คํานํา
คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนากําลังงานระดับ
ตนและระดับกลางใหมีคณ
ุ ภาพและตรงตามความตองการของภาคประกอบการ เพื่อสงเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาและบริการของประเทศ
และเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนคือ
หลักสูตรซึ่งในปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรของการอาชีวศึกษาจะเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอง
พัฒนามาจาก มาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ สอศ. จึงรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การนํากําลังงานไปใชทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพเพื่อ
นํามาใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการแตละ
ประเภท
สําหรับรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพนี้เปนผลทีไ่ ดจากโครงการ
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพใน 13 กลุมวิสาหกิจเปาหมาย ซึ่งแตละกลุมวิสาหกิจไดเชิญ
คณะกรรมการจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผูแทนสมาคมอาชีพ
รวมกันพัฒนาจัดทําเปนตนรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนําไปใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ตรวจสอบความตรง ความถูกตองพรอมทั้งใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานจริงของแตละอาชีพ ซึ่งเอกสารนี้ประกอบดวยแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของ
กลุมวิสาหกิจที่ดําเนินการโดยแสดงถึงความมุงหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role)
หนาที่หลัก (Key Function) หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of
Competence) รายละเอียดของหนวยยอย และ ตารางจําแนกระดับอาชีพและหนวยยอยที่แตละระดับตอง
รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนีจ้ ะเปนแนวทางและ
จุดเริ่มตนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังงานของประเทศไดรว มกันพัฒนามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลตอไปและขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกภาคสวนทีไ่ ดรวมกันระดมสมองพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้
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รางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้จดั ทําขึ้นเพื่อใชเปนตนแบบของมาตรฐานสมรรถนะของ
อาชีพที่กําหนดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตอไป ในการดําเนินการจัดทํานั้นเริ่มจากการศึกษาเอกสารมาตรฐานของประเทศตางๆ สรุป
เปนแนวทางแลวจัดประชุมสัมมนาผูเกี่ยวของซึ่งมาจากสถานประกอบการและสถานศึกษาของ สอศ. ซึ่ง
ขณะนีเ้ ปนชวงของการทวนสอบซึ่งจะขอความรวมมือจากสถานประกอบการซึ่งเปนผูปฏิบัติอยูในอาชีพ
จริงใหชว ยพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางมาตรฐานนี้เพื่อนําไปจัดดําเนินการตอไป โดยใหทาน
พิจารณาใน 3 สวนดังนี้
1. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ตั้งแตความมุง
หมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่หลัก (Key Function) หนวย
สมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of Competence)
2. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางรายละเอียดของหนวยยอยของแตละหนาทีห่ ลัก
3. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางชื่ออาชีพ ระดับอาชีพ (VQ) และสมรรถนะที่ตองมี
ทั้งนี้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณทุกทานที่รว มดําเนินการในการพัฒนา
มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตางๆ ใน 13 กลุมวิสาหกิจเปาหมายเพื่อประโยชนตอการอาชีวศึกษา
ตอไป
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กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการทีจ่ ะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ซึ่งขอกําหนดสําคัญของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะคือจะตองนําสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตร จึง
ทําใหจําเปนทีต่ องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยขึ้นเพือ่ เปนตัวกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพ
ตางๆ ขึ้นสําหรับนํามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป สําหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใช
วิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) โดยเชิญผูเชีย่ วชาญในอาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุม
อาชีพและครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมารวมกันดําเนินการ
ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรู
ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรู ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนน เพือ่ ใหเกิดผลลัพธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงวาทําได
บนฐานความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธหรือ
ผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนัน้ อาจเรียกวา “ทําไดและไดผล” หรือ “ทําไดผล” ซึ่งสามารถ
วัด ประเมินและกําหนดใหเปนมาตรฐานได เรียกวา มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence)
ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้
1. มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึงขอกําหนดหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เปนการปฏิบัติและเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนัน้ คลายกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางน (Standard of
Work)
2. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ
3.1 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถทําได ไมใชความมากนอย
ของความรูหรือระยะเวลายาวนานของการเคยทํางาน
3.2 มาตรฐานดานผลงาน เปนความเกีย่ วของกับผลลัพธของการปฏิบัติงาน (ผลผลิต
,ผลงาน) มากกวาปจจัยปอนที่ตองการเพือ่ ทําใหบรรลุ หรือมาตรฐานดานผลงานก็
คือ 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 เมื่อไรและที่ไหนที่จะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ (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)
เปนขอกําหนดระดับนโยบายหรือระดับชาติที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของ
ผูปฏิบัติงานที่ตองมีในแตละคุณวุฒิ ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพของแตละอาชีพจะออกใหเพื่อรับรองวาผูที่ผานการ
ประเมินตามกรอบคุณวุฒิอาชีพนั้นมีความรูความสามารถตามขอกําหนดของกรอบคุณวุฒใิ นระดับ
เดียวกันทัว่ ทั้งประเทศหรือทัว่ ทั้งภูมภิ าคที่ใชกรอบคุณวุฒนิ ี้ สําหรับกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพในประเทศไทย
ในขณะนี้มีผลการวิจยั ของนักศึกษาปริญญาเอกทดลองจัดทําไวโดยแบงเปน 7 ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications, TVQ)
เปนระบบการรับรองความรูความสามารถโดยออกใหเปนคุณวุฒิแกผปู ระกอบอาชีพที่ผานการ
ประเมินหนวยสมรรถนะไดจํานวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งแนวคิดของการกําหนด
ระดับคุณวุฒวิ ชิ าชีพจะกําหนดใหระดับเริ่มตนเปนงานที่งาย ปฏิบัติตามคําสั่ง ไมซับซอน ขอบเขตงานไม
กวาง ความรับผิดชอบต่ํา สวนระดับคุณวุฒวิ ิชาชีพที่สูงขึ้นก็จะเปนงานที่มีความซับซอนมากขึ้น ขอบเขต
งานกวางขึน้ ความรับผิดชอบสูงขึ้น จาการศึกษาวิจัยระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศสและอื่นๆ จึงไดกําหนดเปนรางกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพสําหรับประเทศไทยเปน 7 ระดับดังตอไปนี้
VQ
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VQ
VQ
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ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูชํานัญพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับกลาง
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับตน
ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนางาน, นักเทคนิค
ผูชํานาญงาน, หัวหนางาน
ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง
ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน
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มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)
เปนการกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะรวมทั้งความรูและความเขาใจทีค่ าดหวังวาบุคลากรจะ
บรรลุสําหรับอาชีพหนึ่ง มาตรฐานอาชีพนี้ใชเปนฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อใหไดคุณวุฒิวิชาชีพ
(Vocational Qualifications - VQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุมอาชีพเฉพาะนั้นๆ (บางครั้งเรียกมาตรฐาน
สมรรถนะ)
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications; GVQ)
คุณวุฒวิ ิชาชีพการศึกษาวิชาชีพ เปนกรอบสมรรถนะและมาตรฐานสําหรับผูผานการเรียนหรือ
การฝกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Education/Training) โดยใชสถาบันการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนฐาน (Institution-based/School-based/College-based) ทั้งนี้สมรรถนะ ดังกลาวตองมีครบ 3
องคประกอบ คือ ทักษะในการทํางานใหบรรลุ, ความรูความเขาใจงานที่ทํา, และกิจนิสัยหรือเจตคติในการ
ทํางานซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคประกอบทั้งสามนี้จะตองบูรณาการเขาดวยกันอยาง
แนบแนนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีสมรรถนะ องคประกอบที่กลาวนี้ก็คือพิสัยการเรียนรู 3 พิสัย
ตามลําดับ ไดแก ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ จิตพิสยั
(Affective Domain) นั่นเอง
กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ในชวงระยะเวลาของการเรียนรูและฝกฝนทักษะในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ยอมทําให
ผูเรียนมีสมรรถนะหรือความสามารถเพิ่มขึ้นเปนระดับขั้นและเกิดความแตกตางของสมรรถนะอยางมี
นัยสําคัญ
จึงสามารถเขียนนิยามของแตละระดับหรือกําหนดเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ
(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
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานที่เริ่มเปนอาชีพทั่วๆไปในสาขาวิชาจากรายวิชาหลักในหมวดวิชาชีพ
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
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สาขางานที่ตนเองไดเลือกเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ3 และเมื่อครบถวนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผู
ประกอบอาชีพระดับฝมือ ชางฝมือ ผูชวยนักเทคนิค/ชางเทคนิค เปนตน
3) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวส. (GVQ4 – 5)
GVQ4 (เมื่อไดศึกษาประมาณ 1 ปการศึกษา)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ4
สามารถปฏิบัติงานโดยประยุกตทักษะที่มขี อบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย
บางงานมีความ
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
สามารถประยุกตความรูและทักษะในแนวทางของตนเอในการวางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม 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) ที่พัฒนาขึน้ โดยกระทรวงการ
จางงาน (Department of Employment) เพือ่ ใหมั่นใจวามาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึน้ โดยองคกรที่
รับผิดชอบนั้นสามารถเปรียบเทียบไดดวยรูปแบบ (Format) และฐานผลลัพธที่คงเสนคงวา (Consistently
outcome based) การวิเคราะหหนาทีเ่ ปนเครื่องมือในการตั้งคําถามและการมุงไปที่จุดสนใจมากกวาจะเปน
วิธีการ ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคณะทํางานที่เขาใจปรัชญาสมรรถนะและ
ความสามารถของผูดําเนินการประจํากลุม (Facilitator) ที่จะควบคุมการใหขอมูลของกลุมคณะทํางาน
ในขณะดําเนินการ
การวิเคราะหหนาที่เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้นของหนาที่โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหหา ความ
มุงหมายหลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพที่ระบุมาใหโดยใชเทคนิคการระดมสมองภายใตการ
ดําเนินงานของผูดําเนินการประจํากลุม จากนั้นใชเทคนิคเดิมวิเคราะหความมุงหมายหลักแยกยอยเปน
บทบาทหลัก (Key Roles) แลววิเคราะหบทบาทหลักแตละบทบาทแยกยอยเปน หนาที่หลัก (Key
Functions) จากนั้นวิเคราะหหนาที่หลักแตละหนาทีแ่ ยกยอยเปน หนวยสมรรถนะ (Units of
Competence) จากนั้นจะวิเคราะหหาหนวยยอยสุดทายของแผนผังแสดงหนาที่คือ 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

หนาที่หลัก
Key Function

หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย

Units of Competence

Elements of Competence

ความมุงหมายหลัก

10 บทบาทหลัก

101 หนาที่หลัก

1011 หนวยสมรรถนะ

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
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8

วิจัยและพัฒนา
ออกแบบและผลิต
และจําหนายผลิต
และจาหนายผลต
เฟอรนิเจอรไม
และเครื่องเรือน

ความมุงหมายหลัก
(K Purpose)
(Key
P
)

30 ออกแบบ วางแผน
ผลิตเฟอรนิเจอรไม

20 วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไม

บทบาทหลัก
(K Roles)
(Key
Rl )

303 วางแผนการผลิต

302 จดทาตนแบบ
ั ํ 

301 ออกแบบ เขียนแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไม

202 พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

201 วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม

หนาที่หลัก
(K Functions)
(Key
F ti )

3031.1 พิจารณาคุณภาพวัสดุและอุปกรณที่กําหนด

3022.1 จิ๊กสําหรับงานเครื่องจักร
3022.2 จิก๊ สําหรับงานประกอบ

3022 สรางจิ้กงานเฟอรนิเจอรไม
3031 กําหนดการใชวัสดุอุปกรณ

3021.11 สรางชนงานตนแบบ
3021
ส  ิ้

3021.2 สรางหุนจําลอง

3012.1 วิจัยและพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

3012 พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
3021 สรางชนงานตนแบบ
ส  ิ้


3011.1 รางแบบเฟอรนิเจอรไม
3011.2 ออกแบบเฟอรนิเจอรไม
3011.3 เขียนแบบเฟอรนิเจอรไม

2022.1 ทดลองการผลิต
2022.2 ทดสอบการใชงาน

2022 ผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหม
3011 ออกแบบ เขียนแบบเฟอรนิเจอรไม

2021.1 คนควาขอมูลภายใน
2021.2 คนควาขอมูลภายนอก

2012.1 วิเคราะหเทคโนโลยีของการผลิตความตองการ
2012.2 คนควารูปแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม

2012 วิเคราะหเทคโนโลยีความตองการ
ที่จําเปน
2021 คัดเลือกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม

2011.1 วิจัยการตลาด
2011.2 วิจยั การผลิต

หนวยยอย
(El t off CCompetence)
(Elements
t )

2011 วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม

หนวยสมรรถนะ
(U it off CCompetence)
(Units
t )

แผนผังแสดงหนาที่ ((Functional Map)
p)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Area)
กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
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ความมุงหมายหลัก
(K Purpose)
(Key
P
)

40 ผลิตเฟอรนิเจอรไม

บทบาทหลัก
(K Roles)
(Key
Rl )

402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม

401 จัดทําแผนการผลิต บํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือและอุุปกรณ

304 ประมาณราคา

หนาที่หลัก
(K Functions)
(Key
F ti )

3034.1 คัดเลือกวัสดุ - อุปกรณ

3034 วางแผนการใชวัสดุอุปกรณ

4021.1 กําหนดแผนกําลังการผลิตและความตองการ
ของวัสดุ
4021.2 ควบคุมการผลิตและผลผลิต

4012.1 กําหนดแผนกําลังการผลิตและความตองการ
ของวัสดุ
4012.2 ควบคุมการผลิตและผลผลิต

4012 กําหนดทําแผนการผลิต

4021 เตรียมวัตถุดิบ

4011.1 กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุุปกรณืในสวนของแผนงานผลิต
4011.2 ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณตามขอกําหนดของแผนงานผลิต

4011 ประมาณารคาและแยกรายการ

ุ ุ
3041.1 แยกรายการวัสด-อปกรณ
สําหรับเฟอรนิเจอร
3011.2 ประมาณราคาเฉพาะงาน
3011.3 ประมาณราคาเชิงระบบ

3033.1 จัดทํางบคาตอบแทนพนักงาน
3033.2 จัดทํางบดําเนินการ

3033 วางแผนงบประมาณ

3041 ประมาณารคาและแยกรายการ

3032.1 จัดเตรียมคนตามสายการผลิต

หนวยยอย
(El t off CCompetence)
(Elements
t )

3032 วางแผนกําลังคน

หนวยสมรรถนะ
(U it off CCompetence)
(Units
t )

แผนผังแสดงหนาที่ ((Functional Map)
p)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Area)
กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
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ความมุงหมายหลัก
(K Purpose)
(Key
P
)

บทบาทหลัก
(K Roles)
(Key
Rl )

หนาที่หลัก
(K Functions)
(Key
F ti )

4022.1 ตัดชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
4022.2 ผาซอยชิ้นงานไมตามาตรฐานการทํางาน
4022.3 ตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
4022 4 ตดไมแผนเรยบตามมาตรฐานการทางาน
4022.4
ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
4023.1 ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
4023.2 ไสขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
4024.1 เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐานการทํางาน
4024.2 เจาะชิน้ งานรูกลตามมาตรฐานการทํางาน
4024.3 เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรมเอ็นซีตามมาตรฐาน
การทํางาน
4025.1 อัดประสานชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
4025.2 ขึึ้นรูปชิิ้นงานตามมาตรฐานการทํํางาน
4025.3 กลึงไมตามมาตรฐานการทํางาน
4026.1 ปะกอบคราวโครงตามมาตรฐานการทํางาน
4026.2 ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
4027.1 ขัดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
4027.2 ยอมละฟอกสีชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
4027.3 สรางลวดลายบนผิวชิ้นงานตามมาตรฐาน
การทํางาน
4027 4 เคลอบผวชนงานตามมาตรฐานการทางาน
4027.4
เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
4027.5 บุนวมตามมาตรฐานการทํางาน

4023 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
4024 เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต

4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไม
ใ
ในสายการผลิ
ติ
4026 ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

หนวยยอย
(El t off CCompetence)
(Elements
t )

4022 ตัดและผาซอยชิ้นงานไม
ในสายการผลิต

หนวยสมรรถนะ
(U it off CCompetence)
(Units
t )

แผนผังแสดงหนาที่ ((Functional Map)
p)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Area)
กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
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ความมุงหมายหลัก
(K Purpose)
(Key
P
)

50 การวางแผนกการขาย

บทบาทหลัก
(K Roles)
(Key
Rl )

501 การวางแผนกการขาย

404 บรรจุ
บรรจผลิ
ผลตภณฑ
ตภัณฑ

403 ตรวจสอบคุณภาพ

หนาที่หลัก
(K Functions)
(Key
F ti )

4033.1 ตรวจสอบขนาด มิติ เฟอรนิเจอร
4033.2 ตรวจสอบความแข็งแรงเฟอรนิเจอรไม

4033 ตรวจสอบคุณภาพผลิตเฟอรนิเจอร
ไมสําเร็จรูป

5011.1 จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบขายตรง
5011.2 ดําเนินการขายเฟอรนิเจอรแบบขายตรง
ฟ นิเจอรแบบขายสง
5012.1 จัดเตรียี มแผนงานขายเฟอร
5012.2 ดําเนินการขายเฟอรนิเจอรแบบขายสง
5013.1 จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบฝากขาย
5013.2 ดําเนินการขายเฟอรนิเจอรแบบฝากขาย

5011 ขายตรง
5012 ขายสง
5013 ฝากขาย

4041.11 จดชนสวนเฟอรนเจอรไมลงหบหอ
4041
จัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ
4041.2 จัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร

4032.1 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผานการผลิตตามสายงาน
การผลิต

4032 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
ในสายการผลิต

4041 บรรจุ
บรรจหีหบบหอชนสวนเฟอรนเจอรไม
หอชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม

4031.1 ตรวจสอบสมบัติของวัสดุ
403.12 ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ

หนวยยอย
(El t off CCompetence)
(Elements
t )

4031 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ - อุปกรณ

หนวยสมรรถนะ
(U it off CCompetence)
(Units
t )

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

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
2011

วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม

กลุมเปาหมาย (Target group) :
ผูปฎิบัติการควบคุมการผลิต
ผูปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและเฟอรนิเอจรไม
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ 5

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับวิธีการสํารวจตลาด มีความเหมาะสมกับการวิจัยที่ใช วิธีการสํารวจตลาดดกําหนดรายละเอียด
ไว ขอกําหนดของการสํารวจตลาดเขียนระบุรายละเอียดหลักของการสํารวจในการพัฒนาระบุวิธี เครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ใชงานในการผลิตตามมาตรฐาน การตรวจสอบความตองการความเปนเทคโนโลยี แผนงาน
วิธีการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตคามตองการที่จําเปน

เนื้อหา (Content) :
1 มุงเนนและครอบคลุมวิธีวิจัยการตลาด มีความเหมาะสมกับการวิจัยที่ใชเฟอรนิเจอรไม
2 มุง เนนและครอบคลุมเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชงานในการผลิตตามมาตรฐาน
3 มุง เนนและครอบคลุมแผนงานวิธีการวิจัยเพื่อการผลิต
หนวยยอย(Element) 1 : วิจัยการตลาด

หนวยยอย(Element) 2 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ 5
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
201
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2011 วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
2011.1 วิจัยการตลาด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

วิธีการสํารวจตลาดมีความเหมาะสมกับการวิจัยที่ใช
วิธีการวิจัยตลาดไดกําหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจน
ขอกําหนดของการสํารวจตลาดเขียนระบุรายละเอียดไวอยางชัดเจน
หลักของการสํารวจในการวิจัยระบุวิธีไวอยางชัดเจน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

ระบบของการสํารวจตลาดโดยการวิจัย
แผนการใชเครื่องมือวิจัยการตลาด
ขอกําหนด : ลูกคา : สถานที่

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 1.แบบงานหรือแบบการวิจัยตลาดเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบบันทึกผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการกําหนดแผนบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
KE 2
ลร. 2 สมรรถนะ การใชงาน ของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
KE 3
ลร. 3 การบันทึกขอมูลสมรรถนะของการใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานที่ใชในการวิจัยตลาด
2
3
4

หลักฐานการปฏิบัติงานประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
หลักฐานความรูงาน ประเมินจากการสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและแฟมสะสมงาน
กําหนดการวิจัย
การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
201
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2011 วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
2011.2 การวิจัยการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชในงานการผลิตตามมาตรฐานที่กําหนด
วิจัยความตองการความเปนเทคโนโลยีไดดําเนินการและบันทึกไว
เอกสารแผนการวิจัยเพื่อการผลิตไดจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลการผลิต
ลักษณะขอมูลในการผลิตรูปแบบเฟอรนิเจอรไมไดจากการวิจัย
ชนิดของการวิจัย : เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการวิจัยในการผลิตเฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการวิจัยการผลิตเฟอรนิเจอรไม
PE 4 ลป. 4 แบบประเมินผลงานวิจัยการผลิต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการวิจัยในการผลิตเฟอรนิเจอรไม
KE 2 ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการวิจัยการผลิตเฟอรนิเจอรืไม
KE 3 ลร. 3
KE 4 ลร. 4
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition)ที่ปฏิบัติจริง ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูล
รายงานวิจัยการผลิตเฟอรนิเจอรไม
2
3
4

หลักฐานการปฏิบัติงานประกอบดวย การประเมินจากการวิจัยการผลิต
หลักฐานความรูงานประเมินจาก แบบบันทึก แบบรายงานผลและแฟมสะสมงานวิจัย
ในการผลิตเฟอรนิเจอรไม
การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
2012

วิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปน

กลุมเปาหมาย (Target group) :
ผูปฎิบัติการกําหนดการผลิต
ผูปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ5

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการวิธีการวิเคราะหที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยที่ใช วิธีการสํารวจตลาดไดกําหนด
รายละเอียดไว ขอกําหนดของการวิเคราะหความตองการที่จําเปนเขียนระบุรายละเอียดหลักของการสํารวจใน
การพัฒนาระบุวิธีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชงานในการผลิตตามมาตรฐาน การตรวจสอบความตองการความ
เปนเทคโนโลยี แผนงานวิธีการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปน

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมวิธีการวิเคราะหที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยที่ใชการผผลิตเฟอรนิเจอรไม
2. มุง เนนและครอบคลุมเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชงานในการผลิตตาม
3. มุง เนนและครอบคลุมแผนงานวิธีการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปน
หนวยยอย(Element) 1 : วิเคราะหืเทคโนโลยีของการผลิตความตองการ

หนวยยอย(Element) 2 : คนควารูปแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ5
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
201
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 วิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปน
หนวยยอย(Element)
2012.1 วิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชงานในการผลิตตามมาตรฐานที่กําหนด
การตรวจสอบความตองการความเปนเทคโนโลยีไดดําเนินการและบันทึกไว
เอกสารแผนงานวิธีการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปนไดจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลวิเคราะห
ลักษณะขอมูลในการวิเคราะหรูปแบบเฟอรนิเจอรไมตามขอกําหนด
ชนิดของการวิเคราะห: เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการวิเคราะหความเปนเทคโนโลยีความตองการที่จําเปนในการผลิต
เฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปนในการผลิตผลิตภัณฑและ
เฟอรนิเจอรไม
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการเวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปนในการาผลิตเฟอรนิเจอรไม
KE 2
ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการวิเคราะหแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 3

ลร. 3

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานการการเวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิต
ความตองการที่จําเปนในการผลิตเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงานการวิเคราะห
เทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปนในการาผลิตเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
201
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 วิเคราะหเทคโนโลยีความตองการที่จําเปน
หนวยยอย(Element)
2012.2 คนควารูปแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

เครื่องมือที่ใชในการคนควาที่กําหนด
การตรวจสอบความตองการความเปนเทคโนโลยีไดดําเนินการคนควาและบันทึกไว
เอกสารการคนควารูปแบบวามตองการที่จําเปนไดจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลการคนควา
ลักษณะขอมูลในการคนควารูปแบบเฟอรนิเจอรไมตามขอกําหนด
ชนิดของการคนควา: เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการคนควารูปแบบเฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงานในการคนควารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการคนควารูปแบบผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
PE 4 ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการคนควารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 2 ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการคนควารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 3 ลร. 3
KE 4 ลร. 4
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานการคนควารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงานการคนควา
รูปแบบเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
2021

คัดเลือกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม

กลุมเปาหมาย (Target group) :
ผูปฏิบัติการการออกแบบเฟอรนิเจอร
ผูปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4

คําสรุป (Overview) :

หนวยนี เกียวกับการวิธีการคัดเลือกรูปแบบเฟอรนิเจอรทีมีความเหมาะสมกับการสํารวจความตองการตลาด

ไดกําหนดรายละเอียดไว ขอกําหนดของการคัดเลือกเขียนระบุรายละเอียดหลักของการคนควาภายใน
ระบุวิธีการสํารวจรูปแบบเฟอรนิเจอรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

เนื้อหา (Content) :
1
2
3

มุงเนนและครอบคลุมวิธีการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยการตลาด
มุงเนนและครอบคลุมเครื่องมือที่ใชในการคนคาวและการออกแบบตามมาตรฐาน
มุงเนนและครอบคลุมแผนงานวิธีการคัดเลือกรูปแบบของการคนคาวภายในกับความตองการของตลาด

หนวยยอย(Element) 1 : คนควาขอมูลภายใน

หนวยยอย(Element) 2 : คนควาขอมูลภายนอก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ4
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
202
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2021 คัดเลือกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
2021.1 คนควาขอมูลภายใน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

เครื่องมือที่ใชในการคนควาขอมูลภายในที่กําหนด
การตรวจสอบดําเนินการคนควาขอมูลภายในและบันทึกไว
เอกสารการคนควาภายในรูปแบบความตองการที่จําเปนไดจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลการคนควาภายใน
ลักษณะขอมูลในการคนควาภายในตามขอกําหนด
ชนิดของการคนควาขอมูลภายใน: เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการคนควาขอมูลภายในรูปแบบเฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงานในการคนควาขอมูลภายในรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการคนควารูปแบบขอมูลภายในผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการคนควาขอมูลภายในรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 2
ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการคนควาขอมูลภายในรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 3

ลร. 3

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานการคนควาขอมุลภายในรูปแบบ
เฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงานการคนควา
ขอมูลภายในรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
202
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2021 คัดเลือกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
2021.2 คนควาขอมูลภายนอก
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เครื่องมือที่ใชในการคนควาขอมูลภายนอกที่กําหนด
การตรวจสอบดําเนินการคนควาขอมูลภายนอกและบันทึกไว
เอกสารการคนควาภายนอกรูปแบบความตองการที่จําเปนไดจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลการคนควาภายนอก
ลักษณะขอมูลในการคนควาภายนอกตามขอกําหนด
ชนิดของการคนควาขอมูลภายนอก: เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการคนควาขอมูลภายนอกรูปแบบเฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงานในการคนควาขอมูลภายนอกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการคนควารูปแบบขอมูลภายนอกผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการคนควาขอมูลภายนอกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 2 ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการคนควาขอมูลภายนอกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
KE 3 ลร. 3

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานการคนควาขอมูลภายในรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานการปฏิบัตก
ิ ารประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
ขอมูลภายนอกรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
2022

ผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหม

กลุมเปาหมาย (Target group) :
ผูปฏิบัติการควบคุมการผลิต
ผูปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการวิธีการวางแผนการผลิตที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยเฟอรนิเจอรรูปแบบใหมที่ใช วิธีการสํารวจ
ตลาดไดกําหนดรายละเอียดไว ขอกําหนดของการทดลองการผลิตเขียนระบุรายละเอียดหลักของการผลิตในการพัฒนา
ระบุวิธีการใชเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชงานในการผลิตตามมาตรฐาน แผนงานวิธีการผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหมกับ
เทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปน

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมวิธีการทดลองการผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหมที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนารูปแบบ
2. มุง เนนและครอบคลุมเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชงานในการทดลองการผลิตตามมาตรฐาน
3. มุง เนนและครอบคลุมแผนงานวิธีการทดลองการผลิตกับเทคโนโลยีการผลิตความตองการที่จําเปน

หนวยยอย(Element) 1 : ทดลองการผลิต

หนวยยอย(Element) 2 : ทดสอบการใชงาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ4
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
202
พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2022 ผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหม
หนวยยอย(Element)
2022.1 ทดลองการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เครื่องมือที่ใชในทดลองการผลิตที่กําหนด
การตรวจสอบดําเนินการทดลองการผลิตและบันทึกไว
เอกสารการทดลองการผลิตดจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลการทดลองการผลิต
ลักษณะขอมูลในการทดลองการผลิตตามขอกําหนด
ชนิดของการทดลองการผลิต: เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements ):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการทดลองการผลิตเฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงานในการทดลองการผลิตเฟอรนิเจอรไม
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการทดลองการผลิตในผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงานทดลองการผลิต
PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements ):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการทดลองการผลิตเฟอรนิเจอรไม
KE 2
ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการเทดลองการผลิตฟอรนิเจอรไม
KE 3

ลร. 3

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานการทดลองการผลิตเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงานการทดลองการ
ผลิตเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
202
หนวยสมรรถนะ (Unit)
2022 ผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหม
หนวยยอย(Element)
2022.2 ทดสอบการใชงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

เครื่องมือที่ใชในทดสอบการใชงานตามที่กําหนด
การตรวจสอบทดสอบการใชงานและบันทึกไว
เอกสารทดสอบการใชงานจัดเตรียมไวครบถวน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

การผลิต เฟอรนิเจอรไมโดยใชขอมูลการทดสอบการใชงาน
ลักษณะขอมูลในการทดลองทดสอบการใช งานตามขอกําหนด
ชนิดของการทดสอบการใชงาน: เชิงคุณภาพ : ปริมาณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements ):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานในการทดสอบการใชงานการผลิตเฟอรนิเจอรไมที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงานในการทดสอบการใชงานการผลิตเฟอรนิเจอรไม
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการทดลองการผลิตในผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไม
PE 4 ลป. 4 แบบประเมินผลงานทดสอบการใชงาน
PE 5 ลป. 5
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements ):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการทดสอบการใชงานเฟอรนิเจอรไม
KE 2 ลร. 2 ขอกําหนดเกณฑการทดสอบการใชงานการผลิตฟอรนิเจอรไม
KE 3 ลร. 3
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก เอกสารและขอมูลรายงานการทดสอบการใชงานการผลิตเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงาน ประเมินจาก แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงานการทดสอบการ
ใชงานการผลิตเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3011

ออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม

กลุมเปาหมาย (Target group) :
ผูออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการกําหนดเกี่ยวกับงานรางแบบเขียน2มิติ ,3มิติงานเขียน แบบและการออกแบบ การใชอุปกรณ
และเครื่องมือ การกําหนดรายละเอียดดานตางๆ สัญลักษณตางๆในการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม และการเขียนรายการ
วัสดุที่ใช

เนื้อหา (Content) :
1
2
3

มุงเนนและครอบคลุมการรางแบบเฟอรนิเจอรไม
มุงเนนและครอบคลุมการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
มุงเนนและครอบคลุมการออกแบบเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 1 : รางแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element) 2 : ออกแบบเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 3 : เขียนแบบเฟอรนิเจอรไม

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ออกแบบเขียนแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไม
301
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3011 ออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
3011.1 รางแบบเฟอรนิเจอร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

อุปกรณและเครื่องมือเขียนแบบจัดเตรียมไวการรางแบบอยางเหมะสม
อุปกรณและเครื่องมือเขียนแบบเลือกใชในการรางแบบไดอยางถูกตอง
ใช แบบการราง 2 มิติ,3 มิติ ไดอยางเหมาะสม

ขอบเขต (Range Statement)
รางแบบเฟอรนิเจอร
1) แบบเฟอรนิเจอรดวยแบบการราง 2 มิติ ใชหลักการเขียนทรงเรขาคณิต
2) แบบเฟอรนิเจอรดวยแบบการราง 3 มิติ ใชหลักการเขียนทรงเรขาคณิต
3)
4)
5)
6)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดการรางแบบ
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3

ลป. 3

PE 4

ลป. 4

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 รางแบบ ชิ้นงานเฟอรนิเจอรแบบ 2 มิติ
KE 2
ลร. 2 รางแบบ ชิ้นงานเฟอรนิเจอรแบบ 3 มิติ คือแบบobliqe , แบบ Isometic , แบบPerpetive

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย หลักการและวิธีการใช เครื่องมือและอุปกรณ ในการรางแบบ แบบงานหรือใบ
งานที่ไดการรางแบบ และ แฟมสะสมงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติการรางแบบ แบบหรือใบงานที่ไดการรางแบบและแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรู
หลักการเขียนแบบรางดวยมือเปลา Free hand drawing
หลักการและวิธีการรางแบบ ชิ้นงานเฟอรนิเจอรแบบ 2 มิติ
หลักการและวิธีการรางแบบ ชิ้นงานเฟอรนิเจอรแบบ 3 มิติ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ออกแบบเขียนแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไม
301
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3011 ออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
3011.2 เขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวในการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไมไดอยางเหมาะสม
อุปกรณและเครื่องมือเขียนแบบ เลือกใชในการ เขียนแบบเฟอรนิเจอรไมไดอยางถูกตอง
จัดวางขั้นตอนการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไมอยางเหมาะสม

ขอบเขต (Range Statement)
การเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
1) เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมครบเพื่อการเขียนแบบเฟอรนิเจอรลอยตัว
2) กําหนดรายละเอียดในการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
รายละเอียดดานตางๆเชนดานหนา ดานบน ดานขาง ดานหลัง เปนตน
มาตราสวนที่ใชในการเขียนแบบ
สัญลักษณตางๆที่ใชในการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
รายการวัสดุที่ใช

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดการการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการใช เครื่องมือ และอุปกรณ
KE 2 ลร. 2 การเขียนแบบดานตางๆและในรูปทัศนียภาพ
KE 3 ลร. 3 สัดสวนที่ใชในการเขียนแบบ
KE 4 ลร. 4 การกําหนดสี
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ ในการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
แบบบันทึกในการเขียนแบบ
2 หลักฐานการปฏิบัติการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม แบบงานหรือใบงานที่ไดการการเขียน
แบบเฟอรนิเจอรลอยตัว และแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรู
หลักการและวิธีการใช เครื่องมือ และอุปกรณ
การเขียนแบบดานตางๆและในรูปทัศนียภาพเชนดานหนา ดานบน ดานขาง ดานหลัง และ แบบPerpetive
สัดสวนที่ใชในการเขียนแบบอัตราสวนที่ใช1:1
การกําหนดสี เชนโทนสีตางๆ
การจดบันทึกขอมูลและการการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ออกแบบเขียนแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไม
301
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3011 ออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
3011.3 ออกแบบเฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวในการออกแบบเฟอรนิเจอรไมไดอยางเหมาะสม
อุปกรณและเครื่องมือออกแบบ เลือกใชในการ ออกแบบเฟอรนิเจอรไมไดอยางถูกตอง
วางขั้นตอนการออกแบบเฟอรนิเจอรไมอยางเหมาะสม

ขอบเขต (Range Statement)
ออกแบบเฟอรนิเจอรไม
1) กําหนด เสน แสงเงา รูปราง รูปทรงชองวาง พื้นผิว สี
2) การกดุลยภาพ สวนสัด ชวงจังหวะ ความกรมกลืนตรวจสอบ, การสังเกต,
3) การใชวัสดุกับงานเขียนแบบ

ความแตกตาง จุดเดน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดการออกแบบเฟอรนิเจอรไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 วิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณในการออกแบบ
KE 2 ลร. 2 วิธีกําหนดเสน แสงเงา รูปราง รูปทรง
KE 3 ลร. 3 การใช ดุลยภาพ สัดสวน ชวงจังหวะ
KE 4 ลร. 4 การเลือกใชกับการออกแบบ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ ในการออกแบบเฟอรนิเจอรไม แบบบันทึกในการเขียนแบบ
2 หลักฐานการปฏิบัติการเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม แบบงานหรือใบงานที่ไดการการออกแบบเฟอรนเิ จอร
ลอยตัว และแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรู
หลักการและวิธีการใช เครื่องมือ และอุปกรณ
กําหนด เสน แสงเงา รูปราง รูปทรงชองวาง พื้นผิว สี
การดุลยภาพ สวนสัด ชวงจังหวะ ความกรมกลืนตรวจสอบ, การสังเกต, ความแตกตาง จุดเดน
การใชวัสดุกับงานเขียนแบบ
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3012

พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

กลุมเปาหมาย (Target group) :
ผูใช เครื่องมือการวิจัยพื้นฐานในรูปแบบInput –Process- Output เลือกใชไดอยางเหมาะสม
ผูวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ใชสอยของเฟอรนิเจอร ขอมูลเกี่ยวกับผูใชเฟอรนิเจอร ขอมูล
เกี่ยวกับการตลาดที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการเครื่องมือการวิจัยพื้นฐานในรูปแบบInput –Process- Output หลักฐานงานวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยประยุกต การวิจัยเชิงปฏิบัติกับงานเฟอรนิเจอรไม การวิเคราะหขอเกี่ยวกับหนาที่ใชสอยของเฟอรนิเจอร
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชเฟอรนิเจอร ขอมูล เกี่ยวกับการตลาดที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมการวิจัยเฟอรนิเจอรไม
2. มุงเนนและครอบคลุมการวิเคราะหเกี่ยวของกับรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
3. มุงเนนและครอบคลุมการพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 1 :

วิจัยและพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 2 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ 4
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
301
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3012 พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
3012.1 วิจัยและพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria , PC)
ก)
ข)

เครื่องมือการวิจัยพื้นฐานในรูปแบบInput –Process- Output เลือกใชไดอยางเหมาะสม
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ใชสอยของเฟอรนิเจอร ขอมูลเกี่ยวกับผูใชเฟอรนิเจอร ขอมูลเกี่ยวกับการตลาดที่
เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม

ขอบเขต (Range Statement)
วิจัยและพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
1) งานวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยเชิงปฏิบัติกับงานเฟอรนิเจอรไม
2) งานพัฒนางานเฟอรนิเจอรไมความสามารถในการทํากําไร ปริมาณขายหรือเพิ่มยอด สวนแบงการตลาด
และการคุมครอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดจากการวิจัยเกี่ยวกับเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงานวิจัย
PE 3

ลป. 3

PE 4

ลป. 4

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 วิธีการใชเครื่องมือการวิจัยพื้นฐานในรูปแบบInput –Process- Output
KE 2
ลร. 2 วิธีการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการทํากําไร ปริมาณขายหรือเพิ่มยอด สวนแบงการตลาด
และการคุมครอง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย เครื่องมือ การวิจัยพื้นฐานในรูปแบบInput –Process- Output
2 หลักฐานการปฏิบัติการวิจัยงานเฟอรนิเจอรไม แบบงานหรือใบงานที่ไดการวิจัยเฟอรนิเจอรไม
และแฟมสะสมงาน
3 หลักฐานความรูงานวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยเชิงปฏิบัติกับงานเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3021

จัดทําตนแบบ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

คําสรุป (Overview) :

ผู ปฏิบัติงานการสรางชิ้นงานตนแบบ
ผู ปฏิบัติงานการสรางหุนจําลอง
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3

หนวยนี เกียวกับทําตตนแบบดวยการการอานแบบ และเขียนแบบขยายเทาของจริงใชเครืองตัด,ไส,

เจาะ ขึ้นรูป ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอรสรางจิ๊กของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอร
ขึ้นมาได เกณฑคุณภาพงานตามกําหนด รูปแบบของการทําตนแบบเฟอรนิเจอรไม
1. ตนแบบชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมภายในอาคาร
2. ตนแบบชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมนอกอาคาร
และเกณฑความคลาดเคลื่อนของความเรียบ,กําหนดขนาด,ลักษณธพิเศษ อานแบบ สเกล-ขยาย เขียนแบบ
ดานตางๆ ภาพตัด เลือกใชวัสดุและอุปกรณการทําหุนจําลอง

เนื้อหา (Content) :
1
2

มุงเนนและครอบคลุมการทําตนแบบของงานเฟอรนิเจอรไม
มุงเนนและครอบคลุมการทําหุนจําลองรูปแบบงานเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 1 : สรางชิ้นงานตนแบบ

หนวยยอย(Element) 2 : สรางหุนจําลอง

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

30

หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
302 จัดทําตนแบบ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3021 สรางชิ้นงานตนแบบ
หนวยยอย(Element)
3021.1 สรางชิ้นงานตนแบบ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) อานแบบ และเขียนแบบขยายเทาของจริง
ข) ใชเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอร
ค) สรางจิ๊กของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอรขึ้นมา ไดเกณฑคุณภาพงานตามกําหนด
รูปแบบของการทําตนแบบเฟอรนเจอรไม
1. ตนแบบชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมภายในอาคาร
2. ตนแบบชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมนอกในอาคาร
ง) เกณฑความคลาดเคลื่อนของความเรียบ ,กําหนดขนาด,ลักษณะพิเศษ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

อานแบบ เฟอรนิเจอร ขยายแบบเทาของจริงได
สรางจิ๊กของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอรได
ใชเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอรได

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดทําตนแบบของเฟอรนิเจอรไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 ชิ้นงานตนแบบ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 การอานแบบ การขยายแบบเทาของจริง การแยกรายการไม
KE 2
ลร. 2 วิธีการใชเครื่องจักร,เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณ
KE 3
ลร. 3 การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย การอานแบบเฟอรนิเจอร การขยายแบบเทาของจริง การแยกรายการไม วิธีการใชเครื่องจักร
เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณ
การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ ขั้นตอนการเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย การอานแบบเฟอรืนิเจอร การขยายแบบเทาของจริง การแยกรายการไม
วิธีการใชเครื่องจักร ,เครื่องมือ,การติดตั้งอุปกรณ การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ

3 หลักฐานความรูงาน ประเมินจาก การสัมภทษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและแฟมสะสมงาน และงาน
ตนแบบของงานเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
302 จัดทําตนแบบ
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3021 สรางชิ้นงานตนแบบ
หนวยยอย(Element)
3021.2 สรางหุนจําลอง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
อานแบบ สเกลยอ-ขยาย เขียนภาพดานตางๆ ภาพตัด
เลือกใชวัสดุและอุปกรณการทําหุนจําลอง
รูปแบบของการทําหุนจําลองเฟอรนิเจอรภายในอาคาร
1. ตนแบบชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมภายในอาคาร
2. ตนแบบชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมนอกในอาคาร
ค) เกณฑความคลาดเคลื่อนของความเรียบ ,กําหนดขนาด,ลักษณะพิเศษ

ก)
ข)

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

อานแบบ เฟอรนิเจอร ใชสเกลยอ-ขยาย ได
สรางจิ๊กของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําหุนจําลองเฟอรนิเจอรได
ใชเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําหุนจําลองเฟอรนิเจอรได

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดทําหุนจําลองของเฟอรนิเจอรไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 ชิ้นงานประเภทหุนจําลอง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 การอานแบบ การใชสเกลยอ-ขยาย เลือกชนิดวัสดุทําหุนจําลอง
KE 2 ลร. 2 วิธีการใชเครื่องจักร,เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณในการทําหุนจําลอง
KE 3 ลร. 3 การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย การอานแบบเฟอรนิเจอร การใชสเกลยอ-ขยาย การแยกรายการไม วิธีการใชเครื่องจักร,
เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณ
ขั้นตอนการทําหุนจําลองของเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย การอานแบบเฟอรนิเจอร การใชสเกลยอ-ขยาย การแยกรายการไม
วิธีการใชเครื่องจักร,เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณ การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน
และงานตนแบบของงานเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3022

สรางจิ๊กสําหรับงานเฟอรนิเจอร

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผู ปฏิบัติงานการสรางงานจิ๊กตนแบบของเครื่องจักรประเภทตางๆ
ผูปฏิบัติงานการสรางงานจิ๊กตนแบบของงานประกอบ
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับทําจิ๊กตนแบบดวยการการอานแบบ และเขียนแบบขยายเทาของจริง การใชเครื่องตัด,ไส,เจาะ
ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอรสรางจิ๊กของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, งานสี และจิ๊กตนแบสําหรับงาน
ประกอบทําเฟอรนิเจอรขึ้นมา ไดเกณฑคุณภาพงานตามกําหนด รูปแบบของการทําจิ๊กตนแบบเฟอรนิเจอรไม

เนื้อหา (Content) :
1
2

มุงเนนและครอบคลุมการทําจิ๊กตนแบบที่ใชสําหรับงานเครื่องจักรตางๆ
มุงเนนและครอบคลุมการทําจิ๊กตนแบบที่ใชสําหรับงานประกอบ

หนวยยอย(Element) 1 : สรางจิ๊กตนแบบ

หนวยยอย(Element) 2 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
จัดทําตนแบบ
302
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 สรางจิ๊กสําหรับงานเฟอรนิเจอรไม
หนวยยอย(Element)
3022.1 สรางจิ๊กตนแบบ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

ง)

อานแบบ และเขียนแบบขยายเทาของจริง
ใชเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอร
สรางจิ๊กของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี ทําเฟอรนิเจอรขึ้นมา ไดเกณฑคุณภาพงานตามกําหนด
รูปแบบของการทําทําจิ๊กเฟอรนิเจอรไม
1. จิ๊กตนแบบสําหรับงานเฟอรนิเจอรไมที่ใชกับงานเครื่องจักรตางๆ
2. จิ๊กตนแบบสําหรับงานเฟอรนิเจอรไมกับงานประกอบ
เกณฑความคาดเคลื่อนของความเรียบ, กําหนดขนาด, ลักษณะพิเศษ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

อานแบบ เฟอรนิเจอร ใชขยายแบบเทาของจริงได
เลือกวัสดุในการทําจิ๊กได
สรางจิ๊กตนแบบของเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี สําหรับทําเฟอรนิเจอรได
ใชเครื่องตัด,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป, ประกอบ,งานสี สําหรับทําเฟอรนิเจอรได

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดทําจิ๊กตนแบบของเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 ชิ้นงานประเภทหุนจําลอง

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 การอานแบบ การใชสเกลยอ-ขยาย เลือกชนิดวัสดุทําจิ๊กตนแบบ
KE 2
ลร. 2 วิธีการใชเครื่องจักร,เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณในการทําเฟอรนิเจอร
KE 3
ลร. 3 การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ
KE 4

ลร. 4

KE 5

ลร. 5

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 1. สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย การอานแบบเฟอรนิเจอร การใชการเขียนแบบเทาของจริง เลือกใชวัสดุทําจิ๊ก
วิธีการใชเครื่องจักร,เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณ ขั้นตอนการทําจิ๊กของเฟอรนิเจอรไม
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย การอานแบบเฟอรนิเจอร การเขียนแบบเทาของจริง วิธีการใชเครื่องจักร
เครื่องเมือ,การติดตั้งอุปกรณ
การสรางจิ๊กกับเครื่องจักรชนิดตางๆ
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน
และงานตนแบบจิ๊กของงานเฟอรนิเจอรไม
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3031

กําหนดการใชวัสดุ-อุปกรณ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผู ปฏิบัติพิจารณาคุณภาพวัสดุและอุปกรณกําหนด
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการ เลือกใชระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบเฟอรนิเจอรไมที่มูลคาต่ําและปริมาณสูง
กําหนดจุดหรือตําแหนงที่จะทําการตรวจสอบใหได ประสิทธิภาพมากที่สุด เลือกวิธีการในการตรวจสอบบางชนิดที่
ตองการตรวจสอบ เลือกใชขอมูลที่ใชในการตรวจสอบที่ไดจากการตรวจนับ

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมถึงการหลักการและวิธีการในการกําหนดการใชวัสดุ-อุปกรณ
2. มุง เนนและครอบคลุมถึงขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ หลักการที่ใชตามกําหนด

หนวยยอย(Element) 1 : พิจารณาคุณภาพวัสดุและอุปกรณที่กําหนด

หนวยยอย(Element) 2 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วางแผนการผลิต
303
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3031 กําหนดการใชวัสดุ-อุปกรณ
หนวยยอย(Element)
3031.1 พิจารณาคุณภาพวัสดุและอุปกรณที่กําหนด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

วิธีการในการตรวจสอบ ตามเกณฑที่กําหนด
ขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ หลักการที่ใชตามกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

เลือกใชระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ
กําหนดจุดที่จะทําการตรวจสอบ
เลือกวิธีการในการตรวจสอบ
เลือกใชขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดทําการตรวจสอบของเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 ชิ้นงานตัวอยาง
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการในการตรวจสอบ
KE 2
ลร. 2 เอกสารและขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดว แบบบันทึกวิธีการในการกําหนดการใชวัสดุ-อุปกรณ เอกสารและขอมูลรายงานที่ใชในการตรวจสอบ
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3

หลักฐานความรูงานงประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงานกําหนดการใชวัดสุ-อุปกรณ

4

การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3032

การวางแผนกําลังคน

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผู ควบคุมการผลิต
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ5

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการสรางกราฟแสดงปริมาณความตองการคนแตละชวงเวลา การพิจารณาเลือกวิธีการการ
ผลิตและการกําหนดระดับของผลผลิตในแตละชวง กําลังผลิตเทาใดสําหรับการผลิตปกติ การจัดกําลังคนตาม
สายการผลิต แบบบันทึกรายละเอียดตนทุนที่จําเปน

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมการหาปริมาณความตองการคนแตละชวงเวลา
2. มุง เนนและครอบคลุมวิธีการการผลิตและการกําหนดระดับของผลผลิตในแตละชวง
3. มุงเนนและครอบคลุมรายละเอียดตนทุนที่จําเปน

หนวยยอย(Element) 1 : จัดเตรียมคนตามสายการผลิต

หนวยยอย(Element) 2 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ5
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วางแผนการผลิต
303
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3032 การวางแผนกําลังคน
หนวยยอย(Element)
3032.1 จัดเตรียมคนตามสายการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
จ)

สรางกราฟแสดงปริมาณความตองการคนแตละชวงเวลา
การพิจารณาเลือกวิธีการการผลิตและการจัดกําลังคนตามสายการผลิต
แบบบันทึกรายละเอียดตนทุนที่จําเปน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

การหาปริมาณความตองการคนแตละชวงเวลาโดยการใชกราฟ
เลือกวิธีการการผลิตและการจัดกําลังคนตามสายการผลิตโดยการใชตาราง
รายละเอียดตนทุนที่จําเปนใชแบบรายการ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานจัดเตรียมคนตามสายการผลิตของเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 แบบสรางกราฟแสดงปริมาณความตองการคนแตละชวงเวลา
KE 2
ลร. 2 ตารางพิจารณาเลือกวิธีการการผลิตและการจัดกําลังคนตามสายการผลิต
KE 3
ลร. 3 แบบบันทึกรายละเอียดตนทุนที่จําเปน
KE 4
ลร. 4 แฟมสะสมงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย กราฟแสดง ตารางเปรียบเทียบ แบบบันทึก แบบรายงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงานงประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน
จัดเตรียมคนตามสายการผลิต
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3033

การวางแผนงบประมาณ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผู วางแผนการผลิต
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ5

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการ) เปรียบเทียบการทํางานคนแตละชวงเวลา คาใชจายของแผนการผลิต
การสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณเพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไม การเตรียมเครื่องจักรไวเพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไม
รายละเอียดตนทุนดําเนินการที่ จําเปนแตละเดือน

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมการเปรียบเทียบการทํางานคนแตละชวงเวลา
2. มุงเนนและครอบคลุมรายละเอียดตนทุนที่จําเปนแตละเดือน
3. มุงเนนและครอบคลุมการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณเพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไม
4. รายละเอียดตนทุนดําเนินการที่จําเปนแตละเดือน
หนวยยอย(Element) 1 : จัดทําคาตอบแทนพนักงาน

หนวยยอย(Element) 2 : การจัดทํางบประมาณดําเนินการ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ5
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วางแผนการผลิต
303
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3033 การวางแผนงบประมาณ
หนวยยอย(Element)
3032.1 จัดทําคาตอบแทนพนักงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
จ)

ตารางแสดงเปรียบเทียบการทํางานคนแตละชวงเวลา
ตารางเปรียบเทียบคาใชจายของแผนการผลิต
แบบบันทึกรายละเอียดตนทุนที่จําเปนแตละเดือน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

เปรียบเทียบการทํางานคนแตละชวงเวลาใชตาราง
คาใชจายของแผนการผลิตแบบตารางประเมิน
รายละเอียดตนทุนที่จําเปนแตละเดือนใชแบบรายการ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานจัดทํางบประมาณดําเนินการการผลิตของเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 ใชตารางเปรียบเทียบการทํางานคนแตละชวงเวลา
KE 2
ลร. 2 แบบตารางคาใชจายของแผนการผลิต
KE 3
ลร. 3 แบบบันทึกรายละเอียดตนทุนที่จําเปนแตละเดือน
KE 4
ลร. 4 แฟมสะสมงาน
KE 5

ลร. 5

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย กราฟแสดง ตารางเปรียบเทียบ แบบบันทึก แบบรายงานจัดทําคาตอบแทนพนักงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
3 หลักฐานความรูงานประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน
จัดทําคาตอบแทนพนักงาน
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
วางแผนการผลิต
303
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3033 การวางแผนงบประมาณ
หนวยยอย(Element)
3033.2 จัดทํางบประมาณดําเนินการ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

แบบบันทึกการวางแผนการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณไดบันทึกไวอยางถูกตอง
รายงานผลการเสริมและเพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตไวอยางถูกตอง
แบบบันทึกรายละเอียดตนทุน คาใชจายเบ็ตเตล็ตที่จําเปนแตละเดือน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

ตารางการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณเพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไม
เครื่องจักรที่เตรียมไวเพื่อการผลิต เพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไม
รายละเอียดตนทุนที่จําเปนแตละเดือนใชแบบรายการ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบงานจัดทํางบประมาณดําเนินการการผลิตของเฟอรนิเจอรไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
PE 4 ลป. 4

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 วิธีการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณเพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไม
KE 2 ลร. 2 การบันทึกตารางคาใชจายของแผนการผลิต
KE 3 ลร. 3 การบันทึกรายงานผลการเสริมและเพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักร
KE 4 ลร. 4 การบันทึกรายละเอียดตนทุนที่จําเปนแตละเดือน
KE 5 ลร. 5 แฟมสะสมงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย กราฟแสดง ตารางเปรียบเทียบ แบบบันทึก แบบรายงานการจัดทํางบประมาณ ดําเนินการ
ประเมินจากของจริงตามความจําเปน
2 หลักฐานการปฏิบัติการประกอบดวย
3 หลักฐานความรูงานประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและ แฟมสะสมงาน
จัดทําทํางบประมาณดําเนินการ
4 การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
3041

ประมาณราคาและแยกรายการ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผู แยกรายการวัสดุและอุปกรณเฟอรนิเจอรไม
ผู ประมาณราคาเฉพาะงานของเฟอรนิเจอรไม
ผู ประมาณราคาเชิงระบบเฟอรนิเจอรไม
ผูรับสมัครเขารับวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการกําหนดเกี่ยวกับการแยกรายการวัสดุและอุปกรณในการผลิตเฟอรนิเจอรไม
การประมาณราคา เฉพาะงาน การประมาณเชิงระบบ คํานวณปริมาตรไมจริงทั้งไมสักและไมเบญจพรรณ
การแยกรายการไมอัตราการเผื่อไมอัตราการสูญเสียที่ไดจากการเขาเครื่อง การคิดคาตนทุน, คาดําเนินการ
ภาษีและกําไร

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมการแยกรายการวัสดุและอุปกรณเฟอรนิเจอรไม
2. มุงเนนและครอบคลุมการประมาณราคาเฉพาะงานของเฟอรนิเจอรไม
3. มุงเนนและครอบคลุมการประมาณราคาเชิงระบบเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 1 : แยกรายการวัสดุและอุปกรณเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 2 : ประมาณราคาและแยกขาย

หนวยยอย(Element) 3 : ประมาณราคาเชิงระบบ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ประมาณราคา
304
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3041 ประมาณราคาแยกรายการ
หนวยยอย(Element)
3041.1 แยกรายการวัสดุและอุปกรณเฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

) คํานวณปริมาตรไมจริงของไมสักและไมเบญจพรรณ เพื่อเตรียมไมจริงสําหรับการผลิตไดถูกตอง
แยกรายการ - ชนิดของไมตามแบบกําหนด
ขนาดหนา กวาง ยาว ถูกตองตามแบบกําหนด
-

ค)
ง)

อัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑ
คํานวนจํานวนและปริมาณวัสดุและอุปกรณเพื่อเตรียมในการผลิตเฟอรนิเจอร

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

คํานวนความถูกตองจากรายการไมจริงที่เตรียมพรอมการผลิต
เลือกและแยกชนิดของไมจริงตามแบบที่กําหนด
อัตราการเผื่อไมสําหรับการผลิตเฟอรนิเจอร

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือแบบตารางการคิดรายการไมจริงที่นําไปผลิตเฟอรนิเจอรไมจริงไดความจํานวนที่กําหนด
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการคิดลบ.ไมจริง อัตราการเผื่อ,แยกชนิดไมตามรายการที่กําหนด
KE 2
ลร. 2 การคัดเกรดของไมจริง
KE 3
ลร. 3 การคิดราคา ลบ.ไมจริง
KE 4

ลร. 4

KE 5

ลร. 5

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก
หลักฐานการปฏิบัติการ
1.1แบบงานหรือใบตารางการคิดล.บ.ไมความถูกตองที่ไดเตรียมการผลิต งานเฟอรนิเจอรป
ใหสําเร็จเปนเรียบรอย
1.2. แฟมสะสมงาน 1.3 แบบบันทึกแยกรายการไม
หลักฐานความรู
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ประมาณราคา
304
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3041 ประมาณราคาแยกรายการ
หนวยยอย(Element)
3041.2 ประมาณราคาเฉพาะงาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ตรวจสอบที่ไดงานจากผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรจากการประกอบ,งานสี ใหไดความถูกตองตามแบบที่กําหนด
ตัดชิ้นงานไดตามเกณฑคุณภาพหลังจากการผานการผลิตจะได
ขนาดหนา กวาง ยาว ถูกตองตามแบบกําหนด
ความเรียบตรง ไดฉาก ตามเกณฑคุณภาพ

ค)

อัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

ตรวจสอบความถูกตองจากผลิตภัณฑงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
ตรวจสอบขนาดและมิติชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่ไดตามแบบที่กําหนด
ควบคุมอัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑกําหนด
ควบคุมอัตราการสูญเสียที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑกําหนด

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 1.แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดการงานจากการประกอบ,งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอยดี
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป.3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5 ลป. 5 ชิ้นงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงานที่ผานจากการประกอบ งานสีเปนที่เรียบรอย
KE 2 ลร. 2 คุณสมบัติของวัสดุที่ผานจากการ,ประกอบ,งานสี งานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบ
ที่สําเร็จเปนเรียบรอย
KE 3 ลร. 3 การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ผานจากประกอบ,งานสี
เปนงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)

1. สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง

ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก
1.1แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดการประกอบ ,งานสี งานเฟอรนิเจอรไมจริง
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
1.2. แฟมสะสมงาน1. 3. ผลผลิต, ชิ้นงาน, ตามรูปแบบ 1.4. แบบบันทึกการทํางาน
1.5 แบบประเมินผลงาน 1.6. ชิ้นงานจริง
2. หลักฐานการปฏิบัติการ
2.1 แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดจากการประกอบ,งานสี 2.2 แฟมสะสมงาน
2.3 แบบบันทึกการทํางาน 2.4 แบบประเมินผลงาน 2.5 ชิ้นงานจริง
3. หลักฐานความรู
1. หลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงานที่ไดจากประกอบ,งานสี
2. คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ผานจากการประกอบ,งานสีที่สําเร็จเปนเรียบรอย
3. การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ไดหลังจากประกอบ,งานสี
4. การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ประมาณราคา
304
หนวยสมรรถนะ (Unit)
3041 ประมาณราคาแยกรายการ
หนวยยอย(Element)
3041.3 ประมาณราคาเชิงระบบ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)
ง)
จ)

อานแบบเพื่อแยกรายการวัสดุและอุปกรณตามแบบที่กําหนด
ทํารายการในตารางแบบเพื่อคํานวนรายการไม
ขนาดหนา กวาง ยาว ถูกตองตามแบบกําหนด
จําแนกชนิดของไม
อัตราการเผื่อที่ไดจากการแยกรายการ
คิดราคาของวัสดุและอุปกรณ
คิดคาตนทุน, คาดําเนินการ, ภาษี, กําไร

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

คํานวนรายการวัสดุและอุปกรณความถูกตองเพื่อในการผลิตงานเฟอรนิเจอร
คํานวณคาตนทุน , คาดําเนินการ,ภาษี,กําไรการทําผลิตภัณฑและฟอรนิเจอร, เฟอรนิเจอรตามแบบที่กําหนด
ควบคุมอัตราการใชวัสดุและอุปกรณเตรียมการผลิตเฟอรนิเจอรอยูในเกณฑกําหนด
ควบคุมอัตราการสูญเสียของวัสดุและอุปกรณใหอยูในเกณฑกําหนด

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบงานหรือใบตารางการประมาณราคาเฉพาะงานที่สําเร็จเปนเรียบรอย
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป.31 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5 ลป. 5
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1
KE 2 ลร. 2
KE 3

ลร. 3

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก
1.1 แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดการประกอบ ,งานสี งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
1.2. แฟมสะสมงาน 1. 3. ผลผลิต, ชิ้นงาน, ตามรูปแบบ 1.4. แบบบันทึกการทํางาน
2. หลักฐานการปฏิบัติการ
2.1 แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดจากการประกอบ,งานสี 2.2 แฟมสะสมงาน
2.3 แบบบันทึกการทํางาน 2.4 แบบประเมินผลงาน 2.5 ชิ้นงานจริง
3. หลักฐานความรู
1. หลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงานที่ไดจากประกอบ,งานสี
2. คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ผานจากการประกอบ,งานสีที่สําเร็จเปนเรียบรอย
3. การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ไดหลังจากประกอบ,งานสี
4. การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4011

บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูกําหนดแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ
ผูดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการกําหนดแผนและการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ
โดยการวางแผน การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต เชน การกําหนดระยะเวลาหลอลื่น
หองลับคม, การเปลี่ยนสายทอลมและการเปลี่ยนซีลตําแหนงตางๆ ตามระยะเวลาของการใช

เนื้อหา (Content) :
ก) มุงเนนและควบคุมการกําหนดแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณใชไดตามมาตรฐาน
เชน อายุการทํางานของเครื่องจักร
ก) มุงเนนและควบคลุมการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณใชไดมาตรฐาน
เชน อายุการทํางานของเครื่องจักร
ข) มุงเนนและครอบคลุมการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณใชไดมาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 1 : กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในสวน ของงานผลิต

หนวยยอย(Element) 2 : ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตามขอกําหนดของแผนงานผลิต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ4
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
กําหนดแผนการผลิต บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
401
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
หนวยยอย(Element)
4011.1 กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในสวนของการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวตามสายการผลิตไวอยางเหมาะสม
หัวขอคุณสมบัติของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไว
จัดจํานวนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดมีการปรับปรุง ซอมแซมบันทึกรายละเอียดไว

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมเพียงพอเพื่อการผลิต
ความตอเนื่องการบํารุงรักษากับแผนเรงดวนแผนระยะสั้นและระยะยาว
การบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดรวบรวมโดยวิธีการ การตรวจสอบ, การสังเกต
การสัมภาษณ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 หนังสือบันทึกขอมูลการใชงาน การบํารุงรักษาแตละวัน
PE 2
ลป. 2 แบบหนังสืองานของแจงยอย
PE 3
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการกําหนดแผนบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
KE 2
ลร. 2 สมรรถนะ การใชงาน ของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
KE 3
ลร. 3 การบันทึกขอมูลสมรรถนะของการใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
KE 4

ลร. 4

KE 5

ลร. 5

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมิน (Assessors Condition) สถานที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ในการผลิต หองลับคม
แบบบันทึก แบบรายงานผลการใช
2. หลักฐานการปฏิบัติงานการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เชน แบบบันทึกการ
ใชงาน
3. หลักฐานความรู
- หลักการและวิธีการบํารุงรักษาตอการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
- รูปแบบการจดบันทึกขอมูล และการจัดเก็บ
- รูปแบบการสัมภาษณและแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
กําหนดแผนการผลิต บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
401
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
หนวยยอย(Element)
4011.2 ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตามขอกําหนดของแผนงานผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

มีการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมไวตามสายการผลิตไวอยาง
เหมาะสม
กําหนดจํานวนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดจัดเตรียมตามขบวนการผลิตที่กําหนด
กําหนดตรวจสอบ วิเคราะห ปรับปรุง บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณกําหนดเปนมาตรฐาน

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

เครื่องจักร เครื่องมือที่เตรียมเพื่อการผลิต
ดําเนิน การบํารุงรักษากับแผนเรงดวน แผนระยะสั้นและระยะยาว

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในสายการผลิตที่ตองดําเนินการ บํารุงรักษา
PE 2 ลป. 2 รายงานการดําเนินการ บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
PE 3 ลป.3 สมุดบันทึกการดําเนินการ

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 หลักการและวิธีดําเนินการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
KE 2 ลร. 2 การบันทึกขอมูล การดําเนินการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
KE 3 ลร. 3 การดําเนินการจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณกอนใชในการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมิน ในการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ในสถานที่
ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ในการผลิต, แบบบันทึก และ
รายงานการดําเนินการ
2. หลักฐานการปฏิบัติงานการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เชน แบบบันทึกการ
ดําเนินการ
3. หลักฐานความรูที่ตองการ
- หลักการและวิธีการดําเนินการ
- รูปแบบของการดําเนินการ
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4012

กําหนดแผนการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูกําหนดแผนงานกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ
ผูควบคุมการผลิตและผลผลิต
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4 การควบคุมแผนการผลิต

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการกําหนดงานกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ การควบคุมการผลิตรวบรวมแผนการใช
อัตรากําลังและความตองการการใชวัสดุ การเลือกใชเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกใชประเภท
และชนิดวัสดุและอุปกรณ

เนื้อหา (Content) :
ก)
ข)

มุงเนนและควบคุมการกําหนดแผนงานกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ
มุงเนนและควบคลุมการควบคุมการผลิตและผลผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : กําหนดแผนงานกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ

หนวยยอย(Element) 2 : ควบคุมการผลิตและผลการผลิต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ4
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
กําหนดแผนการผลิต บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
401
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 กําหนดแผนการผลิต
หนวยยอย(Element)
4012.1 กําหนดแผนงานกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

การรวบรวมขอมูลอัตรากําลังและความตองการของวัสดุ
ขอกําหนดของแผนกําลังผลิตและความตองการของวัสดุแปลขอมูลจากการอานแบบการผลิตและเขียนระบุ
รายละเอียดไวอยางชัดเจน
แผนการใชอัตรากําลังการผลิตและวัสดุไวอยางชัดเจนเหมาะสม

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

แผนการใชกําลังคนและวัสดุ:อัตรากําลัง:บัญชีรายการ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แผนการวิเคราะหอัตรากําลังและความตองการของวัสดุกับความจําเปนตอผลการผลิต
PE 2
ลป. 2 แบบรายงานวิธีการกําหนดแผนกําลังการผลิต
PE 3
ลป. 3 แบบรายงานขอมูลตามความตองการของวัสดุ
PE 4
ลป. 4 แฟมสะสมงาน
PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการวิเคราะหอัตรากําลังไดเหมาะสมกับสายการผลิต
KE 2
ลร. 2 หลักการวิเคราะห ความตองการของวัตถุ กับการประมาณการในสายการผลิต
KE 3
ลร. 3 การบันทึกขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง และความตองการของวัสดุกับการประมาณการใน
สายการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมิน (Assessors Condition) สถานที่ปฏิบัติงานจริง
ประกอบดวย งานบุคลากร, งานวางแผนการผลิต, งานพัสดุ
2. แฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
กําหนดแผนการผลิต บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
401
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4012 กําหนดแผนการผลิต
หนวยยอย(Element)
4012.2 ควบคุมการผลิตและผลการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

ชนิด เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณไดเลือกใชอยางถูกตอง
ประเภทและชนิดวัสดุและอุปกรณชวยงาน ไดเลือกใชอยางถูกตอง
เครื่องจักร เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ไดใชอยางถูกตองและปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

วัตถุดิบเตรียมเพื่อการผลิต: ไม, ไมแผนเรียบ, อุปกรณ
เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อการผลิต: ,จํานวน, เทคนิคการใช

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1
PE 2 ลป. 2
PE 3 ลป.3

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1
KE 2 ลร. 2
KE 3 ลร. 3

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4021

เตรียมวัตถุดิบ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติการแปรรูปไม
ผูปฏิบัติการตกแตง ปดผิวไม แผนเรียบ

คําสรุป (Overview) :

หนวยนี เกียวกับการแปรรูปไม, ตกแตงปดผิวไมแผนเรียบ เชน แปรรูปไมเปน ทอน, แผน,
แผนไมบาง (วีเนียร), ไมอัด, ไมแผนปารติเกิล, ไมเอ็ม ดี เอฟ และการตกแตงปดผิวดวยวัสดุตางๆ
เชน เมลามีน, ลามิเนท, PVC, กระดาษ, ฟรอยด

เนื้อหา (Content) :
1.
2.

มุงเนนการแปรรูปไม ใหไดตามมาตรฐานการทํางาน และมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
มุงเนนการตกแตง, ปดผิวไมแผนเรียบ ใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการบันทึก คุณภาพการ
คุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : แปรรูปไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : ตกแตงไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ2 , TVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 เตรียมวัตถุดิบ
หนวยยอย(Element)
4021.1 แปรรูปไมตามมาตรฐาน การทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

คัดเลือกทอนซุง ที่จะนํามาแปรรูปไม เปนทอน, แผน, แผนไมบาง(วีเนียร)
ปรับตั้งเครื่องจักร ที่ใชในการแปรรูปไม
จํานวนไมและขนาดหนาไมที่ไดจากการแปรรูปไม
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

ทอนไมซุงที่ใชทําเฟอรนิเจอร
เครื่องเลื่อย ที่ใชในการแปรรูปไม
การปอก, การฝาน แผนไมบาง (วีเนียร)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตที่ไดหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของทอนไมซุง และการคัดเลือกซุง
KE 2
ลร. 2 ชนิดหนาที่ของเครื่องเลื่อย แปรรูปไม, การปอก, การฝาน, แผนไมบาง(วีเนียร)
KE 3
ลร. 3 มาตรฐานการทํางาน
การปรับตั้งเครื่องมือ, เครื่องจักร
-

ขั้นตอนการแปรรูปไม

-

ความปลอดภัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเลื่อยแปรรูปไม ประกอบดวยการใชเครื่องเลื่อย, แบบรายงานผล
2. หลักฐานการปฏิบัติงานการเลื่อยแปรรูปไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3. หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ และ แฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 เตรียมวัตถุดิบ
หนวยยอย(Element)
4021.2 ตกแตงไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ปรับตั้งเครื่องมือ, เครื่องจักร, ใชในการตกแตง,ปดผิวไมแผนเรียบ
วัสดุไมแผนเรียบ ตกแตง ปดผิว ไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปลักษณของงานตกแตง,ปดผิวไมแผนเรียบ
ความเรียบ, รอยตอ, ตําหนิ
ขนาดมิติ
-

เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา ความกวาง ความยาว

ค) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

ไมแผนเรียบ (ไมวิทยาศาสตร) ที่ใชผลิตเฟอรนิเจอร เชน ไมอัด, ปารติเกิล, เอ็ม ดี เอฟ
วัสดุแผนปดผิว เมลามีน, ฟรอยด, กระดาษ, PVC, แผนไมบาง (วีเนียรไมจริง)
กาวหรือวัสดุยึดเหนียว
เครื่องอัดผิวหนาวัสดุแผนเรียบ, เครื่องแวกคคัม

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตที่หนาไม
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุปดผิวไมแผนเรียบ, วัสดุไมวิทยาศาสตร (ไมแผนเรียบ)
KE 2 ลร. 2 ชนิดหนาที่หลักการทํางานของเครื่องอัดปดผิวหนาวัสดุแผนเรียบ, เครื่องแวกคคัม
KE 3 ลร. 3 ชนิดของกาวที่ใช
KE 4 ลร. 4 มาตรฐานการทํางาน
การปรับตั้งเครื่องมือ-เครื่องจักร

KE 5

ลร. 5

-

ขั้นตอนการปดผิวไมแผนเรียบ

-

ความปลอดภัย

ขัด ตกแตง ผิวไมแผนเรียบ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการตกแตงผิวไมแผนเรียบ ดวยเครื่องมือ, เครื่องจักร
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการตกแตงผิวไมแผนเรียบ เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3 หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ และ แฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4022

ตัดและผาซอยชิ้นงานไมตามสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติการตัดชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
ผูปฏิบัติการผาซอยชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
ผูปฏิบัติการตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
ผูปฏิบัติการตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 การควบคุมการใชเครื่องจักร

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการกําหนดงานการตัด, การซอย ,การตัดองศาชิ้นงานไมและไมแผนเรียบ
ตามมาตรฐานการทํางานการกําหนดการใชเครื่องตัดไม เครื่องโกรกไม เครื่องตัดองศาไม การเลือกชนิดของใบเลื่อย
การปองกันอันตรายที่เกิดจากการตัด การโกรก การตัดองศาการใชอุปกรณจับยึดกับงานตัด

เนื้อหา (Content) :
1.
2.
3.
4.

มุงเนนและควบคุมการตัดชิ้นงานไม
มุงเนนและควบคุมการผาซอยชิ้นงานไม
มุงเนนและควบคุมการตัดองศาชิ้นงานไม
มุงเนนและควบคุมการตัดไมแผนเรียบ

หนวยยอย(Element) 1 : ตัดชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : ผาซอยชิ้นงานไมตามมาตรฐาน การทํางาน

หนวยยอย(Element) 3 : ตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 4 : ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4022.1 ตัดและผาซอยชิ้นงานไมตามสายการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

เครื่องตัดไม ไดปรับแตงเลือกชนิดของใบเลื่อยเหมาะกับชิ้นงาน
ตัดชิ้นงานไดตามเกณฑคุณภาพ
ขนาดหนา กวาง ยาว ตามแบบกําหนด
-

ความเรียบตรง ไดฉาก ตามเกณฑคุณภาพ

ค) การปองกันเศษวัสดุ
การจับยึดชิ้นงาน
ง)

การสรางแบบสําหรับจับยึดชิ้นงาน

อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

ทําเฟอรนิเจอรไมจริง, ทําเฟอรนิเจอรไมปารติเกิล
อุปกรณประกอบสําหรับจับยึดชิ้นงาน
เครื่องมือ, เครื่องจักรที่ใชในการตัดไม

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 1. ผลผลิต, ชิ้นงาน,ตามรูปแบบ
PE 2 ลป. 2 2. แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 3. แบบบันทึกการทํางาน
4. แบบประเมินผลงาน
5. ชิ้นงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของวัตถุดิบกอนนําเขาเครื่องจักร
KE 2
ลร. 2 ขั้นตอนการ ปรับ แตง เครื่องจักร
KE 3
ลร. 3 ชิ้นงานหนาตัดไดฉาก

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติจริง
2. หลักฐานการปฏิบัติงานตัดไม
3. หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจากการสัมภาษณ แฟมสะสม แบบสอบถาม
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4022.2 ผาซอยชิ้นงานไมตามมาตรฐาน การทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

เครื่องผาไม โกรกไม, เครื่องเลื่อยวงเดือน ไดปรับแตงเลือกชนิดของใบเลื่อย เหมาะกับชิ้นงาน
ผาไม โกรกไม ไดตามเกณฑคุณภาพ
การปองกันเศษวัสดุ จากการผา โกรก ชิ้นงาน การจับยึดชิ้น
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

งานเฟอรนิเจอรไมจริง, งานเฟอรนิเจอรไมปาติเกิล
เครื่องมือ, เครื่องจักรที่ใชสําหรับงานซอย ผาไม
อุปกรณ สําหรับจับยึดชิ้นงานในการ ซอย ผาไม

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิต, ชิ้นงาน, ตามรูปแบบ
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3 ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4 ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5 ลป. 5 ชิ้นงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1 ลร. 1 คุณสมบัติของวัตถุดิบกอนนําเขาเครื่อง
KE 2 ลร. 2 ขั้นตอนการปรับ แตง เครื่องจักร
KE 3 ลร. 3 ชิ้นงานที่ผานการ ผา, ซอยไม

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติจริง
2
หลักฐานการปฏิบัติงานผา,ซอยไม
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจากการสัมภาษณ แฟมสะสมงาน แบบสอบถาม
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4022.3 ตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ใชเครื่องมือกล, เครื่องจักรกล ตัดองศาชิ้นงาน, ตัดปากไม เพื่อประกอบชิ้นงานตามแบบ
ปากไมที่ตัดไดองศาตามแบบกําหนด
การสงตอ การลําเลียงชิ้นงาน สอดคลองกับกระบวนการผลิต
อัตราการผลิตอยูในเกณฑที่กําหนด
Jig ใชประกอบการตัดองศา ตางๆ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

) ตัดปากไม องศา ตามแบบ
1.ไมจริง 2.ไมปารติเกิล 3.ไมMDF
เครื่องมือ, เครื่องเลื่อยตัดปรับองศา, เครื่องเลื่อยแทน
Jig ประกอบการตัดองศาตางๆ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 ชนิดและคุณสมบัติของไม, และไมแผนเรียบ
KE 2
ลร. 2 ชนิดหนาที่เครื่องมือ, เครื่องเลื่อยตัดปรับองศา
KE 3
ลร. 3 ชนิดของ Jig ใชประกอบการตัดองศาตางๆ
KE 4
ลร. 4 ความปลอดภัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติจริง การใชเครื่องมือ มีเอกสารประกอบ สมุดบันทึก
2. หลักฐานการปฏิบัติงาน เชน แฟมสะสมงาน หรือชิ้นงานที่ทําการตัดสําเร็จจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจากการสัมภาษณ คูมือการใชเครื่องจักร
และความปลอดภัยในการทํางานแฟมสะสม
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4022.4 ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เขียนโปรแกรมตัดไมแผนเรียบได
ข) ใชเครื่องเลื่อยใบวิ่งตัดที่ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรไดถูกตอง
ค) ใชเครื่องตัดแทนสไลดได

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)

ตัดไมแผนเรียบ
1. ไมอัด 2. ไมปารติเกิล 3. ไมเอ็ม ดี เอฟ 4. กระดาษอัด (Hard Board)
เครื่องเลื่อยใบวิ่งตัด (Panel sizing saw)
เครื่องตัดแทนสไลดได (Sliding table panel saw)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตที่ไดหนางาน
PE 2 ลป. 2 แฟมสะสมงาน

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุไมแผนเรียบ
KE 2
ลร. 2 คูมือการเขียนโปรแกรมตัดไม
KE 3
ลร. 3
คูมือการใชเครื่องเลื่อยใบวิ่งตัดที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร
KE 4
ลร. 4 คูมือการใชเครื่องตัดแทนสไลด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1. สภาพการประเมินในสถานที่จริง การใชเครื่องจักร มีเอกสารการเขียนโปรแกรม และสมุดบันทึก
2. หลักฐานการปฏิบัติงาน เชนแฟมสะสมงาน หรือชิ้นงานที่ผานการตัดสําเร็จจริง
3. หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ คูมือการใชเครื่องจักร
และความปลอดภัยในการทํางานและ แฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4023

ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
•
•
•
•

ผูปฏิบัติการดานการเปดหนาไม
ผูปฏิบัติการดานการขึ้นรูปชิ้นงานไม
ผูปฏิบัติการดานการสรางอุปกรณชวย (JIG)
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ2 การควบคุมการใชเครื่องจักร

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการผลิตสวนตางๆ ของเฟอรนิเจอรคือการแปรงรูปจากการแปรรูปไมใหมีลักษณะของ
ผิวไมดิบมาไสเพื่อปรับผิวไม เชน , การไสไมเรียบ, การไสใหไดฉาก, การไสใหไดขนาดการขึ้นรูปไมลักษณะพิเศษ
และเทคนิคการสราง JIG โดยการแปรงรูปจากการแปรรูปไมใหมีลักษณะเฉพาะเชน
สรางลวดลายที่ขอบไมรวมถึงโคงเวาที่ไมทอน

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการไสเปดหนาไม ใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึก
คุณภาพการผลิต
2. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการไสขึ้นรูปชิ้นงานไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการ
บันทึกคุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 3 :

หนวยยอย(Element) 4 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ2
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4023 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4023.1 ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

เครื่องไสเปดหนาไมไดปรับตั้งในการไสงานถูกตองตามแบบและเวลาที่กําหนด
งานไสไมใหเรียบ ไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปแบบของงานไสไม - ไสหนาเรียบ
- ไสเรียบและไดฉาก
- ไสไดขนาด
- เกณฑความคลาดเคลื่อนของความเรียบ,กําหนดขนาด

ขนาดมิติ
ค) อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)

เครื่องมือที่ไสไมใหเรียบ
-

เครื่องมือชางไม HAND TOOLS
เครื่องมือไฟฟา PORTABBLE POWER TOOLS
เครื่องจักรอุตสาหกรรม MACHINE WOODWOEKING
เครื่องไสเพลาะ
เครื่องไสขนาด
เครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติ N.C ROUTER
ฯลฯ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตที่ไดจากการไสไม
PE 2 ลป. 2 แฟมบันทึกการทํางาน
PE 3 ลป. 3 แบบสอบถาม
PE 4 ลป. 4 แฟมสะสมงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของไม
KE 2
ลร. 2 เครื่องจักร เครื่องมือไฟฟาไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
- ชนิดและหนาที่ของการไสเปดหนาไม
- มาตรฐานการทํางาน
•
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่อง, ลับคม
•
ขั้นตอนการไสเปดหนาไม ความปลอดภัย
•
เกณฑคุณภาพผลผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการไสเปดหนาไมประกอบดวย การใชเครื่องจักร เครื่องมือ
ไฟฟา โรงเก็บผลิตภัณฑ, แบบบันทึกแบบรายงานผล, แบบรายงานผล, แบบบันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการไสเปดหนาไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและแฟมสะสมงาน
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4023 ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4023.2 ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

เครื่องไสไมไดปรับตั้งในการไสงานถูกตองตามแบบและเวลาที่กําหนด
งานไสขึ้นรูปงานไม ไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปแบบของงานไสขึ้นรูปชิ้นงานไม
1. ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมหนาเรียบและไดฉาก
2. ไสขึ้นรูปชิ้นงานเอียงเปนองศาตางๆ
3. ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมลักษณะพิเศษ เชน เวา เรียว
ขนาดมิติ
1. เกณฑความคาดเคลื่อนของความเรียบ, กําหนดขนาด, ลักษณะพิเศษ
ค) อัตราผลิตอยูในเกณฑกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1)

เครื่องมือที่ไสไมใหเรียบ
-

เครื่องมือชางไม HAND TOOLS

-

เครื่องมือไฟฟา

-

เครื่องจักรอุตสาหกรรม MACHINE WOODWOEKING

PORTABBLE POWER TOOLS

-

เครื่องไสเพลาะ

-

เครื่องไสขนาด

-

เครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติ N.C ROUTER

-

ฯลฯ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ผลผลิตที่ไดจากการไสไม
PE 2 ลป. 2 แฟมบันทึกการทํางาน
PE 3 ลป. 3 แบบสอบถาม
PE 4 ลป. 4 แฟมสะสมงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของไม
KE 2
ลร. 2 เครื่องจักร เครื่องมือไฟฟาไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
- ชนิดและหนาที่ของการไสเปดหนาไม
- มาตรฐานการทํางาน
•
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่อง, ลับคม
•
ขั้นตอนการไสเปดหนาไม ความปลอดภัย
•
เกณฑคุณภาพผลผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการไสเปดหนาไมประกอบดวย การใชเครื่องจักร เครื่องมือ
ไฟฟา โรงเก็บผลิตภัณฑ, แบบบันทึกแบบรายงานผล, แบบรายงานผล, แบบบันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการไสเปดหนาไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณ แบบบันทึก แบบรายงานผลและแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4024

เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติงานเจาะรูไมทําเดือย สําหรับงานเฟอรนิเจอร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ2,3 และ TVQ4,5 งานผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ มั่นใจวาสามารถใชเครื่องมือ, เครื่องจักร สําหรับการเจาะชิ้นงานเฟอรนิเจอรไม
ไดถูกตอง

เนื้อหา (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 2 : เจาะชิ้นงานรูกลมตามาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 3 : เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรม ซี.เอ็น.ซี ตามมาตรฐาน

หนวยยอย(Element) 4 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ2,3,4,5 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4024 เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4024.1 เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)

ใชเครื่องมือ, เครื่องมือกล, เครื่องจักรกลและอุปกรณประกอบ พรอมตั้งเครื่องมือ,
เครื่องจักรใหเจาะไดตามแบบ
ข) รูและเดือยตองมีระยะตามแบบ
ค) การสงตอผลิตภัณฑไปยังกระบวนการผลิตระยะตอไปนั้นทําไดสอดคลองกับขอปฏิบัติ
ง) อัตราการผลิตอยูในเกณฑที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)

เจาะไมที่ใชทําเฟอรนิเจอร ดวยเครื่องมือ เครื่องกลและเครื่องจักรกลสําหรับงานไมและอุปกรณประกอบ
เครื่องมือและอุปกรณดังนี้
สิ่ว
เครื่องเจาะรูเดือยรูปไข
สวานไฟฟา
เครื่องเจาะแบบปรับองศาได
สวานแทน
เครื่องเราทเตอร

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหรือใบงานเจาะชิ้นงาน
PE 2 ลป. 2 ชิ้นงานที่เจาะรูเดือยรูปไข
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4 ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของดอกเจาะ
KE 2
ลร. 2
เครื่องเจาะไมตามมาตรฐานการทํางาน
- ชนิดและหนาที่ของเครื่องเจาะ
- มาตรฐานการทํางาน
•
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่องมือ, เครื่องจักร
•
ขั้นตอนกรอัดประสานไม ความปลอดภัย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเจาะรูทําเดือยรูปไข ในสถานที่ฝกงานหรือสถานที่ปฏิบัติจริง
2
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ อาจเปนชิ้นงานจริงหรือแบบในแฟมสะสมงาน
3
หลักฐานความรูที่ตองการ อาจเปนสมุดบันทึก การทดสอบความรูหรือ แฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4024 เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4024.2 เจาะชิ้นงานรูกลมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

วัสดุที่จัดสงใหนั้นไดตรวจสอบความถูกตองสําหรับการดําเนินกระบวนการผลิต
ขอปฏิบัติงานที่ไดรับ นั้นตรวจสอบไดวามีความเขาใจ
อุปกรณและเครื่องมือ, เครื่องจักร ปรับตั้งใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมสําหรับการใชงาน
พื้นที่ปฏิบัติงานนั้นไดจัดเปนระเบียบ มีความคลองตัวในการผลิต
ปญหาเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณและเครื่องจักรนั้นไดระบุและดําเนินการทันทีตามที่ไดรับอนุญาต

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)

เจาะไมที่ใชทําเฟอรนิเจอรดวยเครื่องมือ เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องจักร
สวานไฟฟา
-

เครื่องเจาะแบบปรับองศาได

-

สวานแทน

-

เครื่องเราทเตอร

-

เครื่องเจาะแบบหลายรู

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหรือใบงานเจาะชิ้นงาน
PE 2 ลป. 2 ชิ้นงานที่เจาะรูเดือยกลม
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4 ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของดอกเจาะ
KE 2
ลร. 2 เอกสารการใชเครื่องมือ, เครื่องกล
KE 3
ลร. 3 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
KE 4
ลร. 4 สมุดบันทึก

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเจาะรูทําเดือยรูปกลม ในสถานที่ฝกงานหรือสถานที่ปฏิบัติจริง
2
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ อาจเปนชิ้นงานจริงหรือแบบในแฟมสะสมงาน
3
หลักฐานความรูที่ตองการ อาจเปนสมุดบันทึก การทดสอบความรูหรือ แฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
402 เครื่องวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4024 เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4024.3 เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรมซี.เอ็น.ซี.ตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ตั้งโปรแกรมการเจาะเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่อง ซี.เอ็น.ซี. ไดถูกตอง
วัสดุที่จัดสงใหนั้นไดตรวจสอบความถูกตองสําหรับการดําเนินกระบวนการผลิต
พื้นที่ปฏิบัติงาน นั้นไดจัดเปนระเบียบมีความคลองตัวในการผลิต
ปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร นั้นไดระบุและดําเนินการทันทีตามที่ไดรับอนุญาต

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)

เจาะไมที่ใชทําเฟอรนิเจอรดวยเครื่องจักร
เครื่องจักร ซี.เอ็น.ซี.

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหรือใบงานเจาะชิ้นงาน
PE 2 ลป. 2 ชิ้นงานที่เจาะรู
PE 3 ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4 ลป. 4 สมุดบันทึก
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของดอกเจาะ
KE 2
ลร. 2 เอกสารการใชเครื่องซี.เอ็น.ซี
KE 3
ลร. 3 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
KE 4
ลร. 4 สมุดบันทึก

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเจาะรูในสถานที่ปฏิบัติจริง
1
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ อาจเปนชิ้นงานจริงหรือแบบในแฟมสะสมงาน
2
หลักฐานความรูที่ตองการ อาจเปนสมุดบันทึก การทดสอบความรูหรือแฟมสะสม
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4025

อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
•
•
•
•

ผูปฏิบัติการดานการอัดประสานไม
ผูปฏิบัติการดานการขึ้นรูปชิ้นงานไม
ผูปฏิบัติการดานการกลึงไม
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการผลิตสวนตางๆ ของเฟอรนิเจอรคือการอัดประสานไม, การขึ้นรูปไมและการกลึงไม โดย
การแปรงรูปจากการแปรรูปไมใหมีลักษณะเฉพาะ เชน การเพิ่มเนื้อที่ของไมใหกวาง, ยาวและหนามากขึ้น
สรางลวดลายที่ขอบไมรวมถึงการสรางลายลูกแกว, บัวคว่ําบัวหงายโคง-เวาที่ไมทอน

เนื้อหา (Content) :

1

มงเนนและครอบคลมกระบวนการอัดประสานงานไมใหไดตามมารฐานการทํางาน
และมีการบันทึกคุณภาพการศึกษา
2. มุงเนนและครอบคลุมการกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมรการ
บันทึกคุณภาพการผลิต
3. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการกลึงชิ้นงานไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการบันทึก
คุณภาพการผลิต
หนวยยอย(Element) 1 : อัดประสานชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : ขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 3 : กลึงลวดลายชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 4 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4025.1 อัดประสานชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)

เครื่องอัดประสาน ไดปรับตั้งใหอัดประสานชิ้นงานถูกตองตามแบบทํางานและในเวลาที่กําหนด
ชิ้นงานประสาน ไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปลักษณของงานอัดประสาน
- ความเรียบ ลายไม ตําหนิ
ขนาดมิติ
- เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา ความกวาง ความยาว
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
ไมทําเฟอรนิเจอร
1) ไมสัก 2) ไมยางพารา 3) ไมยูคาลิปตัส 4) ไมสน 5) ฯลฯ
เครื่องอัดประสานไม
แมแรงอัดไม
เครื่องอัดไมแบบชิงชา CLAMP CARPIER
เครื่องอัดไมแบบโรตารี ROTARY COMPOSER
เครื่องอัดตอไมแบบประสาน FINGER JOINT
-

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3

ลป. 3

PE 4

ลป. 4

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของไมทําเฟอรนิเจอรและการคัดเลือกวัตถุดิบ
KE 2
ลร. 2 เครื่องอัดประสานไมตามมาตรฐานการทํางาน
- ชนิดและหนาที่ของเครื่องอัดประสานไม
- มาตรฐานการทํางาน
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่อง
•
ขั้นตอนกรอัดประสานไม ความปลอดภัย
•
เกณฑคุณภาพผลผลิต
•
KE 3
ลร. 3
ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
- ลวดลายเนื้อไม
- สีสันของเนื้อไม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน (Assessors Condition)ใน สถานที่ปฏิบัติการอัดประสานประกอบดวย
การใชเครื่องจักร เครื่องไม โรงเก็บผลิตภัณฑ, บันทึกแบบบันทึกรายงานผล, แบบรายงาน
ผลงาน, แบบบันทึกความปลอดภัย ประกอบดวย งานบุคลากร, งานวางแผนการผลิต, งานพัสดุ
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการอัดประสานไม เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานการปฏิบัติความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและ แฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4025.2 ขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)

เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานไมไดปรับตั้งใหขึ้นรูปชิ้นงานไดถูกตองตามแบบงาน และในเวลาที่กําหนด
ชิ้นงานที่ขึ้นรูปไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปรางของชิ้นงาน
- ความเรียบ ความโคง-เวา ลวดลายขอบไม
ขนาดมิติ
- เกณฑความคาดเคลื่อนของความกวางความยาว ความหนา
อัตราผลิตอยูในเกณฑกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
ไมทําเฟอรนิเจอร
1)ไมสัก 2) ไมยางพารา 3) ไมยูคาลิปตัส 4) ไมสน 5) ฯลฯ
เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานไม
- เครื่องมือชางไม HAND TOOLS
- เครื่องมือไฟฟา PORTABLE POWER TOOLS
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม MACHINE WOODWOEKING
- เครื่องขึ้นรูปเพลาบน PIN ROUTER
- เครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติ N.C ROUTER
- ฯลฯ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3

ลป. 3

PE 4

ลป. 4

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของไมทําเฟอรนิเจอรและการคัดเลือกวัตถุดิบ
KE 2
ลร. 2 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
- ชนิดและหนาที่ของเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานไม
- มาตรฐานการทํางาน
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่อง
•
ขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงานไม
•
เกณฑคุณภาพผลผลิต
•
KE 3
ลร. 3 ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
- ชนิดของไม
- สีสันของเนื้อไม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานไมประกอบดวยการใชเครื่องจักร เครื่องมือ
โรงเก็บผลิตภัณฑ, แบบบันทึกแบบรายงานผล, แบบรายงานผล, แบบบันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการขึ้นรูป เชน แฟมสะสมงานหรือ ชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4025 อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4025.3 กลึงลวดลายชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)

เครื่องกลึงชิ้นงานไมใหกลึงขึ้นรูปชิ้นงานไดถูกตองตามแบบงาน และในเวลาที่กําหนด
ชิ้นงานที่ขึ้นรูปไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปรางของชิ้นงาน
- ความเรียบ ความกลม ลวดลายขอบไม
ขนาดมิติ
- เกณฑความคาดเคลื่อนของความกลม ความยาว ตําแหนงลวดลาย
อัตราผลิตอยูในเกณฑกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
ไมทําเฟอรนิเจอร
1)ไมสัก 2) ไมยางพารา 3) ไมยูคาลิปตัส 4) ไมสน 5) ฯลฯ
เครื่องกลึงขึ้นรูปชิ้นงานไม
- เครื่องกลึงไม
- เครื่องกลึงไมตามแบบใบมีด
- เครื่องกลึงไมตามแบบแบบลอกลาย

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3

ลป. 3

PE 4

ลป. 4

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของไมทําเฟอรนิเจอรและการคัดเลือกวัตถุดิบ
KE 2
ลร. 2 เครื่องกลึงไม
- ชนิดและหนาที่ของเครื่องกลึงไม
- มาตรฐานการทํางาน
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่อง
•
ขั้นตอนการกลึงไม คลามปลอดภัย
•
เกณฑคุณภาพผลผลิต
•
KE 3
ลร. 3 ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
- ชนิดของไม
- ลวดลายดนื้อไม
- สีสันของเนื้อไม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการกลึงไมประกอบดวยการใชเครื่องจักร เครื่องมือ
โรงเก็บผลิตภัณฑ, แบบบันทึกแบบรายงานผล, แบบรายงานผล, แบบบันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการัดไมประสานไม เชน แฟมสะสมงานหรือ ชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4026

ประกอบชิ้นงานไม ในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
1.
2.
3.
4.

ผูปฏิบัติการ การประกอบคราวโครง
ผูปฏิบัติการ การชิ้นสวนงาน
ผูควบคุมการประกอบคราวโครงและชิ้นสวนงาน
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ1 และ TVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับประกอบงานไมในสายการผลิต คือการประกอบคราวโครงโดยการทําไมแปรรูปชนิดตางๆ
และแผนไมเรียบมาซอยใหไดขนาดตามตองการมาทําเปนเฟรมตามแบบกําหนด เปนการประกอบคราวโครงและปด
ขอบวัสดุชนิดตางๆ สวนการประกอบสวนชิ้นงานโดยการประกอบเปนรวมชิ้นสวนตางๆ ของเฟอรนิเจอรแบบเปน
Part และแบบถาวร

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการประกอบคราวโครงใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึก
คุณภาพการผลิต
2. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
และมีการบันทึกคุณภาพการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 : ประกอบคราวโครง ตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 3 :

หนวยยอย(Element) 4 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิ TVQ1, TVQ3 การผลิตเครื่องเรือน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4026 ประกอบชิ้นงานไม ในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4026.1 ประกอบคราวโครง ตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)

ประกอบคราวโครงไมในสายการผลิต ไดถูกตองตามแบบงานและในเวลาที่กําหนด
ชิ้นงานที่ประกอบคราวโครงไมในสายการผลิตเกณฑคุณภาพที่กําหนดรูปรางชิ้นงานที่ประกอบคราวโครง
ระยะตําแหนงวางไมโครงคราว
-

ขนาด กวาง-ยาว

-

ชนิดของวัสดุปดขอบ

ขนาดมิติ
เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง ความยาว ความหนา
อัตราการผลิตอยูในเกณฑที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)

1.

ไมทําคราวโครง
1)ไมตะแบก 2)ไมสยา 3)ไมยางพารา 4)ไมสัก 5)ไมปลอคบอรด 6) ไมปารติเกิล 7)ไมเอ็ม ดี เอฟ
2. วัสดุปดขอบ
1)ไมบาง 2)วีเนียร ( แผนไมบาง) 3)ฟรอยล
4)กระดาษ
5)มีลามีน
3. เครื่องประกอบคราวโรงไม
เครื่องมือถวงไม Land Tools เชน แมแรง แคมป
เครื่องมือไฟฟา Potable Power Tools เชนปนยิงลวด,ปมลม
เครื่องจักรงานไม Wood work-in
•
•
•

เครื่องเพราะไมแบบ ไฮโดรลิก
เครื่องเพราะโครง แบบนิวแมติกส
เครื่องปดขอบ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 เครื่องจักร เครื่องมือไฟฟา และเครื่องมือชางไมที่ใชในการประกอบคราวโครงเตรียมไวตาม
สายการผลิตอยางเหมาะสม
PE 2
ลป. 2 รายงาน กรรมวิธีการประกอบคราวโครงและการปดขอบ
PE 3
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการ, วิธีการ และวิธีการวิเคราะห การประกอบคราวโครง
KE 2
ลร. 2 เทคนิคการประกอบคราวโครง
KE 3
ลร. 3 เทคนิคการใชเครื่องจักร เครื่องมือไฟฟา เครื่องมือชางไม
KE 4
ลร. 4 เทคนิคการปดขอบ
KE 5
ลร. 5 การใชเทคโนโลยีการประกอบคราวโครงตามแผนการผลิต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการดําเนินการประกอบคราวโครงประกอบดวยโครงประกอบดวย
เครื่องจักร เครื่องมือไฟฟา เครื่องมือชางไม การปดขอบงานแบบตางๆ
2
หลักฐานการปฏิบัติการประกอบคราวโครงและปดขอบแบบตางๆ เชน แบบบันทึกการดําเนินการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
หลักการวิธีการการดําเนินการ
-

การจดบันทึกขอมูล, การจัดแฟมขอมูล, และแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4026 ประกอบชิ้นงานไม ในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4026.2 ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)

ประกอบรวมชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องเรือนไดถูกตองตามแบบงานและในเวลาที่กําหนด
ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องเรือนมีการประกอบรวมไดเกณฑคุณภาพที่กําหนด
รูปแบบของการประกอบชิ้นงานไมตามสายการผลิต
1.
ประกอบชิ้นสวนของเครื่องเรือนแบบยึดตาย
2. ประกอบชิ้นสวนของเครื่องเรือนแบบถอดประกอบ
3. ชนิดของวัสดุปดขอบ
ขนาดมิติ
1. เกณฑความคลาดเคลื่อนของกวาง ความยาว ความหนา
อัตราการประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิตอยูในเกณฑที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1)

ไมและแผนเรือนประกอบเปนชิ้นงานไมในสายการผลิต
1)ไมสัก 2)ไมกระยาเลย 3)ไมยางพารา 4)ไมยูคาลิปตัส 5) ไมอัด 6)ไมปารติเกิล 7)ไม เอ็ม ดี เอฟ
2) วัสดุปดขอบ
1)ไมบาง 2)วีเนียร ( แผนไมบาง) 3)ฟรอยล
4)กระดาษ
5)มีลามีน
3) เครื่องมือการประกอบชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องเรือน
3.1 เครื่องมือชางไม(Hand Tools) เชน แมแรง แคมป
3.2 เครื่องมือไฟฟา (Portable Power Tools) เชนสวานไฟฟา ไขควงไฟฟา
3.3 เครื่องจักรกลไม (Machine Wood working)
3.4 แมแรงแบบไฮโดรลิก

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 เครื่องจักร เครื่องมือไฟฟาและเครื่องมือชางไม ประกอบสวนชิ้นงาน เตรียมไวตามสายงาน
การผลิตอยางเหมาะสม
PE 2
ลป. 2 รายงานกรรมวิธีการประกอบสวนชิ้นงานและการปดขอบ
PE 3
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการ, วิธีการและวิธีการวิเคราะหการประกอบสวนชิ้นงาน
KE 2
ลร. 2 เทคนิคการประกอบสวนชิ้นงาน
KE 3
ลร. 3 เทคนิคการใชเครื่องจักร เครื่องมือไฟฟา เครื่องมือชางไม
KE 4
ลร. 4 เทคนิคการปดขอบ
KE 5
ลร. 5 การใชเทคโนโลยีการประกอบสวนชิ้นงาน ตามแผนการผลิต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในการดําเนินการประกอบสวนชิ้นงานประกอบดวยเครื่องจักร,เครื่องมือไฟฟา,
เครื่องมือชางไม, การปดขอบงานแบบตางๆ
2
หลักฐานการปฏิบัติการประกอบสวนชิ้นงานและปดขอบแบบตางๆ เชน แบบบันทึกการดําเนินการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
หลักการ, วิธีการ การดําเนินการ
-

การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บขอมูล, และแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4027

ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
•
•

ผูปฏิบัติการดานการขัดชิ้นไม
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการผลิตสวนตางๆ ของเฟอรนิเจอรคือการกระดาษทราย การตั้งเครื่อง ผิวของชิ้นงาน
การยอมและการฟอกสี, สรางลวดลาย เคลือบผิวและงานบุนวม ไดมาตรฐานการทํางาน

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการขัดชิ้นงานไมใหไดตามมารฐานการทํางาน และมีการบันทึก
คุณภาพการผลิต
2. มุงเนนและครอบคลุมการกระบวนการยอมและฟอกสีไมใหไดตามาตรฐานการทํางานและมีการ
บันทึกคุณภาพการผลิต
3. มุงเนนและครอบคลุมลวดลายและปดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางานและมีการ
บันทึกคุณภาพการผลิต
4. มุงเนนและครอบคลุมเคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางานและมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
5. มุงเนนและครอบคลุมบุนวม ตามมาตรฐานการทํางานและมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
หนวยยอย(Element) 1 : ขัดผิวชิ้นงาน ตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 2 : ยอมและฟอกสีชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 3 : สรางลวดลายบนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 4 : เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน

หนวยยอย(Element) 5 : บุนวมตามมาตรฐานการทํางาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เปนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 เทคโนโลยีการผลิตเฟอรนิเจอร
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4027.1 ขัดผิวชิ้นงาน ตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ค)
ง)

เครื่องขัดกระดาษทราย ไดปรับตั้งและใชกระดาษทราย ถูกตอง ตามขั้นตอนของการขัด (ทั้งเครื่องจักร)
การขัดดวยเครื่องมือไฟฟา และการขัดดวยมือ
ขัดชิ้นงาน ไดเกณฑคุณภาพกําหนด
รูปลักษณของผิวชิ้นงาน - ความเรียบ ความเนียน ลายเสี้ยนไม ตําหนิ
ขนาดมิติ
- เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา ความกวาง ความยาว
ระบบกําจัดฝุนอยูในเกณฑและการลําเลียงชิ้นงาน เขาสูสายงานขัดอยางเปนระบบ
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1. ไมทําเฟอรนิเจอร, การะดาษทราย, ผาหยาบ, แปรงขนปดเงา
1) ไมสัก 2) ไมยางพารา 3) ไมนําเขาจากตางประเทศ 4) ฯลฯ
2. เครื่องขัดกระดาษทราย
เครื่องขัดกระดาษทราย ระยะสายพาน ลูกกลิ้งหนากวาง (Wide Belt Sander)
-

เครื่องขัดกระดาษทราย จาน-สายพาน, แกนกระบอก

-

เครื่องขัดกระดาษทราย (เครื่องมือไฟฟา)

3. ขัดดวยมือ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6
ลป. 6 เอกสารปญหาผลผลิตซึ่งผานกระบวนการและการดําเนินการแกไข
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของกระดาษทราย, ผาทราย และการเลือกใช
KE 2
ลร. 2 เครื่องขัดกระดาษทราย ไดมาตรฐานการทํางาน
- ชนิดและหนาที่ของเครื่องขัดกระดาษทราย
- มาตรฐานการทํางาน
การอานแบบการทํางาน
•
การปรับตั้งเครื่อง
•
ขั้นตอนชิ้นงาน ความปลอดภัย
•
KE 3
ลร. 3 ความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการความนิยมการใชเฟอรนิเจอร
ชนิดของผิวงาน
•
•
ความเรียบเนียน ของผิวไม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ใน สถานที่ปฏิบัติการขัดชิ้นงานประกอบดวย การใชเครื่องจักร เครื่องมือ
แบบบันทึก, แบบรายงานผลงาน, แบบบันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานการปฏิบัติงานขัดชิ้นงาน เชนแฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและ แฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4027.2 ยอมและฟอกสีชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

เตรียมวัสดุ-อุปกรณ ยอม และฟอกสี
กําหนดสวนผสมของวัสดุ ยอม และฟอกสี ไดเกณฑคุณภาพที่กําหนด
รูปลักษณของผิวชิ้นงานที่ยอมและฟอกสี
- สีที่ยอมมีความสม่ําเสมอ และไดเกณฑที่กําหนด
- การมองเห็นลายเสี้ยนเนื้อไม
- ไมที่ฟอกสีแลว ไดเกณฑที่กําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1. ไมทําเฟอรนิเจอร
2. วัสดุ-อุปกรณ ยอมและฟอกสี
3. เครื่องมือ, เครื่องจักรที่ใชในการยอมและฟอกสี

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6

ลป. 6

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุยอมสีและฟอกสี
KE 2
ลร. 2 ขั้นตอนการยอมและฟอกสี ไดมาตรฐานการทํางาน
KE 3
ลร. 3 เทียบสี
KE 4
ลร. 4 สีผิวของชิ้นงาน มีความเรียบ เนียน ไดมาตรฐานที่กําหนด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการยอมและฟอกสี
2
หลักฐานการปฏิบัติยอมและฟอกสี
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจาก การสัมภาษณและแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4027.3
สรางลวดลายบนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)

เตรียมวัสดุ-อุปกรณ การสรางลวดลายบนชิ้นงาน เชน แผนปดผิว PVC ฟรอยกระดาษ วีเนียรไมจริง
เครื่อง แวกคคัม ปดผิว ไดปรับตั้ง ไดถูกตอง
ผิวเรียบ เนียน สม่ําเสมอ ไมมีฟอกอากาศ
เขียนลวดลายแตงขอบบนผิวชิ้นงาน ดวยมือ อยางประณีต
การลําเลียงชิ้นงาน
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6

ลป. 6

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณในกาสรางลวดลาย และวัสดุปดผิว
KE 2
ลร. 2 ขั้นตอนการสรางลวดลายและการปดผิวไดมาตรฐานการทํางาน
KE 3
ลร. 3 ผิวชิ้นงาน เรียบ เนียน ไดมาตรฐานที่กําหนด
KE 4
ลร. 4 ลวดลายที่ไดมาตรฐานที่กําหนด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการสรางลวดลายและการปดผิว
2
หลักฐานการปฏิบัติงานสรางลวดลายและปดผิว
3
หลักฐานความรู ที่ตองการ ประเมินจากการสัมภาษณและแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4027.4 เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

ง)
จ)

ระบบลม, บูช มานนํา ไดปรับตั้งและใชถูกตองตามขั้นตอนการเคลือบผิว
(ทาพนสี, ปมลม, ตูอบสี, แปรง ฯลฯ)
กําหนด สวนผสมของวัสดุรองพื้น, เคลือบผิว
ชิ้นงานที่เคลือบไดเกณฑคุณภาพกําหนด
- ผิวชิ้นงาน
- ความเรียบ, ความเนียน, ความมันวาว, ความดาน
- ลายเสี้ยนไม
ระบบกําจัดละอองสีอยูในเกณฑ และการลําเลียงชิ้นงานอยางเปนระบบ
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

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

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6

ลป. 6

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุรองพื้น,วัสดุ,เคลือบผิวและการเลือกใช
KE 2
ลร. 2 เครื่องมือ, เครื่องจักร, ระบบลม, ระบบพนสี, แบบสายพาน อบสีไดมาตรฐานการทํางาน
ชนิดหนาที่ ของเครื่องมือ, เครื่องจักร
-

มาตรฐานการทํางาน

- การเทียบสี
- การปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร
- ขั้นตอนการเคลือบผิว, ความปลอดภัย
- เกณฑคุณภาพ ผลผลิต
KE 3
ลร. 3 ความตองการของผูบริโภค
- ผิวของเครื่องเรือน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการเคลือบผิว
2
หลักฐานการปฏิบัติงานเคลือบผิว
หลักฐานความรู ที่ตองการ
3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
402
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4027 ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4027.5 บุนวมตามมาตรฐานการทํางาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

เครื่องมือ เครื่องจักร ไดปรับตั้ง และใชถูกตองตามขั้นตอน การบุนวม
การบุ ไดเกณฑคุณภาพ
รูปลักษณ
-

ค)
ง)
จ)

ไดขนาดความหนา, ความกวาง, ความยาว, ความตึง, การตอของวัสดุบุ

วัสดุ-อุปกรณไดเตรียมไวอยางเหมาะสม
การตัดฟองน้ํา, วัสดุบุ, เย็บ, ติด, ปะ, หุม ไดตามกําหนด
อัตราการผลิตอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)
5)

ทําโครงสรางเครื่องเรือนบุนวม
วัสดุบุ ตางๆ ฟองน้ํา, ฟองยาง, ใยสังเคราะห, ผา, หนัง, ใยธรรมชาติ ฯลฯ
อุปกรณ สปริง, วัสดุยึดเหนี่ยว
เครื่องมือ, เครื่องมือกล, จักรเย็บผา
อุปกรณเก็บตกแตงงานบุนวม

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ผลผลิตที่หนางาน
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6
ลป. 6 สภาพพื้นทีงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของเครื่องมือ, เครื่องมือกล, และการเลือกใช
KE 2
ลร. 2 คุณสมบัติวัสดุ-อุปกรณ งานบุนวม ชนิดตางๆ
KE 3
ลร. 3 การอานแบบ และขั้นตอนการทํางาน
KE 4
ลร. 4 ความปลอดภัย
KE 5
ลร. 5 เกณฑ คุณภาพ ผลผลิต
KE 6
ลร. 6 เทคนิคการเพื่อวัสดุผา, เทคนิคการวางลายของวัสดุผา (ลาย)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมินในสถานที่ปฏิบัติการบุนวม ประกอบดวยใช เครื่องมือ เครื่องกล
แบบบันทึกแบบรายงานผล แบบบันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานการปฏิบัติงานบุนวม เชน แฟมสะสมงานหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินการสัมภาษณและแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4031

ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูตรวจสอบสมบัติของวัสดุ
ผูตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 การตรวจสอบคุณภาพ

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติของวัสดุและคุณภาพของอุปกรณ การตรวจเชคไม,ไมแผนเรียบ
การปรับการตั้งคาความชื้น การใชเครื่องมือและอุปกรณควบคุมความชื้นในไม หาเกณฑคุณภาพของไม
ตรวจสอบหรือการตรวจนับอุปกรณกอนดําเนินการผลิต

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและตรวจสอบสมบัติของไม
2. มุง เนนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ

หนวยยอย(Element) 1 : ตรวจสอบสมบัติของวัสดุ

หนวยยอย(Element) 2 : ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ

หนวยยอย(Element) 3 :

หนวยยอย(Element) 4 :

หนวยยอย(Element) 5 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ตรวจสอบคุณภาพ
403
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ
หนวยยอย(Element)
4031.1 ตรวจสอบสมบัติของวัสดุ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

ตรวจเช็คไม,ไมเรียบเรียบในการควบคุมตําหนิกอนใชงาน
ปรับและตั้งคาความชื้น อุปกรณและเครื่องมือควบคุมวัดความชื้นในไมและในไมแผนเรียบ
หาเกณฑคุณภาพของไมและวัสดุแผนเรียนตามที่กําหนด
รูปลักษณของสมบัติไม,ไมแผนเรียบ
ความชื้น, รอยตอ, ตําหนิ
-

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2
3)
4)

ไม
ไมแผนเรียบ (ไมวิทยาศาสตร) ที่ใชผลิตเฟอรนิเจอร เชน ไมอัด, ปารติเกิล, เอ็ม ดี เอฟ
กาวหรือวัสดุยึดเหนียว
วัสดุปดผิว

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดใชในการหาคาความชื้น
PE 2
ลป. 2 แบบประเมินชิ้นงาน
PE 3
ลป. 3 แฟมสะสมงาน
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินชิ้นงานจริง
PE 5

ลป. 5

PE 6

ลป. 6

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 คุณสมบัติของวัสดุ
KE 2
ลร. 2 ขั้นตอนการในการควบคุมคุณภาพ
KE 3
ลร. 3 การอานคาการาวัดความชื้น
KE 4
ลร. 4 หลักการตรวจสอบสมบัติของวัสดุ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย หลักการและวิธีการใช เครื่องมือและอุปกรณ ในการหาคาความชื้นในไม
1.1ใบงานที่ไดหาคาความชื้นและตําหนิชของไม
1.2แฟมสะสมงาน
2
หลักฐานการปฏิบัติการ.
2.1แบบงานหรือใบงานที่ไดใชในการหาคาความชื้น
2.2 แบบประเมินชิ้นงาน
2 .3 แฟมสะสมงาน
2.4 แบบประเมินชิ้นงานจริง
3
หลักฐานความรู
3.1 คุณสมบัติของวัสดุ
3.2 ขั้นตอนการในการควบคุมคุณภาพ
3.3 การอานคาการาวัดความชื้น
3. 4 หลักการตรวจสอบสมบัติของวัสดุ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ตรวจสอบคุณภาพ
403
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ
หนวยยอย(Element)
4031.2 ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

อุปกรณที่จัดสงใหนั้นไดตรวจสอบความถูกตองสําหรับการดําเนินกระบวนการผลิต
ขอปฏิบัติในการตรวจสอบและตรวจนับอุปกรณนั้น ตรวจสอบไดวามีความเขาใจในการหาในความถูกตอง
อุปกรณ ปรับตั้งใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมสําหรับการใชงาน
พื้นที่ปฏิบัติงานนั้นไดจัดอุปกรณเปนระเบียบ

ขอบเขต (Range Statement)
มาตรฐานอุปกรณFitting,วัสดุยึดเหนี่ยว อุปกรณตกแตง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานที่ไดตรวจสอบ
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3

ลป. 3

PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

PE 6

ลป. 6

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการในการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของอุปกรณชนิดตางๆ
KE 2
ลร. 2 หลักการและวิธีการใช และติดตั้งอุปกรณ
KE 3
ลร. 3 ตารางกําหนดการตรวจสอบอุปกรณ
KE 4

ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย
แบบบันทึกหรือตารางการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ
2
หลักฐานการปฏิบัติการ แบบรายงานหรือใบงาน และแฟมสะสมงาน
3
หลักฐานความรู
3.1หลักการและวิธีการการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ
3.2 หลักการและวิธีการใช และติดตั้งอุปกรณ
3.3. ตารางกําหนดการตรวจสอบอุปกรณ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4032

ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในสายการผลิต

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในสายการผลิต
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4 การควบคุมแผนการผลิต

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพชินงานในสายการผลิต ที่ไดจากการผานเครื่องตัด , ไส , เจาะ , ขึ้นรูป
ประกอบ , งานสี ฯลฯ ไดสมบัติตามคุณภาพที่กําหนด อัตราชิ้นงานที่ไดผานเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑการเผื่อ

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในสายการผลิต

หนวยยอย(Element) 1 :

หนวยยอย(Element) 2 :

หนวยยอย(Element) 3 :

หนวยยอย(Element) 4 :

หนวยยอย(Element) 5 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ตรวจสอบคุณภาพ
403
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4032 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในสายการผลิต
หนวยยอย(Element)
4032.1 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผานการผลิตตามสายการผลิต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ตรวจสอบชิ้นที่ไดงานจากเครื่อง เครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี ฯลฯ
ไดสมบัติและคุณภาพตามแบบที่กําหนด
ตัดชิ้นงานไดตามเกณฑคุณภาพ
ขนาดหนา กวาง ยาว ตามแบบกําหนด
ความเรียบตรง ไดฉาก ตามเกณฑคุณภาพ

ค)

อัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่ผานจากเครื่องจักรประเภทตางๆ
ตรวจสอบขนาดและมิติชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่ผานจากเครื่องจักรประเภทตางๆ
ควบคุมอัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑ
ควบคุมอัตราการสูญเสียที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานตรวจสอบที่ไดการงานจากเครื่อง เครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3
แบบบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
PE 6

ลป. 6

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการตรวจสอบชิ้นงานที่ไดจากเครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี
KE 2
ลร. 2 คุณสมบัติของวัตถุดิบกอนนําเขาเครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี
KE 3
ลร. 3 การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ไดจากเครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี
KE 4

ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก
1.1แบบงานหรือใบงานตรวจสอบที่ไดการงานจากเครื่อง เครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,ประกอบ
งานสี 1.2. แฟมสะสมงาน1. 3. ผลผลิต, ชิ้นงาน, ตามรูปแบบ 1.4. แบบบันทึกการทํางาน
1.5. แบบประเมินผลงาน 1.6. ชิ้นงานจริง
2
หลักฐานการปฏิบัติการ
1.1แบบงานหรือใบงานตรวจสอบที่ไดการงานจากเครื่อง เครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ
งานสี 2.1 แฟมสะสมงาน2.2 แบบบันทึกการทํางาน2.3 แบบประเมินผลงาน2.4 ชิ้นงานจริง
3
หลักฐานความรู
1. หลักการและวิธีการตรวจสอบชิ้นงานที่ไดจากเครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี
2. คุณสมบัติของวัตถุดิบกอนนําเขาเครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,,ประกอบ,งานสี
3. การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ไดจากเครื่องตัด ,ไส,เจาะ,ขึ้นรูป,
ประกอบ,งานสี
4. การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4033

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูป

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูตรวจสอบมิติผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูป
ผูตรวจสอบความแข็งแรงเฟอรนิเจอรไม
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 การตรวจสอบคุณภาพไม

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับมิติผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไมสําเร็จ และตรวจสอบความแข็งแรงของเฟอรนิเจอรไม
และไมแผนเรียบที่สําเร็จ ควบคุมอัตราการผลิตชิ้นงานที่ไดเขาเครื่องชนิดตางๆ ควบคุมอัตราการศูนยเสีย
ทดสอบความแข็งแรงลักษณะตางๆเชน แรงกด,แรงดึง แรงเฉียน การโยก การเปด-ปด ของเฟอรนิเจอร สําเร็จรูป

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและตรวจสอบมิติผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูป
2. มุง เนนและตรวจสอบความแข็งแรงเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 1 : ตรวจสอบขนาดและมิติ เฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 2 : ตรวจสอบความแข็งแรงเฟอรนิเจอรไม

หนวยยอย(Element) 3 :

หนวยยอย(Element) 4 :

หนวยยอย(Element) 5 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ตรวจสอบคุณภาพ
403
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033 ตรวจสอบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูป
หนวยยอย(Element)
4033.1 ตรวจสอบขนาดและมิติ เฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)

ตรวจสอบที่ไดงานจากผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรจากการประกอบ,งานสี ใหไดสมบัติ
และคุณภาพตามแบบที่กําหนด
ตัดชิ้นงานไดตามเกณฑคุณภาพหลังจากการผานการผลิตจะได
ขนาดหนา กวาง ยาว ตามแบบกําหนด
ความเรียบตรง ไดฉาก ตามเกณฑคุณภาพ

ค)

อัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑจากงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
ตรวจสอบขนาดและมิติชิ้นงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่ไดตามแบบที่กําหนด
ควบคุมอัตราการผลิตที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑกําหนด
ควบคุมอัตราการสูญเสียที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑกําหนด

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานตรวจสอบมิติ-ขนาดที่ไดการงานจากการประกอบ,งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอยดี
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงาน
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการทํางาน
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการตรวจสอบมิติ-ขนาดของชิ้นงานที่ผานจากการประกอบ,งานสีเปนที่เรียบรอย
KE 2
ลร. 2 คุณสมบัติของวัสดุที่ผานจากการ,ประกอบ,งานสี งานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบ
ที่สําเร็จเปนเรียบรอย
KE 3
ลร. 3 การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ผานจากประกอบ,งานสี
เปนงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก
แบบงานหรือใบงานตรวจสอบมิติ-ขนาดที่ไดการประกอบ งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
1.2. แฟมสะสมงาน1. 3. ผลผลิต, ชิ้นงาน, ตามรูปแบบ 1.4. แบบบันทึกการทํางาน
1.5. แบบประเมินผลงาน 1.6. ชิ้นงานจริง
2
หลักฐานการปฏิบัติการ
แบบงานหรือใบงานตรวจสอบมิติ-ขนาดที่ไดจากการประกอบ,งานสี
2.1 แฟมสะสมงาน 2.2 แบบบันทึกการทํางาน 2.3 แบบประเมินผลงาน2.4 ชิ้นงานจริง
3
หลักฐานความรู
1. หลักการและวิธีการตรวจสอบมิติ-ขนาดของชิ้นงานที่ไดจากประกอบ,งานสี
2. คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ผานจากการประกอบ,งานสีที่สําเร็จเปนเรียบรอย
3. การกําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพงานชื้นงานที่ไดหลังจากประกอบ,งานสี
4. การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
86

หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
ตรวจสอบคุณภาพ
403
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4033 ตรวจสอบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูป
หนวยยอย(Element)
4033.2 ตรวจสอบความแข็งแรงเฟอรนิเจอรไม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)

ตรวจสอบความแข็งแรงเฟอรนิเจอรไมจากการประกอบ,งานสี ใหไดความถูกตองตามแบบที่กําหนด
ทดสอบความแข็งแรงลักษณะตางๆเชน แรงกด,แรงดึง แรงเฉียน การโยก การเปด-ปด ของเฟรนิเจอรสําเร็จรูป
หาคาที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆในการทดสอบอยูในเกณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1)
2)
3)
4)

ตรวจสอบความถูกตองจากผลิตภัณฑงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
ทดสอบความแขงแรงงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่ไดตามแบบที่กําหนด
กําหนดคาการทดสอบที่ไดจากการเขาเครื่องชนิดตางๆในการทดสอบอยูในเกณฑกําหนด
วิเคราะหอัตราการสูญเสียที่ไดจากผลการทดสอบดวยเครื่องชนิดตางๆอยูในเกณฑกําหนด

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดการงานจากการประกอบ,งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอยดี
PE 2
ลป. 2 แฟมสะสมงานการทดสอบ
PE 3
ลป. 3 แบบบันทึกการทําตรวจสอบและทดสอบ
PE 4
ลป. 4 แบบประเมินผลงาน
PE 5
ลป. 5 ชิ้นงานจริง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงานที่ผานจากการประกอบ,งานสีเปนที่เรียบรอย
KE 2
ลร. 2 คุณสมบัติของวัสดุที่ผานจากการประกอบ,งานสี งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
KE 3
ลร. 3 หลักการทดสอบเครื่องมือประเภทตางๆ กับงานเฟอรนิเจอรไมจริง, เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จรูป
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน (Assessors Condition) ที่ปฏิบัติจริง
ประกอบดวยผลงานที่ไดจาก
1.1แบบงานหรือใบงานตรวจสอบความถูกตองที่ไดการประกอบ ,งานสี งานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จเปนเรียบรอย
1.2.แฟมสะสมงาน1. 3. ผลผลิต, ชิ้นงาน, ตามรูปแบบ 1.4. แบบบันทึกการทํางาน
1.5. แบบประเมินผลงาน 1.6. ชิ้นงานจริง
2
หลักฐานการปฏิบัติการ
2.1 แบบงานหรือใบงานทดสอบความถูกตองกับเฟอรนิจอรไมสําเร็จรูป
2.2 แฟมสะสมงาน 2.3 แบบบันทึกการทํางาน 2.4 แบบประเมินผลงาน 2.5 ชิ้นงานจริง
3
หลักฐานความรู
1. หลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงานที่ไดจากงานประกอบ,งานสี
2. คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ผานจากการงานประกอบ,งานสีที่สําเร็จเปนที่เรียบรอย
3. หลักการทดสอบเครื่องมือประเภทตางๆ กับงานเฟอรนิเจอรไมจริง,
เฟอรนิเจอรไมแผนเรียบที่สําเร็จรูป
4. การจดบันทึกขอมูลและการจัดเก็บ
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
4041

บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอร

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติการดานการออกแบบ การวางบรรจุผลิตภัณฑ
ผูปฏิบัติการจัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรืลงหีบหอ
ผูปฏิบัติการจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรืลงตูคอนเทนเนอร
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ3 การบรรจุผลิตภัณฑ

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการกําหนดรปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)
แยกแบบชิ้นสวนเฟอรนิเจอรตามขนาดสัดสวนมาตรฐานกําหนดขนาด รูปแบบและวิธีบรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอร
กําหนดมาตรฐานคุณภาพชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม กอนบรรจุลงหีบหอดวยระบบงานผลิตการวางระบบงานผลิตโดยการใช
เครื่องจักรทุนแรง ในการจัดเรียงหีบหอ การวางรูปแบบการจัดวาง ตามขนาดหีบหอ เพื่อจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอร
ลงตูคอนเทนเนอร

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและควบคุมกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑการออกแบบบรรจุหีบหอผลิตภัณฑ
ใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ และมีการบันทึกคุณภาพการผลิต
2. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการจัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรืไมลงหีบหอ
3. มุงเนนและครอบคลุมกระบวนการจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร

หนวยยอย(Element) 1 : จัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ

หนวยยอย(Element) 2 : จัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร

หนวยยอย(Element) 3 :

หนวยยอย(Element) 4 :

หนวยยอย(Element) 5 :

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ3 การบรรจุผลิตภัณฑ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
บรรจุผลิตภัณฑ
404
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4041 บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอร
หนวยยอย(Element)
4041.1 จัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

กําหนดรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)
แยกแบบชิ้นสวนเฟอรนิเจอรตามขนาดสัดสวนมาตรฐาน
กําหนดขนาด รูปแบบและวิธีบรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอร
กําหนดมาตรฐานคุณภาพชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม กอนบรรจุลงหีบหอดวยระบบงานผลิต

ขอบเขต (Range Statement)
1) การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมดวยระบบมาตรฐานตามขนาด
และรูปแบบกอนเปนผลิตภัณฑ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
PE 2
ลป. 2 หีบหอผลิตภัณฑที่ออกแบบตามรูปแบบชิ้นสวน
PE 3
ลป. 3 หีบหอผลิตภัณฑที่สมบูรณกอนจัดสง
PE 4
ลป. 4 แบบสอบถาม
PE 5
ลป. 5 แฟมสะสมงาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 รูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ
KE 2
ลร. 2 การวางระบบการตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุชิ้นสวน
KE 3
ลร. 3 การออกแบบ กําหนดขนาด และวิธีการบรรจุหีบหอชิ้นสวน
KE 4
ลร. 4 การวางวางผังโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภัณฑ
การอานแบบ แยกชิ้นและจัดชิ้นสวนตางๆ
-

การกําหนดระบบงานผลิตในการบรรจุหีบหอ ชิ้นสวน

-

การควบคุมคุณภาพ การบรรจุหีบหอ

-

เกณฑคุณภาพการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
การวางผังโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภัณฑดวยแบบบันทึกแบบรายงานผล, และแบบ
บันทึกความปลอดภัย
2
หลักฐานรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
และผานกรรมวิธีการบรรจุหีบหอหรือชิ้นงานจริงที่สําเร็จแลว
3
หลักฐานรูปแบบหีบหอการบรรจุผลิตภัณฑที่สมบูรณกอนจัดสง
4
หลักฐานความรูที่ตองการ ประเมินจากการสัมภาษณ แบบบันทึกแบบรายงานผลและแฟม
สะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
บรรจุผลิตภัณฑ
404
หนวยสมรรถนะ (Unit)
4041 บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอร
หนวยยอย(Element)
4041.2 จัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

กําหนดรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)
การวางผังโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภัณฑ (Product Layout)
การวางระบบงานผลิตโดยการใชเครื่องจักรทุนแรง ในการจัดเรียงหีบหอ
การวางรูปแบบการจัดวาง ตามขนาดหีบหอ เพื่อจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรลงตูคอนเทนเนอร

ขอบเขต (Range Statement)
1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ควบคุมคุณภาพของหีบหอบรรจุผลิตภัณฑดวยระบบการผลิต
เพื่อสะดวกในการจัดวางตามขนาดหีบหอเพื่อจัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรลงตูคอนเทนเนอร

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในสายการผลิตที่ตองดําเนินการ บํารุงรักษา
PE 2
ลป. 2 รายงานการดําเนินการ บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีดําเนินการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การดําเนินการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
KE 3
ลร. 3 การดําเนินการจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณกอนใชในการผลิต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ในสถานที่
ปฏิบัติจริง
ประกอบดวย เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ในการผลิต, แบบบันทึก และ
รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติงานการบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เชน แบบบันทึกการ
ดําเนินการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
- หลักการและวิธีการดําเนินการ
- รูปแบบของการดําเนินการ
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5011

ขายตรง

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติการขายตรง
ผูปฏิบัติการใหการบริการหลังการขาย
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4 การดําเนินการขาย

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการจัดเตรียมและการดําเนินการขายตรง ขอกําหนดมาตรฐานของขนาด
เฟอรนิเจอรไมหลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไมวางรูปแบบการขายตรงอยางถูกตอง
และหลักการใหกาบริการหลังการขายอยางถูกตอง

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและควบคุมการจัดเตรียมและดําเนินการขายแบบขายตรงอยางถูกตอง
2. มุง เนนและครอบคลุมขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
3. มุง เนนและครอบคลุมหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หนวยยอย(Element) 1 : จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบขายตรง

หนวยยอย(Element) 2 : การดําเนินขายเฟอรนิเจอรแบบขายตรง

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ4 การดําเนินการขาย
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
การวางแผนการขาย
501
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011 ขายตรง
หนวยยอย(Element)
5011.1 จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบขายตรง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

ขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
วางรูปแบบการขายตรงอยางถูกตอง
หลักการใหการบริการหลังการขายตรงอยางถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) การจัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรไมแบบขายตรง ประกอบดวยขอกําหนดมาตรฐาน
ของขนาดเฟอรนิเจอรไมอยางถูกตอง หลักการใชวัสดุอุปกรณการผลิตเฟอรนิเจอรไม การวางรูปแบบการขายตรง
และหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 จัดทํารายการขายเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 รายงานการจัดเตรียมดําเนินงานแผนการขายตรง วางรูปแบบการขายตรง
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการขายตรง
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการจัดเตรียมการตรง และวางรูปแบบการขายตรงอยางถูกตอง
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การจัดเตรียมการขายแบบขายตรง
KE 3
ลร. 3 การจัดเตรียมเฟอรนิเจอรไมกอนดําเนินการขาย
KE 4

ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการจัดเตรียมการขายและวางรูปแบบการขายแบบขายตรงอยางถูกตอง
ในสถานทีปฏิบัติจริง วางรูปแบบการขาย หลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง
ประกอบดวย , แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติการจัดเตรียมการขาย แบบ ขายตรง และหลักการใหการบริการหลังการขาย
อยางถูกตอง เชน แบบบันทึกการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
-มาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
- หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
-การจัดเตรียมและวางรูปแบบการ ขายตรง
- หลักการใหการบริการหลังการขายแบบขายตรงอยางถูกตอง
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
การวางแผนการขาย
501
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5011 ขายตรง
หนวยยอย(Element)
5011.2 การดําเนินขายเฟอรนิเจอรแบบขายตรง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

ขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
วางรูปแบบการดําเนินการขายตรงอยางถูกตอง
หลักการใหการบริการหลังการขายตรงอยางถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) การดําเนินขายเฟอรนิเจอรไมแบบขายตรง ประกอบดวยขอกําหนดมาตรฐาน
ของขนาดเฟอรนิเจอรไมอยางถูกตอง หลักการใชวัสดุอุปกรณการผลิตเฟอรนิเจอรไม การวางรูปแบบการดําเนิน
ขายตรงและหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 จัดทํารายการขายเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 รายงานการจัดเตรียมดําเนินงานแผนการขายตรง วางรูปแบบการขายตรง
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการขายตรง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีดําเนินการขาย และวางรูปแบบการขายตรงอยางถูกตอง
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การจัดเตรียมดําเนินการขายแบบขายตรง
KE 3
ลร. 3 การจัดเตรียมเฟอรนิเจอรไมกอนดําเนินการขาย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการดําเนินการขายและวางรูปแบบการขายแบบขายตรงอยางถูกตอง ในสถาน
ทีปฏิบัติจริง วางรูปแบบการขาย หลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง ประกอบดวย
แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติงานดําเนินการขาย แบบ ขายตรง และหลักการใหการบริการหลังการขาย
อยางถูกตอง เชน แบบบันทึกการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
-มาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
- หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
-การจัดเตรียมและวางรูปแบบการ ขายตรง
- หลักการใหการบริการหลังการขายแบบขายตรงอยางถูกตอง
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5011

ขายสง

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติการขายสง
ผูปฏิบัติการใหการบริการหลังการขาย
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4 การดําเนินการขาย

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการจัดเตรียมและการดําเนินการขายสง ขอกําหนดมาตรฐานของขนาด
เฟอรนิเจอรไมหลักการใชวัสดุอุปกรณการผลิตเฟอรนิเจอรไมวางรูปแบบการขายสงอยางถูกตอง
และหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและควบคุมการจัดเตรียมและดําเนินการขายแบบขายสงอยางถูกตอง
2. มุง เนนและครอบคลุมขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
3. มุง เนนและครอบคลุมหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หนวยยอย(Element) 1 : จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบขายสง

หนวยยอย(Element) 2 : การดําเนินขายเฟอรนิเจอรแบบขายสง

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ4 การดําเนินการขาย
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
การวางแผนการขาย
501
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5012 ขายสง
หนวยยอย(Element)
5012.1 จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบขายสง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

ขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
วางรูปแบบการขายสงอยางถูกตอง
หลักการใหการบริการหลังการขายสงอยางถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) การจัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรไมแบบขายสง ประกอบดวยขอกําหนดมาตรฐาน
ของขนาดเฟอรนิเจอรไมอยางถูกตอง หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม การวางรูปแบบการขายสง
และหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 จัดทํารายการขายเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 รายงานการจัดเตรียมดําเนินงานแผนการขายสง วางรูปแบบการขายสง
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการขายสง
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการจัดเตรียมการสง และวางรูปแบบการขายสงอยางถูกตอง
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การจัดเตรียมการขายแบบขายสง
KE 3
ลร. 3 การจัดเตรียมเฟอรนิเจอรไมกอนดําเนินการขาย
KE 4

ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการจัดเตรียมการขายและวางรูปแบบการขายแบบขายสงอยางถูกตอง
ในสถานทีปฏิบัติจริง วางรูปแบบการขาย หลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง
ประกอบดวย , แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติการจัดเตรียมการขาย แบบ ขายสง และหลักการใหการบริการหลังการขาย
อยางถูกตองเชน แบบบันทึกการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
-มาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
- หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
-การจัดเตรียมและวางรูปแบบการขายสง
- หลักการใหการบริการหลังการขายแบบขายสงอยางถูกตอง
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
การวางแผนการขาย
501
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5012 ขายสง
หนวยยอย(Element)
5012.2 การดําเนินขายเฟอรนิเจอรแบบขายสง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

ขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
วางรูปแบบการดําเนินการขายตรงอยางถูกตอง
หลักการใหการบริการหลังการขายสงอยางถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) การดําเนินขายเฟอรนิเจอรไมแบบขายสง ประกอบดวยขอกําหนดมาตรฐาน
ของขนาดเฟอรนิเจอรไมอยางถูกตอง หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม การวางรูปแบบการดําเนิน
ขายสงและหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 จัดทํารายการขายเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 รายงานการจัดเตรียมดําเนินงานแผนการขายสง วางรูปแบบการขายสง
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการขายสง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีดําเนินการขาย และวางรูปแบบการขายสงอยางถูกตอง
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การจัดเตรียมดําเนินการขายแบบขายสง
KE 3
ลร. 3 การจัดเตรียมเฟอรนิเจอรไมกอนดําเนินการขาย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการดําเนินการขายและวางรูปแบบการขายแบบขายสงอยางถูกตอง ในสถาน
ทีปฏิบัติจริง วางรูปแบบการขาย หลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง ประกอบดวย
แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติงานดําเนินการขาย แบบ ขายสง และหลักการใหการบริการหลังการขาย
อยางถูกตอง เชน แบบบันทึกการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
-มาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
- หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
-การจัดเตรียมและวางรูปแบบการขายสง
- หลักการใหการบริการหลังการขายแบบขายสงอยางถูกตอง
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
5013

ฝากขาย

กลุมเปาหมาย (Target group) :
-

ผูปฏิบัติการขาย
ผูปฏิบัติการใหการบริการหลังการขาย
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ4 การดําเนินการขาย

คําสรุป (Overview) :
หนวยนี้ เกี่ยวกับการจัดเตรียมและการดําเนินการฝากขาย ขอกําหนดมาตรฐานของขนาด
เฟอรนิเจอรไม หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไมวางรูปแบบการฝากขายอยางถูกตอง และหลักการ
ใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

เนื้อหา (Content) :
1. มุงเนนและควบคุมการจัดเตรียมและดําเนินการฝากขายขายอยางถูกตอง
2. มุง เนนและครอบคลุมขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
3. มุง เนนและครอบคลุมหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หนวยยอย(Element) 1 : จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบฝากขาย

หนวยยอย(Element) 2 : การดําเนินขายเฟอรนิเจอรแบบฝากขาย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
หนวยนี้เนนหนวยเลือกของคุณวุฒิTVQ4 การดําเนินการขาย
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
การวางแผนการขาย
501
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5013 ฝากขาย
หนวยยอย(Element)
5013.1 จัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรแบบฝากขาย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

ขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
วางรูปแบบการฝากขายอยางถูกตอง
หลักการใหการบริการหลังการฝากขายอยางถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) การจัดเตรียมแผนงานขายเฟอรนิเจอรไมแบบฝากขาย ประกอบดวยขอกําหนดมาตรฐาน
ของขนาดเฟอรนิเจอรไมอยางถูกตอง หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม การวางรูปแบบการฝากขาย
และหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 จัดทํารายการขายเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 รายงานการจัดเตรียมดําเนินงานแผนการฝากขาย วางรูปแบบการฝากขาย
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการฝากขาย
PE 4

ลป. 4

PE 5

ลป. 5

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีการจัดเตรียมการฝากขาย และวางรูปแบบการฝากขายอยางถูกตอง
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การจัดเตรียมการขายแบบฝากขาย
KE 3
ลร. 3 การจัดเตรียมเฟอรนิเจอรไมกอนดําเนินการขาย
KE 4

ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการจัดเตรียมการขายและวางรูปแบบการขายแบบฝากขายอยางถูกตอง
ในสถานทีปฏิบัติจริง วางรูปแบบการขาย หลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง
ประกอบดวย , แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติการจัดเตรียมการขาย แบบ ฝากขาย และหลักการใหการบริการหลังการขาย
อยางถูกตอง เชน แบบบันทึกการขาย
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
-มาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
- หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
-การจัดเตรียมและวางรูปแบบการฝากขาย
- หลักการใหการบริการหลังการขายแบบฝากขายอยางถูกตอง
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
การวางแผนการขาย
501
หนวยสมรรถนะ (Unit)
5013 ฝากขาย
หนวยยอย(Element)
5013.2 การดําเนินขายเฟอรนิเจอรแบบฝากขาย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)
ข)
ค)
ง)

ขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
วางรูปแบบการดําเนินการฝากขายอยางถูกตอง
หลักการใหการบริการหลังการฝากขายอยางถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) การดําเนินขายเฟอรนิเจอรไมฝากแบบ ประกอบดวยขอกําหนดมาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
อยางถูกตอง หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม การวางรูปแบบการดําเนินฝากขาย
และหลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1
ลป. 1 จัดทํารายการขายเฟอรนิเจอรไม
PE 2
ลป. 2 รายงานการจัดเตรียมดําเนินงานแผนการฝากขาย วางรูปแบบการฝากขาย
PE 3
ลป. 3 สมุดบันทึกการดําเนินการฝากขาย
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE 1
ลร. 1 หลักการและวิธีดําเนินการขาย และวางรูปแบบการฝากขายอยางถูกตอง
KE 2
ลร. 2 การบันทึกขอมูล การจัดเตรียมดําเนินการขายแบบฝากขาย
KE 3
ลร. 3 การจัดเตรียมเฟอรนิเจอรไมกอนดําเนินการขาย
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
สภาพการประเมิน ในการดําเนินการขายและวางรูปแบบการขายแบบฝากขายอยางถูกตอง ในสถาน
ทีปฏิบัติจริง วางรูปแบบการขาย หลักการใหการบริการหลังการขายอยางถูกตอง ประกอบดวย
แบบบันทึก และ รายงานการดําเนินการ
2
หลักฐานการปฏิบัติงานดําเนินการขาย แบบฝากขาย และหลักการใหการบริการหลังการขาย
อยางถูกตอง เชน แบบบันทึกการ
3
หลักฐานความรูที่ตองการ
-มาตรฐานของขนาดเฟอรนิเจอรไม
- หลักการใชวัสดุอุปกณการผลิตเฟอรนิเจอรไม
-การจัดเตรียมและวางรูปแบบการฝากขาย
- หลักการใหการบริการหลังการขายแบบฝากขายอยางถูกตอง
- การจดบันทึกขอมูล, การจัดเก็บ, การสัมภาษณ,และแฟมสะสมงาน
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ขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิ
(Comparative Qualification Structure)
หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ
(Key Functions and Unit Title)
การกําหนดแผนการผลิตบํารุงรักษาเครื่องจักร
การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
กําหนดแผนการผลิต
เตรียมวัตถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
เตรียมวัสดุดิบ
ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในสายการผลิต
ไสชิ้นงานไมงานไมในสายการผลิต
เจาะชิ้นงานไมในการสายการผลิต
อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต
ตกแตงชิ้นงานไมในสายงานการผลิต
บรรจุผลิตภัณฑ
บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม

เลขที่หนวย
(Unit No)
401
4011
4012
402
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
403
4031

GVQ
1

GVQ

GVQ

2

3

/

/

/

GVQ
4

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

หมายเหตุ การนําเสนอแผนผังแสดงหนาที่ และขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิ ฉบับนี้ ยังไมเปนมาตรฐานอาชีพ
จะตองนําไปทวนสอบกับผูประกอบการอีกหลายครั้ง
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/
/
/
/

GVQ
5

สมรรถนะ

หัวขอ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ระดับที่ 6

ระดับที่ 7

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
( Occupational Standards and Vocational Qualifications )
แผนผังการวิเคราะหสมรรถนะอาชีพชางเฟอรนิเจอร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอร
พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอร
ออกแบบเขียนแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไม
จัดทําตนแบบ
วางแผนการผลิต
ประมาณราคา
กําหนดการผลิต บํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องเรือนและอุปกรณ
เตรียมวัถุดิบและดําเนินการผลิตเฟอรนิเจอรไม
ตรวจสอบคุณภาพ
บรรจุภัณฑ
การวางแผนการขาย
วิจัยรูปแบบเฟอรนิเจอรไม
วิเตราะหเทคโนโลยีความตองการที่จําเปน
คัดเลือกรูปแบบเฟอรนิเจอรืไม
ผลิตเฟอรนิเจอรรูปแบบใหม
ออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรไม
พัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไม
สรางชินงานตนแบบ
สรางจิ๊กงานเฟอรนิเจอรไม
กําหนดการใชวัสดุและอุปกรณ
วางแผนกําลังคน
วางแผนงบประมาณ
วางแผนการใชวัสดุและอุปกรณ
ประมาณราคาและแยกรายการ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
กําหนดแผนการผลิต
เตรียมวัสดุ
ตัดและผาวอยชิ้นงานไมในสายการผลิต
ไสชิ้นงานในสายการผลิต
เจาะชิ้นงานในสายการผลิต
อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานในสายการผลิต
ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต
ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
ตรวจสอนคุณภาพชิ้นงานในสายการผลิต
ตรวจสอบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมในสายการผลิต
บรรจุหีบหอชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไม
ขายตรง
ขายสง
ฝากขาย
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
(Occupational Standards and Vocational Quallifications)
มาตรฐานอาชีพชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
หนาที่และลักษณะงาน(Duties and Tasks)
วิเคราะห วิจยั และพัฒนา เฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ออกแบบ วางแผนการผลิต
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ จัดเตรียมเครื่องมือ – เครื่องจักร และควบคุมคุณภาพ
กลุมเปาหมาย (Target group)
ผูที่สนใจในอาชีพ ผูที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ ผูประกอบอาชีพดานเฟอรนิเจอร
ไมและเครื่องเรือน
การประกอบอาชีพ
อาชีพชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน งานออกแบบ งานวิจยั และพัฒนา
งานสายการผลิตเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน และเจาของกิจการ
การจัดแบงระดับ
งานชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือนเปนอาชีพ หลากหลาย สมรรถนะ สําหรับผูเริ่ม
ตนประกอบอาชีพ ผูมีประสบการณ ไดจดั แบงระดับอาชีพเปน 7 ระดับ คือ
1.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 1.
2.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 2.
3.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 3.
4.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 4.
5.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 5.
6.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 6.
7.ชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน ระดับ 7.
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขางานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
ระดับ 1
ลักษณะงาน

มีทักษะเฉพาะทางชางเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน อยางงายๆอยางเดียว ไมตองใชความรูมาก
สามารถดําเนินการผลิตเฉพาะงาน เชน งานตัด,งานเจาะ งานไส งานขึ้นรูป งานตกแตง ฯลฯ
สมรรถนะ
ผูปฏิบัติงานในระดับนี้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีความรูที่จําเปนจํานวนสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
สมรรถนะบังคับ 26 สมรรถนะ
A
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
C
เตรียมวัตถุดิบ
D
ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในการผลิต
E
ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
F
เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
G
อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
H
ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต
I
ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
5.
แปรรูปไมตามมาตรฐานการทํางาน
6.
ตกแตงแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
7.
ตัดชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
8.
ผาซอยชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
9.
ตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
10.
ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
11.
ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
12.
ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
13.
เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐานการทํางาน
14.
เจาะชิ้นงานรูกลมตามมาตรฐานการทํางาน
16.
อัดประสานชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
17.
ขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
19.
ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
21.
ขัดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
24.
เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
26.
จัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ
27.
จัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขางานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
ระดับ 2
ลักษณะงาน

ทํางานประจํางายๆและงานไมประจําบาง งานเฉพาะทางในการออกแบบเบื้องตน ดําเนินการ
ผลิตตามสายงานผลิตเครื่องเรือนและควบคุมการผลิตตามสายงานได
สมรรถนะ
ผูปฏิบัติงานในระดับนี้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีความรูที่จําเปนจํานวนสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
สมรรถนะบังคับ 26 สมรรถนะ
A
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
C
เตรียมวัตถุดิบ
D
ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในการผลิต
E
ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
F
เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
G
อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
H
ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต
I
ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
5.
แปรรูปไมตามมาตรฐานการทํางาน
6
ตกแตงแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
7.
ตัดชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
8.
ผาซอยชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
9.
ตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
10.
ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
11.
ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
12.
ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
13.
เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐานการทํางาน
14.
เจาะชิ้นงานรูกลมตามมาตรฐานการทํางาน
16.
อัดประสานชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
17.
ขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
18.
กลึงไมตามมาตรฐานการทํางาน
19.
ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
20.
ขัดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
24.
เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
26.
จัดชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมลงหีบหอ
27.
จัดเรียงหีบหอเฟอรนิเจอรไมลงตูคอนเทนเนอร

105

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขางานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
ระดับ 3
ลักษณะงาน

ทํางานประจํา ใชความรูทักษะมากขึ้น ทํางานเปนทีม พัฒนาตัวเองใหเปนผูบริหารระดับกลาง
วิเคราะหและพัฒนาเบองตน สามารถออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา ควบคุมการผลิตตาม
สายการผลิตไดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยการผลิต มีทั้งตัด เจาะ ไส ขึ้นรูป ตกแตง
ผิว ขัดผิว งานสี งานบุนวม ประกอบ บรรจุ ตรวจสอบ วางแผนการผลิตเบื้องตน
สมรรถนะ
ผูปฏิบัติงานในระดับนี้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีความรูที่จําเปนจํานวนสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
สมรรถนะบังคับ 35 สมรรถนะ
A
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
C
เตรียมวัตถุดิบ
D
ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในการผลิต
E
ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
F
เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
G
อัดประสานและขึ้นรูปชิ้นงานไมในสายการผลิต
H
ประกอบชิ้นงานไมในสายการผลิต
I
ตกแตงชิ้นงานไมในสายการผลิต
1.
กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในสวนของแผนงานการผลิต
2.
ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ตามขอกําหนดของแผนงานผลิต
3.
กําหนดแผนกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ
4.
ควบคุมการผลิตและผลผลิต
5.
แปรรูปไมตามมาตรฐานการทํางาน
6
ตกแตงแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
7.
ตัดชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
8.
ผาซอยชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
9.
ตัดองศาชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
10.
ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
11.
ไสเปดหนาไมตามมาตรฐานการทํางาน
12.
ไสขึ้นรูปชิ้นงานไมตามมาตรฐานการทํางาน
13.
เจาะชิ้นงานรูปไขตามมาตรฐานการทํางาน
14.
เจาะชิ้นงานรูกลมตามมาตรฐานการทํางาน
15.
เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรม ซี เอ็น ซี ตามาตรฐานการทํางาน
16.
อัดประสานชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
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17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.

ขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
กลึงไมตามมาตรฐานการทํางาน
ประกอบสวนชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
ขัดผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
ยอมละฟอกสีชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
สรางลวดลายบนผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
บุนวมตามมาตรฐานการทํางาน
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขางานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
ระดับ 4
ลักษณะงาน

สมรรถนะ

ระดับหัวหนางาน ควบคุมงานไดทั้งทางดานออกแบบเขียนแบบวิจัย วิเคราะห
ประมาณราคา ดําเนินการควบคุมการผลิตเครื่องเรือน ทดสอบตรวจสอบกําหนด
และจัดระบบการผลิต
ผูปฏิบัติงานในระดับนี้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีความรูที่จําเปนจํานวน
.............สมรรถนะ ดังตอไปนี้

สมรรถนะบังคับ 15 สมรรถนะ
B
กําหนดแผนการผลิต
C
เตรียมวัตถุดิบ
D
ตัดและผาซอยชิ้นงานไมในการผลิต
E
ไสชิ้นงานไมในสายการผลิต
F
เจาะชิ้นงานไมในสายการผลิต
1.
กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในสวนของแผนงานการผลิต
2.
ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ตามขอกําหนดของแผนงานผลิต
3.
กําหนดแผนกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ
10.
ตัดไมแผนเรียบตามมาตรฐานการทํางาน
15.
เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรม ซี เอ็น ซี ตามาตรฐานการทํางาน
18.
กลึงไมตามมาตรฐานการทํางาน
23.
สรางลวดลายบนผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
24.
เคลือบผิวชิ้นงานตามมาตรฐานการทํางาน
25.
บุนวมตามมาตรฐานการทํางาน
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขางานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน
ระดับ 5
ลักษณะงาน

ระดับมืออาชีพเปนผูบริหารระดับสูง สามารถทํางานวิจัยความตองการตลาดและ
มาวิเคราะหคุณคาประโยชนของเครื่องเรือน ออกแบบ สรางเอกลักษณ พิจารณา
ผลกระทบของ การออกแบบเครื่องเรือน ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา การ
จัดการ วางแผนและบริหารงานผลิต ควบคุมและสั่งการ การผลิต
สมรรถนะ
ผูปฏิบัติงานในระดับนี้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีความรูที่จําเปนจํานวน
.............สมรรถนะ ดังตอไปนี้
สมรรถนะบังคับ
สมรรถนะ
1.
กําหนดแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในสวนของแผนงานการผลิต
2.
ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ตามขอกําหนดของแผนงานผลิต
3.
กําหนดแผนกําลังการผลิตและความตองการของวัสดุ
15.
เจาะชิ้นงานดวยโปรแกรม ซี เอ็น ซี ตามาตรฐานการทํางาน
18.
กลึงไมตามมาตรฐานการทํางาน
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