนต

หนวยยอย
(Elements of Competence)

2011 ออกแบบกระสวน

1094.1
1094.2
1094.3
1094.4

1094 ซอมระบบไฟฟารถยนต

(Units of Competence)
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205 ทําความสะอาดผิวชิ้นงาน

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

2052.1 ทําความสะอาดดวยเครื่องพน
2052.2 ทําความสะอาดดวยเครื่องเจียระไนแตงผิว

ตรวจสอบความบกพรองของรูปทรงชิ้นงาน
ตรวจสอบความบกพรองที่ผิวชิ้นงาน
ตรวจสอบความบกพรองภายในชิ้นงาน
ตรวจสอบความบกพรองของเนื้อวัสดุช้นิ งาน

2052 ทําความสะอาดดวยเครื่องขจัดทรายที่ผิว

2043.1
2043.2
2043.3
2043.4

2043 ตรวจสอบความบกพรองในชิ้นงานหลอ

ตรวจสอบชิ้นงานหลอดวยตา
ตรวจสอบชิ้นงานหลอดวยอัลตราโซนิค
ตรวจสอบชิ้นงานหลอดวยสนามแมเหล็ก
ตรวจสอบชิ้นงานหลอดวยน้ํายาแทรกซึม
ตรวจสอบชิ้นงานหลอดวยรังสี X - Ray

2051.1 ทําความสะอาดใชมอเตอรหรือไฮดรอลิกสขับ
2051.2 ทําความสะอาดดวยเครื่องใชลมอัดขับเคลื่อน

2042.1
2042.2
2042.3
2042.4
2042.5

2042 ตรวจสอบชิ้นงานหลอโดยไมทําลาย
สภาพ

ทดสอบชิ้นงานหลอดวยแรงดึง
ทดสอบชิ้นงานหลอดวยแรงอัด
ทดสอบชิ้นงานหลอดวยแรงดัด
ทดสอบชิ้นงานหลอดวยแรงบิด
ทดสอบชนงานหลอดวยแรงบด
ทดสอบชิ้นงานหลอดวยแรงกระแทก

2051 ทําความสะอาดดวยเครื่องเขยาทรายออก

2041.1
2041.2
2041.3
2041 4
2041.4
2041.5

2033.1 ซอมเครื่องมือที่ใชในงานหลอ
2033.2 ซอมเครื่องจักรกลที่ใชในงานหลอ
2033.3 ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือวิเคราะหงานหลอ

2033 ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
ในงานหลอ
2041 ทดสอบชิ้นงานหลอโดยทําลายสภาพ

2032.2 ควบคุมและรักษาการหลอมของน้ําโลหะ
2032.1 ควบคุมการจายน้ําโลหะ

2032 ควบคุมการหลอมและเทน้ําโลหะ

204 ทดสอบและตรวจสอบงานหลอ

2031.1 ควบคุมการหลอมดวยเตาเบา
2031.2 ควบคุมการหลอมดวยเตาคิวโปลา
2031.3 ควบคุมการหลอมดวยเตาเหนี่ยวนําไฟฟา

2031 ควบคุมการจัดวัสดุปอนเตา

203 ควบคุมการเทน้ําโลหะ

หนวยยอย
(Elements of Competence)

(Key Roles)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)
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301 ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพ
โลหะ

(Key Roles)

30 ผลิตผลิตภัณฑโลหะดวย
เครื่องมือกล

302 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

3023.1 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดไสราบ
3023.2 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดไสรอง
3023.3 สรางชิน้ สวนแมพิมพโลหะชนิดไสบา

3022 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธี
การกัด

3023 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธี
การไส

สเกตชแบบชิ้นสวนแมพิมพดวยมือ
เขียนแบบภาพประกอบ แยกชิ้นแมพิมพ
กําหนดสัญลักษณงานแมพิมพโลหะในแบบ
เขียนแบบแมพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

วางกระบวนการของแมพิมพโลหะ และวางแบบ DIE
ออกแบบการวางระยะชิ้นงาน
ออกแบบ PUNCH
ออกแบบ DIE
ออกแบบ STOPPER
ออกแบบ STRIPPER PLATE
เลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพโลหะ
เลือกวัสดุตามลักษณะของชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
คํานวณหาคาแรงที่ใชในการปมขึ้นรูป
คํานวณหาตําแหนง CG
ออกแบบกระสวนโฟม
สรางกระสวนโฟม

3021.1 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกลึงภายนอก
3021.2 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกลึงภายใน
3021.3 สรางชิน้ สวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องกลึง CNC
3022.1 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกัดผิวราบ
3022.2 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกัดบาฉาก
3022.3 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกัดรอง
3022.4 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกัดหลุม
3022.5 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดกัดรูปทรง (PROFLIE)
3022.6 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องกัด CNC

3012.1
3012.2
3012.3
3012.4

3012 เขียนแบบแมพิมพโลหะ

หนวยยอย
(Elements of Competence)

3021 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธี
การกลึง

3011.1
3011.2
3011.3
3011.4
3011.5
3011.6
3011.7
3011.8
3011.9
3011.10
3011.11
3011.12

3011 ออกแบบแมพิมพโลหะ

(Units of Competence)
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(Key Roles)

303 วัดตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ
โลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

3032.1 ตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเกจตรวจสอบภายนอก
3032.2 ตรวจสอบชิน้ สวนแมพิมพโลหะดวยเกจตรวจสอบภายใน

3032 ตรวจสอบขนาดชิ้นสวนแมพิมพโลหะ

วัดขนาดชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องมือวัดละเอียด
วัดขนาดชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่อง CMM
วัดความกลมชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องวัดความกลม
วัดความหยาบผิวชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องวัด

3029.1 เคลือบดวย TITANIUM
3029.2 พนพอกผิวแข็งดวยผงโลหะ

3029 เคลือบผิวแข็ง

3031.1
3031.2
3031.3
3031.4

3028.1 ทดสอบความแข็ง
3028.2 ตรวจสอบรอยราว

3028 ทดสอบและตรวจสอบวัสดุ

3031 วัดชิ้นสวนแมพิมพโลหะ

3027.1 อบชุบชิ้นสวนดวยกรรมวิธีอบออน (Annealing)
3027.2 อบชุบชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening)
3027.3 อบชุบชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธีอบคืนตัว(Tempering)

3027 ปรับปรุงสมบัติของชิ้นสวนแมพิมพ
โลหะดวยความรอน

พิเศษ

3025.1 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยการเจาะและผายปากรู
3025.2 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยดอกควานรูเรียบ

3025 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธี
การเจาะ
3026 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธี

3026.1 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวย WIRE CUT
3026.2 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวย EDM
3026.3 สรางชิน้ สวนแมพิมพโลหะดวย PROFILE GRINDING

3024.1 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดเจียระไนราบ
3024.2 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะชนิดเจียระไนกลม
3024.3 สรางชิน้ สวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องเจียระไน CNC

(Elements of Competence)

3024 สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยกรรมวิธี
การเจียระไน

(Units of Competence)
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(Key Roles)

306 ซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ

305 ทดลองแมพิมพโลหะ (TRY OUT)

304 ประกอบแมพิมพโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

3061 ซอมแมพิมพโลหะ

3052 ทดสอบปมชิ้นงาน (TESTING)

3061.1
3061.2
3061.3
3061.4

3051.1 ทดลองปมโดยการทํา DIE SPOT
3051.2 ปรับแตงผิวแมพิมพโลหะ
3052.1 ติดตั้งแมพิมพบนเครื่องปม
3052.2 ปรับตั้งเครื่อง
3052.3 ทดสอบปมชิ้นงาน

3051 ทดลองปมแมพิมพโลหะ (FITTING)

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ตรวจสอบวิเคราะหสภาพแมพิมพโลหะ
ถอดเปลี่ยน ประกอบ ชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
ซอมดวยวิธีการเชื่อมโลหะ
ซอมดวยวิธีขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล

ประกอบ DIE BLOCK
ประกอบ FRONT SPACER
ประกอบ STOPPER
ประกอบ SPRING
ประกอบ GUIDE POST
ประกอบ DRAW DIE
ประกอบ FORMING DIE
ประกอบ STRIPPER PLATE
ประกอบ BACK GAGE
ประกอบ BUSH PLATE

3042.1
3042.2
3042.3
3042.4
3042.5
3042.6
3042.7
3042.8
3042.9
3042.10

3042 ปรับ ประกอบชุด LOWER DIE

ประกอบ PUNCH
ประกอบ PIERCING PUNCH
ประกอบ DRAWING PUNCH
ประกอบ FORMING PUNCH
ประกอบ STRIPPER PLATE
ประกอบ PILOT
ประกอบ SPRING
ประกอบ PUNCH HOLDER
ประกอบ EJECTOR
ประกอบ GUIDE BUSH

3041.1
3041.2
3041.3
3041.4
3041.5
3041.6
3041.7
3041.8
3041.9
3041.10

(Elements of Competence)

3041 ปรับ ประกอบชุด UPPER DIE

(Units of Competence)
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(Key Roles)

308 ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

307 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

3073.1 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดไสราบ
3073.2 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดไสรอง
3073.3 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดไสบา
3074.1 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดเจียระไนราบ
3074.2 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดเจียระไนกลม
3074.3 สรางชิน้ สวนผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องเจียระไน CNC
3075.1 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการเจาะและผายปากรู
3075.2 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยดอกควานรูเรียบ

3073 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย
กรรมวิธีการไส
3074 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย
กรรมวิธีการเจียระไน
3075 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย
กรรมวิธีการเจาะ
3076 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย

3081 ประกอบชิ้นสวนและอุปกรณ
ยานยนต

กรรมวิธีพิเศษ

3072.1
3072.2
3072.3
3072.4
3072.5
3072 6
3072.6

3072 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย
กรรมวิธีการกัด

3081.1
3081.2
3081.3
3081.4
3081.5

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

เตรียมอุปกรณจับยึดตางๆของการประกอบผลิตภัณฑโลหะ
ประกอบชิ้นสวนเขาแมแบบตามลําดับขั้นตอนการประกอบ
ยึดชิ้นสวนดวยอุปกรณทางกล
เชื่อมอารกประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ
แลนประสานประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ

3076.1 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย WIRE CUT
3076.2 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย EDM
3076.3 สรางชิน้ สวนผลิตภัณฑโลหะดวย PROFILE GRINDING

สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกัดผิวราบ
สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกัดบาฉาก
สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกัดรอง
สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกัดหลุม
สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกัดรูปทรง (PROFLIE)
สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องกัด CNC
สรางชนสวนผลตภณฑโลหะดวยเครองกด

3071.1 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกลึงภายนอก
3071.2 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะชนิดกลึงภายใน
3071.3 สรางชิน้ สวนผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องกลึง CNC

3062.1 บํารุงรักษาเชิงปองกัน(Preventive Maintenance)
3062.2 บํารุงรักษาเชิงปรับปรุงแกไข (Corrective Maintenance)
3062.3 บํารุงรักษาแบบซอมเมื่อเสีย (Break Down Maintenance)

(Elements of Competence)

3071 สรางชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวย
กรรมวิธีการกลึง

3062 บํารุงรักษาเแมพิมพโลหะ

(Units of Competence)
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40

402
ประกอบโครงสรางโลหะ

401 ดําเนินการดานวิศวกรรม
การเชื่อมโครงสราง

(Key Roles)

ผลิตงานโครงสราง

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร สะพาน เครื่องจักร
ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางภาชนะแรงดัน
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
ตัด เจาะ เตรียมรอยตอและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องจักรกล
ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล
สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานประกอบโครงสราง
ประกอบขึ้นรูปโครงสรางตามแบบ

4022.1
4022.2
4022.3
4022.4
4022.5
4022.6
4022.7
4022.8
4022.9

4022 ประกอบงานโครงสรางอาคาร สะพาน
เครื่องจักร ภาชนะแรงดัน

4014.1 ตรวจสอบงานเชื่อม
4014.2 ทดสอบวสดุ
ทดสอบวัสดและชิ
และชนงานเชอม
น้ งานเชื่อม
4014.3 ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ

4014 ตรวจสอบ ทดสอบงานเชื่อม

4021.1 อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
4021.2 อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน
4021.3 เขียนแบบสั่งงานโครงสรางโลหะดวยโปรแกรม CAD

4013.1 วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน
4013.2 จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน
4013.3 ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง

4013 ควบคุมงานประกอบโครงสราง

4021 อานแบบเขียนแบบโครงสรางโลหะ

4011.1 ออกแบบรอยตองานเชื่อม
4011.2 ออกแบบกระบวนการเชื่อม
4012.1 ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
4012.2 ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR

3082.1 ควบคุมการประกอบ
3082.2 ตรวจสอบคุณภาพ

(Elements of Competence)

4011 ออกแบบกระบวนการผลิตงานเชื่อม
โลหะ
4012 ควบคุมงานเชื่อม

3082 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นสวน

(Units of Competence)
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(Key Roles)
403 เชื่อมโครงสรางโลหะและ
ผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

4035.1 เชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาคารบอน
4035.2 เชือ่ มอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาสเตนเลส

4035 เชื่อมอารกใตฟลั๊กซ (SAW)

4036.1
4036.2
4036.3
4036.4
4036.5
4036.6

4034.1 เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4034.2 เชือ่ มอารกลวดใสฟลั๊กซทอเหล็กกลาคารบอน

4034 เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซ (FCAW)

4036 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)

4033.1
4033.2
4033.3
4033.4
4033.5
4033.6

4033 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม

เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมทิกทออะลูมิเนียม
เชื่อมทิกแผนสเตนเลส
เชื่อมทิกทอสเตนเลส

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิก/แม็กทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนอะลููมิเนียม
เชื่อมมิกทออะลูมิเนียม
เชื่อมมิกแผนสเตนเลส
เชื่อมมิกทอสเตนเลส

4032.1
4032.2
4032.3
4032.4
4032.5
4032.6

เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอสเตนเลส

4031.1 แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
4031.2 เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4031.3 ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส

(Elements of Competence)

4032 เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)

4031 เชื่อมแกส

(Units of Competence)
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(Key Roles)

404 เชื่อมโลหะดวยแรงกด

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

4041.1
4041.2
4041.3
4041.4
4041.5
4041.6
4041.7
4041.8
4041.9
4042.1
4042.2
4042.3
4042.4

4042 เชื่อมดวยความตานทาน

4038.1
4038.2
4038.3
4038.4
4038.5
4038.6

4038 เชื่อมพิเศษ

4041 เชื่อมโลหะดวยแรงกด

4037.1
4037.2
4037.3
4037.4
4037.5
4037.6
4037.7
4037.8

4037 เชื่อมอารกพลาสมา

(Units of Competence)

หนวยยอย

เชื่อมตะเข็บ
เชื่อมโพรเจคชัน
เชื่อมชนวาบ

เชื่อมจุด

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

เชื่อมกดเย็นวัสดุเดียวกัน
เชื่อมกดเย็นวัสดุตางชนิดกัน
เชื่อมกดระเบิดวัสดุชนิดเดียวกัน
เชื่อมกดระเบิดวัสดุตางชนิดกัน
เชื่อมโลหะดวยการเชื่อมตีทุบ
เชื่อมโลหะดวยการเชื่อมกดเสียดทาน
เชื่อมโลหะดวยการเชื่อมกดรอน
เชื่อมแพรวัสดุชนิดเดียวกัน
เชื่อมแพรวัสดุตางชนิดกัน

เชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก
เชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส
เชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
เชื่อมดวยเทอรมิท
การเชื่อมอัลตราโซนิก
เชื่อมดวยลําอิเล็กตรอนบีม

เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอนบาง
เชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทออะลูมิเนียมบาง
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาสเตนเลสบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาสเตนเลสบาง
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส

(Elements of Competence)
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503 ผลิตผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ

502 ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน
ผลิตภัณฑโลหะ

501 บริหารงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ

(Key Roles)

50 ผลิตผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

5031 ผลิตเครื่องใชทั่วไปและรางน้ํา

โลหะรูปพรรณ

5031.1
5031.2
5031.3
5031.4

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

สรางแผนคลี่ชิ้นงานโลหะแผนแบบลัดดวยวิธีเสนขนาน รัศมี
ตัด ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
ประกอบผลิตภัณฑโลหะแผนดวยตะเข็บ หมุดย้ําและบัดกรี
ติดตั้งอุปกรณรางน้ํากับอาคาร สิ่งกอสราง

5022.1 ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
5022.2 เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ

5021.1 ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
5021.2 เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน

ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณการผลิตตามขอกําหนด
ติดตาม ควบคุมขั้นตอนการทํางานในสายการผลิต
กําหนดหลักเกณฑการยอมรับคุณภาพงานผลิตภัณฑ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพงานผลิตภัณฑ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

5013.1
5013.2
5013.3
5013.4
5013.5

5013 ควบคุมคุณภาพการผลิต

5021 ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ
โลหะแผน
5022 ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ

วิเคราะหแบบ ขอกําหนด ขั้นตอนการผลิตเพื่อวางแผนงาน
กําหนดเทคนิคในการผลิตแตละขั้นใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตใหเปนไปตามแผน
สงเสริม ตรวจสอบการทํางาน สิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัย
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชทํางานผลิตแตละขั้นตอน
สงเสริม ความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

5012.1
5012.2
5012.3
5012.4
5012.5
5012.6

5012 ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ

วางแผน ควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลัง
พัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
จัดระบบควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
จําแนก จัดลําดับชิ้นงานที่จะดําเนินการผลิต (Gantt Chart)
จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรผลิต
ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ

5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5011.5
5011.6

(Elements of Competence)

5011 บริหาร ควบคุมตนทุนการผลิต สินคา
คงคลังและการผลิต

(Units of Competence)
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(Key Roles)

504 ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

สรางแผนคลี่ชิ้นสวน อุปกรณระบบทอแบบลัดดวยวิธีผสม
ขึ้นรูปชิ้นสวนอุปกรณ ประกอบระบบทอดวยเครื่องมือโลหะแผน
ติดตั้งระบบทอ อุปกรณระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร

ออกแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย

5045.1
5045.2
5045.3
5045.4
5045.5
5045 ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ตรวจสอบรูปราง ลักษณะ ผิวงานผลิตภัณฑโลหะ
ขัด ทําความสะอาด ลางชิ้นงานดวยวิธีทางกลและเคมี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยกาพนสี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยสีฝุน
ชุบ เคลือบผิวชิ้นสวนผลิตภัณฑดวยไฟฟา

5044.1 สรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
5044.2 ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
5044.3 ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยการเชื่อมจุด

5044 ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ

ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Wet Lay-up
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Pre-preg Laminating
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกแบบ สุญญากาศ
เชื่อม ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกดวยเครื่องเชื่อมและกาว
5043.1
5043.2
5043.3
5043.4

5041.1 ปมตัดและตัดเจาะชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
5041.2 ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
5041.3 ปมขึน้ รูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
5042.1 ราง ถายแบบสรางแผนคลี่ช้นิ สวนผลิตภัณฑโลหะ
5042.2 ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
5042.3 ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกลโลหะแผน
5042.4 พับ ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
5042 5 พบ
5042.5
พับ ขึขนรู
้นรปชิ
ปชนสวนงานผลตภณฑโลหะแผนดวยเครองจกรกล
้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล
5042.6 ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
5042.7 ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล

5032.1
5032.2
5032.3
5032.4

หนวยยอย
(Elements of Competence)

5043 ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก

5042 แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
แผนและโลหะรูปพรรณ

5041 ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการปม

5032 ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ

(Units of Competence)
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601

70 ซอมบํารุงในงาน
อุตสาหกรรม

701

602

ซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ

ติดตั้ง ประกอบทออุตสาหกรรม

ติดตั้ง ประกอบทอสุขภัณฑ

(Key Roles)

60 ติดตั้งประกอบงานทอ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

7012.1
7012.2
7012.3
7012.4
7012.5
7013.1
7013.2
7013.3
7013.4

7013 บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ตรวจสอบขอบกพรองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตรวจสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
ซอมแซมอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
ตรวจสอบการทํางานระบบอิเล็กทรอนิกส

จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา
ตรวจสอบขอบกพรองอุปกรณและวงจรไฟฟา
บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา
ปรับปรุงแกไขอุปกรณไฟฟา
ตรวจสอบ / ปรับแตงระบบไฟฟา

7011.3 แกไขอุปกรณทางกล
7011.4 จัดการหลังอะไหลอุปกรณทางกล

7011.1 จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณทางกล
7011.2 บํารุงรักษาอุปกรณทางกล

7012 บํารุงรักษาระบบไฟฟา

7011 บํารุงรักษาระบบทางกล

6022.1 กําหนดจุดติดตั้งอุปกรณ แนวทอ ตําแหนงอุปกรณจับจึดทอ
6022.2 เดินทอตามแบบและขอกําหนดมาตรฐานติดตั้งทออุตสาหกรรม
6022.3 ตรวจสอบคุณภาพตามแบบเดินทอและรอยรั่ว

6022 ประกอบ ติดตั้งงานทออุตสาหกรรม

ออกแบบระบบทออุตสาหกรรมตามขอมูลที่ได
อานแบบ เขียนแบบระบบทออุตสาหกรรม
จัดทําขอกําหนดกระบวนการเชื่อมทอ (WPS)
จัดทําขอกําหนดคุณลักษณะชางเชื่อมทอ (WPQ)

6021.1
6021.2
6021.3
6021.4

6012.1 กําหนดจุดติดตั้งอุปกรณ แนวทอ ตําแหนงอุปกรณจับจึด
6012.2 เดินทอตามแบบกําหนด
6012.3 ประกอบทอเขากับสุขภัณฑและทดสอบการทํางาน

6012 ประกอบ ติดตั้งงานทอสุขภัณฑ

6021 ออกแบบทอในงานอุตสาหกรรม

6011.1 ออกแบบระบบทอสุขภัณฑในอาคารพักอาศัยตามขอมูลที่ได
6011.2 อานแบบ เขียนแบบระบบทอสุขภัณฑในอาคารพักอาศัย
6011.3 จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณที่ตองใชตามแบบกําหนด

(Elements of Competence)

6011 ออกแบบทอสุขภัณฑในอาคารพักอาศัย

(Units of Competence)
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(Key Roles)

702 ตรวจและปรับคาเครื่องจักรและ
อุปกรณ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

7015.1 จัดทําแผนบํารุงรักษาระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
7015.2 ซอมแซมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
7015.3 ทดสอบระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
7016.1 บํารุงรักษาเครื่องมือวัด ตรวจสอบปริมาณเชิงมิติ
7016.2 บํารุงรักษาเครื่องมือวัด ตรวจสอบปริมาณเชิงกล

7015 บํารุงรักษาระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส

7016 บํารุงรักษาเครื่องมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม

7022.1 ตรวจสอบ ปรับแตงการรั่วไหลของของไหลในระบบทอ
7022.2 ตรวจสอบ ปรับแตงการรั่วไหลของวาลวในระบบทอ
7023.1 ตรวจสอบ ปรับแตงการทํางานเครื่องยนตสันดาปภายใน
7023.2 ตรวจสอบ ปรับแตงการทํางานเครื่องจักรไอน้ํา
7025.1
7024.2
7023.3
7022.4

7022 ตรวจสอบและปรบแตงงานทอและวาลว
ตรวจสอบและปรับแตงงานทอและวาลว
7023 ตรวจและปรับแตงเครื่องตนกําลังขับ
7024 ตรวจและปรับแตงเครื่องตนกําลังอัด

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ตรวจสอบ ปรับตั้งการทํางานปมแบบลูกสูบ
ตรวจสอบ ปรับตั้งการทํางานปมแบบแรงเหวี่ยง
ตรวจสอบ ปรับตั้งการทํางานปมแบบโรตารี่
ตรวจสอบ ปรับตั้งการทํางานปมแบบสกรู

7021.1 วิเคราะหขอผิดพลาดในการทํางานของกลไก
7021.2 เปลีย่ น ปรับแตง ทดสอบกลไกใหทํางานไดตามปกติ

7021 ตรวจสอบและปรับแตงกลไกเครื่องจักร

(เพลา พูลเลยสายพาน คลัตช แบริงซีล เกียรบลอก)

7014.1 วางแผนขั้นตอนบํารุงรักษาอุปกรณของไหล
7014.2 บํารุงรักษาอุปกรณของไหล
7014.3 แกไขขอบกพรองอุปกรณของไหล

(Elements of Competence)

7014 บํารุงรักษาระบบพลังงานของไหล

(Units of Competence)
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80

801

802 ตรวจสอบทดสอบผลิตภัณฑ
และควบคุมคุณภาพ

วางแผนควบคุมคุณภาพ

(Key Roles)

ควบคุมคุณภาพการผลิต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

ผังแสดงหนาที่อาชีพกลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ธ.ค.2551

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

8022.1 ตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการทํางาน
8022.2 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพชิ้นงาน
8022.3 วิเคราะห สรุปผลการควบคุมคุณภาพและรายงานผล

8022 ควบคุมคุณภาพ (Q.C)

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

8021.2 ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุ (DT, NDT)
8021.1 ตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ

8021 ตรวจสอบ ทดสอบงานผลิตภัณฑ

8012.1 สอบเทียบเครื่องมือวัด ตรวจสอบปริมาณเชิงมิติ
8012.2 สอบเทียบเครื่องมือวัด ตรวจสอบปริมาณเชิงกล

8012 ควบคุม สอบเทียบ เครื่องมือวัด
ตรวจสอบ

จัดทําฐานขอมูลการควบคุมคุณภาพ
จัดทําแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร
จัดทําแผนกําหนดงานของบุคลากรตรวจสอบ
จัดทําเครื่องมือตรวจสอบการผลิต ผลผลิตและรายงานผล

7011.1
7011.2
7011.3
7011.4

(Elements of Competence)

8011 วางแผนจัดหาปจจัยการควบคุมคุณภาพ

(Units of Competence)
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แผนผังแสดงหนาที่
กลุมชางเชื่อมโลหะและชางประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม

403 เชื่อมโครงสรางโลหะและ
ผลิตภัณฑโลหะ

(Key Functions)

(Key Roles)

40 ผลิตงานโครงสราง

หนาที่หลัก

บทบาทหลัก

อาชีพชางเชื่อมโลหะและประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม

ผลิตเหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเหล็ก
เหล็กกลา

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

4033.1
4033.2
4033.3
4033.4
4033.5
4033.6

4034.1 เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4034.2 เชือ่ มอารกลวดใสฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
4035.1 เชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาคารบอน
4035.2 เชือ่ มอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาสเตนเลส

4033 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม

4034 เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซ (FCAW)
4035 เชื่อมอารกใตฟลั๊กซ (SAW)

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิก/แม็กทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมมิกทออะลูมิเนียม
เชื่อมมิกแผนสเตนเลส
เชื่อมมิกทอสเตนเลส

4032.1
4032.2
4032.3
4032.4
4032 5
4032.5
4032.6

เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
เชอมอารกลวดหุ
ื่

มฟลกซแผนสเตนเลส
ฟ ั๊   ส
ส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอสเตนเลส

4031.1 แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
4031.2 เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4031.3 ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส

(Elements of Competence)

หนวยยอย

4032 เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)

4031 เชื่อมแกส

(Units of Competence)

หนวยสมรรถนะ

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Area)
กลุมสาขาเหล็กและเหล็กกลา

26

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

(Key Roles)

อาชีพชางเชื่อมโลหะและประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ
4036.1
4036.2
4036.3
4036.4
4036.5
4036.6
4037.1
4037.2
4037.3
4037.4
4037.5
4037.6
4037.7
4037.8
4038.1
4038.2
4038.3
4038.4
4038.5
4038.6

4036 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)

4037 เชื่อมอารกพลาสมา

4038 เชื่อมพิเศษ

(Units of Competence)

หนวยยอย

เชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก
เชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส
เชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
เชื่อมดวยเทอรมิท
การเชื่อมอัลตราโซนิก
เชื่อมดวยลําอิเล็กตรอนบีม

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอนบาง
เชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทออะลูมิเนียมบาง
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาสเตนเลสบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาสเตนเลสบาง
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส

เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมทิกทออะลูมิเนียม
เชื่อมทิกแผนสเตนเลส
เชื่อมทิกทอสเตนเลส

(Elements of Competence)
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503 ผลิตผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ

502 ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน
ผลิตภัณฑโลหะ

501 บริหารงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ

(Key Roles)

50 ผลิตผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

อาชีพชางเชื่อมโลหะและประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

5031 ผลิตเครื่องใชทั่วไปและรางน้ํา

โลหะรูปพรรณ

5031.1
5031.2
5031.3
5031.4

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

สรางแผนคลี่ชิ้นงานโลหะแผนแบบลัดดวยวิธีเสนขนาน รัศมี
ตัด ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
ประกอบผลิตภัณฑโลหะแผนดวยตะเข็บ หมุดย้ําและบัดกรี
ติดตั้งอุปกรณรางน้ํากับอาคาร สิ่งกอสราง

5022.1 ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
5022.2 เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ

5021.1 ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
5021.2 เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน

ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณการผลิตตามขอกําหนด
ติดตาม ควบคุมขั้นตอนการทํางานในสายการผลิต
กําหนดหลักเกณฑการยอมรับคุณภาพงานผลิตภัณฑ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพงานผลิตภัณฑ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

5013.1
5013.2
5013.3
5013.4
5013.5

5013 ควบคุมคุณภาพการผลิต

5021 ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ
โลหะแผน
5022 ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ

วิเคราะหแบบ ขอกําหนด ขั้นตอนการผลิตเพื่อวางแผนงาน
กําหนดเทคนิคในการผลิตแตละขั้นใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตใหเปนไปตามแผน
สงเสริม ตรวจสอบการทํางาน สิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัย
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชทํางานผลิตแตละขั้นตอน
สงเสริม ความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

5012.1
5012.2
5012.3
5012.4
5012.5
5012.6

5012 ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ

วางแผน ควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลัง
พัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
จัดระบบควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
จําแนก จัดลําดับชิ้นงานที่จะดําเนินการผลิต (Gantt Chart)
จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรผลิต
ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ

5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5011.5
5011.6

(Elements of Competence)

5011 บริหาร ควบคุมตนทุนการผลิต สินคา
คงคลังและการผลิต

(Units of Competence)
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(Key Roles)

504 ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

หนาที่หลัก
(Key Functions)

บทบาทหลัก

อาชีพชางเชื่อมโลหะและประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

หนวยสมรรถนะ

สรางแผนคลี่ชิ้นสวน อุปกรณระบบทอแบบลัดดวยวิธีผสม
ขึ้นรูปชิ้นสวนอุปกรณ ประกอบระบบทอดวยเครื่องมือโลหะแผน
ติดตั้งระบบทอ อุปกรณระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร

ออกแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย

5044.1 สรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
5044.2 ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
5044.3 ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยการเชื่อมจุด
5045.1
5045.2
5045.3
5045.4
5045.5

5044 ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ

5045 ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ตรวจสอบรูปราง ลักษณะ ผิวงานผลิตภัณฑโลหะ
ขัด ทําความสะอาด ลางชิ้นงานดวยวิธีทางกลและเคมี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยกาพนสี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยสีฝุน
ชุบ เคลือบผิวชิ้นสวนผลิตภัณฑดวยไฟฟา

ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Wet Lay-up
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Pre-preg Laminating
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกแบบ สุญญากาศ
เชื่อม ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกดวยเครื่องเชื่อมและกาว
5043.1
5043.2
5043.3
5043.4

5043 ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก

ราง ถายแบบสรางแผนคลี่ช้นิ สวนผลิตภัณฑโลหะ
ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกลโลหะแผน
พับ ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
ั ขนรู
ึ้ ปชนสวนงานผลตภณฑโลหะแผนดวยเครองจกรกล
ิ้ ส
ิ ั โ
 
ื่ ั
ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล
5042.1
5042.2
5042.3
5042.4
5042 5
5042.5
5042.6
5042.7

5041.1 ปมตัดและตัดเจาะชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
5041.2 ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
5041.3 ปมขึน้ รูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

5032.1
5032.2
5032.3
5032.4

หนวยยอย
(Elements of Competence)

5042 แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
แผนและโลหะรูปพรรณ

5041 ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการปม

5032 ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ

(Units of Competence)
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ตารางจําแนกอาชีพและระดับของอาชีพชางเชื่อมโลหะ

ชื่ออาชีพ

ออกแบบรอยตองานเชื่อม
ออกแบบกระบวนการเชื่อม
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน
จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน
ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง
ตรวจสอบงานเชื่อม
ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม
ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ

อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน
เขียนแบบสั่งงานโครงสรางโลหะดวยโปรแกรม CAD
ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร สะพาน เครื่องจักร
ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางภาชนะแรงดัน
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
ตัด เจาะ เตรียมรอยตอและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องจักรกล
ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล
สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานประกอบโครงสราง
ประกอบขึ้นรูปโครงสรางตามแบบ

4021.1
4021.2
4021.3
4022.1
4022.2
4022.3
4022.4
4022.5
4022.6
4022.7
4022.8
4022.9

เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีขึ้น

สมรรถนะยอย

4011.1
4011.2
4012.1
4012.2
4013.1
4013.2
4013.3
4014.1
4014.2
4014.3

a
b
c
d

code

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางเชื่อมโลหะ

√ √

√ √
√
√

√ √
√
√
√ √
√
√
√
√ √
√ √
√ √

√ √
√

√ √

√ √

√ √ √
√
√ √
√
√
√ √
√ √ √
√ √ √
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √
√
√ √
√ √
√
√
√ √
√ √

√ √
√ √
√

√ √
√ √
√

√ √ √

√ √ √
√
√

√ √ √
√
√
√ √ √

√
√ √

√
√ √

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางเชื่อมโลหะ

√ √
√ √
√ √

√ √ √

√ √ √
√
√

√
√ √

√ √ √
√

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

√ √ √
√ √
√
√

ชางประกอบโครงสราง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

√ √ √
√ √
√
√

ชางเชื่อมอารกลวด
หุมฟลักซงานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
√ √ √
√ √
√
√

ชางเชื่อมมิก/แม็ก
งานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

√ √ √ √ √
√ √ √
√ √
√

ชางเชื่อมทิก
งานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

√ √
√ √
√ √
√

ชางเชื่อมแกส
งานแผน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

วิศวกร
งานเชื่อม

30

4031.1
4031.2
4031.3
4032.1
4032.2
4032.3
4032.4
4032.5
4032.6
4033.1
4033.2
4033.3
4033.4
4033.5
4033.6
4034.1
4034.2
4035.1
4035.2
4036.1
4036.2
4036.3
4036.4
4036.5
4036.6
4037.1

code

แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอสเตนเลส
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิก/แม็กทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมมิกทออะลูมิเนียม
เชื่อมมิกแผนสเตนเลส
เชื่อมมิกทอสเตนเลส
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาสเตนเลส
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกทอเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมทิกทออะลูมิเนียม
เชื่อมทิกแผนสเตนเลส
เชื่อมทิกทอสเตนเลส
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง

สมรรถนะยอย

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางเชื่อมโลหะ
ชื่ออาชีพ

√ √
√

√ √

√
√

√ √

√ √

√ √
√ √

√

√
√
√
√

√ √

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√ √

√ √

√ √ √

√ √

√ √ √

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√ √
ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางเชื่อมโลหะ

√ √ √

√ √ √

√
√
√ √ √

√
√
√
√

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

√
√
√
√

ชางประกอบโครงสราง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
√
√
√
√

ชางเชื่อมอารกลวด
หุมฟลักซงานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

√
√
√
√
√
√
√

ชางเชื่อมมิก/แม็ก
งานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

√
√
√
√
√
√
√

ชางเชื่อมทิก
งานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

√
√
√ √
√

ชางเชื่อมแกส
งานแผน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

วิศวกร
งานเชื่อม
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เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอนบาง
เชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทออะลูมิเนียมบาง
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาสเตนเลสบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาสเตนเลสบาง
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
เชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก
เชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส
เชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
เชื่อมดวยเทอรมิท
การเชื่อมอัลตราโซนิก
เชื่อมดวยลําอิเล็กตรอนบีม

เชื่อมกดเย็นวัสดุเดียวกัน
เชื่อมกดเย็นวัสดุตางชนิดกัน
เชื่อมกดระเบิดวัสดุชนิดเดียวกัน
เชื่อมกดระเบิดวัสดุตางชนิดกัน
เชื่อมโลหะดวยการเชื่อมตีทุบ
เชื่อมโลหะดวยการเชื่อมกดเสียดทาน
เชื่อมโลหะดวยการเชื่อมกดรอน
เชื่อมแพรวัสดุชนิดเดียวกัน
เชื่อมแพรวัสดุตางชนิดกัน
เชื่อมจุด
เชื่อมตะเข็บ
เชื่อมโพรเจคชัน
เชื่อมชนวาบ

4041.1
4041.2
4041.3
4041.4
4041.5
4041.6
4041.7
4041.8
4041.9
4042.1
4042.2
4042.3
4042.4

สมรรถนะยอย

4037.2
4037.3
4037.4
4037.5
4037.6
4037.7
4037.8
4038.1
4038.2
4038.3
4038.4
4038.5
4038.6

code

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางเชื่อมโลหะ
ชื่ออาชีพ

ชางเชื่อมอารกลวด
หุมฟลักซงานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ชางประกอบโครงสราง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

√
√

ชางเชื่อมมิก/แม็ก
งานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

√ √

ชางเชื่อมทิก
งานแผน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางเชื่อมโลหะ

√ √ √

√

√

ชางเชื่อมแกส
งานแผน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

วิศวกร
งานเชื่อม
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ตารางจําแนกอาชีพและระดับของอาชีพชางประกอบผลิตภัณฑงาน
เชื่อม

33

ชางประกอบชิ้นสวน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

สมรรถนะยอย (Elements of Competence)

ชางควบคุม
คุณภาพการผลิต
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

code

ผูวางแผน
การผลิต
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม
ชื่ออาชีพ

ผลิตภัณฑ

เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีข้นึ

√ √
√ √
√ √
√

√ √
√ √
√ √
√

√ √ √ √ √
√ √ √
√ √
√

5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5011.5
5011.6
5012.1
5012.2
5012.3
5012.4
5012.5
5012.6
5013.1
5013.2
5013.3
5013.4
5013.5

วางแผน ควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลัง
พัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
จัดระบบควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
จําแนก จัดลําดับชิ้นงานที่จะดําเนินการผลิต (Gantt Chart)
จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรผลิต
ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
วิเคราะหแบบ ขอกําหนด ขั้นตอนการผลิตเพื่อวางแผนงาน
กําหนดเทคนิคในการผลิตแตละขั้นใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตใหเปนไปตามแผน
สงเสริม ตรวจสอบการทํางาน สิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัย
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชทํางานผลิตแตละขั้นตอน
สงเสริม ความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณการผลิตตามขอกําหนด
ติดตาม ควบคุมขั้นตอนการทํางานในสายการผลิต
กําหนดหลักเกณฑการยอมรับคุณภาพงานผลิตภัณฑ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพงานผลิตภัณฑ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

√
√
√ √
√ √
√
√ √
√
√ √
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√ √
√ √

√
√
√ √
√ √
√

√
√
√ √
√ √
√
√ √
√
√ √
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√ √
√ √

5021.1
5021.2
5022.1
5022.2
5031.1
5031.2
5031.3
5031.4
5032.1
5032.2
5032.3
5032.4
5041.1
5041.2
5041.3
5042.1
5042.2
5042.3
5042.4

ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
สรางแผนคลี่ชิ้นงานโลหะแผนแบบลัดดวยวิธีเสนขนาน รัศมี
ตัด ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
ประกอบผลิตภัณฑโลหะแผนดวยตะเข็บ หมุดย้ําและบัดกรี
ติดตั้งอุปกรณรางน้ํากับอาคาร สิ่งกอสราง
ออกแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย
สรางแผนคลี่ช้นิ สวน อุปกรณระบบทอแบบลัดดวยวิธีผสม
ขึ้นรูปชิ้นสวนอุปกรณ ประกอบระบบทอดวยเครื่องมือโลหะแผน
ติดตั้งระบบทอ อุปกรณระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร
ปมตัดและตัดเจาะชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
ปมขึ้นรูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
ราง ถายแบบสรางแผนคลี่ช้นิ สวนผลิตภัณฑโลหะ
ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกลโลหะแผน
พับ ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ

a
b
c
d

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√

√
√ √
√

√
√

√

√

√

√
√ √

√

√
√
√

√
√

√ √
√ √ √
√ √
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√
√ √
√ √ √
√ √
√
√ √
√ √
√
√ √
√
√ √ √ √
√

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

สมรรถนะยอย (Elements of Competence)

5042.5
5042.6
5042.7
5043.1
5043.2
5043.3
5043.4
5044.1
5044.2
5044.3

พับ ขึนรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล
ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Wet Lay-up
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Pre-preg Laminating
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกแบบ สุญญากาศ
เชื่อม ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกดวยเครื่องเชื่อมและกาว
สรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยการเชื่อมจุด

5045.1
5045.2
5045.3
5045.4
5045.5

ตรวจสอบรูปราง ลักษณะ ผิวงานผลิตภัณฑโลหะ
ขัด ทําความสะอาด ลางชิ้นงานดวยวิธีทางกลและเคมี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยกาพนสี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยสีฝุน
ชุุบ เคลือบผิวชิ้นสวนผลิตภัณฑดวยไฟฟา

ชางควบคุม
คุณภาพการผลิต

ชางประกอบชิ้นสวน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

code

ผูวางแผน
การผลิต

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ตารางวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมชางประกอบผลิตภัณฑงานเชื่อม
ชื่ออาชีพ

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

34

√ √

√

√ √

√

√

√ √ √
√ √
√ √ √
√ √ √
√ √
√ √

√

ผลิตภัณฑ

√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√

√ √
√ √
√
√ √
√
√
√ √
√

√ √ √
√ √
√ √ √ √
√ √
√ √ √ √

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษา ฯ สอศ.

ขอสรุปอาชีพ เชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

วิศวกรงานเชื่อม
4
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางแผนโลหะหรือทอ และหรือชางเชื่อมอารกลวด
หุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิก งานแผนหรืองานทอ ระดับ 3
ขึ้นไปหรือผูเรียน ปวส. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับเทคนิคที่ทํางานโดยแสดงคุณลักษณะในการเตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎ
ขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ สรางและ
รักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ และมีสมรรถนะอาชีพในการออกแบบรอยตองาน
เชื่อม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน
ตรวจสอบงานเชื่อม ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ อาน
เขียนแบบโครงสรางอาคาร สะพาน เครื่องจักร กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
รหัส
สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
a
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
b
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
c
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
4011.1
ออกแบบรอยตองานเชื่อม
4012.2
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
4013.2
จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน
4014.1
ตรวจสอบงานเชื่อม
4014.2
ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม
4014.3
ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ
4021.1
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
4022.3
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ

รหัส
4011.2
4012.1
4021.2

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
ออกแบบกระบวนการเชื่อม
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

วิศวกรงานเชื่อม
5
ผูทํางานเปนวิศวกรงานเชื่อม ระดับ 4 และหรือชางประกอบโครงสรางแผนโลหะหรือทอ
และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ / มิก/แม็ก / ทิก งานแผนหรืองานทอ ระดับ 3 ขึ้น
ไปหรือผูเรียน ปวส. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับวิศวกรที่ทํางานเหมือนวิศวกรงานเชื่อมระดับ 4 และมีคุณลักษณะเพิ่มในการ
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีขึ้น และมีสมรรถนะอาชีพในการออกแบบกระบวนการเชื่อม
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน วางแผน
งานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง ตรวจสอบรอย
เชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ เขียนแบบโครงสรางดวยโปรแกรม CAD
รหัส
สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
a
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
b
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
c
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
d
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีข้นึ
4011.1
ออกแบบรอยตองานเชื่อม
4011.2
ออกแบบกระบวนการเชื่อม
4012.1
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
4012.2
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
4013.1
วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน
4013.2
จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน
4013.3
ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง
4014.1
ตรวจสอบงานเชื่อม
4014.2
ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม
4014.3
ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ
4021.1
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
4021.2
อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน
4021.3
เขียนแบบสั่งงานโครงสรางโลหะดวยโปรแกรม CAD
รหัส
สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
4022.5
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
4032.1
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางประกอบโครงสราง
2
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางแผนโลหะหรือทอ ระดับ 1 และหรือชางเชื่อมอาร
กลวด หุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิก งานแผน ระดับ 2 หรือ
ผูเรียน ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมงานทางกล

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับฝมือเฉพาะโดยแสดงคุณลักษณะในการเตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎ
ขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และมีสมรรถนะอาชีพ
ในการออกแบบรอยตองานเชื่อม ติดตาม
ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน ตรวจสอบงานเชื่อม
ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ อาน เขียนแบบ
โครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
รหัส
a

สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

4022.1
4022.4
4022.6
4022.7
4031.1
4031.2
4031.3
4032.1

ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร สะพาน เครื่องจักร
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัด เจาะ เตรียมรอยตอและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องจักรกล
ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน

รหัส
4032.3
4033.1
4033.3
4036.1
4036.3

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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(ตัวอยาง)

ขอสรุปอาชีพ

ชื่ออาชีพ
กลุมเปาหมาย :

ชางประกอบโครงสราง
ระดับ 3
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางแผนโลหะหรือทอ ระดับ 2 และหรือชางเชื่อมอารก
ลวดหุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิก งานแผน ระดับ 2 หรือ
ผูเรียน ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
คําสรุป : เปนผูปฏิบัติงานระดับฝมือที่ทํางานเหมือนชางประกอบ ระดับ 2 และมีคุณลักษณะเพิ่มในการมุงปฎิบัติ
งานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ และสมรรถนะอาชีพในการอาน เขียนแบบโครงสราง
อาคาร สะพาน เครื่องจักร ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางภาชนะแรงดัน ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและ
เครื่อง สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงาน ประกอบขึ้นรูปโครงสรางตามแบบ เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็ก
คารบอน เชื่อมอารก ลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอนเชื่อมมิกแผน
รหัส
สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
a
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
b
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
4021.1
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
4022.1
ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร สะพาน เครื่องจักร
4022.2
ราง ถายแบบชิ้นสวนโครงสรางภาชนะแรงดัน
4022.4
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
4022.5
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
4022.6
ตัด เจาะ เตรียมรอยตอและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องจักรกล
4022.7
ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล
4022.8
สรางอุปกรณจับยึดชิ้
4022.9
ประกอบขึ้นรูปโครงสรางตามแบบ
4031.1
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
4031.2
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4031.3
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4032.1
๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4032.2
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กคารบอน
4032.3
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
4032.4
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
4033.1
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
4033.3
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
4034.1
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.1
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
รหัส
สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
4011.2
ออกแบบกระบวนการเชื่อม
4013.1
วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน
ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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อสรุปอาชีพ
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ชางประกอบโครงสราง
4
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางแผนโลหะหรือทอ ระดับ 3 และหรือชางเชื่อมอาร
กลวด หุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิก งานแผน ระดับ 3 หรือ
ผูเรียน ปวช. 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

เปนผูปฏิบัติงานระดับเทคนิค มีคุณสมบัติตามชางประกอบ ระดับ 3 และมีคุณลักษณะเพิ่มในการ
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ และสมรรถนะอาชีพในการออกแบบ
รอยตองานเชื่อม ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง ตรวจสอบงานเชื่อม
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร เขียนแบบสั่งงานโครงสรางโลหะดวยโปรแกรม
CAD กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิง ใชพลาสมาดวยมือและ
เครื่อง ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานประกอบโครงสราง
ประกอบขึ้นรูปโครงสรางตามแบบ เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ เชื่อมมิก/แม็ก เชื่อมทิก
รหัส
a
b
c
4011.1
4012.1
4012.2
4013.2
4013.3
4014.1
4021.1
4021.3
4022.3
4022.4
4022.5
4022.7
4022.8
4022.9

มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ

ออกแบบรอยตองานเชื่อม
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
จัดเตรียม จัดเก็บพื้นที่โครงการ พื้นที่ทํางาน
ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง
ตรวจสอบงานเชื่อม
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
เขียนแบบสั่งงานโครงสรางโลหะดวยโปรแกรม CAD
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล
สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานประกอบโครงสราง
ประกอบขึ้

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)

ขอสรุปอาชีพ (ตอ)

ชื่ออาชีพ
ชางประกอบโครงสราง
ระดับ 4
4031.1
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
4031.2
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4031.3
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4032.1
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4032.2
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กคารบอน
4032.3
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
4032.4
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
4033.1
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
4033.3
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
4034.1
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.1
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.3
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
รหัส
สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
4011.2
ออกแบบกระบวนการเชื่อม
4013.1
วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน
4021.2
อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน
4033.2
เชื่อมมิก/แม็กทอเหล็กกลาคารบอน
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางประกอบโครงสราง
5
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางแผนโลหะหรือทอ ระดับ 4 และหรือชางเชื่อมอาร
กลวด หุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิก งานแผน ระดับ 3 - 4
หรือผูเรียน ปวส. 1-2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับเทคโนโลยี มีคุณสมบัติตามชางประกอบ ระดับ 4 และมีคุณลักษณะเพิ่มใน
การพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีขึ้น และสมรรถนะอาชีพในการออกแบบกระบวนการ
เชื่อม วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน
รหัส
a
b
c
d
4011.1
4011.2
4012.1
4012.2
4013.1
4013.3
4014.1
4021.1
4021.2
4021.3
4022.3
4022.4
4022.5
4022.7
4022.8
4022.9

สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีข้นึ
ออกแบบรอยตองานเชื่อม
ออกแบบกระบวนการเชื่อม
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
วางแผนงานการประกอบติดตั้งโครงสรางในพื้นที่ทํางาน
ควบคุมขั้นตอนประกอบ ติดตั้งโครงสราง
ตรวจสอบงานเชื่อม
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
อานแบบเขียนแบบภาชนะแรงดัน
เขียนแบบสั่งงานโครงสรางโลหะดวยโปรแกรม CAD
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
ปรับ ขึ้นรูปชิ้นสวนโครงสรางดวยเครื่องมือกล
สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานประกอบโครงสราง
ประกอบขึ้นรูปโครงสรางตามแบบ

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ

42

(ตัวอยาง)

ขอสรุปอาชีพ (ตอ)

ชื่ออาชีพ
ชางประกอบโครงสราง
ระดับ 5
4031.1
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
4031.2
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4031.3
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4032.1
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
รหัส
4032.3
4033.1
4033.3
4036.3

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ

43

(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซงานแผน
2
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสราง และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชาง
เชื่อมแกส ระดับ 1 หรือผูเรียน ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมงานทางกล

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับฝมือเฉพาะโดยแสดงคุณลักษณะในการเตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎ
ขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และมีสมรรถนะอาชีพในการตรวจสอบงานเชื่อม อาน เขียนแบบ
โครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวย
แกส ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
รหัส
a

สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

4014.1
4021.1
4031.1
4031.2
4031.3
4032.1

ตรวจสอบงานเชื่อม
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน

รหัส
4033.1
4034.1
4036.3

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซงานแผน
3
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสราง และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชาง
เชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิกประกอบโครงสรางแผนโลหะ ระดับ 2 หรือผูเรียน
ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับฝมือ มีคุณสมบัติตามชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซงานแผน ระดับ 2 และมี
คุณลักษณะเพิ่มในการโดยแสดงคุณลักษณะในการมุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึง
ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะอาชีพในการ
ตรวจสอบงานเชื่อม อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สราง
สะพาน เครื่องจักร แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส ตัดเหล็กกลา
คารบอนดวยแกส เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
รหัส
สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
a
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
b
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
4012.2
4014.1
4021.1
4022.3
4022.4
4031.1
4031.2
4031.3
4032.1
4033.1
4034.1

ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
ตรวจสอบงานเชื่อม
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน

รหัส
4036.1
4036.3
4037.7
4037.8

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซงานแผน
4
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสราง และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชาง
เชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิกประกอบโครงสรางแผนโลหะ ระดับ 3 หรือผูเรียน
ปวช. 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับเทคนิค มีคุณสมบัติตามชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซงานแผน ระดับ 3 และมี
คุณลักษณะเพิ่มในการโดยแสดงคุณลักษณะในการสรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและ
ผูรับบริการ พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีขึ้น และมีสมรรถนะอาชีพในการชี้แนะให
คําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไม
ทําลายสภาพ ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่องแผนและทอเหล็กกลาคารบอน อะลูมิเนียมและสเตนเลส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม เชื่อมทิก แผนเหล็กกลาคารบอนแผน
รหัส
สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
a
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
b
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
c
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
d
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีข้นึ
4012.1
4012.2
4014.1
4014.2
4014.3
4021.1
4022.3
4022.4
4022.5
4031.1
4031.2
4031.3
4032.1
4032.5
4033.1
4033.3

ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
ตรวจสอบงานเชื่อม
ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม
ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)

ขอสรุปอาชีพ (ตอ)

ชื่ออาชีพ
ชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซงานแผน
ระดับ 4
4034.1
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.1
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.3
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
4037.7
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
4037.8
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
รหัส
4036.1
4036.3
4037.7
4037.8

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ

47

(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางเชื่อมมิก / แม็กงานแผน
2
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสราง และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชาง
เชื่อมแกส ระดับ 1 หรือผูเรียน ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมงานทางกล

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับฝมือเฉพาะโดยแสดงคุณลักษณะในการเตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎ
ขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และมีสมรรถนะอาชีพในการตรวจสอบงานเชื่อม อาน เขียนแบบ
โครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวย
แกส ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน เชื่อมมิก/แม็กแผน
เหล็กกลาคารบอน เชื่อมมิกแผนสเตนเลส
รหัส
a

สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

4014.1
4021.1
4031.1
4031.2
4031.3
4032.1
4033.1
4033.5

ตรวจสอบงานเชื่อม
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมมิกแผนสเตนเลส

รหัส
4033.3
4034.1
4036.3
4037.8

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางเชื่อมมิก / แม็กงานแผน
3
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสราง และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชาง
เชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิกประกอบโครงสรางแผนโลหะ ระดับ 2 หรือผูเรียน
ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับฝมือ มีคุณสมบัติตามชางเชื่อมมิก / แม็กงานแผน ระดับ 2 และมีคุณลักษณะ
เพิ่มในการโดยแสดงคุณลักษณะในการมุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ และมี
สมรรถนะอาชีพในการติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR กําหนด เขียนสัญลักษณตาม
มาตรฐานชางเชื่อมโลหะ ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม เชื่อมอาร
กลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
รหัส
สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
a
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
b
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
4012.2
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
4014.1
ตรวจสอบงานเชื่อม
4021.1
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
4022.3
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
4022.4
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
4031.1
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
4031.2
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4031.3
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
4032.1
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4033.1
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
4033.3
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
4033.5
เชื่อมมิกแผนสเตนเลส
4034.1
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.1
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
รหัส
สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
4036.3
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
4037.7
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
4037.8
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)
ชื่ออาชีพ
ระดับ
กลุมเปาหมาย :

ขอสรุปอาชีพ

ชางเชื่อมมิก / แม็กงานแผน
4
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสราง และหรือชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชาง
เชื่อมมิก/แม็ก และหรือชางเชื่อมทิกประกอบโครงสรางแผนโลหะ ระดับ 3 หรือผูเรียน
ปวช. 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)

คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานระดับเทคนิค มีคุณสมบัติตามชางเชื่อมมิก / แม็กงานแผน ระดับ 3 และมีคุณลักษณะ
เพิ่มในการโดยแสดงคุณลักษณะในการสรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีขึ้น และมีสมรรถนะอาชีพในการชี้แนะใหคําแนะนําดาน
เทคนิคการเชื่อม ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ ตัด
ชิ้นงานใช พลาสมาดวยมือและเครื่องแผนและทอเหล็กกลาคารบอน อะลูมิเนียมและสเตนเลส เชื่อมอารกลวด
หุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม เชื่อมทิก แผนเหล็กกลาคารบอนแผนอะลูมิเนียม
รหัส
a
b
c
d
4012.1
4012.2
4014.1
4014.2
4014.3
4021.1
4022.3
4022.4
4022.5
4031.1
4031.2
4031.3
4032.1
4032.5

สมรรถนะยอยจากผังแสดงหนาที่วิสาหกิจเหล็กและเหล็กกลา
เตรียมรางกายปฎิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
มุงปฎิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพ
สรางและรักษาความสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานใหมีความสมบูรณดีข้นึ
ชี้แนะใหคําแนะนําดานเทคนิคการเชื่อม
ติดตาม ตรวจสอบการทํางานตาม WPS และ PQR
ตรวจสอบงานเชื่อม
ทดสอบวัสดุและชิ้นงานเชื่อม
ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลายแบบไมทําลายสภาพ
อาน เขียนแบบโครงสรางอาคาร สรางสะพาน เครื่องจักร
กําหนด เขียนสัญลักษณตามมาตรฐานชางเชื่อมโลหะ
ตัดชิ้นงานใชแกสเชื้อเพลิงดวยมือและเครื่อง
ตัดชิ้นงานใชพลาสมาดวยมือและเครื่อง
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะดวยแกส
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ
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(ตัวอยาง)

ขอสรุปอาชีพ (ตอ)

ชื่ออาชีพ
ชางเชื่อมมิก / แม็กงานแผน
ระดับ 4
4033.1
เชื่อมมิก/แม็กแผนเหล็กกลาคารบอน
4033.3
เชื่อมมิกแผนอะลูมิเนียม
4033.5
เชื่อมมิกแผนสเตนเลส
4034.1
เชื่อมอารกลวดใสฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.1
เชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.3
เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
4037.7
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
4037.8
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
รหัส
4037.5
4037.6
4038.1
4038.2
4042.3

สมรรถนะเลือก อยางนอย 2 สมรรถนะยอย
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาสเตนเลสบาง
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาสเตนเลสบาง
เชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก
เชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส
เชื่อมโพรเจคชัน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมอาชีพงานเชื่อมโลหะ

วิเคราะหสมรรถนะยอย/ขอกําหนดมอดูล
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ (403)

ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031
เชื่อมและแลนประสานดวยแกส
หนวยยอย (Element)
4031.1
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานแลนประสานดวยเปลวไฟไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนถูกแลนประสานรอยตอตางๆ ไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
แผนโลหะนอกกลุมเหล็กถูกแลนประสานรอยตอตางๆ ไดคุณภาพและมีลกั ษณะตาม WPS
จ)
ทอโลหะนอกกลุมเหล็กถูกแลนประสานรอยตอตางๆ ไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ฉ)
ชิ้นงานและรอยตอไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน AWS หรือ ISO
ช)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ซ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องมือ อุปกรณแลนประสาน OAW แบบ Torch Brazing
2)
แผนโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็กหนาไมเกิน 3 มิลลิเมตร
3)
ทอโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็กหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณในงานแลนประสานดวยแกส
2 ตัด ตกแตงและประกอบรอยตอชิ้นงานตามมาตรฐานและขอกําหนดของ WPS
3 แลนประสานชิ้นงานตามขั้นตอนและองคประกอบของการแลนประสาน
4 ทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน เครื่องมืออุปกรณและปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 บันทึกขั้นตอนการเตรียม การแลนประสานและผลการตรวจสอบชิ้นงานตามแบบประเมินผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการ วิธีการรักษาความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
2 หลักการ วิธีการแลนประสานโลหะกระบวนการ OAW แบบ Torch Brazing
3 การจําแนกมาตรฐานโลหะกลุมเหล็ก และนอกกลุมเหล็ก และวัสดุประสาน
4 เทคนิค วิธีการแลนประสานงานแผนและทอ รอยตอเกย รอยตอขอบ รอยตอตัวที
5 หลักการ วิธีการตรวจสอบงานแลนประสานโลหะ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
ประเมินสมรรถนะโดยใชแบบตรวจสอบรายการ ขอทดสอบปฏิบัติและทฤษฎี เกี่ยวกับ
1
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดรายละเอียดงานแลนประสานโลหะ
2
ชิ้นงานแลนประสานโลหะตามแบบประเมินผลชิ้นงาน
3
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานแลนประสานโลหะ

ขอกําหนดมอดูล 4031 เชื่อมและแลนประสาน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031
เชื่อมและแลนประสานดวยแกส
หนวยยอย (Element)
4031.2
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมแกสไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและลักษณะตาม
ง)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและลักษณะตาม
จ)
ทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ฉ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ช)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ซ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องมือ อุปกรณเชื่อมแกสใชกระบวนการOAW
2)
แผนเหล็กกลาคารบอนความหนาไมเกิน 3 มิลลิเมตร
3)
ทอเหล็กกลาคารบอนความหนาไมเกิน3 มิลลิเมตร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณในงานเชื่อมแกส
2 ตัด ตกแตงและประกอบรอยตอชิ้นงานเชื่อมแกสตามมาตรฐานและขอกําหนดของ WPS
3 เชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนบางและหนาตามขั้นตอนและองคประกอบของการเชื่อมแกส
4 เชื่อมทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนาตามขั้นตอนและองคประกอบของการเชื่อมแกส
5 ทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน เครื่องมืออุปกรณและปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 บันทึกขั้นตอนการเตรียม การแลนประสานและผลการตรวจสอบชิ้นงานตามแบบประเมินผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการ วิธีการรักษาความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
2 หลักการ วิธีการเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส กระบวนการ OAW
3 หลักการ วิธีการทํางาน การติดตั้ง ปรับ บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
4 การจําแนกลักษณะ และมาตรฐานเหล็กกลาคารบอน
5 หลักการ วิธีการตรวจสอบงานเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
ประเมินสมรรถนะโดยใชแบบตรวจสอบรายการ ขอทดสอบปฏิบัติและทฤษฎี เกี่ยวกับ
1
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อมแกส
2
คุณภาพชิ้นงานเชื่อมแกสตามแบบประเมินผลชิ้นงาน
3
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเชื่อมแกสแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031
เชื่อมและแลนประสานดวยแกส
หนวยยอย (Element)
4031.3
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส (OAW)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมแกสไดถูกจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
ชิ้นงานที่จะตัดถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนบางและหนาถูกตัดตามแบบไดคุณภาพและลักษณะตาม WPS
ง)
ทอเหล็กกลาคารบอนถูกตัดตามแบบไดคุณภาพและลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานและรอยตัดไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
อุปกรณตัดโลหะดวยแกสเชื้อเพลิง ออกซิ อะเซทิลีนและออกซิ มีเทน
2)
เครื่องตัดโลหะดวยแกสทํางานดวยมือและทํางานดวยเครื่องอัตโนมัติ
3)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนา 3-15 มิลลิเมตร
4)
ทอเหล็กกลาคารบอนหนา 3-15 มิลลิเมตร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณในงานตัดโลหะดวยแกส
2 รางแบบ ตกแตงชิ้นงานตัดดวยแกสตามมาตรฐานและขอกําหนดของ WPS
3 ตัดแผนเหล็กกลาคารบอนบางและหนาตามขั้นตอนและองคประกอบของการตัดแกส
4 ตัดทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนาตามขั้นตอนและองคประกอบของการตัดแกส
5 ทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน เครื่องมืออุปกรณและปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 บันทึกขั้นตอนการเตรียม การตัดและผลการตรวจสอบชิ้นงานตามแบบประเมินผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการ วิธีการรักษาความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
2 หลักการ วิธีการ เทคนิคการตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3 หลักการ วิธีการทํางาน การติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตัดดวยแกส
4 หลักการ วิธีการตรวจสอบงานตัดดวยแกส
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
ประเมินสมรรถนะโดยใชแบบตรวจสอบรายการ ขอทดสอบปฏิบัติและทฤษฎี เกี่ยวกับ
1
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดรายละเอียดงานตัดดวยแกส
2
คุณภาพชิ้นงานงานตัดดวยแกสตามแบบประเมินผลชิ้นงาน
3
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตัดดวยแกส
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function) 403
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit) 4032
4032
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)
หนวยยอย (Element) 4032.1
4032.1
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม
ง)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมไฟฟา AC / DC 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมหุมฟลั๊กซชนิดเบสิกและเซลลูโรส แผนเหล็กกลาคารบอน SS 400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมไฟฟาดวยลวดหุมฟลั๊กซ
2 เตรียมรอยตอตามขอกําหนดมาตรฐาน AWS หรือ ISO
3 เลือกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซตามขนาดและชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรากและแนวเชื่อมทับหนาดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซ
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซ
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนบางและหนารอยเชื่อมรองและรอยเชื่อมฉาก ทุกตําแหนงทา
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซตามมาตรฐาน AWS หรือ ISO
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอนบางและหนา
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือ และอุปกรณการเชื่อมไฟฟาและเทคนิคการเชื่อมงานแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function) 403
403
เชื่อมโครงสรางโลหะ และผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit) 4032
4032
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)
หนวยยอย (Element) 4032.2
4032.2
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมทอดวยการอารกลวดหุมฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
ทอเหล็กกลาคารบอนบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม
ง)
ทอเหล็กกลาคารบอนหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมไฟฟา AC / DC 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมหุมฟลั๊กซชนิดเบสิกและเซลลูโรส ทอเหล็กกลาคารบอน
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมไฟฟาดวยลวดหุมฟลั๊กซ
2 เตรียมรอยตอตามขอกําหนดมาตรฐาน AWS หรือ ISO
3 เลือกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซตามขนาดและชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรากและแนวเชื่อมทับหนาดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซ
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซ
3 ขั้นตอนการเชื่อมทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนารอยเชื่อมรองและรอยเชื่อมฉาก ทุกตําแหนงทา
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมไฟฟาตาม AWS หรือ ISO และหลักการจําแนกทอเหล็กกลาตาม API
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนา
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือ และอุปกรณการเชื่อมไฟฟาและเทคนิคการเชื่อมทอ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function) 403
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit) 4032
4302
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)
หนวยยอย (Element) 4032.3
4032.3
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
แผนอะลูมิเนียมบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
แผนอะลูมิเนียมหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมไฟฟา AC / DC 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมไฟฟาอะลูมิเนียม ER 4043
3)
แผนอะลูมิเนียม 1100
4)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมอะลูมิเนียมอารกลวดหุมฟลักซ
2 เตรียมรอยตอตามระบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซอะลูมิเนียมตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรากและแนวเชื่อมทับหนาดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลักซอะลูมิเนียม
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมอะลูมิเนียมดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลักซ
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนอะลูมิเนียมบางและหนารอยตอตาง ๆ ทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกชนิดอะลูมิเนียมและลวดเชื่อมอะลูมิเนียม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียมบางและหนา
2
ประเมินการเตรียมและการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามขอกําหนด
4
ประเมินหลักการทํางานเครื่องมือ อุปกรณ การเลือกลวดเชื่อม เทคนิคการเชื่อมอะลูมิเนียม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function) 403
403
เชื่อมโครงสรางโลหะ และผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit) 4032
4032
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)
หนวยยอย (Element) 4032.4
4032.4
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
ทออะลูมิเนียมบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
ทออะลูมิเนียมหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมไฟฟา AC / DC 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมไฟฟาอะลูมิเนียม ER 4043 และทออะลูมิเนียม
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมอะลูมิเนียมอารกลวดหุมฟลักซ
2 เตรียมรอยตอตามระบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซอะลูมิเนียมตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรากและแนวเชื่อมทับหนาดวยลวดเชื่อมอะลูมิเนียมอารกลวดหุมฟลักซ
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมอะลูมิเนียมดวยลวดเชื่อมอะลูมิเนียมอารกลวดหุมฟลักซ
3 ขั้นตอนการเชื่อมทออะลูมิเนียมบางและหนารอยตอตาง ๆ ทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลักซอะลูมิเนียมตามชนิดของวัสดุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซอะลูมิเนียมแผนอะลูมิเนียมบางและหนา
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามขอกําหนด
4
ประเมินหลักการทํางานเครื่องมือ อุปกรณ การเลือกลวดเชื่อม เทคนิคการเชื่อมทออะลูมิเนียม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function) 403
403
เชื่อมโครงสรางโลหะ และผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit) 4032
4032
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)
หนวยยอย (Element) 4032.5
4032.5
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
แผนสเตนเลสบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
แผนสเตนเลสหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมไฟฟา AC / DC 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมไฟฟาสแตนเลส 308 L แผนสแตนเลสบางและหนา เกรด 304,308
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซ
2 เตรียมรอยตอตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซสเตนเลสตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรากและชื่อมทับหนาดวยลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซ
5 ดําเนินการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมสเตนเลสดวยลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซ
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนสเตนเลสบางและหนารอยตอตาง ๆ ทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซตามชนิดของวัสดุ
5 หลักการจําแนกชนิดเตนเลส
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมสเตนเลสแผนบางและหนาดวยลวดเชื่อม
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามขอกําหนด
4
ประเมินหลักการทํางานเครื่องมือ อุปกรณ การเลือกลวดเชื่อม เทคนิคการเชื่อมสสเตนเลส
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function) 403
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit) 4032
4032
เชื่อมอารกลวดหุมพลั๊กซ (SMAW)
หนวยยอย (Element) 4032.6
4032.6
เชื่อมอารกลวดหุมพลั๊กซทอสแตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค)
ทอสเตนเลสบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
ทอสเตนเลสหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมไฟฟา AC / DC 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมไฟฟาสแตนเลส 308 L แผนสแตนเลสบางและหนา เกรด 304,308
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซ
2 เตรียมรอยตอตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลั๊กซสเตนเลสตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรากและชื่อมทับหนาดวยลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซ
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมสเตนเลสดวยลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซ
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนสเตนเลสบางและหนารอยตอตาง ๆ ทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมสเตนเลสอารกลวดหุมฟลักซตามชนิดของวัสดุ
5 หลักการจําแนกชนิดเตนเลสและทอสเตนเลส
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมสเตนเลสแผนบางและหนาดวยลวดเชื่อม
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามขอกําหนด
4
ประเมินหลักการทํางานเครื่องมือ อุปกรณ การเลือกลวดเชื่อม เทคนิคการเชื่อมสสเตนเลส
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
หนวยยอย (Element)
4033.1
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนบางและหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG/MAG ขนาด 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อม MAG เหล็กกลาคารบอน (0.9 - 1.2 ม.ม.)
3)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS 400
4)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG/MAG
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อม MAG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมราก แนวทับหนา
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อม MAG แผนเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการเชื่อม MAG แผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อม MAG
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อม MAG แผนเหล็กกลาคารบอนหนา,บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม MAG
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
หนวยยอย (Element)
4033.2
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมทอเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
ทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG/MAG ขนาด 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อม MAG เหล็กกลาคารบอน (0.9 - 1.2 ม.ม.) และทอเหล็กกลาคารบอน
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG/MAG
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อม MAG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมราก แนวทับหนาตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อม MAG ทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนา
3 ขั้นตอนการเชื่อม MAG ทอเหล็กกลาคารบอนบางและหนารอยตอตางๆ และทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อม MAG
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อม MAG แผนเหล็กกลาคารบอนหนา,บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม MAG
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
หนวยยอย (Element)
4033.3
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนอะลูมิเนียม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
แผนอะลูมิเนียมบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพขนาดตาม WPS
ง)
แผนอะลูมิเนียมหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพขนาดตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมรองถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
ฉ)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมฉากถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
ช)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ซ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG ขนาด 200-250 Amp.พรอมเครื่องปอนลวดอะลูมิเนียมที่มือ
2)
ลวดเชื่อม MIG อะลูมิเนียม
3)
แผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์
4)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG และเครื่องปอนลวดอะลูมิเนียมที่มือ
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อม MIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรองและตอชนแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อม MIG แผนแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์
3 ขั้นตอนการเชื่อม MIG แผนแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์รอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อม MIG อะลูมิเนียม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อม MIG แผนเหล็กกลาคารบอนหนา,บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม MIG
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
หนวยยอย (Element)
4033.4
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมทออะลูมิเนียม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
ทออะลูมิเนียมบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ทออะลูมิเนียมหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมรอง ตอฉากถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG ขนาด 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อม MIG เหล็กกลาคารบอน (0.9 - 1.2 ม.ม.) และทออะลูมิเนียมบริสุทธิ์
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อม MIG อะลูมิเนียมถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกทาเชื่อม
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อม MIG ทออะลูมิเนียมบางและหนา
3 ขั้นตอนการเชื่อม MIG ทออะลูมิเนียมบางและหนารอยตอตางๆ และทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อม MIG
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อม MIG แผนเหล็กกลาคารบอนหนา,บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม MIG
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
หนวยยอย (Element)
4033.5
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค)
แผนสเตนเลสบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
แผนสเตนเลสหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG ขนาด 200-250 Amp.พรอมเครื่องปอนลวดสเตนเลส
2)
ลวดเชื่อม MIG สเตนเลส ER 308 L และแผนสเตนเลส No. 420-430
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG และเครื่องปอนลวดสเตนเลส
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อม MIG สเตนเลสถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรอยเชื่อมฉากและตอชนแผนสเตนเลสตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อม MIG แผนแผนสเตนเลส
3 ขั้นตอนการเชื่อม MIG แผนสเตนเลสรอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อม MIG สเตนเลส
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อม MIG แผนสเตนเลสหนา,บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม MIG
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
หนวยยอย (Element)
4033.6
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมทอสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค)
ทอสเตนเลสบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ทอสเตนเลสหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมหนาและบาง รอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG ขนาด 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อม MIG สเตนเลส ER 308 L และแผนสเตนเลส No. 420-430
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อม MIG สเตนเลสถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกทาเชื่อมตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อม MIG ทอสเตนเลสบางและหนา
3 ขั้นตอนการเชื่อม MIG ทอสเตนเลสบางและหนารอยตอตางๆ และทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อม MIG
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อม MIG ทอสเตนเลสหนา,บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม MIG

ขอกําหนดมอดูล 4033 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม

ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4034
เชื่อมอารกลวดไสฟลักซ (FCAW)
หนวยยอย (Element)
4034.1
เชื่อมอารกลวดไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกลวดไสฟลักซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนารอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG/MAG ขนาด 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมไสฟลักซเหล็กกลาคารบอน E 71 T-1 และแผนเหล็กกลาคารบอน SS 400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG/MAG
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมไสฟลักซถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมไสฟลักซตามมาตรฐาน
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยเชื่อมรองและฉาก
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4034
เชื่อมอารกลวดไสฟลักซ (FCAW)
หนวยยอย (Element)
4034.2
เชื่อมอารกลวดไสฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกลวดไสฟลักซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
ทอเหล็กกลาคารบอนหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนารอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบตั ิงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม MIG/MAG ขนาด 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมไสฟลักซเหล็กกลาคารบอน E 71 T-1 และแผนเหล็กกลาคารบอน SS 400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม MIG/MAG
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมไสฟลักซถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรอยตอชนและตอฉากตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซทอเหล็กกลาคารบอนรอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมไสฟลักซตามมาตรฐาน
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชนและตอฉาก
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมดวยลวดเชื่อมไสฟลักซ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4035
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซ (SAW)
หนวยยอย (Element)
4035.1
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกใตฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากตําแหนงทาราบและระดับไดคุณภาพตาม
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนารอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชี่อม Submerged - arc welding
2)
ลวดเชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาคารบอน และแผนเหล็กกลาคารบอน SS 400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมอารกใตฟลั๊กซ (SAW)
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกขนาดลวดเชื่อมอารกใตฟลั๊กซและชนิดของฟลักซ ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรองและฉากดวยลวดเชื่อมอารกใตฟลั๊กซเหล็กกลาคารบอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตางๆ และตําแหนงเชื่อมทาราบ
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมและฟลักซของการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซ
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซแผนเหล็กลาคารบอนบางและหนา
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
ประเมินหลักการทํางาน การใชเครื่องมือ และอุปกรณการเชื่อม Submerged - arc welding
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4035
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซ (SAW)
หนวยยอย (Element)
4035.2
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกใตฟลั๊กซไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม ( WPS )
ค)
แผนสเตนเลสหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากตําแหนงทาราบและทาระดับไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนารอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชี่อม Submerged - arc welding
2)
ลวดเชื่อมอารกใตฟลั๊กซสเตนเลส และแผนสเตนเลส 308
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมอารกใตฟลั๊กซสเตนเลส
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกขนาดลวดเชื่อมอารกใตฟลั๊กซและชนิดของฟลักซ ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรองและฉากดวยลวดเชื่อมอารกใตฟลั๊กซสเตนเลส
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซดวยสเตนเลส
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนสเตนเลสบางและหนา รอยตอตางๆ และตําแหนงเชื่อมทาราบ ทาระดับ
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมและฟลักซของการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซ
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIN 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารกใตฟลั๊กซแผนสเตนเลสบางและหนา
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
ประเมินหลักการทํางาน การใชเครื่องมือ และอุปกรณการเชื่อม Submerged - arc welding
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4036
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
หนวยยอย (Element)
4036.1 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแนวรากแผนเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมไดจัดเตรียมและปรับตั้งอยางเหมาะสม
ข) รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค) แผนเหล็กกลาหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากแนวเชื่อมรากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
แผนเหล็กกลาหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากแนวเชื่อมทับหนาดวยลวดหุมฟลักซทุกตําแหนงทาเชื่อม
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม TIG 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อม ER 70S-6 และแผนเหล็กกลาคารบอน SS 400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม TIG
2 เตรียมรอยตอตามตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อม TIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวรากแผนเหล็กกลาหนาดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อม TIG ตามขอกําหนด
5 เชื่อมแนวทับหนาแผนเหล็กกลาหนาโดยใชการอารกลวดหุมฟลักซตามขอกําหนด
6 การตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการประกอบ ปรับตั้งอุปกรณในการเชื่อม TIG
3 หลักการเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแนวเชื่อมราก หลักการจําแนกลวดเชื่อม TIG
4 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตางๆ ในทุกตําแหนงทาเชื่อม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแนวเชื่อมรากดวย TIG แนวเชื่อมทับหนาดวย SMAW
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม TIG เชื่อม SMAW
3
ประเมินขั้นตอนเตรียมงานและการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม TIG และเทคนิคการเชื่อมงานแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4036
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
หนวยยอย (Element)
4036.2 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทอเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมไดจัดเตรียมและปรับตั้งอยางเหมาะสม
ข) รอยตอถูกจัดเตรียมตามมาตรฐานและขอกําหนดรายละเอียดของ WPS
ค) ทอเหล็กกลาหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากแนวเชื่อมรากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ทอเหล็กกลาหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากแนวเชื่อมทับหนาดวยลวดหุมฟลักซทุกตําแหนงทาเชื่อม
จ)
ชิ้นงานและรอยเชื่อมรองและฉากไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม TIG 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมER 70S-6 และทอเหล็กกลาคารบอน
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม TIG
2 เตรียมรอยตอตามตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อม TIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวรากทอเหล็กกลาหนาดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อม TIG ตามขอกําหนด
5 เชื่อมแนวทับหนาทอเหล็กกลาหนาโดยใชการอารกลวดหุมฟลักซตามขอกําหนด
6 การตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการประกอบ ปรับตั้งอุปกรณในการเชื่อม TIG
3 หลักการเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแนวเชื่อมราก หลักการจําแนกลวดเชื่อม TIG
4 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตางๆ ในทุกตําแหนงทาเชื่อม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแนวเชื่อมรากดวย TIG แนวเชื่อมทับหนาดวย SMAW
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม TIG เชื่อม SMAW
3
ประเมินขั้นตอนเตรียมงานและการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม TIG และเทคนิคการเชื่อมงานแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4036
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
หนวยยอย (Element)
4036.3 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนอะลูมิเนียม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานไดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค) แผนอะลูมิเนียมบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
แผนอะลูมิเนียมหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมถูกตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม AC/DC TIG 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมอะลูมิเนียม ER4043 และแผนอะลูมิเนียม เกรด 1100
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม TIG
2 เตรียมรอยตอชิ้นงานอะลูมิเนียมตามตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อม TIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อม TIG ตามขอกําหนด
5 การตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการปรับตั้งอุปกรณและเชื่อม TIG อะลูมิเนียม
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนอะลูมเิ นียมรอยตอตางๆ ในทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการเลือกอิเล็กโทรดทังสเตนและแกสปกคลุม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแนวเชื่อมรากดวย TIG แนวเชื่อมทับหนาดวย SMAW
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม TIG
3
ประเมินขั้นตอนเตรียมงานและการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม TIG และเทคนิคการเชื่อมงานแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4036
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
หนวยยอย (Element)
4036.4 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทออะลูมิเนียม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานไดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค) ทออะลูมิเนียมบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
ทออะลูมิเนียมหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมถูกตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม TIG 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อม ER 4043 ทออะลูมิเนียม เกรด1100
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม TIG
2 เตรียมรอยตอชิ้นงานอะลูมิเนียมตามตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อม TIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อม TIG ตามขอกําหนด
5 การตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการปรับตั้งอุปกรณและเชื่อม TIG ทออะลูมิเนียม
3 ขั้นตอนการเชื่อมทออะลูมิเนียมรอยตอตางๆ ในทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการเลือกอิเล็กโทรดทังสเตนและแกสปกคลุม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแนวเชื่อมรากดวย TIG แนวเชื่อมทับหนาดวย SMAW
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม TIG
3
ประเมินขั้นตอนเตรียมงานและการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม TIG และเทคนิคการเชื่อมงานแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4036
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
หนวยยอย (Element)
4036.5 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานไดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค) แผนสเตนเลสบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
แผนสเตนเลสหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมถูกตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม AC/DC TIG 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมสเตนเลส ER 308L และแผนสเตนเลส เกรด 304 , 308
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม TIG
2 เตรียมรอยตอชิ้นงานสเตนเลสตามตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อม TIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อม TIG ตามขอกําหนด
5 การตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการปรับตั้งอุปกรณและเชื่อม TIG แผนสเตนเลส
3 ขั้นตอนการเชื่อมทออะลูมิเนียมรอยตอตางๆ ในทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการเลือกอิเล็กโทรดทังสเตนและแกสปกคลุม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแนวเชื่อมรากดวย TIG แนวเชื่อมทับหนาดวย SMAW
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม TIG
3
ประเมินขั้นตอนเตรียมงานและการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม TIG และเทคนิคการเชื่อมงานแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4036
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
หนวยยอย (Element)
4036.6 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทอสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานไดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม ( WPS )
ค) ทอสเตนเลสบาง ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
ง)
ทอสเตนเลสหนา ถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพและมีลักษณะตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมถูกตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อม TIG 200-250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมสเตนเลส ER 308L และแผนสเตนเลส เกรด 304 , 308
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อม TIG
2 เตรียมรอยตอชิ้นงานสเตนเลสตามตามขอกําหนด WPS
3 เลือกลวดเชื่อม TIG ถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อม TIG ตามขอกําหนด
5 การตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการปรับตั้งอุปกรณและเชื่อม TIG ทอสเตนเลส
3 ขั้นตอนการเชื่อมทออะลูมิเนียมรอยตอตางๆ ในทุกตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการเลือกอิเล็กโทรดทังสเตนและแกสปกคลุม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแนวเชื่อมรากและแนวเชื่อมทับหนาดวย TIG
2
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม TIG
3
ประเมินขั้นตอนเตรียมงานและการเชื่อมตามขอกําหนด WPS และ PQR
4
ประเมินความรูดานหลักการทํางานเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม TIG และเทคนิคการเชื่อมงานทอ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.1
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนบางถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพขนาดตาม
ง)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอารกพลาสมา ขนาด 200 - 250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมอารกพลาสมาเหล็กกลาคารบอนและแผนเหล็กกลาคารบอนบาง
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบ ปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมอารกพลาสมา
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมอารกพลาสมาถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแผนเหล็กกลาดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อมอารกพลาสมาตามขอกําหนด
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอน รอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมอารกพลาสมา
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมืออุปกรณ การเชื่อมอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.2
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอนบาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม (WPS)
ค)
ทอเหล็กกลาคารบอนบางถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอารกพลาสมา ขนาด 200 - 250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมอารกพลาสมาเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอนบาง
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมอารกพลาสมา
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมอารกพลาสมาถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมทอเหล็กกลาดวยเทคนิคการเติมลวดและสายหัวเชื่อมอารกพลาสมาตามขอกําหนด
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอน รอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมอารกพลาสมา
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอนบาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมืออุปกรณ การเชื่อมอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.3
เชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนอะลูมิเนียมบางถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมไดรับการตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชี่อมอารกพลาสมา ขนาด 200 - 250 Amp.
2)
ลวดเชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมอารกพลาสมา
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมอารกพลาสมาถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแผนอะลูมิเนียมบางรอยเชื่อมรองและฉากดวยเทคนิคการเชื่อมอารกพลาสมาตามขอกําหนด
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ รอยตอตางๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมอารกพลาสมาอะลูมิเนียม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมืออุปกรณ การเชื่อมอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.4
เชื่อมอารกพลาสมาทออะลูนิเนียมบาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ค)
ทออะลูมิเนียมบางถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมพลาสมาไดรับการตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอารกพลาสมาขนาด 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมอารกพลาสมาทออะลูมิเนียมและทออะลูมิเนียมบริสุทธิ์
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมอารกพลาสมา
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมพลาสมาถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมรองและฉากทออะลูมิเนียมบริสุทธิ์ตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมอารกพลาสมาทออลูมิเนียมบริสุทธิ์
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกพลาสมา ทออะลูมิเนียมบริสุทธิ์ รอยตอตาง ๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมอารกพลาสมาอะลูมิเนียม
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารก พลาสมา ทออะลูมิเนียมบริสุทธิ์บาง
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.5
เชื่อมอารกพลาสมาแผนสเตนเลสบาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนสเตนเลสบางถูกเชื่อมรอยตอเชื่อมรองและฉากทุกตําแหนงทาเชื่อมไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมรอยเชื่อมรองและฉาก ถูกตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO / DIS 5817.2
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอารกพลาสมาขนาด 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมอารกพลาสมา สเตนเลส และแผนสเตนเลสบาง
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมอารกพลาสมา
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมพลาสมาถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมทอแนวเชื่อมรองและฉากแผนสเตนเลสตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมอารกพลาสมาแผนสเตนเลส
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกพลาสมา แผนสเตนเลสรอยตอตาง ๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมอารกพลาสมาสเตนเลส
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารก พลาสมาแผนสเตนเลส
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนดและประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
3
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.6
เชื่อมอารกพลาสมาทอสเตนเลสบาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
ทอสเตนเลสบางถูกเชื่อมรอยตอชนและตอฉากทุกตําแหนงทาเชื่อม
ค)
รอยตอถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ง)
ทอสเตนเลสบางถูกเชื่อมไดคุณภาพขนาดตาม WPS
จ)
ชิ้นงานเชื่อมรอยตอชน และตอฉาก ถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
ฉ) พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอารกพลาสมาขนาด 200-250 Amp
2)
ลวดเชื่อมอารกพลาสมาและทอสเตนเลสและทอสเตนเลสบาง
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมอารกพลาสมา
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เลือกลวดเชื่อมพลาสมาถูกตองตามชนิดการใชงาน
4 เชื่อมแนวเชื่อมตอชน ทอสเตนเลสตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการเชื่อมอารกพลาสมาทอสเตนเลส
3 ขั้นตอนการเชื่อมอารกพลาสมา ทอสเตนเลสรอยตอตาง ๆ และตําแหนงทาเชื่อม
4 หลักการจําแนกลวดเชื่อมอารกพลาสมาสเตนเลส
5 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอารก พลาสมาทอสเตนเลส
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการเชื่อมและการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อมอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.7
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณตัดอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
แผนและทอเหล็กกลาคารบอน ถูกตัดดวยขบวนการอารกพลาสมา
ค)
ชิ้นงานถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ง)
แผนและทอเหล็กกลาคารบอนถูกตัดไดคุณภาพขนาดตาม WPS
จ)
ชิ้นงานตัดถูกตรวจสอบหาขอบกพรองตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติบงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องตัดอารกพลาสมา
2)
แผนและทอเหล็กกลาคารบอน
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานตัดอารกพลาสมา
2 เตรียมชิ้นงานตามแบบกําหนด
3 ตัดแผนและทอเหล็กกลาคารบอนตามขั้นตอน
4 แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
3 ขั้นตอนการตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
4 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการตัดอารกพลาสมาตาม WPS
4
หลักการตัดและการทํางาน เครื่องมืออุปกรณ การตัดอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4037
เชื่อมอารกพลาสมา
หนวยยอย (Element)
4037.8
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณตัดอารกพลาสมาไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
แผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส ถูกตัดดวยขบวนการอารกพลาสมา
ค)
ชิ้นงานถูกจัดเตรียมถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ง)
แผนอะลูมิเนียมและแผนสเตนเลส ถูกตัดไดคุณภาพขนาดตาม WPS
จ)
ชิ้นงานตัดถูกตรวจสอบหาขอบกพรองตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติบงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานดวยความเปนจริงและสมบูรณ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องตัดอารกพลาสมา
2)
แผนอะลูมิเนียนมและสเตนเลส
3)
แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณงานตัดอารกพลาสมา
2 เตรียมชิ้นงานตามแบบกําหนด
3 ตัดแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลสตามขั้นตอน
4 แบบฟอรมบันทึก WPS และ PQR
หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม
2 หลักการตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
3 ขั้นตอนการตัดอารกพลาสมาแผนแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
4 หลักการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS 5817.2
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและแผนสเตนเลส
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการตัดอารกพลาสมาตาม WPS
4
หลักการตัดและการทํางาน เครื่องมืออุปกรณ การตัดอารกพลาสมา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4038
เชื่อมพิเศษ
หนวยยอย (Element)
4038.1
เชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานเชื่อมอิเล็กโตรสแลกเตรียมตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองไดคุณภาพและขนาดตาม WPS
ง)
ชิ้นงานและแนวเชื่อมถูกตรวจสอบหาขอบกพรองตามมาตรฐานISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอิเล็กโตรสแลก
2)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS400 และลวดเชื่อมอิเล็กโตรสแลก
3)
แบบฟอรมบันทึก WPSและPQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ งานเชื่อมอิเล็กโตรสแลก
2 เตรียมรอยตอตามขอกําหนด WPS
3 เชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมอิเล็กโตรสแลก
4 ดําเนินการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมอิเล็กโตรสแลก
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
4 หลักการเชื่อมตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมอิเล็กโตรสแลกแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามWPS
4
หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4038
เชื่อมพิเศษ
หนวยยอย (Element)
4038.2
เชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอิเล็กโตรแกสไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอชิ้นงานเชื่อมไดรับการจัดเตรียมตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยเชื่อมรองไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐานISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมอิเล็กโตรแกส
2)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS400และลวดเชื่อมอิเล็กโตรสแลก
3)
แบบฟอรมบันทึก WPSและPQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ งานเชื่อม
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมอิเล็กโตรแกส
4 ดําเนินการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อม อิเล็กโตรแกส
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
4 หลักการเชื่อมตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตาม WPS
4
หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม

ขอกําหนดมอดูล 4038 เชื่อมพิเศษ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4038
เชื่อมพิเศษ
หนวยยอย (Element)
4038.3
เชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกเตรียมตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยตอชน ทาราบไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนาถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐานISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
2)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPSและPQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ งานเชื่อม
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
4 ดําเนินการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
4 หลักการเชื่อมตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามWPS
4
หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4038
เชื่อมพิเศษ
หนวยยอย (Element)
4038.4
เชื่อมดวยเทอรมิท
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกเตรียมตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยตอชน ทาราบไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนาถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐานISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมดวย
2)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPSและPQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ งานเชื่อม
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมดวยเทอรมิท
4 ดําเนินการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมดวยเทอรมิท
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
4 หลักการเชื่อมตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนหนารอยตอชนทาราบ
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามWPS
4
หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4038
เชื่อมพิเศษ
หนวยยอย (Element)
4038.5
การเชื่อมอัลตราโซนิก
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมอัลตราโซนิกไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกเตรียมตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยตอชน ทาราบไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนาถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐานISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมดวย
2)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPSและPQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ งานเชื่อม
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมอัลตราโซนิก
4 ดําเนินการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมอัลตราโซนิก
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนบางรอยตอชนทาราบ
4 หลักการเชื่อมตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนบางรอยตอชนทาราบ
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามWPS
4
หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
403
เชื่อมโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4038
เชื่อมพิเศษ
หนวยยอย (Element)
4038.6
เชื่อมดวยลําอิเล็กตรอน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมดวยลําอิเล็กตรอนไดจัดเตรียมไวอยางเหมาะสม
ข)
รอยตอถูกเตรียมตามมาตรฐานขอกําหนดรายละเอียดงานเชื่อม (WPS)
ค)
แผนเหล็กกลาคารบอนหนาถูกเชื่อมรอยตอชน ทาราบไดคุณภาพตาม WPS
ง)
ชิ้นงานเชื่อมหนาถูกตรวจสอบหาขอบกพรองแนวเชื่อมตามมาตรฐานISO/DIS
จ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ฉ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานถูกบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานสมบูรณครบถวนในรายละเอียด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เครื่องเชื่อมดวย
2)
แผนเหล็กกลาคารบอน SS400
3)
แบบฟอรมบันทึก WPSและPQR
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ประกอบปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ งานเชื่อม
2 เตรียมรอยตอตามแบบกําหนด
3 เชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมดวยลําอิเล็กตรอนบีม
4 ดําเนินการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2 หลักการเชื่อมชิ้นงานดวยวิธีการเชื่อมดวยลําอิเล็กตรอนบีม
3 ขั้นตอนการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนบางรอยตอชนทาราบ
4 หลักการเชื่อมตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ISO/DIS
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินสมรรถนะการเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนบางรอยตอชนทาราบ
2
ประเมินการเตรียมการใชเครื่องมือตามขอกําหนด
3
ประเมินขั้นตอนการเชื่อมตามWPS
4
หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณการเชื่อม

ขอกําหนดมอดูล 4038 เชื่อมพิเศษ

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4031 เชื่อมและแลนประสานดวยแกส
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือผูเรียน ปวช. 1 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม กลุมเครื่องกล
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโดยสามารถ
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะ เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกสและตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส

รหัส
4031.1
4031.2
4031.3

สมรรถนะยอย
แลนประสานผลิตภัณฑโลหะ
เชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส (OAW)

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมงานเชื่อมโลหะ
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4032 เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซ (SMAW)
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อมเหล็กกลา
คารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ หรือผูเรียน ปวช. 1 - 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือหรือชางฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยสามารถเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกลวด
หุมฟลั๊กซทอเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม และหรือเชื่อมอาร
กลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม และหรือเชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส และหรือเชื่อมอารกลวด
หุมพลั๊กซทอสแตนเลส ชิ้นงานบาง และหรือชิ้นงานหนาแนวเชื่อมมุมและแนวเชื่อมรอง รอยตอแบบ
ตางๆ และตําแหนงทาเชื่อมตางๆ
รหัส
สมรรถนะยอย
4032.1
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
4032.2
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทอเหล็กกลาคารบอน
4032.3
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนอะลูมิเนียม
4032.4
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซทออะลูมิเนียม
4032.5
เชื่อมอารกลวดหุมฟลั๊กซแผนสเตนเลส
4032.6
เชื่อมอารกลวดหุมพลั๊กซทอสแตนเลส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมงานเชื่อมโลหะ

92

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4033 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG/MAG)
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อมเหล็กกลา
คารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ หรือผูเรียน ปวช. 1 - 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือหรือชางฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยสามารถเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกโลหะแกส
คลุมทอเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนอะลูมิเนียม และหรือเชื่อมอารกโลหะ
แกสคลุมทออะลูมิเนียม และหรือเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนสเตนเลส และหรือเชื่อมอารกโลหะแกส
คลุมทอสแตนเลส ชิ้นงานบาง และหรือชิ้นงานหนาแนวเชื่อมมุมและแนวเชื่อมรอง รอยตอแบบตางๆ
และตําแหนงทาเชื่อมตางๆ
รหัส
สมรรถนะยอย
4033.1
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอน
4033.2
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมทอเหล็กกลาคารบอน
4033.3
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนอะลูมิเนียม
4033.4
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมทออะลูมิเนียม
4033.5
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมแผนสเตนเลส
4033.6
เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมทอสเตนเลส
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4034 เชื่อมอารกลวดไสฟลักซ (FCAW)
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อมเหล็กกลา
คารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ หรือชางเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยการอารก
โลหะแกสคลุมหรือผูเรียน ปวช. 1 - 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือหรือชางฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยสามารถเชื่อมอารกลวดไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกลวดไสฟ
ลักซทอเหล็กกลาคารบอน ชิ้นงานบาง และหรือชิ้นงานหนาแนวเชื่อมมุมและแนวเชื่อมรอง รอยตอแบบ
ตางๆ และตําแหนงทาเชื่อมตางๆ
รหัส
สมรรถนะยอย
4034.1
เชื่อมอารกลวดไสฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4034.2
เชื่อมอารกลวดไสฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4035 เชื่อมอารกใตฟลั๊กซ (SAW)
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อมเหล็กกลา
คารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยการ
อารกโลหะแกสคลุมหรือผูเรียน ปวช. 1 - 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะ
การ (ชางเชื่อม)
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือหรือชางฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยสามารถเชื่อมอารกใตฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกใตฟลักซ
แผนสเตนเลส ชิ้นงานหนาแนวเชื่อมมุมและแนวเชื่อมรอง รอยตอแบบตางๆ

รหัส
4035.1
4035.2

สมรรถนะยอย
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซแผนเหล็กกลาคารบอน
เชื่อมอารกใตฟลั๊กซแผนสเตนเลส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ กลุมงานเชื่อมโลหะ

95

ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4036 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (TIG)
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อมเหล็กกลา
คารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยการ
อารกโลหะแกสคลุมและหรือชางเชื่อมอะลูมิเนียมดวยการอารกโลหะแกสคลุมหรือ
ผูเรียน ปวช. 1 - 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือหรือชางฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยสามารถเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแนวรากแผนเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อม
อารกทังสเตนแกสคลุมทอเหล็กกลาคารบอน และหรือเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนอะลูมิเนียม และ
หรือเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทออะลูมิเนียม และหรือเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนสเตนเลส
และหรือเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทอสแตนเลส ชิ้นงานบาง และหรือชิ้นงานหนาแนวเชื่อมมุมและ
แนวเชื่อมรอง รอยตอแบบตางๆ และตําแหนงทาเชื่อมตางๆ
รหัส
สมรรถนะยอย
4036.1
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแนวรากแผนเหล็กกลาคารบอน
4036.2
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทอเหล็กกลาคารบอน
4036.3
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนอะลูมิเนียม
4036.4
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทออะลูมิเนียม
4036.5
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนสเตนเลส
4036.6
เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมทอสเตนเลส
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4037 เชื่อมอารกพลาสมา
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อม
เหล็กกลาคารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมเหล็กกลาคารบอน
ดวยการอารกโลหะแกสคลุมและหรือชางเชื่อมอะลูมิเนียมดวยการอารกทังสเตนแกส
คลุมหรือผูเรียน ปวช. 1 - 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
คําสรุป :
เปนชางกึ่งฝมือหรือชางฝมือที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยสามารถเชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง และหรือเชื่อมอารกพลาสมาทอ
เหล็กกลาคารบอนบาง และหรือเชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียม และหรือเชื่อมอารกพลาสมาทอ
อะลูมิเนียมบาง และหรือเชื่อมอารกพลาสมาแผนสเตนเลสบาง และหรือเชื่อมอารกพลาสมาทอสแตน
เลสบาง แนวเชื่อมมุมและแนวเชื่อมรอง รอยตอแบบตางๆ และตําแหนงทาเชื่อมตางๆ และตัด
อารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน อะลูมิเนียมและสเตนเลส
รหัส
สมรรถนะยอย
4037.1
เชื่อมอารกพลาสมาแผนเหล็กกลาคารบอนบาง
4037.2
เชื่อมอารกพลาสมาทอเหล็กกลาคารบอนบาง
4037.3
เชื่อมอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมบาง
4037.4
เชื่อมอารกพลาสมาทออะลูนิเนียมบาง
4037.5
เชื่อมอารกพลาสมาแผนสเตนเลสบาง
4037.6
เชื่อมอารกพลาสมาทอสเตนเลสบาง
4037.7
ตัดอารกพลาสมาแผนและทอเหล็กกลาคารบอน
4037.8
ตัดอารกพลาสมาแผนอะลูมิเนียมและสเตนเลส
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4038
เชื่อมพิเศษ
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอหรือชางเชื่อมเหล็กกลา
คารบอนดวยการอารกลวดหุมฟลักซ และหรือชางเชื่อมเหล็กกลาคารบอนดวยการ
อารกโลหะแกสคลุมและหรือชางเชื่อมอะลูมิเนียมดวยการอารกทังสเตนแกสคลุม
หรือผูเรียน ปวส. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
คําสรุป :
เปนชางฝมือหรือชางเทคนิคที่ทํางานตามหลักและกฎเกณฑของความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
โดยสามารถเชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก และหรือเชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส และหรือเชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
และหรือเชื่อมดวยเทอรมิท และหรือเชื่อมอัลตราโซนิก และหรือเชื่อมดวยลําอิเล็กตรอน แนวเชื่อมและ
รอยตอแบบตางๆ
รหัส
สมรรถนะยอย
4038.1
เชื่อมดวยอิเล็กโตรสแลก
4038.2
เชื่อมดวยอิเล็กโตรแกส
4038.3
เชื่อมดวยลําแสงเลเซอร
4038.4
เชื่อมดวยเทอรมิท
4038.5
เชื่อมอัลตราโซนิก
4038.6
เชื่อมดวยลําอิเล็กตรอน
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วิเคราะหสมรรถนะยอย/ขอกําหนดมอดูล
ผลิตผลิตภัณฑโลหะ (501)

ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
501
บริหารงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011
บริหาร ควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะยอย (Element)
5011.1
งานวางแผนควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลัง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ตนทุนงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะไดรับการจําแนกประเภทเพื่อนําไปใชในการวางแผนดําเนินงาน
ข)
ราคาขายไดรับการคํานวณหาจากขอมูลตนทุนและการคิดคิดกําไรแบบเพิ่มกําไรหรือคงระดับกําไร
ค)
ขอมูลตามองคประกอบระบบบคลังสินคาไดรับการจัดเตรียมพรอมจัดการคลังสินคา
ง)
แผนงาน แผนดําเนินการควบคุมตนทุนจัดทําไดสอดคลองกับสภาพการผลิต
จ)
แผนงาน แผนดําเนินการบริหารสินคาคงคลังจัดทําไดสอดคลองกับสภาพการผลิต
ขอบเขต (Range Statement)
1)
จัดดําเนินการโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีกําลังคนไมเกิน 60 คน
2)
ผลิตภัณฑโลหะแผนประเภทเครื่องใชสํานักงาน ผลิตภัณฑโครงสรางโลหะรูปพรรณ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 คํานวณหาตนทุนของงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
2 คิดราคาขายโดยใหมีกําไรแบบคงที่และแบบแปรผัน
3 เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการจัดระบบสินคาคงคลังเพื่อหาระบบที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด
A จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธจากการวิเคราะหสวอต (SWOT) ขององคการ
5 จัดทําแผนงาน แผนดําเนินงานบริหารสินคาคงคลังและควบคุมตนทุนการผลิต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ระบบบริหารงานและควบคุมงานผลิต
2 หลักการคํานวณหาตนทุนรวมในการผลิต
3 หลักการ วิธีการเพิ่มผลผลิตโดยแนวคิดที่หลากหลาย
4 ระบบบริหารงานโลจิสติก
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินวิธีการ ขั้นตอนการหาขอมูล วิเคราะหขอมูลและผลจากการคํานวณหาตนทุนสินคา
2
ประเมินวิธีการ ขั้นตอนการหาขอมูล วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนงานเพิ่มผลผลิต
3
ประเมินวิธีการ ขั้นตอนการหาขอมูล วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนงานบริหารสินคาคงคลัง
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
501
บริหารงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011
บริหารควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะยอย (Element)
5011.2
พัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แผนผังองคการ (Organization Chart) ในระบบการบริหารงานไดรับการกําหนดตามลักษณะองคการ
ข)
หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร (Job Description) ถูกกําหนดตามแผนผังการบริหารงาน
ค)
เอกสารการตรวจประเมินการทํางานของบุคลากรในหนวยผลิตไดรับการพัฒนาจัดทําตามขอกําหนด
ง)
เอกสารกําหนดเกณฑการประเมินการทํางานของบุคลากรในหนวยผลิตไดรับการจัดทําตามขอกําหนด
จ)
เอกสารกําหนดเกณฑการประเมินผลผลิตไดรับการจัดทําตามขอกําหนดของลูกคา
ขอบเขต (Range Statement)
1)
จัดดําเนินการโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีกําลังคนไมเกิน 60 คน
2)
ผลิตภัณฑโลหะแผนประเภทเครื่องใชสํานักงาน ผลิตภัณฑโครงสรางโลหะรูปพรรณ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 กําหนดแผนผังองคการ (Organization Chart) ในระบบการบริหารงานผลิตของโรงงาน
2 ออกแบบเครื่องมือจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
3 กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแผนผังองคกร
4 กําหนดเกณฑการประเมินการทํางานของบุคลากรในหนวยผลิต
5 กําหนดเกณฑการประเมินผลผลิตตามขอกําหนดของลูกคา
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการกําหนดแผนผังองคการ (Organization Chart) ในระบบการบริหารงานผลิต
2 หลักการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของทุกฝายบริหารในแผนผังองคกร
3 หลักการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
4 ขั้นตอน เทคนิคการดําเนินการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินขั้นตอนการกําหนดแผนผังองคการ
2
ประเมินผลการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแผนผังองคกร
3
ประเมินผลการกําหนดเกณฑการประเมินการทํางานของบุคลากรในหนวยผลิต
4
ประเมินผลการกําหนดเกณฑการประเมินผลผลิต
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
501
บริหารงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011
บริหารควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะยอย (Element)
5011.3
จัดระบบควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แผนดําเนินการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานจัดทําขึ้นทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น
ข)
ขอกําหนดการรักษาสภาพแวดลอมการทํางานและทรัพยากรถูกจัดทําเปนฐานในการปฏิบัติงาน
ค)
เกณฑการตรวจวัดการปฏิบัติงานเพื่อรักษาสภาพแวดลอมการทํางานและทรัพยากรถูกจัดทําตามมาตรฐาน
ง)
ระบบฐานขอมูลในการจัดการดานสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมจัดทําไวครบถวน
จ)
เครื่องมือ อุปกรณปองกันภัยรวมและสวนบุคคลจัดเตรียมไวตามสถานที่ทํางานอยางเพียงพอ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
จัดดําเนินการโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีกําลังคนไมเกิน 60 คน
2)
จัดดําเนินการปองกันอันตรายตามสภาพการทํางานปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน
3)
ผลิตภัณฑโลหะแผนประเภทเครื่องใชสํานักงาน ผลิตภัณฑโครงสรางโลหะรูปพรรณ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมระยะยาวและระยะสั้น
2 จัดทําตารางแสดงสถิติแสดงจํานวนอุบัติเหตุและสาเหตุที่เกิดบริวเณสถานที่ทํางาน
3 จัดทําขอกําหนดและเกณฑประเมินการปฏิบัติงานเพื่อรักษาสภาพแวดลอมการทํางานและทรัพยากร
4 จัดทําระบบฐานขอมูลในการจัดการดานสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการเพิ่มผลผลิตโดยการลดตนทุนในการดําเนินงาน
2 หลักการจัดทําแผนดําเนินการดานสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดลอมการทํางาน
3 ขั้นตอน วิธีการดําเนินการตามนโยบายและขอกําหนดดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
4 หลักการใชและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันภัยสวนรวมและสวนบุคคล
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติการดานสภาพแวดลอมสุขอนามัย
2
ประเมินการจัดทําระบบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธดานสุขอนามัย ความปลอดภัย
3
ประเมินสมุดบันทึกประวัติสุขภาพของพนักงาน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
501
บริหารงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011
บริหารควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะยอย (Element)
5011.4
จําแนก จัดลําดับชิ้นงานที่จะดําเนินการผลิต (Gantt Chart)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ผังและแผนกําหนดกรรมวิธีการผลิตแตละชิ้นสวนของผลิตภัณฑโลหะถูกจัดทําไดครอบคลุม
ข)
เวลาที่ใชในการผลิต เวลาตามกําหนด (Schedule) และเวลาที่เสร็จจริง (Complete) ถูกวิเคราะหจัดทําครบถวน
ค)
แผนภูมิควบคุมเวลาทํางาน(Gantt Chart) จัดทําไดตามกําหนดสงงาน
ง)
ขอบเขต (Range Statement)
1)
จัดดําเนินการโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีกําลังคนไมเกิน 60 คน
2)
จัดดําเนินการปองกันอันตรายตามสภาพการทํางานปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน
3)
ผลิตภัณฑโลหะแผนประเภทเครื่องใชสํานักงาน ผลิตภัณฑโครงสรางโลหะรูปพรรณ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 กําหนดกรรมวิธีในการผลิตแตละชิ้นสวน ของงานผลิตภัณฑโลหะ
2 จัดเรียงลําดับของชิ้นสวนตามขั้นตอนการผลิต
3 วิเคราะหเวลาที่ใชในการผลิตเวลาตามกําหนด (Schedule) และเวลาที่เสร็จจริง (Complete)
4 จัดทําแผนภูมิควบคุมเวลาทํางาน (Gantt Chart)โดยกําหนดจัดลําดับขั้นการผลิต
5
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการกําหนดกรรมวิธีในการผลิตแตละชิ้นสวน ของงานผลิตภัณฑโลหะ
2 หลักการจัดเรียงลําดับของชิ้นสวนตามขั้นตอนการผลิต
3 หลักการวิเคราะหเวลาที่ใชในการผลิตเวลาตามกําหนด (Schedule) และเวลาที่เสร็จจริง (Complete)
4 หลักการและขั้นตอนจัดทําแผนภูมิควบคุมเวลาทํางาน (Gantt Chart)โดยกําหนดจัดลําดับขั้นการผลิต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินงานกําหนดกรรมวิธีในการผลิตแตละชิ้นสวน ของงานผลิตภัณฑโลหะ
2
ประเมินแผนภูมิควบคุมเวลาทํางาน (Gantt Chart)โดยกําหนดจัดลําดับขั้นการผลิต
3
ประเมินหลักการ ขั้นตอนจัดทําแผนภูมิควบคุมเวลาทํางาน (Gantt Chart)โดยกําหนดจัดลําดับขั้นการผลิต
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
501
บริหารงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011
บริหารควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะยอย (Element)
5011.5
จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
บัญชี รายการชนิดและขนาดของวัสดุของงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะจัดทําตามขอกําหนด
ข)
แผนภูมิ กําหนดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร ที่จะใชในขั้นตอนการผลิตตางๆ จัดทําตามขอกําหนด
ค)
แผนปฏิบัติการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขั้นตอนตามชนิดวัสดุกับอุปกรณ จัดทําตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
จัดดําเนินการโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีกําลังคนไมเกิน 60 คน
2)
ผลิตภัณฑโลหะแผนประเภทเครื่องใชสํานักงาน ผลิตภัณฑโครงสรางโลหะรูปพรรณ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ปฏิบัติงานจัดทําบัญชี รายการชนิดและขนาดของวัสดุของงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
2 งานจัดทําแผนภูมิ กําหนดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร ที่จะใชในขั้นตอนการผลิตตาง ๆ
3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอน
4 ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรวมตั้งแต ลป.1-ลป.3
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 บัญชี รายการชนิดและขนาดของวัสดุของงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
2 แผนภูมิ กําหนดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร ที่จะใชในขั้นตอนการผลิตตาง ๆ
3 แผนปฏิบัติการควบคุม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินจากบัญชี รายการชนิดและขนาดของวัสดุของงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
2
ประเมินจากแผนภูมิ กําหนดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร ที่จะใชในขั้นตอนการผลิตตาง ๆ
3
ประเมินจากแผนปฏิบัติการควบคุม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอน
4
ประเมินความรูจากการปฏิบัติงานจริง
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
501
บริหารงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011
บริหารควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะยอย (Element)
5011.6
ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบแยกรายการวัสดุจากแบบงานผลิตภัณฑโลหะลักษณะตางๆ จัดทําเตรียมไวใหผูแยกแบบใช
ข)
ระบบฐานขอมูลองคประกอบตางๆ ของการประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะจัดทําไวสําหรับผูคิดราคาใช
ค)
ราคาประมาณผลิตภัณฑโลหะลักษณะตางๆ ไดรับการประมาณราคาตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
จัดดําเนินการโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีกําลังคนไมเกิน 60 คน
2)
ผลิตภัณฑโลหะแผนประเภทเครื่องใชสํานักงาน ผลิตภัณฑโครงสรางโลหะรูปพรรณ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดทําแบบแยกรายการวัสดุจากแบบงานผลิตภัณฑโลหะตามลักษณะงานที่ไดรับคําสั่ง
2 จัดทําตารางงานประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะโดยพิจารณาจาก องคประกอบที่กําหนด
3 ปฏิบัติงานประมาณราคาโดยคิดจากคาใชจายในดานการลงทุนและคาใชจายระหวางการดําเนินการ
4 จัดทํารายงานเสนอราคางานผลิตภัณฑโลหะ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 การประมาณราคาขาดทุน ราคาเสมอตัวและราคาไดผลกําไร
2 ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะโดยพิจารณาจาก องคประกอบ
3 ประมาณราคาโดยคิดจากคาใชจายในดานการลงทุนและคาใชจายระหวางการดําเนินการ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินจากงานกําหนดการประมาณราคาขาดทุน ราคาเสมอตัวและราคาไดผลกําไร
2
ประเมินจากตารางงานประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะโดยพิจารณาจาก องคประกอบ
3
ประเมินจากงานประมาณราคาโดยคิดจากคาใชจายในดานการลงทุนและคาใชจายระหวางการดําเนินการ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
502 ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5021
ออกแบบ เขียนแบบ งานผลิตภัณฑโลหะแผน
สมรรถนะยอย (Element)
5021.1
ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบรางผลิตภัณฑโลหะแผนจําพวกเครื่องใช เครื่องประดับภายในบานเรือน สํานักงานจัดทําตามขอบงใช
ข)
แบบรางผลิตภัณฑโลหะแผนจําพวกเฟอรนิเจอรภายในบานเรือน สํานักงานจัดทําตามขอบงใชงาน
แบบรางผลิตภัณฑโลหะแผนจําพวกสวนประกอบเครื่องมือ เครื่องจักรจัดทําตามขอบงใชงาน
ค)
รายการชนิด ลักษณะ สมบัติวัสดุ อุปกรณประกอบและกระบวนการผลิตจัดทําเปนขอมูลในการผลิต
ง)
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน ตามลักษณะการนําไปใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2)
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมรวมทั้งขั้นตอนการผลิต
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน ตามลักษณะการนําไปใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผนใชวัสดุที่เหมาะสมและการใช เครื่องมือเครื่องจักรผลิต
3 วิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบลักษณะการใชงาน ความแข็งแรง ความเปนไปไดในการผลิต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน ตามลักษณะการใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2 หลักการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับรูปราง ลักษณะ การใชงานและความแข็งแรง
3 หลักการวิเคราะหหาความเปนไปไดในการผลิต การจัดจําหนาย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินงานออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน ตามลักษณะการนําไปใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและ
2
ประเมินงานออกแบบวัสดุที่เหมาะสมกับการใชเครื่องมือเครื่องจักรผลิต
3
ประเมินรายการวิเคราะหองคประกอบการออกแบบและความเปนไปไดในการผลิต
4
ประเมินความรูหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
502
ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5021
ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
สมรรถนะยอย (Element)
5021.2
เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบราง 3 มิติชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนถูกเขียนตามขอกําหนด
ข)
แบบสั่งงานทั้งแบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนถูกเขียนตามขอกําหนด
ค)
บัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑโลหะ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2)
เขียนแบบเครื่องใช เครื่องประดับและเฟอรนิเจอรภายในบานเรือน สํานักงาน
3)
เขียนแบบชิ้นสวนหรือสวนประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 รางแบบผลิตภัณฑโลหะแผนเปนแบบ 3 มิติ
2 เขียนแบบสั่งงานทั้งแบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผน
3 กําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑโลหะแผน
4 จัดทําบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการรางแบบ 3 มิติงานผลิตภัณฑโลหะแผน
2 หลักการเขียนแบบสั่งงานทั้งแบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผน
3 หลักการจัดทําบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินแบบราง 3 มิติผลิตภัณฑโลหะแผน
2
ประเมินแบบสั่งงาน แบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ
3
ประเมินบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช
4
ประเมินความรูหลักการรางแบบ เขียนแบบสั่งงาน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
502
ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5022
ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5022.1
ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบรางผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเครื่องใช เครื่องประดับในบานเรือน สํานักงานจัดทําตามขอบงใชงาน
ข)
แบบรางผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเฟอรนิเจอรภายในบานเรือน สํานักงานจัดทําตามขอบงใชงาน
ค)
แบบรางผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณสวนประกอบเครื่องมือ เครื่องจักรจัดทําตามขอบงใชงาน
รายการชนิด ลักษณะ สมบัติวัสดุ อุปกรณประกอบและกระบวนการผลิตจัดทําเปนขอมูลในการผลิต
ง)
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ ตามลักษณะการนําไปใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2)
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมรวมทั้งขั้นตอนการผลิต
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ ตามลักษณะการนําไปใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณใชวัสดุที่เหมาะสมและการใช เครื่องมือเครื่องจักรผลิต
3 วิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบลักษณะการใชงาน ความแข็งแรง ความเปนไปไดในการผลิต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณตามลักษณะการใชงานประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2 หลักการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับรูปราง ลักษณะ การใชงานและความแข็งแรง
3 หลักการวิเคราะหหาความเปนไปไดในการผลิต การจัดจําหนาย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินงานออกแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณตามลักษณะการใชงาน ประโยชนใชสอย ความงามและศิลป
2
ประเมินงานออกแบบวัสดุที่เหมาะสมกับการใชเครื่องมือเครื่องจักรผลิต
3
ประเมินรายการวิเคราะหองคประกอบการออกแบบและความเปนไปไดในการผลิต
4
ประเมินความรูหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
502
ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5022
ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5022.2
เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบราง 3 มิติชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณถูกเขียนตามขอกําหนด
ข)
แบบสั่งงานทั้งแบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณถูกเขียนตามขอกําหนด
ค)
บัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2)
เขียนแบบเครื่องใช เครื่องประดับและเฟอรนิเจอรภายในบานเรือน สํานักงาน
3)
เขียนแบบชิ้นสวนหรือสวนประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 รางแบบผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเปนแบบ 3 มิติ
2 เขียนแบบสั่งงานทั้งแบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
3 กําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
4 จัดทําบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการรางแบบ 3 มิติงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
2 หลักการเขียนแบบสั่งงานทั้งแบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
3 หลักการจัดทําบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินแบบราง 3 มิติผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
2
ประเมินแบบสั่งงาน แบบแยกและแบบประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
3
ประเมินบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช
4
ประเมินความรูหลักการรางแบบ เขียนแบบสั่งงาน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
ผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ
503
หนวยสมรรถนะ (Unit)
ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ
5032
สมรรถนะยอย (Element)
ออกแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย
5032.1
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
แบบแปลนทางเดินทอระบายและทอปรับอากาศในอาคารอยูอาศัยถูกออกแบบไดตามขอกําหนด
ก)
รายการคํานวณปริมาณลมเขา ลมออกและความเร็วลมที่ตองการแตละจุดจัดทําตามขอกําหนด
ข)
แบบแสดงลักษณะ ชนิด ขนาดทอ ของอและขอตอ หัวจายในระบบถูกออกแบบไดตามกําหนด
ค)
ขอบเขต (Range Statement)
ออกแบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัยตามปจจัยในการปรับอากาศ
1)
ออกแบบลักษณะ ขนาดทอ ของอ ขอตอ หัวจายระบบระบายและปรับอากาศ ในอาคารอยูอาศัย
2)
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ออกแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัยตามปจจัยในการปรับอากาศ
2 ออกแบบลักษณะ ขนาดทอ ของอ ขอตอ หัวจายระบบระบายและปรับอากาศ ในอาคารอยูอาศัย
3 คํานวณปริมาณลมเขาหรือลมออก และความเร็วลมที่ตองการในแตละจุด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ปจจัยในการออกแบบระบบระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย
2 หลักการคํานวณปริมาณลมเขา ลมทิ้ง ความเร็วลมในระบบทอระบายและปรับอากาศ
3 หลักการคํานวณขนาดทอ ของอ ขอตอ หัวจาย ขนาดพัดลมดูด ขนาดมอเตอร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
ประเมินแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย
1
ประเมินแบบลักษณะ ขนาดทอ ของอ ขอตอ หัวจายระบบระบายและปรับอากาศ ในอาคารอยูอาศัย
2
ประเมินรายการคํานวณปริมาณลมเขาหรือลมออก และความเร็วลมที่ตองการในแตละจุด
3
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
ผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ
503
หนวยสมรรถนะ (Unit)
ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ
5032
สมรรถนะยอย (Element)
สรางแผนคลี่ชิ้นสวน อุปกรณระบบทอแบบลัดดวยวิธีผสม
5032.2
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
แผนคลี่ทอดูดหรือทอสงอากาศชนิดสี่เหลี่ยและชนิดกลมแบบมีขนาดหนาตัดคงที่ (Constant Cross Section)
ก)
แผนคลี่ของอทอแบบรัศมีเปลี่ยนไปแตความกวางคงที่ทั้งเยื้องศูนยและไมเยื้องศูนย
ข)
แผนคลี่ของอทอแบบเปลี่ยนทิศทางทั้งเยื้องศูนย ออฟเซ็ต และไมเยื้องศูนย
ค)
แผนคลี่ขอตอทอแบบเปลี่ยนทิศทางทั้งเยื้องศูนยและไมเยื้องศูนย
ง)
ขอบเขต (Range Statement)
ใชแผนเหล็กอาบสังกะสีขนาดความหนา # 28
1)
ขอตอใชแบบดับเบิล (Double Conection)
2)
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 สรางแผนคลี่ทอดูดหรือทอสงอากาศชนิดสี่เหลี่ยและชนิดกลมแบบมีขนาดหนาตัดคงที่
2 สรางแผนคลี่ของอทอแบบรัศมีเปลี่ยนไปแตความกวางคงที่ทั้งเยื้องศูนยและไมเยื้องศูนย
3 สรางแผนคลี่ของอทอแบบเปลี่ยนทิศทางทั้งเยื้องศูนย ออฟเซ็ต และไมเยื้องศูนย
4 สรางแผนคลี่ขอตอทอแบบเปลี่ยนทิศทางทั้งเยื้องศูนยและไมเยื้องศูนย
5 กําหนดระยะเผื่อสําหรับการเผื่อตะเข็บ ขอบงาน และขอตอ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการสรางแผนคลี่ทอดูดหรือทอสงอากาศชนิดสี่เหลี่ยและชนิดกลมแบบมีขนาดหนาตัดคงที่
2 หลักการสรางแผนคลี่ของอทอแบบรัศมีเปลี่ยนไปแตความกวางคงที่ทั้งเยื้องศูนยและไมเยื้องศูนย
3 หลักการสรางแผนคลี่ของอทอแบบเปลี่ยนทิศทางทั้งเยื้องศูนย ออฟเซ็ต และไมเยื้องศูนย
4 หลักการสรางแผนคลี่ขอตอทอแบบเปลี่ยนทิศทางทั้งเยื้องศูนยและไมเยื้องศูนย
5 หลักการกําหนดระยะเผื่อสําหรับการเผื่อตะเข็บ ขอบงาน และขอตอ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
ประเมินรูปรางลักษณะแผนคลี่ทอ ขอตอ ของอแบบตางๆ ที่เขียนเสร็จ
1
ประเมินหลักการสรางแผนคลี่ทอ ขอตอ ของอแบบตางๆ
2
ประเมินหลักการกําหนดระยะเผื่อสําหรับการเผื่อตะเข็บ ขอบงาน และขอตอ
3

ขอกําหนดมอดูล 5032 ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ

110

ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
ผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ
503
หนวยสมรรถนะ (Unit)
ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ
5032
สมรรถนะยอย (Element)
5032.3
ขึ้นรูปชิ้นสวนอุปกรณ ประกอบระบบทอดวยเครื่องมือโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แผนโลหะชิ้นสวนทอ ขอตอ ของอไดรับการตัดดวยเครื่องมือ เครื่องจักรตัดโลหะแผนชนิดตางๆ
ข)
แผนโลหะชิ้นสวนทอ ขอตอ ของอแตละชิ้นถูกพับขึ้นรูปดวยเครื่องมือ เครื่องจักรพับ ดัดโลหะแผน
ค)
ทอระบายและปรับอากาศถูกประกอบดวย ตะเข็บ หมุดย้ํา และยึดดวยขอตอตามแบบ
ง)
ระบบทอระบายและปรับอากาศไดรับการติดตั้ง ยึดเขากับอุปกรณในระบบในตัวอาคาร
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ใชแผนเหล็กอาบสังกะสีขนาดความหนา # 28
2)
ขอตอใชแบบดับเบิล (Double Conection)
3)
ใชเครื่องมือ เครื่องจักรงานโลหะแผนในการขึ้นรูป
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ถายแบบหรือเขียนแบบแผนคลี่ที่เผื่อตะเข็บและขอตอลงชิ้นโลหะแผน
2 ตัดแผนโลหะชิ้นสวนทอแตละชิ้นสวนโดยเครื่องมือโลหะแผนตามแบบ
3 พับขึ้นรูปแผนโลหะชิ้นสวนทอแตละชิ้นสวนโดยเครื่องมือโลหะแผน
4 ประกอบชิ้นสวนทอระบายและปรับอากาศดวยการเขาตะเข็บ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการใช ปรับตั้งเครื่องมือโลหะโลหะแผน
2 ขั้นตอน เทคนิคการขึ้นรูปทอ ขอตอและของอ
3 ขั้นตอนการประกอบทอและระบบระบายและปรับอากาศเขากับอาคาร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินขั้นตอนการสรางทอ ขอตอ ของอในระบบระบายอากาศและปรับอากาศดวยเครื่องมือโลหะแผน
2
ประเมินการประกอบและติดตั้งทอ ขอตอ ของอของระบายและปรับอากาศ
3
ประเมินความถูกตองและความเรียบรอยทอระบายและปรับอากาศตามแบบและใชงานได
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
503
ผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5032
ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ
สมรรถนะยอย (Element)
5032.4
ติดตั้งระบบทออุปกรณระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
วัสดุ/เครื่องมือ อุปกรณ ทอสําหรับการติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศจัดเตรียมครบ
ข)
แผนการขนสงอุปกรณ ประกอบติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศจัดทําเสร็จพรอมใชงาน
ค)
ระบบระบายและปรับอากาศในอาคารไดรับการติดตั้งตามแผนงานที่กําหนด
ง)
ระบบระบายและปรับอากาศไดรับการตรวจสอบความถูกตองและสามารถใชงานได
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ใชแผนเหล็กอาบสังกะสีขนาดความหนา # 28
2)
ขอตอใชแบบดับเบิล (Double Conection)
3)
ใชเครื่องมือ เครื่องจักรงานโลหะแผนในการขึ้นรูป
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียมวัสดุ/เครื่องมือ อุปกรณสําหรับการติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศ
2 วางแผนการขนสงอุปกรณ การประกอบติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร
3 ติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศในอาคารตามแผนงานที่กําหนด
4 ตรวจสอบความถูกตองและสามารถใชงานได
หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการจัดเตรียมวัสดุ/เครื่องมือ อุปกรณสําหรับการติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร
2 หลักการวางแผนการขนสงอุปกรณ การประกอบติดตั้งระบบระบายและ ปรับอากาศในอาคาร
3 ขอกําหนดในการติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร
4 วิธีตรวจสอบความถูกตองและสามารถใชงานได
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินจากงานเตรียมวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณสําหรับการติดตั้งระบบระบายปรับอากาศ
2
ประเมินจากงานวางแผนการขนสงอุปกรณ ขั้นตอนการติดตั้ง การประกอบติดตั้ง ระเมินจากงานวาง
3
ประเมินจากงานติดตั้งระบบระบายและปรับอากาศในอาคารตามแผนงานที่กําหนด
4
ประเมินจากงานตรวจสอบความถูกตองและสามารถใชงานได
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5041
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการปม
สมรรถนะยอย (Element)
5041.1
ปมตัดและตัดเจาะชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุในการปมตัดและตัดเจาะไดจัดเตรียมไวเหมาะสม ครบตามกําหนด
ข)
ชิ้นงานปมตัดและตัดเจาะถูกรางแบบ วางแบบไดตามขอกําหนดงานตัดและตัดเจาะ
ค)
รายการคํานวณหาคาแรงตัดเจาะเพื่อเลือกขนาดเครื่องปม ขนาดชุดแมพิมพ
ง)
ปรับตั้งเครื่องและชุดแมพิมพตัดและแมพิมพตัดเจาะใหใชงานได
จ)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑถูกตัด และตัดเจาะรู ไดตามแบบและมีคุณภาพตามขอกําหนด
ฉ)
พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณไดถูกทําความสะอาดดวยความเรียบรอย
ช)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานไดรับการบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานครบถวน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ตัดและตัดเจาะรูชิ้นสวนผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนปานกลาง
2)
ตัดและตัดเจาะดวยเครื่องปมแบบใชแรงกระแทกและขับดวยไฮดรอลิก
3)
ชุดแมพิมพปมเปนชุดปกติพันชและดายแยกจากกัน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 วางแบบ รางแบบลงบนชิ้นงานตามขอกําหนดงานตัดและตัดเจาะ
2 ปรับตั้งเครื่องปมและติดตั้งชุดพันชกับดายเขากับเครื่อง
3 ปรับตั้ง ทดสอบและแกไขการทํางานของชุดพันชกับดายใหไดคุณภาพชิ้นงานตามขอกําหนด
4 รายงานผลการดําเนินงานผลิตชิ้นงานตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 คํานวณระยะหางระหวางชิ้นงาน ขอบงานและหาคาแรงตัดเฉือน ตัดเจาะ หาขนาดเครื่องปม
2 หลักการปรับตั้ง ทดสอบและแกไขการทํางานของชุดพันชกับดายและเครื่องปม
3 ความปลอดภัยในการทํางานปมตัดและตัดเจาะชิ้นงาน
4
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการคํานวณระยะหางชิ้นงาน ขอบงานและหาคาแรงตัดเฉือน ตัดเจาะ หาขนาดเครื่องปม
2
ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชิ้นงานปมตัดและตัดเจาะ
3
ประเมินการปรับตั้ง ทดสอบและแกไขการทํางานของชุดพันชกับดายและเครื่องปม
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5041
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการปม
สมรรถนะยอย (Element)
5041.2
ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะปมขึ้นรูปตื้นไดรับการออกแบบตามลักษณะสมบัติของโลหะ
ข)
รายการคํานวณหาคาแรงกดอัดเพื่อเลือกขนาดเครื่องปม ขนาดชุดแมพิมพ
ค)
เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุในการปมขึ้นรูปตื้นไดจัดเตรียมไวเหมาะสม ครบตามกําหนด
ง)
เครื่องปมและชุดแมพิมพขึ้นรูปตื้นไดรับการปรับตั้ง แกไขขอบกพรองใหไดชิ้นงานตามกําหนด
จ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานไดรับการบันทึกสรุปผลการปฏิบัติและคุณภาพชิ้นงานครบ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนปานกลางความหนาไมเกิน 2 ม.ม.
2)
ปมขึ้นรูปตื้นดวยเครื่องปมแบบใชแรงกระแทกและหรือขับดวยไฮดรอลิก
3)
ชุดแมพิมพปมเปนชุดปกติพันชและดายแยกจากกัน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ออกแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะปมขึ้นรูปตื้นตามลักษณะสมบัติของโลหะ
2 คํานวณหาคาแรงกดอัดเพื่อเลือกขนาดเครื่องปม ขนาดชุดแมพิมพและขนาดชิ้นงาน
3 จัดเตรียมเครื่องปม ชุดแมพิมพข้นึ รูปตื้นและปรับตั้ง แกไขขอบกพรองใหไดช้นิ งานตามกําหนด
4 บันทึกรายการลักษณะคุณภาพชิ้นงานและผลการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการออกแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะปมขึ้นรูปตื้นตามลักษณะสมบัติของโลหะ
2 การคํานวณระยะหางระหวางชิ้นงาน ขอบงานและหาคาแรงกดอัด หาขนาดเครื่องปม
3 หลักการปรับตั้ง ทดสอบและแกไขการทํางานของชุดพันชกับดายและเครื่องปม
4 ความปลอดภัยในการทํางานปมขึ้นรูปตื้น
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการออกแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะจากการปมขึ้นรูปตื้นตามลักษณะสมบัติโลหะ
2
ประเมินการคํานวณระยะหางระหวางชิ้นงาน ขอบงานและหาคาแรงกดอัด หาขนาดเครื่องปม
3
ประเมินการเตรียมเครื่องปม ชุดแมพิมพขึ้นรูปตื้นและการปรับตั้ง แกไขขอบกพรองการทํางาน
4
ประเมินลักษณะคุณภาพชิ้นงานและผลการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5041
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการปม
สมรรถนะยอย (Element)
5041.3
ปมขึ้นรูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะปมขึ้นรูปลึกไดรับการออกแบบตามลักษณะสมบัติของโลหะ
ข)
รายการคํานวณขนาดชิ้นงานกอนและหลังปมและจํานวนครั้งในการปมจัดทําตามขอกําหนด
ค)
รายการคํานวณคาแรงกดอัด ขนาดเครื่องปม ขนาด ลักษณะชุดแมพิมพจัดทําตามขอกําหนด
ง)
เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุปมขึ้นรูปลึกไดจัดเตรียม ปรับตั้ง แกไขขอบกพรองใหไดชิ้นงานตามกําหนด
จ)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานไดรับการบันทึกสรุปผลการปฏิบัติและคุณภาพชิ้นงานครบ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ปมขึ้นรูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑอะลูมิเนียมความหนาไมเกิน 2 ม.ม.
2)
ปมขึ้นรูปลึกดวยเครื่องปมแบบใชแรงกระแทกและหรือขับดวยไฮดรอลิกแบบอัตโนมัติ
3)
ชุดแมพิมพปมเปนชุดทํางานแบบอัตโนมัติ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ออกแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะปมขึ้นรูปลึกตามลักษณะสมบัติของโลหะและการใชงาน
2 คํานวณขนาดชิ้นงานกอนและหลังปมและจํานวนครั้งในการปมตามขอกําหนด
3 คํานวณคาแรงกดอัด ขนาดเครื่องปม ขนาด ลักษณะชุดแมพิมพ
4 เตรียม ปรับตั้ง แกไขขอบกพรองเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุปม ขึ้นรูปลึกใหไดช้นิ งานตามกําหนด
5 ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองชิ้นงานและขันตอนการทํางาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการออกแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะปมขึ้นรูปลึกตามลักษณะสมบัติของโลหะ
2 การคํานวณขนาดชิ้นงานกอนและหลังปม จํานวนครั้งในการปมและแรงกดอัดที่ใช
3 หลักการปรับตั้ง ทดสอบและแกไขการทํางานของชุดพันชกับดายและเครื่องปม
4 ความปลอดภัยในการทํางานปมขึ้นรูปลึก
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการออกแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะจากการปมขึ้นรูปลึก
2
ประเมินรายการคํานวณหาแรงที่ใชขนาดชิ้นงานกอนและหลังปม จํานวนครั้งในการปม
3
ประเมินการปรับตั้ง ทดสอบและแกไขการทํางานของชุดพันชกับดายและเครื่องปม
4
ประเมินลักษณะคุณภาพชิ้นงานและผลการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5042
แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5042.1
เขียนแบบ สรางแผนคลี่ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะแผนเขียนไดตามขอกําหนด
ข)
แบบแยกชิ้นของชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนเขียนไดตามขอกําหนด
ค)
แผนคลี่ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะพรอมระยะเผื่อตะเข็บและขอตอเขียนไดตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
งานผลิตภัณฑโลหะแผนเครื่องใชสํานักงาน สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา
2)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนเหล็กกลาคารบอนปานกลางหนา 1-2 ม.ม.
3)
ใชการเขียนแบบดวยเครื่องมือทั่วไป และเขียนดวยคอมพิวเตอร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เขียนแบบสั่งงานชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
2 เขียนแบบแยกชิ้นชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
3 เขียนแผนคลี่ช้นิ สวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
4 จัดทําตนแบบ (Patern) เพื่อใชเปนแบบในการจัดทําชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการเขียนแบบสั่งงานชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
2 หลักการเขียนแบบแยกชิ้นชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
3 หลักการเขียนแผนคลี่ช้นิ สวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินแบบสั่งงาน แบบแยกชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
2
ประเมินแบบแผนคลี่ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
3
ประเมินหลักการเขียนแบบสั่งงานชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
4
ประเมินหลักการเขียนแบบแผนคลี่ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือทั่วไปและหรือคอมพิวเตอร
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5042
แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5042.2
ตัด แปรรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องจักรกล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบรางชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนถูกเขียนลงบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
ข)
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะจัดเตรียม ปรับตั้งพรอมใชงาน
ค)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตัด บาก เจาะ ตัดเจาะตามขั้นตอน
ง)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตรวจสอบลักษณะคุณภาพตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
งานผลิตภัณฑโลหะแผนเครื่องใชสํานักงาน สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา
2)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนเหล็กกลาคารบอนปานกลางหนา 1-2 ม.ม.
3)
เครื่องมือ เครื่องจักรงานโลหะแผนทํางานดวยมือ และหรืออัตโนมัติ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 รางแบบชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนลงบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
2 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นงาน
3 ตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามแบบและตามขั้นตอน
4 ตรวจสอบลักษณะ คุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการรางแบบชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนลงบนชิ้นโลหะ
2 หลักการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นงาน
3 ขั้นตอนการตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นสวนงานผลิตภัณฑ
4 ขอกําหนดการตรวจสอบลักษณะ คุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินแบบรางชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
2
ประเมินการจัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะใหพรอมใชงาน
3
ประเมินขั้นตอน คุณภาพการตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นสวนงานผลิตภัณฑ
4
ประเมินหลักการรางแบบและผลิตชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5042
แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5042.3
พับ ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องจักรกล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณพับ ดัด มวนจัดเตรียม ปรับตั้งพรอมใชงาน
ข)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการพับ ดัด มวนขึ้นรูปตามขั้นตอนและตามแบบ
ค)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตรวจสอบลักษณะ คุณภาพตามขอกําหนดและตามแบบ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
งานผลิตภัณฑโลหะแผนเครื่องใชสํานักงาน สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา
2)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนเหล็กกลาคารบอนปานกลางหนา 1-2 ม.ม.
3)
เครื่องมือ เครื่องจักรงานโลหะแผนทํางานดวยมือ และหรืออัตโนมัติ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณพับ ดัด มวนพรอมใชงานตามขอกําหนด
2 พับ ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนและตามแบบ
3 ตรวจสอบลักษณะ คุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขอกําหนดและตามแบบ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณพับ ดัด มวนพรอมใชงานตามขอกําหนด
2 หลักการพับ ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนและตามแบบ
3 หลักการตรวจสอบลักษณะ คุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขอกําหนดและตามแบบ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณพับ ดัด มวนพรอมใชงาน
2
ประเมินการพับ ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนและตามแบบ
3
ประเมินลักษณะ คุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขอกําหนดและตามแบบ
4
ประเมินหลักการผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยการพับ ดัด มวน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5042
ประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนดวยวิธีกล บัดกรี
สมรรถนะยอย (Element)
5042.4
เขียนแบบ แยกรายการวัสดุชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเขียนไดตามขอกําหนด
ข)
แบบแยกชิ้นของชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเขียนไดตามขอกําหนด
ค)
ตนแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณจัดทําไดตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
งานผลิตภัณฑโลหะแผนเครื่องใชสํานักงาน สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา
2)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเหล็กกลาคารบอนปานกลางรีดรอน รีดเย็นหนา 1-2 ม.ม.
3)
ใชการเขียนแบบดวยเครื่องมือทั่วไป และเขียนดวยคอมพิวเตอร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เขียนแบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องมือทั่วไป และเขียนดวยคอมพิวเตอร
2 เขียนแบบแยกชิ้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องมือทั่วไปและดวยคอมพิวเตอร
3 จัดทําตนแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการเขียนแบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องมือทั่วไป และเขียนดวยคอมพิวเตอร
2 หลักการเขียนแบบแยกชิ้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องมือทั่วไปและดวยคอมพิวเตอร
3 หลักการจัดทําตนแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณตามขอกําหนด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินแบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเขียนไดตามขอกําหนด
2
ประเมินแบบแยกชิ้นของชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเขียนไดตามขอกําหนด
3
ประเมินตนแบบชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณจัดทําไดตามขอกําหนด
4
ประเมินหลักการเขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5042
แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5042.5
ตัด แปรรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องจักรกล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แบบรางชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณถูกเขียนลงบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
ข)
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะจัดเตรียม ปรับตั้งพรอมใชงาน
ค)
อุปกรณจับยึดและอุปกรณนําเจาะจัดทําและติดตั้งไดเหมาะสม สะดวกกับการใชงาน
ง)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตัด บาก เจาะ ตัดเจาะตามขั้นตอน
จ)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตรวจสอบลักษณะคุณภาพตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเครื่องใชสํานักงาน สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา
2)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเหล็กกลาคารบอนปานกลางหนา 1-2 ม.ม.
3)
เครื่องมือ เครื่องจักรงานโลหะแผนทํางานดวยมือ และหรืออัตโนมัติ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 รางแบบชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณลงบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
2 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะพรอมใชงาน
3 จัดทําอุปกรณจับยึดและอุปกรณนําเจาะพรอมติดตั้งกับเครื่องจักร
4 ตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขั้นตอน
5 ตรวจสอบลักษณะคุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการรางแบบชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณลงบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
2 หลักการจัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตัด บาก เจาะ ตัดเจาะพรอมใชงาน
3 หลักการตัด บาก เจาะ ตัดเจาะชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขั้นตอน
4 หลักการตรวจสอบลักษณะคุณภาพชิ้นสวนงานผลิตภัณฑตามขอกําหนด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินแบบรางชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณถูกเขียนลงบนชิ้นโลหะตามขอกําหนด
2
ประเมินเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณชวยตัด บาก เจาะ ตัดเจาะจัดทําและเตรียม ปรับตั้งพรอมใชงาน
3
ประเมินชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตัด บาก เจาะ ตัดเจาะตามขั้นตอน
4
ประเมินหลักการผลิตงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องจักรกล
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5042
แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
สมรรถนะยอย (Element)
5042.6
ดัด มวนชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณดวยเครื่องจักรกล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณดัด มวนโลหะรูปพรรณจัดเตรียม ปรับตั้งพรอมใชงาน
ข)
อุปกรณจับยึดและอุปกรณงานจัดทําและติดตั้งไดเหมาะสม สะดวกกับการใชงาน
ค)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการดัด มวนตามขั้นตอนและตามแบบสั่งงาน
ง)
ชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดรับการตรวจสอบลักษณะคุณภาพตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเครื่องใชสํานักงาน สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา
2)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณเหล็กกลาคารบอนปานกลางหนา 1-2 ม.ม.
3)
เครื่องมือ เครื่องจักรงานโลหะแผนทํางานดวยมือ และหรืออัตโนมัติ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ปรับตั้งระยะเผื่อการดัดจากความหนาชิ้นงานและรัศมีความโคงที่เครื่องดัดหรือมวน
2 ติดตั้งอุปกรณจับยึด อุปกรณชวยงานบนเครื่องดัด หรือเครื่องมวน
3 ดัดโคง มวนขึ้นรูปตามขั้นตอนของเครื่องจักร
4 งานดัดโคง มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑไดขนาดและคุณภาพตามแบบ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการดัด มวนขึ้นรูปโลหะรูปพรรณชนิดตางๆ ดวยเครื่องมือกลและดัดดวยมือ
2 เทคนิคการดัด มวน การคํานวณความยาว การหาระยะเผื่อ การแกไขขอขัดของการดัด มวน
3 เทคนิคการวัด ตรวจสอบขนาด ความโคง คุณภาพชิ้นงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการคํานวณระยะเผื่อสําหรับการดัดจากความหนาชิ้นงานและรัศมีความโคง
2
ประเมินการปรับตั้ง จัดทําอุปกรณชวยงานของเครื่องดัด เครื่องมวน
3
ประเมินการจัดทําแบบดัด มวนดวยมือ
4
ประเมินคุณภาพชิ้นงานตามแบบ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5043
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก
สมรรถนะยอย (Element)
5043.1
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Wet Lay-up
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
วัสดุ อุปกรณประกอบงานจัดเตรียมไวตามแบบงานและขอกําหนดเฉพาะชิ้นงานที่จะผลิต
ข)
แบบหลอชิ้นงาน เครื่องมือและอุปกรณจัดทําและจัดเตรียมไวตามขอกําหนดการทํางานกับพลาสติก
ค)
แบบหลอไดรับการตกแตงและเตรียมผิวใหเรียบ มันไมเกิดความเสียหายกับผิวชิ้นงาน
ง)
ชิ้นงานไฟเบอรกลาสไดรับการผลิตและเสริมกําลังตามขอกําหนดเฉพาะชิ้นงาน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานเปนชิ้นสวนของผลิตภัณฑตกแตงภายในบานและสํานักงาน
2)
ชิ้นงานมีผิวมันและลงสีดานเดียว
3)
ใชกรรมวิธีทาพลาสติกเหลวดวยแปรงและลูกกลิ้ง
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เขียนรายการ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณจัดทําแบบหลอตามแบบสั่งงานและขอกําหนดชิ้นงาน
2 จัดเตรียมอุปกรณประกอบแบบหลอและเครื่องมืออุปกรณในการถอด ประกอบแบบหลอ
3 เตรียม ตกแตงผิวแบบหลอ พนเจล พนสีผิวหนาชิ้นงาน
4 จัดเตรียมสวนผสมของพลาสติกเหลวตามขั้นตอนและสัดสวนที่กําหนด
5 หลอชิ้นงานตามขั้นตอนตั้งแตจัดวางวัสดุเสริมแรง วางใยเสริมเนื้อพลาสติกแตละชั้น
6 แกะแบบหลอและตกแตงชิ้นงานสําเร็จ
7 การลางทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณและพื้นที่
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 ความปลอดภัย ขอควรระวังและการรักษาสิ่งแวดลอมในการทํางานไฟเบอรกลาส
2 ลักษณะ สมบัติ หนาที่ของวัสดุและอุปกรณที่ใชในการผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาส
3 ขั้นตอนการจัดเตรียม จัดทําแบบหลอชิ้นงานไฟเบอรกลาส
4 ขั้นตอนการจัดทําและตกแตงชินงานไฟเบอรกลาส
5 การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานไฟเบอรกลาส
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินการจัดทํา จัดเตรียมแบบหลอชิ้นงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
2
ประเมินขั้นตอนการหลอ การตกแตงและคุณภาพชิ้นงาน
3
ประเมินหลักการขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Wet Lay-up
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5043
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก
สมรรถนะยอย (Element)
5043.2
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Pre-preg Laminating
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสไดรับการกําหนดความหนาที่จะทําการขึ้นรูปแบบ Pre-preg Laminating
ข)
เครื่องอัดขึ้นรูปแบบ Pre-preg Laminating ถูกปรับตั้งแรงอัด อุณหภูมิและเวลาในการขึ้นรูปตามกําหนด
ค)
วัสดุเสริมกําลังถูกวางเรียงซอนกันระหวางชั้นพลาสติกเหลวที่เปนตัวประสานจนไดความหนาที่ตองการ
ง)
ชิ้นงานพลาสติกไดรับการถอดออกจากแบบตามขั้นตอนดวยความระมัดระวัง
จ)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสขึ้นรูปแบบ Pre-preg Laminating ไดรับตรวจสอบความเรียบรอย
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสที่เปนเครื่องใชสํานักงาน
2)
ชิ้นงานมีผิวมันและลงสีดานเดียว
3)
ใชเครื่องอัดพลาสติกแบบ Pre-preg Laminating
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 การออกแบบลักษณะและความหนาของชิ้นสวนที่จะทําการขึ้นรูป
2 การปรับตั้งคาแรงอัด อุณหภูมิและเวลาในที่ตองใชของเครื่องอัดขึ้นรูปแบบ Pre-preg Laminating
3 การตัดเตรียมและวางเรียงวัสดุเสริมกําลังซอนกันระหวางชั้นพลาสติกเหลว
4 ขั้นตอนการถอดชิ้นงานออกจากแบบและตกแตงชิ้
้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการออกแบบชิ้นงาน กําหนดความหนาชิ้นสวนที่จะขึ้นรูปแบบ Pre-preg Laminating
2 หลักการจัดเตรียมและปรับตั้งเครื่องอัดขึ้นรูปโดยใชแรงอัด อุณหภูมิและเวลาตามที่กําหนด
3 ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอมในการทํางานเกี่ยวดับพลาสติก
4 เทคนิค วิธีการใชวัสดุเสริมกําลังและขึ้นรูปพลาสติกดวยเครื่องอัด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินจัดเตรียมแมพิมพ เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก
2
ประเมินการจัดเตรียมวัสดุเสริมกําลังและพลาสติกเหลว
3
ประเมินขั้นตอนการผลิตและคุภาพชิ้นงาน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
5043
้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก
สมรรถนะยอย (Element)
5043.3
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกแบบสุญญากาศ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
แผนวัสดุชิ้นงาน แมแบบและเครื่องทําสุญญากาศจัดเตรียมพรอมใชงาน
ข)
เครื่องขึ้นรูปไดรับการปรับตั้งคาความรอน คาสุญญากาศไดเหมาะสมกับชิ้นงาน
ค)
ชิ้นงานไดรับการตรวจสอบคุณภาพและแกไขขอบกพรอง
ง)
ชิ้นงานไดรับการตกแตงตามแบบกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานเปนเทอรโมพลาสติกความลึกไมเกิน 10 ซม.
2)
ชิ้นงานขึ้นรูปมีทั้งแบบใชแมแบบตัวผูและตัวเมีย
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จําแนกชนิด ลักษณะ และสมบัติของพลาสติกที่จะนํามาทําเปนชิ้นงาน
2 คํานวณหาระยะเผื่อขนาดชิ้นงาน คาความรอน คาความเปนสุญญากาศที่ตองใช
3 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่อง แมแบบ เครื่องมือ อุปกรณที่ตองใชในการขึ้นรูป
4 ถอดชิ้นงานออกจากแบบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5 แกไขกระบวนการ เทคนิค ปรับตั้งเครื่องใหชิ้นงานมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการขึ้นรูปพลาสติกแผนแบบสุญญากาศ
2 หลักการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการขึ้นรูปพลาสติกแผนแบบสุญญากาศ
3 การตรวจสอบคุณภาพชิ้
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
ประเมินหลักการขึ้นรูปพลาสติกแผนแบบสุญญากาศ
ประเมินหลักการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ประเมินขั้นตอน วิธีการและการแกปญหาในขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกแบบสุญญากาศ
ประเมินคุณภาพของชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกขึ้นรูปแบบสุญญากาศ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5043
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก
สมรรถนะยอย (Element)
5043.4
ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกดวยการเชื่อม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
/Hot Air Welding
ง)
ชิ้นงานเชื่อมพลาสติกไดรับการตรวจสอบคุณภาพตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานเปนพลาสติก พี วี ซี
2)
รอยตอสําหรับการเชื่อมใชรอยตอเกยและตอชน
3)
เชื่อมโดยวิธี Hot Gas Welding /
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมรอยตอและเชื่อมยึดชิ้นงานตามแบบกําหนด
2 เลือกลวดเชื่อมตามชนิด ลักษณะและขนาดชิ้นงาน
3 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องเชื่อมพลาสติกโดยวิธี Hot Gas Welding /Hot Air Welding
4 เชื่อมชิ้นงานพลาสติกตามแบบกําหนด
5 ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมพลาสติกตามขอกําหนดมาตรฐาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการเชื่อมพลาสติกโดยวิธี Hot Gas Welding /Hot Air Welding
2 วิธีการ ขั้นตอนการเชื่อม ตรวจสอบงานเชื่อมพลาสติก
3 การแกไขขอบกพรองของการเชื่อม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการเชื่อมพลาสติกโดยวิธี Hot Gas Welding /Hot Air Welding
2
ประเมินวิธีการ ขั้นตอนการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อม
3
ประเมินคุณภาพงานเชื่อมพลาสติก
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5044
ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ
สมรรถนะยอย (Element)
5044.1
สรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะถูกออกแบบรูปราง ลักษณะไดเหมาะสมกับชิ้นงาน
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะถูกออกแบบกลไกการยึด ถอดโดยใชอุปกรณพื้นฐาน สลักเกลียว
ข)
แปนเกลียวหรือนัต สกรู แหวนล็อก หมุดไดเหมาะสมกับชิ้นงาน
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะถูกออกแบบกลไกการยึด ถอดโดยใชอุปกรณมาตรฐาน C-Clamp,
ค)
Bar Clamp, Parallel Clamp, คีมลอกไดเหมาะสมกับชิ้นงาน
ง)
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะไดรับการสรางตามแบบกําหนด
จ)
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะไดรับการพัฒนาปรับปรุงจนใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต (Range Statement)
1)
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑชิ้นงานเครื่องใชสํานักงานที่ใชโลหะรูปพรรณ
2)
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑชิ้นงานเครื่องใชสํานักงานที่ใชโลหะแผน
3)
อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑชิ้นงานตกแตงในบานพัก สํานักงานที่ใชโลหะปมขึ้นรูป
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ออกแบบอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑชิ้นงานที่ใชโลหะรูปพรรณ
2 ออกแบบอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑชิ้นงานที่ใชโลหะแผน
3 ออกแบบอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑชิ้นงานที่ใชโลหะปมขึ้นรูป
4 สราง อุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะตามแบบกําหนด
5 ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการออกแบบอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2 ชนิด ลักษณะ การใชงานของอุปกรณยึดพื้นฐานและอุปกรณยึดมาตรฐาน
3 เทคนิค วิธีการสรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการออกแบบอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
2
ประเมินแบบราง แบบสั่งงานอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
3
ประเมินขั้นตอนการสรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
4
ประเมินประสิทธิภาพการใชงานอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5044
ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ
สมรรถนะยอย (Element)
5044.2
ตอชิ้นสวนผลิตภัฑณและประกอบดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ชิ้นสวน อุปกรณและอุปกรณจับยึดไดรับการจัดเตรียมและปรับตั้งพรอมใชงาน
ข)
รอยตอชิ้นงานผลิตภัณฑไดรับการเตรียมตามแบบกําหนด
ค)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑถูกประกอบเขากับอุปกรณจับยึดตรงตามตําแหนงและมั่นคง
ง)
ชิ้นงานผลิตภัณฑถูกประกอบเปนรูปรางและตะเข็บถูกยึดดวยสลักเกลียวหรือหมุดย้ํา
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานเปนผลิตภัณฑตกแตงภายในบานและสํานักงาน
2)
ใชเครื่องมือ อุปกรณเจาะ ขัน ย้ําดวยมอเตอรไฟฟาหรือลม
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียมและใชอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2 จัดเตรียมรอยตอยึดดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
3 ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณฑดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการจัดเตรียมและใชอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2 หลักการเผื่อ จัดเตรียมรอยตอยึดดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
3 การประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณฑดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการจัดเตรียมและใชอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2
ประเมินขั้นตอนการประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณฑดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
3
ประเมินคุณภาพชิ้นงานผลิตภัณฑที่ประกอบดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5044
ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ
สมรรถนะยอย (Element)
5044.3
ตอชิ้นสวนผลิตภัฑณและประกอบดวยการเชื่อมจุด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ชิ้นสวน อุปกรณและอุปกรณจับยึดไดรับการจัดเตรียมและปรับตั้งพรอมใชงาน
ข)
รอยตอเชื่อมจุดของชิ้นงานผลิตภัณฑไดรับการเตรียมตามแบบกําหนด
ค)
เครื่องเชื่อมจุดไดรับการปรับตั้งขนาดรอยเชื่อม แรงกดและขนาดกระแสไฟ
ง)
ชิ้นสวนผลิตภัณฑถูกประกอบเขากับอุปกรณจับยึดตรงตามตําแหนงและมั่นคง
จ)
ชิ้นงานผลิตภัณฑถูกประกอบเปนรูปรางและตะเข็บถูกเชื่อมยึดดวยการเชื่อมจุด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานเปนผลิตภัณฑตกแตงภายในบานและสํานักงาน
2)
ใชเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่หรือแบบตั้งพื้น
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียมและใชอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2 ปรับแตงขั้วเชื่อม ปรับตั้งแรงกดและกระแสไฟเครื่องเชื่อม
3 จัดเตรียมรอยตอยึดดวยการเชื่อมจุด
4 ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณฑดวยเครื่องเชื่อมจุด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการจัดเตรียมและใชอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2 หลักการเผื่อ จัดเตรียมรอยตอยึดดวยการเชื่อมจุด
3 ขั้นตอนการประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณฑดวยเครื่องเชื่อมจุด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินสมรรถนะยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการจัดเตรียมและใชอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
2
ประเมินขั้นตอนการประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณฑดวยเครื่องเชื่อมจุด
3
ประเมินคุณภาพชิ้นงานผลิตภัณฑที่ประกอบดวยเครื่องเชื่อมจุด
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5045
ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ
หนวยยอย (Element)
5045.1
ตรวจสอบรูปราง ลักษณะ ผิวงานผลิตภัณฑโลหะ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ลักษณะ รูปราง ขนาดมิติและมุม รอยตอและผิวชิ้นงานไดรับการตรวจสอบตามแบบกําหนด
ข)
เครื่องมือ อุปกรณตรวจสอบ คูมือเครื่องมือ ขอกําหนดชิ้นงานจัดเตรียมมาตามกําหนด
ค)
ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะถูกตรวจสอบและตัดสินวาผานหรือไมผานเกณฑประเมิน
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานเปนผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบานและสํานักงาน
2)
เครื่องมือวัดใชขั้นพื้นฐาน ฟุตเหล็ก ฉาก แทนระดับ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 กําหนดจุดตรวจสอบรูปราง ขนาดมิติและมุม รอยตอชิ้นงาน ผิวชิ้นงาน
2 กําหนดวิธีการ เครื่องมือ เกณฑผานการประเมิน
3 ปรับตั้ง ปรับแตงเครื่องมือวัดตรวจสอบตามมาตรฐานแตละเครื่อง
4 บันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการตรวจสอบลักษณะ รูปราง ขนาดมิติและมุม รอยตอชิ้นงาน ผิวชิ้นงาน
2 หลักการปรับตั้ง ปรับแตงเครื่องมือวัดตรวจสอบตามมาตรฐานแตละเครื่อง
3 ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบชิ้นงานและสภาพผิวงานดวยเครื่องมือ
4 หลักการกําหนดเกณฑการตรวจสอบชิ้นงานตามมาตรฐานตางๆ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการตรวจสอบชิ้นงานและผิวชิ้นงาน
2
ประเมินความถูกตอง เรียบรอย ของผลิตภัณฑโลหะ ลักษณะของผิวงาน
3
ประเมินจากชิ้นงานที่ผานการตกแตงและปรับสภาพผิวงาน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5045
ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ
หนวยยอย (Element)
5045.2
ขัด ทําความสะอาด ลางชิ้นงานดวยวิธีทางกลและทางเคมี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทําความสะอาด ปรับสภาพผิว ทําผิวแหงจัดเตรียมมาครบ
ข)
ชุดเครื่องมือขัดผิวงานทางกล ทางเคมีไดรับการปรับตั้ง ปรับแตงพรอมใชงาน
ค)
ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะถูกปรับสภาพผิวโดยใชเครื่องขัด/เครื่องพน พนดวยทรายตามขอกําหนด
ง)
ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะไดรับการทําความสะอาดดวยวิธีทางเคมีโดยใชกรด ดาง ไอน้ํา แรงดันน้ํา
จ)
ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะถูกทําความสะอาดดวยวิธีเคมีไฟฟา
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะเครื่องใชสํานักงาน
2)
ลาง ทําความสะอาด ชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ ดวยวิธีทางกลและทางเคมี
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ขัดทําความสะอาด ดวยวิธีทางกลโดยใชกระดาษทราย ขัดดวยมือดวยเครื่อง
2 ขัดทําความสะอาดโดยเครื่องพนดวยทราย พนดวยเม็ดโลหะ
3 ลางทําความสะอาด ดวยวิธีลาง พนดวยน้ําแรงดันสูง (Water Blasting)
4 ลาง ทําความสะอาดดวยการกัดกรด น้ํายาลอกสี ไอน้ํา ดาง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการทําความสะอาดผิวดวยวิธีทางกลและวิธีทางเคมี
2 ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3 เทคนิค วิธีการทําความสะอาดผิวดวยวิธีทางกลและวิธีทางเคมี
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการทําความสะอาดผิวดวยวิธีทางกลและวิธีทางเคมี
2
ประเมินเทคนิค วิธีการทําความสะอาดผิวดวยวิธีทางกลและวิธีทางเคมี
3
ประเมินชิ้นงานผลิตภัณฑที่ผานการทําความสะอาดผิวดัวยวิธีทางกลและเคมี
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5045
ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ
หนวยยอย (Element)
5045.3
พนเคลือบสีผลิตภัณฑดวยกาพนสี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ อุปกรณพนสีจัดเตรียม ปรับตั้งพรอมใชงาน
ข)
ผลิตภัณฑโลหะไดรับการพนสีพื้นไดคุณภาพตามขอกําหนด
ค)
ผลิตภัณฑโลหะไดรับการพนสีทับหนาไดคุณภาพตามขอกําหนด
ง)
ผลิตภัณฑโลหะไดรับการตกแตง แกปญหาสีที่พนใหไดคุณภาพตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ใชวิธีการพนสีดวยกาพนสีแบบใชลมอัดและไมใชลม
2)
ใชสีแหงเร็วและสีแหงชา
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อุปกรณการพนสี
2 พนสีรองพื้นดวยกาพนสีแบบใชลมอัดและไมใชลม
3 พนสีทับหนาดวยกาพนสีแบบใชลมอัดและไมใชลม
4 ตรวจสอบคุณภาพงานพนสีและแกไขขอบกพรองในการพนสี
5 ตกแตงผิวชิ้นงานหลังพนสีเสร็จ
หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการพนสีดวยกาพนสีแบบใชลมอัดและแบบไมใชลม
2 เทคนิค วิธีการพนสีโดยใชกาพนสีแบบใชลมอัดและแบบไมใชลม
3 การตรวจสอบคุณภาพงานพนสีและแกไขขอบกพรองในการพนสี
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการพนสีดวยกาพนสีแบบใชลมอัดและแบบไมใชลม
2
ประเมินเทคนิค วิธีการพนสีโดยใชกาพนสีแบบใชลมอัดและแบบไมใชลม
3
ประเมินคุณภาพชิ้นงานพนสีท่ตี กแตงเรียบรอยแลว
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5045
ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ
หนวยยอย (Element)
5045.4
พนเคลือบสีผลิตภัณฑดวย สีฝุน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
เครื่องมือ อุปกรณพนสีฝุนถูกจัดเตรียมและปรับตั้งพรอมใชงาน
ข)
ชิ้นงานผลิตภัณฑไดรับการติดตั้ง พนสีฝุนและอบ
ค)
ชิ้นงานผลิตภัณฑไดรับการตรวจสอบคุณภาพ แกไขขอบกพรอง
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ชิ้นงานผลิตภัณฑมีขนาดเขาตูพนและตูอบสีได
2)
ใชเครื่องระบบ Electro Static และหรือระบบ Friction Charge
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมผิวงานและทําความสะอาดงานผลิตภัณฑสําหรับการพนเคลือบสี ดวยสีฝุน
2 เตรียมและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณพนสีฝุนระบบ Electro Static และระบบ Friction Charge
3 ติดตั้ง พนสีฝุนและอบชิ้นงานผลิตภัณฑไดตามขอกําหนด
4 ตรวจสอบคุณภาพ แกไขขอบกพรองชิ้นงานผลิตภัณฑไดตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการพน เคลือบสีฝุนระบบ Electro Static และระบบ Friction Charge
2 เทคนิค วิธีการพนเคลือบสีฝุน
3 ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการพน เคลือบสีฝุนระบบ Electro Static และระบบ Friction Charge
2
ประเมินการเตรียมและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณพนสีฝุนระบบ Electro Static และระบบ Friction Charge
3
ประเมินการตรวจสอบคุณภาพ แกไขขอบกพรองชิ้นงานผลิตภัณฑไดตามขอกําหนด
4
ประเมินคุณภาพชิ้นงานตผลิตภัณฑที่ผานการพนเคลือบสี ดวยสีฝุน
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ใบวิเคราะหสมรรถนะยอย (Element of Competence) / ขอกําหนดมอดูล (Modual Specification)
หนาที่หลัก (Key Function)
504
ผลิตชิ้นสวน ผลิตภัณฑโลหะ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5045
ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ
หนวยยอย (Element)
5045.5
ชุบเคลือบผิวชิ้นสวนผลิตภัณฑดวยไฟฟา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
สารเคมีและน้ํายาลางทําความสะอาดผิวงานดวยไฟฟาถูกจัดเตรียม ปรับสภาพพรอมใชงาน
ข)
สารเคมีและน้ํายาชุบเคลือบผิวงานดวยไฟฟาถูกจัดเตรียม วิเคราะหและปรับสภาพพรอมใชงาน
ค)
เครื่องมือ อุปกรณงานชุบเคลือบผิวดวยวิธีเคมี-ไฟฟาถูกปรับตั้งคากระแส แรงดันเหมาะสมกับชิ้นงาน
ง)
ชิ้นงานชุบไดรับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพผิวชุบงานตามขอกําหนด
ขอบเขต (Range Statement)
1)
ขนาดถังน้ํายาบรรจุไมนอยกวา 60 ลิตร
2)
ใชถังลางชิ้นงาน ถังชุบทองแดงดาง ถังชุบนิกเกิล ถังชุบโครเมียม
3)
อุปกรณเครื่องเตรียมผิวดวยวิธีกลครบชุด
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมสารเคมีและผสมน้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาชุบเคลือบผิวดวยโลหะชนิดตาง ๆ
2 ผสมน้ํายาตามสูตร ตามลําดับขั้นตอนแลวทําความสะอาดน้ํายา
3 วิเคราะหน้ํายาคํานวณปริมาณสวนผสมที่ขาดหายและปรับปรุงใหน้ํายามีสภาพสมบูรณใชงานได
4 ปรับตั้งเครื่องและชุบเคลือบผิวชนิดตาง ๆ ตามลําดับขั้นการชุบ
5 ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพชิ้นงานชุบเคลือบผิวตามขอกําหนด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements) หรือความรูที่ตองการ :
ลร. 1 หลักการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา
2 ขั้นตอนการเตรียมผิวชิ้นงานกอนการชุบเคลือบผิว
3 การผสม ควบคุมและบํารุงรักษาน้ํายาเคมีในงานชุบเคลือบผิว
4 มาตรฐานและการตรวจสอบงานชุบเคลือบผิว
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
ประเมินหลักการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา
2
ประเมินการวิเคราะห คํานวณสวนผสมที่ขาดหายและปรับปรุงใหน้ํายาใชงานได
3
ประเมินคุณภาพชิ้นงานชุบและการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพชิ้นงานชุบตามขอกําหนด
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5101
บริหาร ควบคุมตนทุนการผลิต สินคาคงคลังและการผลิต
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอ และหรือผูตรวจสอบคุณภาพการผลิต
และหรือชางประกอบผลิจภัณฑ ระดับ 3 หรือผูเรียน ปวส. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับผูชวยชางเทคนิค ระดับเทคนิคจนถึงระดับเทคโนโลยีที่ทํางานเกี่ยวกับการวางแผน
ควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลัง พัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต จัดระบบควบคุม
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม จําแนก จัดลําดับชิ้นงานที่จะดําเนินการผลิต (Gantt Chart) จัดทํารายการวัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรผลิต ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
รหัส
5011.1
5011.2
5011.3
5011.4
5011.5
5011.6

สมรรถนะยอย
วางแผน ควบคุมตนทุนการผลิตและบริหารสินคาคงคลัง
พัฒนาระบบการบริหารงานและจัดระบบการผลิต
จัดระบบควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
จําแนก จัดลําดับชิ้นงานที่จะดําเนินการผลิต (Gantt Chart)
จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรผลิต
ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5012
ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอ และหรือผูตรวจสอบคุณภาพการผลิต
และหรือชางประกอบผลิจภัณฑ ระดับ 3 หรือผูเรียน ปวส. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับผูชวยชางเทคนิค ระดับเทคนิคจนถึงระดับเทคโนโลยีที่ทํางานเกี่ยวกับการ
วิเคราะหแบบ ขอกําหนด ขั้นตอนการผลิตเพื่อวางแผนงาน กําหนดเทคนิคในการผลิตแตละขั้นใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย ควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตใหเปนไปตามแผน สงเสริม ตรวจสอบการทํางาน สิ่งแวดลอมเพื่อ
ความปลอดภัย จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชทํางานผลิตแตละขั้นตอน สงเสริม ความสัมพันธในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพ
รหัส
สมรรถนะยอย
5012.1
วิเคราะหแบบ ขอกําหนด ขั้นตอนการผลิตเพื่อวางแผนงาน
5012.2
กําหนดเทคนิคในการผลิตแตละขั้นใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
5012.3
ควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตใหเปนไปตามแผน
5012.4
สงเสริม ตรวจสอบการทํางาน สิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัย
5012.5
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชทํางานผลิตแตละขั้นตอน
5012.6
สงเสริม ความสัมพันธในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5013
ควบคุมคุณภาพการผลิต
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอ และหรือผูตรวจสอบคุณภาพการผลิต
และหรือชางประกอบผลิจภัณฑ ระดับ 3 หรือผูเรียน ปวส. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับเทคนิคจนถึงระดับเทคโนโลยีที่ทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ
การผลิตตามขอกําหนด ติดตาม ควบคุมขั้นตอนการทํางานในสายการผลิต กําหนดหลักเกณฑการยอมรับคุณภาพงาน
ผลิตภัณฑ แกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

รหัส
5013.1
5013.2
5013.3
5013.4
5013.5

สมรรถนะยอย
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณการผลิตตามขอกําหนด
ติดตาม ควบคุมขั้นตอนการทํางานในสายการผลิต
กําหนดหลักเกณฑการยอมรับคุณภาพงานผลิตภัณฑ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพงานผลิตภัณฑ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5021
ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ โลหะแผน
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอ และหรือผูตรวจสอบคุณภาพการผลิต
และหรือชางประกอบผลิจภัณฑ ระดับ 2-3 หรือผูเรียน ปวช. 2 - ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือ ระดับเทคนิคจนถึงระดับเทคโนโลยีที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบงาน
ผลิตภัณฑโลหะแผน เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน

รหัส
5021.1
5021.2

สมรรถนะยอย
ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน
เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะแผน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5022
ออกแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ โลหะแผน
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผนหรือทอ และหรือผูตรวจสอบคุณภาพการผลิต
และหรือชางประกอบผลิจภัณฑ ระดับ 2-3 หรือผูเรียน ปวช. 2 - ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือ ระดับเทคนิคจนถึงระดับเทคโนโลยีที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบงาน
ผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ

รหัส
5022.1
5022.2

สมรรถนะยอย
ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
เขียนแบบงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5031
ผลิตเครื่องใชทั่วไปและรางน้ํา
กลุมเปาหมาย : ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2 หรือ
ผูเรียน ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือเฉพาะจนถึงระดับฝมือที่ทํางานเกี่ยวกับการสรางแผนคลี่ชิ้นงานโลหะ
แผนแบบลัดดวยวิธีเสนขนาน รัศมี ตัด ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน ประกอบ
ผลิตภัณฑโลหะแผนดวยตะเข็บ หมุดย้ําและบัดกรี ติดตั้งอุปกรณรางน้ํากับอาคาร สิ่งกอสราง

เนื้อหา :
5031.1
5031.2
5031.3
5031.4

สมรรถนะยอย
สรางแผนคลี่ช้นิ งานโลหะแผนแบบลัดดวยวิธีเสนขนาน รัศมี
ตัด ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
ประกอบผลิตภัณฑโลหะแผนดวยตะเข็บ หมุดย้ําและบัดกรี
ติดตั้งอุปกรณรางน้ํากับอาคาร สิ่งกอสราง

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5032
ติดตั้งระบบทอระบายและปรับอากาศ
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2
หรือผูเรียน ปวช. 2-3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือเฉพาะจนถึงระดับฝมือที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบระบบทอระบายและ
ปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย สรางแผนคลี่ชิ้นสวน อุปกรณระบบทอแบบลัดดวยวิธีผสม ขึ้นรูปชิ้นสวนอุปกรณ
ประกอบระบบทอดวยเครื่องมือโลหะแผน ติดตั้งระบบทอ อุปกรณระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร

รหัส
5032.1
5032.2
5032.3
5032.4

สมรรถนะยอย
ออกแบบระบบทอระบายและปรับอากาศในอาคารอยูอาศัย
สรางแผนคลี่ชิ้นสวน อุปกรณระบบทอแบบลัดดวยวิธีผสม
ขึ้นรูปชิ้นสวนอุปกรณ ประกอบระบบทอดวยเครื่องมือโลหะแผน
ติดตั้งระบบทอ อุปกรณระบบระบายและปรับอากาศในอาคาร

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5041
ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะดวยการปม
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2
หรือผูเรียน ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมงานทางกล
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือเฉพาะจนถึงระดับฝมือที่ทํางานเกี่ยวกับการปมตัดและตัดเจาะชิ้นสวน
ผลิตภัณฑโลหะ ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ ปมขึ้นรูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

รหัส
5041.1
5041.2
5041.3

สมรรถนะยอย
ปมตัดและตัดเจาะชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
ปมขึ้นรูปตื้นชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ
ปมขึ้นรูปลึกชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5042
แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2
หรือผูเรียน ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมงานทางกล
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือเฉพาะ ระดับฝมือจนถึงระดับเทคนิคที่ทํางานเกี่ยวกับการราง ถายแบบสราง
แผนคลี่ชิ้นสวนผลิตภัณฑโลหะ ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน ตัดชิ้นสวนงาน
ผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกลโลหะแผน พับ ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ พับ
ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ
เครื่องมือ ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล
รหัส
สมรรถนะยอย
5042.1
ราง ถายแบบสรางแผนคลี่ช้นิ สวนผลิตภัณฑโลหะ
5042.2
ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือเบื้องตน
5042.3
ตัดชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกลโลหะแผน
5042.4
พับ ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
5042.5
พับ ขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล
5042.6
ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยมือ เครื่องมือ
5042.7
ดัด มวนขึ้นรูปชิ้นสวนงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องจักรกล

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5043
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติก
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2
หรือผูเรียน ปวช. 2-3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมงานทางกล
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับฝมือจนถึงระดับเทคนิคที่ทํางานเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลา
สแบบ Wet Lay-up ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Pre-preg Laminating ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑ
พลาสติกแบบ สุญญากาศ เชื่อม ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกดวยเครื่องเชื่อมและกาว

รหัส
5043.1
5043.2
5043.3
5043.4

สมรรถนะยอย
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Wet Lay-up
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสแบบ Pre-preg Laminating
ขึ้นรูปชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกแบบ สุญญากาศ
เชื่อม ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกดวยเครื่องเชื่อมและกาว

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5044
ประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑ
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2
หรือผูเรียน ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับฝมือจนถึงระดับเทคนิคที่ทํางานเกี่ยวกับการสรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑ
โลหะ ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยการเชื่อมจุด

รหัส
5044.1
5044.2
5044.3

สมรรถนะยอย
สรางอุปกรณจับยึด ประกอบผลิตภัณฑโลหะ
ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยสลัก เกลียวและหมุดย้ํา
ประกอบและตอชิ้นงานผลิตภัณดวยการเชื่อมจุด

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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ขอสรุปหนวยสมรรถนะ (Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5045
ตกแตงผิวและพนสีผลิตภัณฑโลหะ
กลุมเปาหมาย :
ผูทํางานเปนชางประกอบโครงสรางโลหะแผน และหรือชางประกอบผลิตภัณฑ ระดับ 2
หรือผูเรียน ปวช. 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ
คําสรุป :
เปนผูปฏิบัติงานในระดับชางฝมือเฉพาะ ระดับฝมือจนถึงระดับเทคนิคที่ทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปราง
ลักษณะ ผิวงานผลิตภัณฑโลหะ ขัด ทําความสะอาด ลางชิ้นงานดวยวิธีทางกลและเคมี พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยกา
พนสี พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยสีฝุน ชุบ เคลือบผิวชิ้นสวนผลิตภัณฑดวยไฟฟา

รหัส
5045.1
5045.2
5045.3
5045.4
5045.5

สมรรถนะยอย
ตรวจสอบรูปราง ลักษณะ ผิวงานผลิตภัณฑโลหะ
ขัด ทําความสะอาด ลางชิ้นงานดวยวิธีทางกลและเคมี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยกาพนสี
พน เคลือบสีผลิตภัณฑดวยสีฝุน
ชุบ เคลือบผิวชิ้นสวนผลิตภัณฑดวยไฟฟา

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs:
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