
หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 ควบคุมคุณภาพยาง ผลิตภัณฑยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3021 ตรวจสอบยางดิบ

หนวยยอย(Element)
3021.1 ตรวจสอบสมบัติของน้ํายางขนตามมาตรฐาน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร  แผนงานการทดสอบคุณสมบัติของน้ํายางขน
ข) เครื่องมือ  อุปกรณ  และวัสดุในการทดสอบน้ํายางขนมีความพรอมและสะดวกในการใชงาน
ค) หองทดสอบคุณสมบัติของน้ํายางขนมีความเหมาะสมสําหรับการใชงาน
ง) น้ํายางไดรับการตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานกําหนด
จ) ผลการตรวจสอบสมบัติของน้ํายางไดรับการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) การทดสอบน้ํายางขน
2) มาตรฐานการทดสอบ
3) เครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุที่ใชในการทดสอบ

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 บันทึกรายงานผลการเปรียบเทียบสมบัติของน้ํายางกับคามาตรฐาน
PE2 ลป.2 เอกสาร  แผนงานวิธีการทดสอบน้ํายางขน
PE3 ลป.3 บันทึกผลการทดสอบน้ํายางขน
PE4 ลป.4 บันทึกผลการใชอุปกรณและสารเคมี

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE1 ลร.1 หลักการทดสอบคุณสมบัติของน้ํายางขนแตละคุณสมบัติ
KE2 ลร.2 มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติของน้ํายางขน
KE3 ลร.3 ความหมาย ประโยชนของการทดสอบสมบัติของน้ํายางขนแตละสมบัติ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจบันทึกผลการทดสอบน้ํายางขน
2 ตรวจรายงานผลสมบัติของน้ํายางขนกับคามาตรฐาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 ควบคุมคุณภาพยาง ผลิตภัณฑยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3021 ตรวจสอบยางดิบ

หนวยยอย(Element)
3021.2 ตรวจสอบสมบัติของยางแหงตามขอกําหนด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร  แผนงานการทดสอบคุณสมบัติของยางแหงแตละชนิดมีการจัดเตรียมพรอมใชงาน
ข) เครื่องมือ  อุปกรณการทดสอบมีความพรอม  และสะดวกในการใชงาน
ค) หองปฏิบัติการทดสอบมีเครื่องมือ  อุปกรณเหมาะสม  และปริมาณเพียงพอตอการใชงาน
ง) ยางแหงไดรับการตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานกําหนด
จ) ผลการตรวจสอบสมบัติของยางแหงแตละชนิดไดรับการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) การทดสอบสมบัติของยางแหงชนิดตาง ๆ (คาความออนตัว คาความยหนืดมูนนี่)
2) มาตรฐานการทดสอบ
3) เครื่องมือและอุปกรณการทดสอบ

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 เอกสาร  แผนงานวิธีการทดสอบยางแหง
PE2 ลป.2 บันทึกการจัดเตรียมอุปกรณและวัสดุในการทดสอบยางแหง
PE3 ลป.3

PE4 ลป.4 บันทึกรายงานผลการทดสอบเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE1 ลร.1 หลักการทดสอบคุณสมบัติของยางแหง
KE2 ลร.2 มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติของยางแหง
KE3 ลร.3 ความหมาย ประโยชนของการทดสอบสมบัติของยางแหงแตละสมบัติ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจบันทึกผลการทดสอบคุณสมบัติของยางแหง
2 ตรวจรายงานผลคุณสมบัติของยางแหงที่ไดรับจากการทดสอบเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

บันทึกการรับ  การเคล่ือนยาย  และการเก็บรักษาชิ้นทดสอบ  เครื่องมือ อุปกรณการ
ทดสอบ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 ควบคุมคุณภาพยาง ผลิตภัณฑยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 ตรวจสอบผลิตภัณฑยาง

หนวยยอย(Element)
3022.1 ตรวจสอบยางผสมสารเคมี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร  แผนงานการทดสอบยางผสมสารเคมี
ข) เครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุตาง ๆ ในการทดสอบยางผสมสารเคมี  มีความพรอม  มีคุณภาพ

และปริมาณเหมาะสมกับการใชงาน
ค) ยางผสมสารเคมีไดรับการตรวจสอบสมบัติการคงรูป และคาความหนืดมูนนี่

ขอบเขต (Range Statement)
1) การทดสอบยางผสมสารเคมี
2)

3) การทดสอบหาคาความหนืดมูนนี และอ่ืน ๆ

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 เอกสาร  แผนงานการทดสอบยางผสมสารเคมี
PE2 ลป.2 บันทึกการรับ การเคล่ือนยาย และการเก็บรักษายางผสมสารเคมี

และเครื่องมืออุปกรณในการทดสอบ

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE1 ลร.1 หลักการทดสอบยางผสมสารเคมี
KE2 ลร.2 มาตรฐานการทดสอบยางผสมสารเคมี
KE3 ลร.3 ระยะเวลาสุกของยาง(Scorch Time)
KE4 ลร.4 ระยะเวลาที่ยางเริ่มสุก(Cure Time)
KE 5 ลร. 5 คาความหนืดมูนนี่ (Mooney Viscosity)

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจสอบบันทึกผลการทดสอบลักษณะการคงรูป
2 ตรวจสอบบันทึกการหาคาความหนืดมูนนี่

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

การทดสอบลักษณะการคงรูป [ระยะเวลาเริ่มสุก(Cure Time)  ระยะเวลาสุกของยาง(Scorch 
Time)]
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
302 ควบคุมคุณภาพยาง ผลิตภัณฑยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
3022 ตรวจสอบผลิตภัณฑยาง

หนวยยอย(Element)
3022.2 ตรวจสอบยางวัลคาไนซ และผลิตภัณฑยาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร  แผนงาน  วิธีการทดสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง
ข)

ค) ยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยางไดรับการตรวจสอบสมบัติ
ง)

ขอบเขต (Range Statement)
1) การทดสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง
2) การทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของยางวัลคาไนซ [ความแข็ง (Hardness) การทนตอ

แรงดึง (Tensile Strength) ความตานตอการสึกหรอ (Abrasion Test) การหักงอ]
3) การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑยาง

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 เอกสารแผนงาน  ขั้นตอน  วิธีการทดสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง
PE2 ลป.2

PE3 ลป.3 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE1 ลร.1 หลักการและวิธีการทดสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง
KE2 ลร.2 มาตรฐานผลิตภัณฑยางชนิดตาง ๆ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจสอบบันทึกผลการทดสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง
2 ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑยางแตละชนิด
3 ความหมาย ประโยชนของการทดสอบยางวัลคาไนซและผลิตภัณฑยาง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

เครื่องมือ  อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการทดสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมตรงกับการใชงาน

บันทึกการรับ  การเคล่ือนยาย  การเก็บรักษาชิ้นตัวอยาง  เครื่องมืออุปกรณในการ
ทดสอบ
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