
หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย (Element)
2031.1 ผลิตยางเอสบีอาร (SBR)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตยางเอสบีอาร (SBR) จัดทําตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางเอสบีอาร (SBR) ติดต้ัง/ปรับ ใชงานตามขอกําหนด
ค) ยางเอสบีอาร (SBR) ผลิตไดสมบัติตรงตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางเอสบีอาร (SBR) ตามมาตรฐานของโรงงาน
2) ใชขั้นตอนผลิตยางเอสบีอาร (SBR) ตามมาตรฐานโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางเอสบีอาร (SBR)
PE3 ลป.3 ยางเอสบีอาร (SBR) ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางเอสบีอาร (SBR)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางเอสบีอาร (SBR)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางเอสบีอาร (SBR)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

32



หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย (Element)
2031.2 ผลิตยางบีอาร (BR)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตยางบีอาร (BR) จัดทําตามขอกําหนด
ข)  เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางบีอาร (BR) ติดต้ัง/ปรับใชงานตามขอกําหนดโรงงาน
ค) ยางบีอาร (BR) ที่ผลิตมีสมบัติตรงตามใบสั่งงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางบีอาร (BR) ตามมาตรฐานโรงงาน
2) ใชขั้นตอนผลิตยางบีอาร (BR) ตามขอกําหนดโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางบีอาร (BR)
PE3 ลป.3 ยางบีอาร (BR) ที่ผลิตได

หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางบีอาร (BR)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางบีอาร (BR)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางบีอาร (BR)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

              หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย(Element)
2031.3 ผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR) จัดทําตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) ยางเอ็นบีอาร (NBR) ผลิตไดสมบัติตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR) ตามมาตรฐานโรงงาน
2) ใชขั้นตอนผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR) ตามขอกําหนดโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR)
PE3 ลป.3 ยางเอ็นบีอาร (NBR) ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางเอ็นบีอาร (NBR)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางยางเอ็นบีอาร (NBR)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางยางเอ็นบีอาร (NBR)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย (Element)
2031.4 ผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) จัดทําตรงตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนดโรงงาน
ค) ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) ผลิตไดสมบัติตามใบสั่งงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) ตามมาตรฐานโรงงาน
2) ใชกระบวนการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) ตามมาตรฐานโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางบีอาร (BR)
PE3 ลป.3 ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย (Element)
2031.5 ผลิตยางคลอโรพรีน (CR)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตยางคลอโรพรีน (CR) จัดทําตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางคลอโรพรีน (CR) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) ยางเคลอโรพรีน (CR) ผลิตไดสมบัติตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางคลอโรพรีน (CR) ตามขอกําหนดของโรงงาน
2) ผลิตยางเคลอโรพรีน (CR) ตามขอกําหนด

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางคลอโรพรีน (CR)
PE3 ลป.3 ยางคลอโรพรีน (CR) ที่ผลิตได ตามขอกําหนด

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางคลอโรพรีน (CR)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางคลอโรพรีน (CR)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางคลอโรพรีน (CR)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

 หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย (Element)
2031.6 ผลิตยางซิลิโคน (SILICONE)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE) จัดทําตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) ยางซิลิโคน (SILICONE) ผลิตไดสมบัติตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE) ตามขอกําหนดโรงงาน
2) ผลิตยางซิลิโคน (SILICONE) ตามขั้นตอนของโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE)
PE3 ลป.3 ยางซิลิโคน (SILICONE) ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางซิลิโคน (SILICONE)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย(Element)
2031.7 ผลิตยางยูรีเทน (URETHANE)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE) จัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) ยางยูรีเทน (URETHANE) ผลิตไดตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE) ตามขอกําหนดโรงงาน
2) ผลิตยางยูรีเทน (URETHANE) ตามใบสั่ง

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE)
PE3 ลป.3 ยางยูรีเทน (URETHANE) ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตยางยูรีเทน (URETHANE)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

            หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตยางแหง

หนวยยอย (Element)
2031.8 ทดสอบสมบัติของยางสังเคราะห
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานวิธีการทดสอบสมบัติของยางสังเคราะห จัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ อุปกรณ ปรับ/ติดต้ัง และคูมือการใชเตรียมมาครบตามขอกําหนด
ค) ทดสอบยางยางสังเคราะหสมบัติเชิงกล, ทางความรอน, ทางไฟฟา ตามมาตรฐาน
ง) การทดสอบสําเร็จตามมาตรฐานดวยความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทดสอบยางสังเคราะหตามมาตรฐาน
2) ดําเนินการทดสอบสมบัติยางสังเคราะหดานทางกล, ทางความรอน, ทางไฟฟา ตามมาตรฐาน
3) รายงานผลการทดสอบสมบัติยางสังเคราะห

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบรายงานการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณในการทดสอบ
PE2 ลป.2 ใบรายงานผลการทดสอบสมบัติดานทางกล, ทางความรอน, 

ทางไฟฟา ของยางสังเคราะห

             หรือความรูท่ีตองการ (Undบํารุงการรักerpinnig Knowledge ; UPK)
KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณการทดสอบ
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการทดสอบของยางสังเคราะห
KE3 ลร.3 รายงานผลการทดสอบสมบัติของยางสังเคราะห
KE4 ลร.4 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ ชิ้นทดสอบ
2 ประเมินการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ ชิ้นทดสอบ
3 ประเมินการการดําเนินการทดสอบสมบัติของยางสังเคราะห และรายงานผลการทดสอบ
4 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2032 ผลิตน้ํายาง

หนวยยอย (Element)
2032.1 ผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR) จัดทําตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) น้ํายางเอสบีอาร (SBR) ผลิตไดตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR) ตามขอกําหนดโรงงาน
2) ผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR) ตามขอกําหนดโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR)
PE3 ลป.3 น้ํายางเอสบีอาร (SBR) ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตน้ํายางเอสบีอาร (SBR)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2031 ผลิตน้ํายาง

หนวยยอย (Element) 
2032.2 ผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตน้ํายางน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR) จัดทําตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) น้ํายางเอ็นบีอาร (NBR) ผลิตตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR) ตามขอกําหนดโรงงาน
2) ผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR) ตามขอกําหนดโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR)
PE3 ลป.3 น้ํายางน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR)ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตน้ํายางเอ็นบีอาร (NBR)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2032 ผลิตน้ํายาง

หนวยยอย (Element)
2032.3 ผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE) จัดเตรียมตามขอกําหนด
ข) เครื่องมือ/อุปกรณ ในการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE) ติดต้ัง/ปรับใชตามขอกําหนด
ค) น้ํายางซิลิโคน (SILICONE) ผลิตตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE) ตามขอกําหนดโรงงาน
2) ผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE) ตามขอกําหนดโรงงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบตรวจรายงานการเตรียมงาน
PE2 ลป.2 ใบรายงานสรุปขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE)
PE3 ลป.3 น้ํายางซิลิโคน (SILICONE) ที่ผลิตได

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE)
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE)
KE3 ลร.3 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมมอนอเมอรและเครื่องมือ/อุปกรณ
2 ประเมินการเตรียมมอนอเมอร เครื่องมือ/อุปกรณ
3 ประเมินการดําเนินการผลิตน้ํายางซิลิโคน (SILICONE)
4 ประเมินการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ
5 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
203 ผลิตยางสังเคราะห

หนวยสมรรถนะ (Unit)
2032 ผลิตน้ํายาง

หนวยยอย (Element)
2032.4 ทดสอบสมบัติของน้ํายางสังเคราะห
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เอกสาร แผนงานวิธีการทดสอบสมบัติของน้ํายางสังเคราะห
ข) เครื่องมือ อุปกรณ ปรับ/ติดต้ัง และคูมือการใชเตรียมมาครบตามขอกําหนด
ค) ทดสอบน้ํายางสังเคราะหตามขอกําหนด
ง) การทดสอบสําเร็จตามมาตรฐานดวยความปลอดภัย

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ/อุปกรณในการทดสอบน้ํายางสังเคราะหตามมาตรฐาน
2) ดําเนินการทดสอบสมบัติยางสังเคราะหตามมาตรฐาน
3) รายงานผลการทดสอบสมบัติน้ํายางสังเคราะห

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE1 ลป.1 ใบรายงานการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณในการทดสอบ
PE2 ลป.2 ใบรายงานผลการทดสอบสมบัติของน้ํายางสังเคราะห

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

KE1 ลร.1 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณการทดสอบ
KE2 ลร.2 ลําดับขั้นตอนการทดสอบของน้ํายางสังเคราะห
KE3 ลร.3 รายงานผลการทดสอบสมบัติของน้ํายางสังเคราะห
KE4 ลร.4 หลักความปลอดภัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายงานการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ ชิ้นทดสอบ
2 ประเมินการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ ตัวอยางน้ํายางสังเคราะห
3 ประเมินการการดําเนินการทดสอบสมบัติของน้ํายางสังเคราะห และรายงานผลการทดสอบ
4 ประเมินความปลอดภัยในการทํางาน

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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