
หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 เตรียมสารเคมีสําหรับยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2011 ทดสอบสมบัติของสารเคมี

หนวยยอย(Element)
2011.1 ทดสอบสมบัติทางเคมี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสารและแผนงานการทดสอบคุณสมบัติทางเคมี
ข) เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานไดเตรียมไวในสภาพพรอมใช
ค) การรับจายและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณไดดําเนินการตามขอกําหนด
ง) การทดสอบเปนไปตามาตรฐานและมีความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ อุปกรณในการทดสอบทางเคมี
2) ใชเครื่องมือ อุปกรณและสารเคมีไดอยางปลอดภัย

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 เอกสาร แผนงานและแบบรายงานผลการทดสอบ
PE2 ลป.2 แบบรายการแสดงชื่อ หมวดหมูของเครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ

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

KE1 ลร.1 เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับการทดสอบ
KE2 ลร.2 วิธีการใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการทดสอบ
KE3 ลร.3 วิธีการใช การจัดเก็บสารเคมีกอนและหลังใชในการทดสอบ
KE4 ลร.4 ลําดับขั้นตอนการทําการทดสอบ
KE 5 ลร. 5 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และรายงานผลการทดสอบ
2 ประเมินการเตรียม การทําการทดสอบ การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทําการทดสอบ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

12



หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 เตรียมสารเคมีสําหรับยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2011 ทดสอบสมบัติของสารเคมี

หนวยยอย(Element)
2011.2 ทดสอบสมบัติทางกายภาพ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสารและแผนงานการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ข) เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดเตรียมไวในสภาพพรอมใช
ค) การรับจายและการจัดเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ไดดําเนินตามขอกําหนด
ง) การทดสอบเปนไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ อุปกรณในการทดสอบทางกายภาพ
2) ใชเครื่องมือ อุปกรณและสารเคมีไดอยางปลอดภัย

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 เอกสาร แผนงานและการรายงานผลการทดสอบ
PE2 ลป.2 แบบรายการแสดงชื่อ หมวดหมูของเครื่องมือ วัสดุ / อุปกรณ

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

KE1 ลร.1 เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับการทดสอบ
KE2 ลร.2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการทดสอบ
KE3 ลร.3 วิธีการใชและการจัดเก็บสารเคมีกอนและหลังการทดสอบ
KE4 ลร.4 ลําดับขั้นตอนการทําการทดสอบ
KE 5 ลร. 5 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ และรายงานผลการทดสอบ
2 ประเมินการเตรียม การทําการทดสอบ การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทําการทดสอบ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 เตรียมสารเคมีสําหรับยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 เลือกวิธีการเตรียมสารเคมี

หนวยยอย(Element)
2012.1 เตรียมสารเคมีในรูปดิสเพอรชั่น อิมัลชั่น และในรูปสารละลาย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เครื่องมือ อุปกรณในการเตรียมสารเคมีในรูปดิสเพอรชั่น อิมัลชั่น และสารละลาย
ข) เอกสารและคูมือการเตรียมสารเคมี
ค) สารเคมีกในการเตรียมดิสเพอรชั่น อิมัลชั่น และสารละลาย
ง) สารเคมีสําเร็จอยูในรูปดิสเพอรชั่น อิมัลชั่น และสารละลาย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ อุปกรณในการเตรียมสารเคมี
2) ใชสารเคมีในการเตรียมสารเคมีสําหรับยาง
3) ใชเครื่องมือ/อุปกรณ และสารเคมีไดอยางปลอดภัย

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 เอกสารเตรียมงาน และรายงานผล
PE2 ลป.2 สารเคมีที่ผานการเตรียมในรูปแบบดิสเพอรชั่น อิมัลชั่น และสารละลาย
PE3 ลป.3

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

KE1 ลร.1 จําแนกประเภท และเลือกใชสารเคสีสําหรับเตรียมสารเคมี
KE2 ลร.2 วิธีการใชอุปกรณ และบํารุงรักษาอุปกรณในการเตรียมสารเคมี
KE3 ลร.3 ลําดับขั้นตอนในการเตรียมสารเคมี
KE4 ลร.4 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการดําเนินการเตรียมสารเคมีที่เตรียมในรูปดิสเพอรชั่น อิมัลชั่น และสารละลาย
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
201 เตรียมสารเคมีสําหรับยาง

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2012 เลือกวิธีการเตรียมสารเคมี

หนวยยอย(Element)
2012.2 ตรวจพินิจ และรายงานสภาพของสารเคมี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสารและแผนงานการดําเนินการตรวจพินิจและรายงานผล
ข) การเตรียม/ติดต้ังเครื่องมือ-อุปกรณในการตรวจพินิจอยางมีมาตรฐาน
ค) การรับจาย การเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณตามขอกําหนด
ง) การตรวจพินิจดําเนินการตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ อุปกรณในการตรวจพินิจ
2) รายงานสภาพของสารเคมี

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานผลการตรวจพินิจสภาพของสารเคมี

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

KE1 ลร.1 จําแนกและเลือกใชเครื่องมือ/อุปกรณในการตรวจพินิจ
KE2 ลร.2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ
KE3 ลร.3 ลําดับขั้นตอนการตรวจพินิจและรายงานสภาพของสารเคมี
KE4 ลร.4 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงาน
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การรายงานผลการตรวจพินิจ การจัดเก็บอุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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