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ประวัติความเป็นมาสถาบัน
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (สคช.) ใช้ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า Thailand Professional Qualification
Institute (Public Organization) โดยใช้ ตั ว ย่ อ TPQI เป็ น องค์ ก ารมหาชนภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวัน ที่ 30 มีนาคม 2554 เพื่อทาหน้าที่พัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพแห่ งชาติ จัดทามาตรฐานอาชีพให้ ได้
มาตรฐานสากล กาหนดองค์กรเพื่ อการรับรองสมรรถนะบุคคล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ และมาตรฐานวิช าชีพ และด าเนิ นงานเพื่อ ตอบสนองนโยบายรัฐ บาลด้านสั งคมและ
คุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัดจัดทาคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน
สถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ เป็ น หน่ วยงานหลั กที่รับ ผิดชอบการจัดท ามาตรฐานอาชีพและการรับ รอง
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ โดยในการด าเนิ น การจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ สถาบั น ฯได้ ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
นามาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา โดยสถาบันฯจะระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานจนถึงขั้น
เชี่ย วชาญในแต่ ล ะมาตรฐานอาชีพ ซึ่ งวัดได้ จากการประยุ กต์ใช้ทั กษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ นั้ น ๆ ส าหรับ การรับ รองคุณ วุฒิ วิช าชีพ ให้ กับบุ คคล สถาบัน ฯ จะสนั บสนุน การจัดตั้งศูน ย์
ทดสอบและรับ รองสมรรถนะบุ คคล และทาหน้าที่ ในการประเมินศูนย์ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่ อรักษา
คุณภาพและมาตรฐาน

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกาหนดระดับ
สมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

พันธกิจ
1. กาหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา ตามมาตรฐานสากล
2. กาหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและติดตามประเมินผล
3. สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
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เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงร่วมมือกับผู้ประกอบการและ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการระบุสมรรถนะที่จาเป็นในการทางานแต่ละอาชีพ
และนาไปกาหนดระดับการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือที่เรียกว่า
“มาตรฐานอาชีพ” ในสาขานั้นๆ ซึ่งมาตรฐานอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทาขึ้นจะได้รับการต่อยอดและ
นาไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาสายอาชีพ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพร้อมสาหรับการทางานจริง อีกทั้ง ผู้ประกอบอาชีพยังสามารถเข้ารั บการทดสอบ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพได้ที่ศูนย์ทดสอบที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง เพื่อที่จะได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ”
ซึ่ งก็ คื อ การรั บ รองความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการท างานตามมาตรฐานอาชี พ อั น จะส่ งผลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
คุณวุฒิวิชาชีพนั้นแบ่งเป็นระดับต่างๆในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับที่1 ก็จะระบุกลุ่ม
สมรรถนะขั้นพื้นฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงสุดก็จะระบุสมรรถนะขั้นเชี่ยวชาญที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่าน
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพยังสามารถนาระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปเทียบโอนกับระดับคุณวุฒิการศึกษาได้
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คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณ วุฒิ วิช าชีพ แห่ งชาติมี จุ ด มุ่งหมายในการเป็ น ศูน ย์ กลางการรับ รองสมรรถนะของกาลั งคนที่ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคล
ได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้
เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียง
และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กาหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย
๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
๒. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
๓. มาตรฐานอาชีพ
• การจัดทามาตรฐานอาชีพ
•

การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ

๔. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

•

o

กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

o

กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o

กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีห น้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

o

กระบวนการแนะนาและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

•

มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o

มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

o

กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

o

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

๖. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
๗. ฐานข้ อมู ล คุณ วุฒิ วิช าชี พ และระบบสารสนเทศในการบริห ารฐานข้ อมู ล และคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ
ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ
กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
มาตรฐานอาชีพ
ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ)
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กาหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิ ตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กาหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทางานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง
เกณฑ์และคาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทางานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่ งเพื่ อยกระดับ คุณ วุฒิ วิช าชีพและการพั ฒ นากาลั งคนของประเทศให้ สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

ฌ|Page

ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ระดับ (Level)

คาอธิบายทั่วไป (Description)

Professional Qualification ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจาขั้นพื้นฐานในบริบทการทางานให้บรรลุตาม
คาสั่ง ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความสาคัญกับการ
Level 1
ทางาน

Professional Qualification
ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้แล้ว
Level 2
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจา ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทางานตาม

Professional Qualification
มาตรฐาน แก้ ปั ญ หาทางเทคนิ ค หน้ างานควบคู่ กั บ การใช้คู่ มื อ เข้ าใจและ
Level 3
อธิบายสาระสาคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

Professional Qualification ผู้ มี ส มรรถนะทางเทคนิ ค ครอบคลุ ม งานอาชี พ แก้ ไ ขปั ญ หาในบริ บ ทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
Level 4
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทางานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน
มี ส มรรถนะทางเทคนิ ค และการจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หาในบริ บ ทที่ มี ก าร

Professional Qualification
เปลี่ ย นแปลงทั่ วไป สามารถคิ ด วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ ได้ ด้ ว ย
Level 5
ตนเอง มีความเป็นผู้นา จัดการผลิตภาพการทางาน ถ่ายทอด สอนงาน และ
กากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

Professional Qualification ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ ห รื อ นวัต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
Level 6
ระบบงาน ให้คาปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชานาญ

Professional Qualification ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒ นา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
Level 7
อาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ
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ระดับ (Level)

คาอธิบายทั่วไป (Description)
ผู้ มี ส มรรถนะในการสร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมใหม่ น าเสนอ

Professional Qualification
แนวความคิดการแก้ปัญ หาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ ได้
Level 8
มีผลงานที่ โดดเด่ น มีวิสัยทัศน์ ได้รับ การยอมรับ ในระดับ ประเทศขึ้นไป ให้

คาปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความชานาญและความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : คาที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคาอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
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คาอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (Professional Qualification Level 1)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)
ความรู้
(Knowledge)

-

ทักษะ
(Skills)

-

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome)
ความรับผิดชอบและจริยธรรม
(Responsibility & Ethics)

หมายเหตุ

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจาขั้นพื้นฐานในบริบทการทางานให้บรรลุตามคาสั่ง
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสาคัญกับการทางาน
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพที่
ใช้ในการปฏิบัติงานประจา
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจาตามคาสั่งงานที่
ง่ายและไม่ซับซ้อน
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการทางานตามคาสั่งงาน มีขอบเขต
งานชัดเจน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
- มีความรับผิดชอบให้ความสาคัญต่องานในหน้าที่ ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (Professional Qualification Level 2)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหา
ที่พบเป็นประจา ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน

ความรู้
(Knowledge)

ผู้ที่ได้รับคุณ วุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่นาไปใช้ปฏิบัติงาน
เพื่อการแก้ไขปัญหาที่พบประจาในการทางาน
-

ทักษะ
(Skills)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะฝีมือในการทางานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กาหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย
-

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการทางานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กาหนด
ภายใต้การแนะนาของหัวหน้างาน

ความรับผิดชอบและจริยธรรม ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
(Responsibility & Ethics) - มีความรับผิดชอบให้ความสาคัญต่องานในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมายเหตุ

1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 (Professional Qualification Level 3)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ผู้มี สมรรถนะทางเทคนิ คในการประยุ ก ต์ห ลั ก การ เลื อ กใช้ และท างานตามมาตรฐาน
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสาคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะ
แนวของหัวหน้างาน
ความรู้
ผู้ที่ได้รับคุณ วุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผลการ
(Knowledge)
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจทางาน
ทักษะ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ต้ อ งแสดงว่ า มี ค วามสามารถในการปรั บ วิ ธี ท างานตามแบบแผน
(Skills)
ข้อกาหนดหรือมาตรฐานการทางานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้า
งาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน
ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ต้ อ งแสดงว่ า มี ค วามสามารถในการปรั บ วิ ธี ท างานตามแบบแผน
(Application Outcome) ข้อกาหนดหรือมาตรฐานการทางานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้า
งาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน
ความรับผิดชอบและจริยธรรม ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
(Responsibility & Ethics) - มีความรับผิดชอบให้ความสาคัญต่องานในหน้าที่
- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน
- รายงานผลการทางานอย่างต่อเนื่อง
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมายเหต
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 (Professional Qualification Level 4)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้
ปรั บ ใช้ ห ลั ก การหาข้ อ สรุป ประเด็ น ปั ญ หาและตั ดสิ น ใจงานในหน้ าที่ ได้ ด้ วยตนเอง
ประสานการทางานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน
ความรู้
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสาคัญในงานอาชีพเพื่อ
(Knowledge)
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น
ทักษะ
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการทางานและทักษะในการควบคุม
(Skills)
งาน
ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
(Application Outcome) ต่อเนื่องด้วยตนเอง
ความรับผิดชอบและจริยธรรม ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
(Responsibility & Ethics) - มีความรับผิดชอบต่อการกากับดูแลควบคุมกระบวนการทางาน
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมายเหตุ
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 (Professional Qualification Level 5)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นา จัดการผลิต
ภาพการทางาน ถ่ายทอด สอนงาน และกากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

ความรู้
(Knowledge)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นา จัดการผลิต
ภาพการทางาน ถ่ายทอด สอนงาน และกากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้
-

ทักษะ
(Skills)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในการทางานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน
-

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบและจริยธรรม ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
(Responsibility & Ethics) • มี ความรับ ผิดชอบต่ อ บทบาทความเป็น ผู้น า ให้ คาแนะน า/สอนงานและกากับ ดูแ ล
ผู้ร่วมงาน
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นาด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมายเหตุ
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 (Professional Qualification Level 6)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ผู้ มี ส มรรถนะในการบริ ห ารจั ด การ แก้ ไ ขปั ญ หาในบริ บ ทที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้
คาปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชานาญ

ความรู้
(Knowledge)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนาไปปรับใช้ เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทางาน
-

ทักษะ
(Skills)

ผู้ที่ ได้รับคุณ วุฒิ นี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในบริหารจัดการกลยุท ธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
-

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome)

ผู้ที่ได้รับคุณ วุฒิ นี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการใช้ องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่ อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่
หลากหลาย

ความรับผิดชอบและจริยธรรม ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
(Responsibility & Ethics) • มีความรับผิดชอบต่อ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คาปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความ
ชานาญ
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นาด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมายเหตุ
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 (Professional Qualification Level 7)
คาอธิบายทั่วไป
ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
(Description)
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
อาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ
ความรู้
(Knowledge)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหา
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ
-

ทักษะ
(Skills)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ
-

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application
Outcome)
ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม
(Responsibility &
Ethics)
หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับคุณ วุฒิ นี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการพัฒ นาองค์ความรู้หรื อ
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ
ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
• มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบริ ห ารจั ด การเชิ ง นโยบาย การแก้ ปั ญ หาที่
คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงาน
อาชีพ
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นาด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิ วิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
การจ้างงาน (Employability) สาหรับการจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) ค าที่ เป็ น ตั ว หนาและขี ด เส้ น ใต้ เป็ น สมรรถนะที่ สู งขึ้น และแตกต่างจาก
สมรรถนะในระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวม
สมรรถนะก่ อ นหน้ า เพื่ อ แสดงถึ งความก้ า วหน้ า และความแตกต่ า งของ
สมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป
(Generic competency) โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู้ แ ทนผู้ ป ระกอบ
อาชีพพิจ ารณาตามความเหมาะสมในการระบุห น่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์
ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสม
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ในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้ คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานใน
มาตรฐานอาชีพและคุณ วุฒิ วิช าชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ล ะ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (Professional Qualification Level 8)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นาเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คาปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วย
วิจารณญาณ ความชานาญและความรับผิดชอบ

ความรู้
(Knowledge)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่น ในงาน
อาชีพ
-

ทักษะ
(Skills)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะขั้นสูงสุดในการทางานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือ
แนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ
-

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome)

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์
ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

ความรับผิดชอบและจริยธรรม ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า
(Responsibility & Ethics) • มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเป็ น แบบอย่ า งความส าเร็ จ เป็ น เจ้ า ของวิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ
แนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นาด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมายเหตุ
1) คาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคาอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สาหรับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ
2) คาที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ากว่า โดยเป็นคาอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กาหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency)
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
4) จริยธรรมในการทางาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold and Die Industry) เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความสาคัญยิ่งต่อการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก อุ ต สาหกรรม
ของเด็กเล่น อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เป็นต้น ทาให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันของมนุษยชาติตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งแม่พิมพ์ที่นามาใช้จึงมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุ เช่น
แม่พิ มพ์ โลหะ แม่พิ มพ์พ ลาสติก แม่พิมพ์ ย าง แม่พิ มพ์แก้ว และอื่นๆ และแม่พิ มพ์ที่ นิยมใช้กันมากทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ซึ่งนาไปใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากแม่พิมพ์เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีรูปร่างเหมือนๆ กัน ได้ครั้งละจานวนมากๆ ทาให้สินค้ามีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันสูงใน
แต่ละอุตสาหกรรม ประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
เกาหลี ไต้หวัน ล้วนใช้ฐานความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนแม่บท
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อชี้นาการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นกรอบ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ
ของประเทศไทยสามารถพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในภาวะการแข่งขันและ
การกีดกันการค้าที่รุนแรงในอนาคต
สถานภาพของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
โรงงานแม่พิมพ์ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,000 โรง (ตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : ที่มาปี พ.ศ.2546) กระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โรงงานแม่พิมพ์ในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กและเป็นโรงงานสัญชาติ ไทยที่เน้นการผลิต
แม่ พิ ม พ์ โลหะและแม่ พิ ม พ์ พ ลาสติ ก เพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น หลั ก
เทคโนโลยีที่ใช้ภายในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นระบบ Manual บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีอยู่ประมาณ
20,000 คน ซึ่งบุคลากรมีวุฒิการศึกษาในระดับ ปวช.-ปวส. เป็นส่วนใหญ่
ประเทศไทยยังต้องนาเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศเป็นจานวนมากโดยมีอัตราการนาเข้าแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี มูลค่าการนาเข้าแม่พิมพ์ในปี 2546 มีมูลค่าประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด
ของหีบแบบหล่อสาหรับงานหล่อวัสดุทุกประเภท (Mold) แม่พิมพ์นาเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน
เกาหลี สาเหตุ ที่ ท าให้ มี ก ารน าเข้ าแม่ พิ ม พ์ เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ แ ม่ พิ ม พ์ ในประเทศอยู่ เป็ น จ านวนมาก
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ปริมาณการผลิต
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แม่พิมพ์ในประเทศไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้แม่พิมพ์ภายในประเทศ ในขณะเดียวกันแม่พิมพ์ที่ผลิต
ในประเทศขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ แม่ พิ ม พ์ น าเข้ า มี ร าคาถู ก กว่ า แม่ พิ ม พ์ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพและการส่งมอบ สาหรับการผลิตแม่พิมพ์ของผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่ จะเป็นการผลิตเพื่อ
ใช้เองและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าภายในประเทศ การผลิตแม่พิมพ์เพื่อส่งออกมีสัดส่วนที่น้อยมาก ทาให้การขาด
ดุลทางการค้าในหมวดผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ของประเทศมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี
ระดับขีดความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ของไทยนั้น แม่พิมพ์ที่ผลิตได้เป็นแม่พิมพ์ที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
และสลับซับซ้อน ได้แก่ แม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่ใน
การผลิตแม่พิมพ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการใช้แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนและความเที่ ยงตรงสูง
เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และงานความเที่ยงตรงสูง ผู้ประกอบการในประเทศยังขาดขีดความสามารถใน
การผลิตแม่พิมพ์เหล่านี้ ซึ่งระดับขีดความสามารถทางการผลิตแม่พิมพ์ของไทยกับประเทศต่างๆสามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 1

งาน
ความเที่ยงตรงสู ง

ระดับคุณภาพชิ้นงาน

เยอรมัน
อเมริ กา
ญี่ปุ่น

งานชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์
งานชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
งานชิ้นส่ วนยานยนต์

เกาหลี
ไต้หวัน
ไทย
มาเลเซี ย

งานทัว่ ไป

ภาพที่ 1 ระดับขีดความสามารถทางการผลิตแม่พิมพ์ของไทยกับประเทศต่างๆ
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในปัจจุบัน ได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอย่างเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกติกาการค้าใหม่ของโลก ดังนั้น
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องแข่งขันในตลาดโลก เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับตลาดที่
กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
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ในการผลิตสิ นค้าที่พบเห็ นในชีวิตประจาวัน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ สื่อสาร เครื่องอุปโภค บริโภค และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ต้องได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้านั้น ซึ่ง จาเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญในการผลิต
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ทั้งนี้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดและรูปร่างที่เหมือนกันเป็นจานวนมากของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เหล่านี้
จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการผลิตที่สาคัญคือ “แม่พิมพ์” ซึ่งสถานะภาพของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทย
ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์โดยสังเกตได้จากปริมาณการนาเข้า
แม่พิมพ์จากต่างประเทศในปี 2546 ประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาทและมีแนวโน้มการนาเข้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความ
ปริมาณความต้องการใช้แม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้ง
ในด้านคุณ ภาพ ราคา และการส่งมอบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ
จานวนทั้งสิ้น 1.8 ล้านคันในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2546 ที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ภายในประเทศจานวน 7.5
แสนคันซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
ห่วงโซ่อุปทาน

ภาพที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
อุต สาหกรรมแม่พิ มพ์ มีส ถานภาพเสมือนอุตสาหกรรมกลางน้ าในการผลิ ตสิ น ค้าทั่ วไป เนื่ องจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่รองรับวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน้าหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ
กลต่างๆ เพื่อนาเข้ามาใช้ในการผลิต/สร้างแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปยาง แม่พิมพ์ขึ้น รูปแก้ว แม่พิมพ์ขึ้นรูปเซรามิกส์ เป็นต้น โดยกระบวนการสร้างแม่พิมพ์เริ่มต้นจาก
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้เห็นรูปร่าง ขนาด สีสัน ประเภทของวัสดุที่ใช้แล้ว
จึงเป็นขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบแม่พิมพ์ สร้างแม่ พิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพ
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ของแม่พิมพ์ ปรับปรุงแม่พิมพ์จนได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์นี้จะมีปัจจัยสนับสนุนอีก
ส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ได้แก่ (1) การวิจัยและพัฒนา (2) การฝึกอบรมหรือ
การพัฒนาบุคลากร และ (3) บริการ ด้านวิชาการและบริการที่ปรึกษา โดยกิจกรรมสนับสนุนเหล่านี้เป็นบทบาท
ของกลุ่มนโยบายและองค์กรสนับสนุน ได้แก่ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย สมาคมแม่พิมพ์ และภาครัฐ
แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แล้วจะถูกส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรืออุตสาหกรรมปลายน้า เพื่อนาไปผลิตสิ นค้าตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จากการศึกษาของสถาบันไทย-เยอรมัน พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการใช้แม่พิมพ์เข้ามาช่วย
ในการผลิตจานวนมาก คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ขณะที่อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน
เป็นเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี นักลงทุนต่างชาติ
มาลงทุ น ในประเทศไทยมากขึ้ น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นอากาศยานที่ เริ่ ม มี นั ก ลงทุ น เยอรมั น และ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
จากข้อมูลอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศไทย ยังไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้แม่พิมพ์เป็นหลักได้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย แบ่ งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
บุคลากร ด้านการผลิต ด้านการลงทุนและการตลาด ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และด้านมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้
1) ด้านบุคลากร
o ขาดแคลนแรงงานในสายการผลิตทั้งระดับปริญญาตรี ปวช. ปวส. และระดับปฏิบัติการ ขาดการ
พัฒ นาบุ คลากรด้านการออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ รวมถึงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญ ด้านการออกแบบและแม่พิมพ์
o ระบบการเรียนการสอนไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองภาคการผลิตได้
o การย้ายงานของช่างแม่พิมพ์มีอัตราสูง ทาให้ขาดความเชี่ยวชาญ และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
อบรมและฝึกฝนมากขึ้น
2) ด้านการผลิต
o ความล่าช้าในกระบวนการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
o ขาดเทคนิคการบริหารจัดการด้านการผลิตแม่พิมพ์
o ขาดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
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o ขาดความพร้อมในการทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและชิ้นงานตัวอย่างเพื่อทาการตลาด ต้องส่งไปทาที่
ต่างประเทศ เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดการบริหารที่ดี ทาให้ต้นทุนสูง ใช้เวลานาน
และเสี่ยงต่อการโดนละเมิดลิขสิทธิ์
o การใช้ชิ้นส่วนในประเทศลดลงในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากนาเข้าชิ้นส่วนจากประเทศจีน
มีราคาถูกกว่า
3) ด้านการลงทุนและการตลาด
o ขาดเงินลงทุนในการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
o โครงสร้างทางภาษีไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
o ขาดการทาการตลาดเชิงรุกในต่างประเทศ และขาดการสร้างตราสินค้าของประเทศ
o ระบบภาษีไม่รองรับการส่งออกและนาเข้าด้วยระบบ Consignment
4) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน
o ขาดการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบต้นน้าในประเทศ ต้องนาเข้าวัตถุดิบ -เครื่องจักรจากต่างประเทศ
เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และ software ซึ่งมีราคาแพง ทาให้มีโอกาสในการย้าย
ฐานการผลิต
o ผู้ผลิตชิ้นส่วนขาดการพัฒ นาเทคโนโลยีในการผลิตให้ ทันตามความต้องการของอุตสาหกรรม
ปลายน้า เนื่องจากขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และเงินทุนไม่เพียงพอ
5) ด้านมาตรฐาน
o การกาหนดมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์
o การกาหนดมาตรฐานแม่พิมพ์ทุกชนิด / ทุกประเภท
o การกาหนดมาตรฐานด้านวิชาชีพ
กาลังคน และความต้องการในอนาคต
เป็นระยะเวลานานหลายปีที่ต่อเนื่องกับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ภายในประเทศ
ของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่อยู่บนความขาดแคลนบุคลากรซึ่งมี
ทักษะฝีมือเฉพาะทางในสาขาช่างแม่พิมพ์ ทั้งระดับวิศวกร ช่างเทคนิคและช่างระดับปฏิบัติการ ตลอดกระบวนการ
ผลิตแม่พิมพ์ ในทุกชนิด/ประเภท ที่มีการผลิตโดยผู้ประกอบการ ทั้งเพื่อการใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออก
แม้ว่าการบูรณาการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตโดยรวมของสถานประกอบการแล้วก็ตาม
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ผนึกกาลัง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ความคาดหวังต่อการผลิตบุคลากรที่มาจากการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ยัง
พบว่า ปริมาณการผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทาให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การผลิตและการพัฒนากาลังคนเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทางานจริง ได้รับการสนับสนุนทุนรอน
ระหว่างที่ยังศึกษา จบแล้ วมีงานทาและสามารถแก้ปัญ หาการขาดแคลนแรงงานฝี มือได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยซึ่งเสมือนประหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ยังยืน
หยัดและมุ่งมั่นในแผนความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
การเตรียมการเปิดการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ระยะแรก ตั้ งแต่ปี การศึ กษา 2556 สาขาวิช าเทคโนโลยีแม่ พิ มพ์ เป็ น หนึ่งในสาขาวิช าที่ ได้มี การขยายระดั บ
การศึกษา ซึ่งได้รั บ นั กศึกษา 2 ห้ องเรีย น จานวน 40 คน ที่วิทยาลั ยเทคนิคปทุมธานีและวิทยาลั ยการอาชีพ
ร้อยเอ็ด และต่อเนื่องในปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิท ยาลั ย เทคนิ คอุ ดรธานี วิท ยาลั ย เทคนิ คขอนแก่น วิทยาลั ยเทคนิ คมหาสารคาม วิท ยาลั ยเทคนิค แพร่ และ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มีทั้งสาขาแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก
จากผลการพ บ ป ะห ารื อ กั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ องของน ายกสมาคมอุ ต สาห กรรมแม่ พิ มพ์ ไท ย
คุณกมล นาคะสุวรรณ กับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อมาจึงได้จัดประชุม
หารือเพื่อศึกษาและกาหนดแนวทางการพัฒนากาลังคนสาขาแม่พิมพ์ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ
ห้องประชุม 5 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวแทนภาคอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ จากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบันไทย-เยอรมัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการด้า นแม่พิมพ์
ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดทาการสอน
ในสาขาแม่พิมพ์ ทั้งระดับ ปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี อีกประมาณ 10 แห่ง
โดยนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง เพราะการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ยัง
ประสบปัญหาด้านผู้เข้าเรียนอยู่มาก ดังนั้ น การที่จะขยายการเปิดสอนในสาขาแม่พิมพ์ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือ ปวช. จะเป็นการแก้ปัญหาตัวป้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากความคาดหวังในเรื่องความต่อเนื่อง
ของการเรียนการสอนในสาขาแม่พิมพ์ที่จะสามารถจัดหลักสู ตรของระดับ ปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี ที่จะ
เกิดขึ้น
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ความเชื่ อ มั่ น ในประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานยิ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ทางส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้รับนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษา ในส่วนของการให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
(กรอ.อศ.) เพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ขณะนี้ ก ารด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ในกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน (กรอ.อศ.) โดยมอบหมายและแต่ ง ให้ น ายกสมาคมอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ไ ทยเป็ น ประธาน
คณะอนุกรรมการ และประกอบด้วยคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานทั้งใน สอศ. และภาคเอกชน ใน
การที่ จ ะร่ ว มกั น ก าหนดแนวทางและมี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น การเพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร พั ฒ นาครู ผู้ ส อน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการให้คาปรึกษาแนะนาในการกาหนดชนิด/ประเภทของครุ ภัณฑ์
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ที่มีความจาเป็นและเหมาะสมต่อการฝึกภาคปฏิบัติของแต่ละระดับ ในสาขาช่างแม่พิมพ์ไป
พร้อมกัน
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มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
วิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
N/A
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบื้องต้น
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเหตุ ผลที่แม่พิมพ์นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ นับวันการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยิ่งมีมากขึ้นเป็นลาดับเพื่อให้ตอบสนองการใช้งาน จึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ จะต้องมีการพัฒนาที่ควบคู่กัน จึงเป็นเหตุจูงใจต่อผู้ประกอบการและ
นักลงทุนต่ออุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยขึ้นทั้งผลิตเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออก
อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ถู ก จั ด ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น (Supporting Industry) ซึ่ ง เป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ต่ อ การยกระดั บ การแข่ งขั น ของอุ ต สาหกรรมในทิ ศ ทางใหม่ และยั งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นับเป็นอุตสาหกรรมนาและอุตสาหกรรมหลักใน
ขณะนี้ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เนื่องจากแม่พิมพ์เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างเหมือน ๆ กันได้ครั้งละมาก ๆ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว จึง
กล่าวได้ว่า “คุณ ภาพความเที่ยงตรงของแม่พิมพ์เป็นตัวกาหนดคุณภาพของสินค้าทุกชนิด ” ซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการผลิ ตทั้งเพื่ อใช้ในประเทศและเพื่ อส่ งออกสิ น ค้าของประเทศตามนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย านยนต์ โดยเฉพาะกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และจากการคาดการณ์ความต้องการด้านการผลิตยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่
2.5 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2558 และ 3 ล้านคัน ในปี 2560 จะทาให้มีความต้องการกาลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์
เฉพาะในประเทศไทยอยู่ที่ ประมาณ 150,000 คน จากปัจจุบันมีกาลังคนอยู่ประมาณ 700,000 คน (อ้างอิงข้อมูล
จากสถาบันยานยนต์ ปี 2554) และในปี พ.ศ. 2558 ที่เปิดเสรีการย้ายแรงงานจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยการ
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เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกาลังคนในวิชาชีพต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการ
กาลังคนทั้งในประเทศ และต่างประเทศอาจมีการย้ายกาลังคนเข้ามา ในประเทศ หรือคนในประเทศอาจออกไป
แสวงหาโอกาสในต่ างประเทศในกลุ่ ม อาเซี ยน ซึ่ งอาจมี การเรีย กร้อ งในด้ านของคุ ณ วุ ฒิ และหนั งสื อรับ รอง
ความสามารถ ที่เป็นระบบที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้สาหรับผู้ประกอบการ แต่ระบบการวัดประเมินความสามารถ
ของกาลังคนที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอาจทาให้ผู้ประกอบอาชีพของไทยและแรงงานไทยที่ไม่มีคุณวุฒิเสียโอกาส
ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสของกาลังคนและแรงงานไทยจึงควรมีการจัดทาระบบมาตรฐานอาชีพฐานสมรรถนะ หรือระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการเป็นเกณฑ์สาหรับวัดประเมินเพื่อให้การรับรอง และเทียบเคียงกับ
ระบบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมกับเชื่องโยงไปสู่ระบบคุณวุฒินานาชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทาออกมาในรูปฐานข้อมูล จะถูกนาไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลังคนในระบบการศึกษา เพราะระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นระบบที่เกิดการเชื่อมโยงความ
ต้องการของภาคเอกชนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อทาให้ระบบเกิดการ
ยอมรับและเนื่องด้วยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นกาลังคนในอุตสาหกรรมสนับสนุน
ตามแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2574 และมีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถตามฐานสมรรถนะ ย่อมส่งผลต่อการผลิตกาลังคน
ที่มีคุณ ภาพ มีค วามสามารถตามที่ กลุ่ มอุตสาหกรรมแม่พิ มพ์ ต้องการ บุ คลากรผู้ ส นใจในสาขาอาชี พแม่ พิม พ์
สามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองได้ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับ
ความต้องการ สถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด
จากการสารวจสภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พบว่า ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ คือ ขาดแคลน
บุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาที่จบใหม่มี
คุณสมบัติไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน เนื่องจากระบบการเรียนการสอน รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรไม่เป็นเอกภาพสอดรับกับความต้องการด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหา
ที่รุนแรง เพราะในขณะที่การเรียนสาขาแม่พิมพ์ ก็มีผู้สนใจเรียนน้อยลง เนื่องจากเป็นวิชาที่เรียนยากและเป็นงาน
ที่ต้องใช้ความอดทนสูงและฝึกฝนประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกั บไม่มีความเข้าใจในความสาคัญของวิชาชีพนี้
ซึ่งปั ญหาดังกล่ าวเป็น อุป สรรคสาคัญต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ในปีหนึ่ง ๆ มีผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
แม่พิมพ์ไม่เกิน 200 คน และมีบุคลากรที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ร้อยละ 50 คือ ประมาณ 100 คน และ
นักศึกษาที่จบใหม่เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการก็ต้องใช้เวลาในการฝึก เป็นการพัฒ นาสมรรถนะด้านความรู้และ
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านผลิ ต อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ให้ เกิ ด ความช านาญและสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งการขาดแคลนนี้ยิ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี ซึ่งอาจจะทาให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนา
ประเทศได้
ด้วยเหตุดังกล่าวการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
จึงต้องถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการสนับสนุนและดาเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน นอกจากนี้บุคลากรใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยังตระหนักดีว่าปัจจุบันภาคอุ ตสาหกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์
อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น “แม่พิมพ์” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการผลิตของ
อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ให้มีขนาด รูปร่าง คุณภาพความเที่ยงตรง และสามารถผลิตได้ครั้งละเป็นจานวน
มาก ๆ อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีสถานภาพเสมือนอุตสาหกรรมกลางน้าในการผลิตสินค้าทั่วไป ที่จะ
สนั บสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ดังนั้นช่างแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพจึงต้องยึดหลักการ
สาคัญคือ 1) แม่พิมพ์คุณภาพดี ผลผลิตที่ดีย่อมเกิด ขึ้นดังนี้ 2) แม่พิมพ์ผลิตชิ้นงานออกมาได้เร็ว ผลตอบแทนจาก
การลงทุนจะกลับคืนมาโดยเร็ว และ 3) แม่พิมพ์มีราคาที่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้ได้เปรียบทางธุรกิจ แต่สิ่งสาคัญ
ไปกว่านั้ น เรื่องความรับ ผิดชอบต้องมาเป็ นอันดับ 1 สืบเนื่องจากความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกทั้งแม่พิมพ์ยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งที่ จะช่วยสนับสนุนการ
ผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมเกื อ บทุ ก ประเภท ดั งนั้ น บุ ค ลากรในสายการผลิ ต อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ จ าเป็ น ต้ อ งมี
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบมากที่สุด นอกเหนือจากการมีความรู้ดี มีทักษะความชานาญโดยสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและ
ความเที่ยงตรงสูง และสามารถแข่งขันได้
สาหรับความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ของแต่ละชนิด/ประเภทแม่พิมพ์ มีความสาคัญสูง
มาก การพัฒ นาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับคุณ วุฒิ วิช าชีพ ที่เป็นไปอย่างมีระบบมาตรฐาน จึงมี
ความสาคัญที่สอดคล้องกัน สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ให้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการมาแล้วในระยะแรกจานวน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาแม่พิมพ์โลหะ และ
สาขาแม่พิมพ์พลาสติก จานวนรวม 10 อาชีพ
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ซึ่งเป็นสื่อกลางของผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศ หลังจากที่ได้รับเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ในระยะแรกแล้ว คณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและเกิดประสบการณ์ใน
กระบวนการต่างๆ ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ที่
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทยนอกจากแม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์
พลาสติกในสาขาอาชีพที่ได้ดาเนินการจัดทาแล้วนั้น ยังมีชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ที่มีความสาคัญต่อการผลิตด้วย
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เช่นกัน แม่พิมพ์ยางเป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการผลิตในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จึงมีมติอย่างเป็นเอก
ฉันท์ให้สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นผู้ดาเนินการยื่นเสนอขอไปยังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
และได้ดาเนินการในระยะที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในครั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เสนอเพื่อทาการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ
ให้ ส อดคล้ อ งครอบคลุ ม สาขาและอาชี พ ต่ า งๆ ตามลั ก ษณะเงื่อ นไขและขอบเขตการด าเนิ น งาน (Terms of
Reference : TOR ) โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก
เดิม 7 เป็น 8 ระดับ ตามคาบรรยายทุกขอบเขตสมรรถนะ (domain) ที่ได้กาหนดไว้ โดยเสนอขอทาการทบทวน
มาตรฐานอาชีพใน 3 สาขา รวม 20 อาชีพ คือสาขาแม่พิมพ์โลหะ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก และสาขาแม่พิมพ์ยาง

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
N/A

6. ทบทวนครั้งที่ 1
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
การทบทวนมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ จากกรอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ 7 ระดั บ เป็ น 8 ระดั บ
มีรายละเอียด ดังนี้
- ทบทวนรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of
Competence) และเกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Criteria) ตลอดจนรายละเอี ย ด ที่ ป รากฏใน
Template มาตรฐานอาชีพและหน่วยสมรรถนะ ทั้ง 18 ข้อ เพื่อให้ มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับกรอบคุณ วุฒิ
วิชาชีพ (8 ระดับ)
- ปรับแก้รายละเอียดในเครื่องมือประเมินให้สอดคล้องกับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการปรับปรุง

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

13 | P a g e

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์

ชั้น 2 ชั้น 3

อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ชั้น 3 ชั้น 4

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก

ชั้น 2 ชั้น 3

อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชั้น 3 ชั้น 4

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ชั้น 3 ชั้น 4

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง

ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
N/A
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9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of all Units of Competence Within This
Occupational Standard)
101C03 วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
101CM02 คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
101CM04 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
102C01 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102C02 ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
102C03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
102C04 ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
102C05 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
102C06 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
102C07 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
102C08 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
102C09 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
102C10 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
102C11 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
102C12 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
102C13 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder
102C14 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
102C15 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน-ของเครื่อง Wire EDM
102C16 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
102C17 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
103CM01 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ
101M01 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
101M02 เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
101M03 ออกแบบแม่พิมพ์ Single
101M04 กาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้สาหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
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101M05
101M06
101M07
101M08
101M09
101M10
101M11
101M12
102M01
102M02
102M03
102M04
102M05
103M01
103M02
103M03
103M04
103M05
103M06
103M07
103M08
103M09
103M10
103M11
104M01
104M02
104M03
104M04

จาแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน (Work piece Material)
กาหนด Process design และ Die layout
ออกแบบแม่พิมพ์Single (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
ออกแบบแม่พิมพ์ Compound/Progressive
ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อน
ออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือกล
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
วางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน
ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)
วิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
วางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
จาแนกวัสดุและการชุบแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยหินขัด
ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษทราย
ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัด
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201M01
201M02
202M01
202M02
101MD01
101MD02
101MD03
101MD04
101MD05
101MD06
101MD07
101MD08
101MD09
101MD10
103MD01
103MD02
103MD03
103MD04
103MD05
103MD06
103MD07
201MD01
201MD02
202MD01
202MD02
101P01
101P02
101P03

บารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มมโลหะตามแผนการบารุงรักษา
วางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
กาหนดขนาดของเครื่องฉีดโลหะ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
นาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดโลหะตามความต้องการของลูกค้า
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด
ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout)
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบารุงรักษา
วางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
กาหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก
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101P04
101P05
101P06
101P07
101P08
101P09
102P01
102P02
102P03
102P04
102P05
103P01
103P02
103P03
103P04
103P05
103P06
103P07
103P08
104P01
104P02
104P03
104P04
201P01
201P02
202P01
202P02
101PB01

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut
นาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือกล
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด
ทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Tryout)
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทราย
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือช่วยขัด (Power Tool)
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร
วางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบารุงรักษา
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อ่านแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
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101PB02
101PB03
101PB04
101PB05
101PB06
101PB07
101PB08
101PC01
101PC02
101PC03
101PC04
101PC05
101PC06
101PC07
101PC08
101PT01
101PT02
101PT03
101PT04
101PT05
101PT06
101PT07
101PT08
101RI01
101RI02
101RI03
101RI04
101RI05

เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานเป่าพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
อ่านแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
อ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียงระบบสุญญากาศ
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานเทอร์โมฟอร์มมิ่งตามความต้องการของลูกค้า
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน
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101RI06
101RI07
101RI08
101RI09
101RC01
101RC02
101RC03
101RC04
101RC05
101RC06
101RC07
101RC08
103RM01
103RM02
103RM03
103RM04
103RM05
103RM06
201RM01
201RM02
202RM01
202RM02

นาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดยางตามความต้องการของลูกค้า
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดยาง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัดยางตามความต้องการของลูกค้า
วางแผนและควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
เตรียมความพร้อมเพื่อปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
ประกอบแม่พิมพ์ยาง
ประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องขึ้นรูปและการทดลองแม่พิมพ์
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
บารุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบารุงรักษา
วางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยางเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซ่อมแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ซ่อมระบบกลไกของแม่พิมพ์ยางที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร

รวมหน่วยสมรรถนะทั้งสิ้น 160 หน่วยสมรรถนะ
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10 คุณวุฒิวิชาชีพ
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2 จะ
สามารถปฏิบัติงาน เขียนแบบ และอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และสื่อสารด้วยศัพท์เฉพาะ
ทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น และบุคคลจะต้องมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101M01
101M02
101CM01
101CM02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ใช้ศัพท์เฉพาะทางfด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะพื้นฐาน กาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้และรู้จักประเภทของวัสดุ
จาแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 4 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย
สมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊ มโลหะ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
เกี่ ย วข้อ ง หรื อมี วุฒิ ก ารศึก ษาไม่ ต่ ากว่าประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรือ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1
ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ระดับ 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101M03
101M04
101M05

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์ Single
กาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้สาหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
จาแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน (Work piece Material)
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 จะ
สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถกาหนด process design และ
Die layout ตามความต้องการของลูกค้า และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 3 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรื อ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ มี วุ ฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
อย่ างน้ อ ย 2 ปี หรือ ได้ รับ ใบประกาศนี ย บั ตรคุณ วุฒิ วิช าชีพ และใบรับ รองคุณ วุฒิ วิช าชี พ อาชี พ ช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ซับซ้อนมากขึ้น
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย ได้แก่ 101M06 และ 101C03
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 2 หน่วย ได้แก่ 101M07 หรือ 101M08
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101M06
101M07
หรือ
101M08
101C03

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
กาหนด Process design และ Die layout
ออกแบบแม่พิมพ์Single (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
หรือ
ออกแบบแม่พิมพ์ Compound/Progressive
วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5 จะ
สามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒ นากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1
หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีและมีป ระสบการณ์ การทางานประกอบอาชีพ ที่
เกี่ย วข้ องอย่ างน้ อย 2 ปี หรือ ได้ รั บ ใบประกาศนี ยบั ต รคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ และใบรับ รองคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ อาชีพ ช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา ควบคุม วางแผนการออกแบบแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย ได้แก่ 101M11 101M12 และ 101CM04
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 2 หน่วย ได้แก่ 101M09 หรือ 101M10

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101M09
หรือ
101M10
101M11
101M12
101CM04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อน
ออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน โดยสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัด
ละเอียด และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
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1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ทั้ง 6 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับ การช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการ
ทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่าง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่องมือ
กลพื้นฐาน
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย ได้แก่ 102M01 102C01 102C02 102C03 และ 102C04
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C05 หรือ 102C06 หรือ 102C07

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102M01
102C01
102C02
102C03
102C04
102C05
หรือ
102C06
หรือ
102C07

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
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10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่า งผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกล CNC และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 3 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 2 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางาน
จากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่าง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์ การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่องมือ
กล CNC
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102M02
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 6 หน่วย ได้แก่ 102C08 หรือ 102C09 หรือ 102C10 หรือ
102C11 หรือ 102C12 หรือ 102C13
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102M02
102C08
หรือ
102C09
หรือ
102C10
หรือ
102C11
หรือ
102C12
หรือ
102C13

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องจักรกล
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder

10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 4 จะ
สามารถใช้คอมพิว เตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) ส าหรับ เควบคุมการท างานเครื่องมือกล CNC และตรวจสอบ
คุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

28 | P a g e

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 4 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 2 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การช่างผลิ ตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการ
ทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับใบประกาศนีย บัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โลหะ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่องมือ
กล CNC และจัดทาโปรแกรมคาสั่งได้
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102M03
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C14 หรือ 102C15 หรือ 102C16

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102M03
102C14
หรือ
102C15
หรือ
102C16

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ตรวจสอบคุณภาพในขัน้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับเควบคุมการทางานของครื่องกัด CNC
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับเควบคุมการทางานของเครื่อง Wire EDM
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับเควบคุมการทางานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5 จะ
สามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การช่างผลิ ตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการ
ทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทางานประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ช่าง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102M04
102M05
102C17

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
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10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
จะสามารถปฏิบัติงานปรับแต่ง ประกอบชุดแม่พิมพ์ และตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ขณะเคลื่อนที่แบบตัว
เปล่า และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ ระดั บ 3 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี
ใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หมายเหตุ : N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103M01
103M02
103M03
103M04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
จะสามารถปฏิบัติงานประกอบแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรสและทดลองแม่พิมพ์ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ ระดั บ 4 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมี
ใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
หรือมี วุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์ การท างานประกอบอาชีพ ที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างปรับ
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ซับซ้อน และ
ทดลองบนเครื่องเพรสได้
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103M05
103M06

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน
ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
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103M07
103M08

ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)

10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5
จะสามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒ นากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ วิเคราะห์ กาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ ระดั บ 5 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี
ใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และ
มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการปรับประกอบ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หมายเหตุ :

N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

33 | P a g e

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103M09
103M10
103M11
103CM01

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
วางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 2 จะสามารถ
ปฏิบัติงานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยหินขัด และกระดาษทราย และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 2 ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิ วิชาชีพอาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการตกแต่งผิวแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ตบแต่งผิวแม่พิมพ์
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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รหัส
104M01
104M02
104M03

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
จาแนกวัสดุและการชุบแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยหินขัด
ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษทราย

10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 3 จะสามารถ
ปฏิบัติงานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 3 ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิ วิชาชีพอาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ วุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือ ได้รับ
ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ตบแต่งผิวแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือช่วยขัด
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
104M04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัด

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

35 | P a g e

10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ
3 จะสามารถปฏิบัติงานซ่อมและบารุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผนงานให้แม่พิมพ์มีสภาพพร้อมใช้งาน และบุคคลจะต้อง
มีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ
3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ใน 2 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ ระดั บ 3ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยมีใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุก
สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
201M01
202M01

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
บารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะตามแผนการบารุงรักษา
ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.15 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ
4 จะสามารถปฏิ บั ติ งานวางแผนการบ ารุงรักษาแม่พิ มพ์ สามารถวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดการซ่อ ม
แม่พิมพ์ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ
4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ ระดั บ 4 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยมีใบรับ รองการทางานจากสถานประกอบการ หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพอาชีพช่าง
ซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่วางแผนการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
201M02
202M02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.16 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบและอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ทั้งยังสามารถสื่อสารด้วยศัพท์
เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ
2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 4 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101MD01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD02 เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
101CM02 คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.17 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะโดยมีความรู้ ความสามารถในการพิจารณา กาหนดตัวแปรต่างๆ
จากข้อกาหนดของลูกค้า สามารถกาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ รู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน ทั้งยังสามารถ
เลือกใช้วัสดุเพื่อทาการผลิตได้ตามข้อกาหนด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ
3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 3 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์ การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนแบบและออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
หมายเหตุ :

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101MD03
101MD04
101MD05

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
กาหนดขนาดของเครื่องฉีดโลหะ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

10.18 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4 จะ
สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า และตามเงื่อนไขการ
ออกแบบ ทั้งยังมีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจาลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE) รวมถึงสามารถ
นาผลการวิเคราะห์มาใช้กาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์และถึงการแก้ไขปัญหาตลอดจนมีทักษะด้านการ
วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ
4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 3 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิ มพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีห น้าที่ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ซับซ้อน
รวมถึงการวิเคราะห์แบบชิ้นงาน
หมายเหตุ :
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101MD06 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
101MD07 นาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD08 วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดโลหะตามความต้องการของลูกค้า

10.19 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 5 จะ
สามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ
5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 3 หน่วย
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิ มพ์ฉีดโลหะ ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนี ยบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณ วุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา ควบคุม วางแผนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
โลหะ
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101MD09 วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD10 พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
101CM04 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

10.20 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3
จะสามารถปฏิ บั ติงานปรับ แต่ง ประกอบชุดแม่พิ มพ์ โดยสามารถเลื อกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับ
กระบวนการปรับแต่งลักษณะของชิ้นส่วนและปัญหา และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดั บ 3 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 3 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 2 หน่วย
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ฉี ด โลหะ ระดั บ 3 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี
ใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรื อมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา
ช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
หมายเหตุ : N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
103MD01 ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
103MD02 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

10.21 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
จะสามารถปฏิบัติงานปรับประกอบ ทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ กระบวนการประกอบ การทดสอบได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน และลักษณะของแม่พิมพ์ สามารถควบคุมการ
ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโลหะ รวมถึงตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ ทั้งยังสามารถตรวจสอบการทางานได้ทั้ง
แบบวิ่งตัว เปล่า (Dry Run) และทดลองแม่พิมพ์ (Tryout) โดยสามารถวิเคราะห์ ปัญ หาจากความผิ ดปกติของ
แม่พิมพ์ ตลอดจนกาหนดแนวทางแก้ไขได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
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4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดั บ 4 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 4 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 3 หน่วย
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ฉี ด โลหะ ระดั บ 4 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
มีใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือมี วุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์ การท างานประกอบอาชีพ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับ
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ซับซ้อน และ
ทดลองแม่พิมพ์
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
103MD03 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
103MD04 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลอง
103MD05 ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout)

10.22 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 5
จะสามารถปฏิบัติงานวางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
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รายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการมาทั้งหมด ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ได้ และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีมิ
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดั บ 5 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 5 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 3 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์
ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรอง
การทางานจากสถานประกอบการ หรือ มี วุฒิ การศึก ษาไม่ ต่ากว่าประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้นสู ง (ปวส.)และมี
ประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และ
ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ ที่ ท างานในกลุ่ ม อุต สาหกรรมผลิ ตแม่ พิ ม พ์ ซึ่งท าหน้ าที่ พั ฒ นา วางแผน ควบคุม การปรับ ประกอบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ และถ่ายทอดองค์ความรู้
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
103MD06 วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
103MD07 พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
103CM01 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

45 | P a g e

10.23 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ
3 จะสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ และซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อโลหะ ระบบปลดชิ้นงาน
ระบบนาเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการ
ปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะรวมถึงการบันทึกรายการซ่อม และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดั บ 3 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 3 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 1 หน่วย และหน่วยสมรรถนะก่อนหน้าที่จาเป็นจานวน 2 หน่วย
2. ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ฉี ด โลหะ ระดั บ 3 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย
มีใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุก
สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
201MD01 บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบารุงรักษา
202MD01 ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.24 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ
4 จะสามารถปฏิบัติงานวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ ฉีดโลหะ สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
ประเมินรายละเอียดเพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ กาหนดขั้นตอนการบารุงรักษา การตรวจสอบ
รวบรวมข้อมูลในการบารุงรักษา กาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ได้ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระดั บ 4 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 4 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 1 หน่วย
2.ผู้ ที่ เข้ า สู่ ก ารทดสอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ฉี ด โลหะ ระดั บ 4 ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยมีใบรับ รองการทางานจากสถานประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างซ่อม
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่วางแผนการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
201MD02 วางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
202MD02 วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

47 | P a g e

10.25 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2 จะ
สามารถปฏิบัติงาน เขียนแบบ และอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และสื่อสารด้วยศัพท์
เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101P01
101P02
101CM01
101CM02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.26 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3 จะ
สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เลือกใช้วัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกาหนดขนาดของเครื่องฉีด
พลาสติก และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประส บการณ์การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101P03
101P04
101P05

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
กาหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.27 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4 จะ
สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชิ้นงานที่มี Under cut วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการ
ของลูกค้า และนาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุ ฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และวิเคราะห์ด้วย CAE
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101P06
101P07
101C03

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut
นาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
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10.28 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5 จะ
สามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101P08
101P09
101CM04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
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10.29 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน โดยสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัด
ละเอียด และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 6 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิ วิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนพิมพ์พลาสติก ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือกล
พื้นฐาน
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย ได้แก่ 102P01 102C01 102C02 102C03 และ102C04
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C05 หรือ 102C06 หรือ 102C07

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102P01
102C01

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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รหัส
102C02
102C03
102C04
102C05
หรือ
102C06
หรือ
102C07

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย

10.30 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 ต้องผ่าน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ชั้ น 3 ทั้ ง 2 หน่ ว ย โดยผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะบั งคั บ 1 หน่ ว ย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การ
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ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่อง CNC
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102P02
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 6 หน่วย ได้แก่ 102C08 หรือ 102C09 หรือ 102C10 หรือ

102C11 หรือ 102C12 หรือ 102C13
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102P02
102C08
หรือ
102C09
หรือ
102C10
หรือ
102C11
หรือ
102C12
หรือ
102C13

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องจักรกล
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder

10.31 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4 จะ
สามารถปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) และตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน
และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
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2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุก สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่อง CNC
และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102P03
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C14 หรือ 102C15 หรือ 102C16

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102P03
102C14
หรือ
102C15
หรือ
102C16

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ตรวจสอบคุณภาพในขัน้ ตอนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน-ของเครื่อง Wire EDM
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องมือกล CNC
ชนิดอื่น
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10.32 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกชั้น 5 จะ
สามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก และถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 5 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
102P04
102P05
102C17

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
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10.33 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
จะสามารถปฏิบัติงานปรับแต่ง และประกอบชุดแม่พิมพ์ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับ ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่า ง
ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายเหตุ : N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103P01
103P02
103P03

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
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10.34 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
จะสามารถปฏิบัติงานประกอบแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดและทดลองแม่พิมพ์ และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่าง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ซับซ้อน
และทดลองฉีด
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103P04
103P05
103P06

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด
ทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Tryout)
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10.35 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5
จะสามารถปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์
การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการปรับประกอบ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103P07
103P08
103CM01

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ
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10.36 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของผลการเรี ยนรู้ที่ พึ งประสงค์ ในอาชี พ ช่ างขัด เงาแม่ พิ ม พ์ ชั้ น 2 จะสามารถ
ปฏิบัติงานขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัดและกระดาษทราย และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ทเี่ ข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ในการทางาน
หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการขัดเงาแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ
หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ขัดเงาแม่พิมพ์
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
104P01
104P02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทราย

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.37 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของผลการเรี ยนรู้ที่ พึ งประสงค์ ในอาชี พ ช่ างขัด เงาแม่ พิ ม พ์ ชั้ น 3 จะสามารถ
ปฏิบัติงานขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือช่วยขัดและครีมเพชร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการทางาน
หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการขัดเงาแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถานประกอบการ
หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างขัด
เงาแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ขัดเงาแม่พิมพ์ ด้วยเครื่องช่วยขัด
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
104P03
104P04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือช่วย (Power Tool)
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.38 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น
3 จะสามารถบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้101
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น
3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการซ่อมบารุงแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
201P02
202P01

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบารุงรักษา
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.39 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น
4 จะสามารถปฏิบัติงานวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น
4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการซ่อมบารุงแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบารุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่วางแผนการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
201P01
202P02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.40 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบและอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ทั้งยังสามารถสื่อสารด้วย
ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน
และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุ ณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 4 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101PB01 อ่านแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
101PB02 เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
101CM02 คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10.41 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกโดยมีความรู้ ความสามารถในการพิจารณากาหนดตัวแปรต่างๆ
จากข้อกาหนดของลูกค้า สามารถกาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ รู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน ทั้งยังสามารถ
เลือกใช้วัสดุเพื่อทาการผลิตได้ตามข้อกาหนด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
5. ทักษะการสื่อสาร
6. การทางานเป็นทีม
7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
8. การเรียนรู้
9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรื อ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 2
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PB03
101PB04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
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10.42 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 4 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อนได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า และตามเงื่อนไขการ
ออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มี
ความซับซ้อน สามารถวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนดจากลูกค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ ทั้งยังสามารถสรุปผล
สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ นาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกชั้น 3
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
และวิเคราะห์งานด้วย CAE
หมายเหตุ :

N/A
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PB05
101PB06

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานเป่าพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า

10.43 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 5 จะ
สามารถปฏิบัติงานวางแผน ควบคุม พัฒ นากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนีย บัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 4
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ พัฒนา วางแผน ควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
หมายเหตุ :
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PB07
101PB08
101CM04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

10.44 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบและอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก ทั้งยังสามารถสื่อสารด้วย
ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน
และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 2 ต้ องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น
2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 4 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101PC01 อ่านแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
101PC02 เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดพลาสติก
101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
101CM02 คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

10.45 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกโดยมีความรู้ ความสามารถในการพิจารณากาหนดตัวแปรต่างๆ
จากข้อกาหนดของลูกค้า สามารถกาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ รู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงานทั้งยังสามารถ
เลือกใช้วัสดุเพื่อทาการผลิตได้ตามข้อกาหนด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประส บการณ์การ
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ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 2
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น
3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PC03
101PC04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก

10.46 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 4 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิ มพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อนได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า ตามเงื่อนไขการ
ออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มี
ความซับซ้อน สามารถวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยศึกษารายละเอียดทาความเข้าใจ
ข้อกาหนดจากลูกค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยังสามารถสรุปผล
สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ นาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 3
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น
4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติ กที่มีความซับซ้อน
และวิเคราะห์แบบชิ้นงาน
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PC05
101PC06

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
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10.47 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 5 จะ
สามารถปฏิบัติงานวางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น 4
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น
5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งพัฒนา วางแผน ควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PB07
101PB08
101CM04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
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10.48 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 2
จะสามารถปฏิบัติงานเขียนแบบและอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ทั้งยังสามารถสื่อสาร
ด้วยศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะด้านการคานวณ
พื้นฐาน และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรื อ ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 4 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PT01
101PT02
101CM01
101CM02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
อ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
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10.49 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 3
จะสามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียงระบบสุญญากาศโดยมีความรู้ ความสามารถ
ในการพิจารณา กาหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า สามารถกาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ ทั้งยังรู้จัก
ประเภทของวัสดุชิ้นงาน เลือกใช้วัสดุเพื่อทาการผลิตได้ตามข้อกาหนด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่าง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 2
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียง
ระบบสุญญากาศ
หมายเหตุ :

N/A
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PT03
101PT04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียงระบบสุญญากาศ
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

10.50 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 4
จะสามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ที่มีความซับซ้อน ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า ตามเงื่อนไข
การออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โม
ฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน สามารถวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยศึกษารายละเอียดและทา
ความเข้าใจข้อกาหนดจากลูกค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยัง
สามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ นาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 3
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ ที่ทางานในกลุ่ ม อุตสาหกรรมผลิ ตแม่พิ มพ์ ซึ่งท าหน้ าที่ ออกแบบแม่ พิมพ์ เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มี ความ
ซับซ้อนและวิเคราะห์แบบชิ้นงาน
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PT05
101PT06

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานเทอร์โมฟอร์มมิ่งตามความต้องการของลูกค้า

10.51 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 5
จะสามารถปฏิบั ติงานวางแผน ควบคุม พัฒ นากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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สถานประกอบการ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนีย บัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น 4
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
หมายเหตุ :

N/A

หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101PT07
101PT08
101CM04

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

10.52 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบและอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งยังสามารถสื่อสารด้วยศัพท์
เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
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5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางาน
จากสถานประกอบการ หรื อ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 2
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 4 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RI01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI02 เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง
101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางfด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
101CM02 คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

10.53 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางโดยมีความรู้ ความสามารถในการพิจารณากาหนดตัวแปรต่างๆ จาก
ข้อกาหนดของลูกค้า ทั้งยังสามารถกาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ รวมรู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน และสามารถ
เลือกใช้วัสดุเพื่อทาการผลิตได้ตามข้อกาหนด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 3
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 2 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิม พ์ฉีดยาง ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ
ช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RI03 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI04 เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง

10.54 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 4 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อนได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า ตามเงื่อนไขการออกแบบ
ทั้งยังมีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจาลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE) โดยสามารถนาผลการ
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วิเคราะห์มาใช้กาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีทักษะด้านการวิเคราะห์
แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 4
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 3 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิม พ์ฉีดยาง ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับ ใบประกาศนี ยบั ตรคุณ วุฒิ วิช าชีพ และใบรับรองคุณ วุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน และ
วิเคราะห์งานด้วย CAE
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RI05 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน
101RI06 นาผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI07 วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดยางตามความต้องการของลูกค้า
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10.55 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 5 จะ
สามารถปฏิบั ติงานวางแผน ควบคุม พัฒ นากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนีย บัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 4
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ระดับ 5
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
ยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RI08 วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI09 พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
101CM04 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
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10.56 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 2 จะ
สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบและอ่านแบบ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง ทั้งยังสามารถสื่อสารด้วยศัพท์
เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัด ยาง ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 2
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 4 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์อัดยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RC01 อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC02 เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดยาง
101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางfด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
101CM02 คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
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10.57 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์อัดยางโดยมีความรู้ ความสามารถในการพิจารณากาหนดตัวแปรต่างๆ จาก
ข้อกาหนดของลูกค้า ทั้งยังสามารถกาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ รวมถึงรู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน และ
สามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อทาการผลิตได้ตามข้อกาหนด และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิ วิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยางระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์การทางานประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ
ช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 2
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 3
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RC03 ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC04 เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง
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10.58 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 4 จะ
สามารถปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อนได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า ตามเงื่อนไขการออกแบบ
โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน
สามารถวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจาก
ลูกค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการ
ออกแบบแม่พิมพ์ นาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิ วิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ อัดยางระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรื อมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญ ญาตรี ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และมี ประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางระดับ 3
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 4
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน และ
วิเคราะห์แบบชิ้นงาน
หมายเหตุ :
N/A
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
101RC05
101RC06

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัดยางตามความต้องการของลูกค้า

10.59 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 5 จะ
สามารถปฏิบั ติงานวางแผน ควบคุม พัฒ นากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิ วิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ อัดยางระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจากสถาน
ประกอบการ หรือ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทางานประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนี ยบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่าง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางระดับ 4
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ระดับ 5
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ
จานวน 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่พัฒนา วางแผน ควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัด
ยาง
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หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
101RC07 วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC08 พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
101CM04 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

10.60 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิ บั ติ งานปรั บ แต่ ง ประกอบชุด แม่ พิ ม พ์ โดยเลื อ กใช้ เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ กระบวนการปรับ แต่ ง ได้
เหมาะสมกับปัญหา ลักษณะของชิ้นส่วน และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ไม่น้อ ยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ
3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
หมายเหตุ : N/A
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หน่วยสมรรถนะ
รหัส
103RM01
103RM02

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
ปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง

10.61 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4 จะ
สามารถปฏิบัติงานปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อนโดยเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการปรับแต่ง ได้
อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหา รวมถึงควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ยางโดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของ
เครื่องอัด และฉีดยาง รวมถึงวัส ดุ ชิ้น งาน อุปกรณ์ การขนย้า ยแม่พิมพ์ การติดตั้ง ถอดแม่ พิมพ์ การปรับตั้ ง
แม่พิมพ์ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมการทดลองแม่พิมพ์ (Tryout) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจากความผิดปกติของแม่พิมพ์
ตลอดจนสามารถกาหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรื อ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทุ ก สาขาช่ า ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีประสบการณ์ การ
ทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

87 | P a g e

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิ ชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ
4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ปรับประกอบแม่พิ มพ์ยางที่ซับซ้อนและควบคุม
การติดตั้งแม่พิมพ์ รวมถึงการทดลองแม่พิมพ์
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
103RM03 ประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน
103RM04 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องขึ้นรูปและการทดลองแม่พิมพ์

10.62 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 5 จะ
สามารถปฏิบัติงานวางแผน ควบคุม พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียด
ระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการมาทั้งหมด ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ได้ และบุคคล
จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทางานจาก
สถานประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และมีประสบการณ์
การทางานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ระดับ
5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่ วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ตามที่กาหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ
บังคับจานวน 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ ที่ ท างานในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ตแม่ พิ ม พ์ ซึ่งท าหน้ าที่ พั ฒ นา วางแผน ควบคุม การปรับ ประกอบ
แม่พิมพ์ยาง และถ่ายทอดองค์ความรู้
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
103RM05 วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
103RM06 พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
103CM01 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

10.63 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3 จะ
สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ และซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อยาง ระบบปลดชิ้นงาน ระบบ
นาเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงาน
ซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง รวมถึงการบันทึกรายการซ่อม และบุคคลจะต้องมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
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2.
3.
4.
5.
6.

การทางานเป็นทีม
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการทางาน
หรื อ ประกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบ ารุ งแม่ พิ ม พ์ ไม่ น้ อ ยกว่า 1 ปี โดยมี ใบรั บ รองการท างานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
2. ผู้ ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณ วุฒิ วิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
ระดั บ 3 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 3 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 2 หน่วย และหน่วยสมรรถนะก่อนหน้าที่จาเป็นจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่ซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
201RM01 บารุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบารุงรักษา
202RM01 ซ่อมแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

10.64 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4 จะ
สามารถปฏิ บั ติงานวางแผนบ ารุงรั กษาแม่พิ ม พ์ยาง โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูล เพื่ อวางแผนการบ ารุงรักษา
ประเมินรายละเอียดเพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง กาหนดขั้นตอนการบารุงรักษา และการตรวจสอบ
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รวบรวมข้อมูล ในการบ ารุงรั กษา และกาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงรักษาแม่พิ ม พ์ได้และบุ คคลจะต้องมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. การเรียนรู้
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงแม่พิมพ์ยาง ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการทางาน
หรื อ ประกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบ ารุ งแม่ พิ ม พ์ ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี โดยมี ใบรั บ รองการท างานจากสถาน
ประกอบการ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การทางานประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ
ช่างซ่อมบารุงแม่พิมพ์ยาง ระดับ 3
2. ผู้ ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณ วุฒิ วิ ชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
ระดั บ 4 ต้ องผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหน่ ว ยสมรรถนะอาชี พ ระดั บ 4 ตามที่ กาหนด โดยต้ อ งผ่ านหน่ ว ย
สมรรถนะบังคับจานวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทาหน้าที่วางแผนการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
หมายเหตุ :
N/A
หน่วยสมรรถนะ
รหัส
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
201RM02 วางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยางเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
202RM02 ซ่อมและบารุงรักษาระบบกลไกของแม่พิมพ์ยางที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

91 | P a g e

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่
ทบทวนครั้งที่ 1 ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี

ความมุ่งหมายหลัก
Key Purpose
คาอธิบาย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
การพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

รหัส
10

บทบาทหลัก
Key Role
คาอธิบาย
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ได้
อย่างถูกต้อง

รหัส
101
102
103
104

20

บารุงรักษาและซ่อมแม่พิมพ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

201
202

30

บริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรม
แม่พิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ

301

302

303

304

หน้าที่หลัก
Ker Function
คาอธิบาย
ออกแบบแม่พิมพ์ตามความ
ต้องการของลูกค้า
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์
แม่พิมพ์ตามแบบที่กาหนด
ปรับแต่งและประกอบ
แม่พิมพ์ตามแบบที่กาหนด
ตกแต่งผิวและขัดเงา
แม่พิมพ์ตามแบบที่กาหนด
บารุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผน
ซ่อมแม่พิมพ์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
บ ริ ห ารจั ด ก ารงาน ด้ าน
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริห ารจัดการงานด้านวัส ดุ
อุ ป กรณ์ และพลั ง งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บ ริ ห ารจั ด ก ารด้ าน ก าร
วางแผ น แล ะค วบ คุ ม ใน
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

93 | P a g e

ความมุ่งหมายหลัก
Key Purpose
คาอธิบาย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
การพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับ
สากล

รหัส
40

40

บทบาทหลัก
Key Role
คาอธิบาย
วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
วิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อยกระดั บ
ศั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ใ น
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

รหัส
401

402

403

หน้าที่หลัก
Ker Function
คาอธิบาย
ประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรมและ
องค์ความรู้จากต่างประเทศ
วิ จั ย คิ ด ค้ น ค ว าม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
พั ฒ น า อ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์

คาอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
ทบทวนครั้งที่ 1 ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี

หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย
101 ออกแบบ
แม่พิมพ์ตาม
ความต้องการ
ของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101M01 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

101M02

เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ

101M03 ออกแบบแม่พิมพ์ Single
กำหนดขนำดของ
101M04 เครื่องจักรที่ใช้สำหรับ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
จาแนกประเภทของวัสดุ
101M05 ชิ้นงาน (Workpiece
Material)

101M06

กาหนด Process Design
และDie Layout

101M07

ออกแบบแม่พิมพ์ Single
(โครงสร้างเหล็กหล่อ)

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101M01.1 อ่านองค์ประกอบหลักใน
แบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
101M01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
101M02.1 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101M02.2 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101M03.1 เตรียมข้อมูลในการออกแบบ
แม่พิมพ์ Single
101M03.2 ออกแบบและเขียนแบบ
แม่พิมพ์ Single
101M04.1 เตรียมข้อมูลในการกาหนด
ขนาดของเครื่องจักร
101M04.2 กาหนดขนาดของเครื่องจักร
101M05.1 ระบุมาตรฐานของวัสดุ
ชิ้นงาน
101M05.2 ระบุข้อมูลสมบัติทางกลของ
วัสดุชิ้นงานที่ส่งผลต่อการ
ออกแบบแม่พิมพ์และการ
ขึ้นรูป
101M06.1 เตรียมข้อมูลในการกาหนด
Process Design และ Die
Layout
101M06.2 กาหนด Process Design
และ Die Layout
101M07.1 เตรียมข้อมูลในการออกแบบ
แม่พิมพ์ Single (โครงสร้าง
เหล็กหล่อ)
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101M08

ออกแบบแม่พิมพ์
Compound/Progressive

101M09

ออกแบบแม่พิมพ์
Progressive ซับซ้อน

ออกแบบแม่พิมพ์ Single
101M10 แบบซับซ้อน (โครงสร้าง
เหล็กหล่อ)

101M11

วางแผน และควบคุมการ
ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101M07.2 ออกแบบและเขียนแบบ
แม่พิมพ์ Single (โครงสร้าง
เหล็กหล่อ)
101M08.1 เตรียมข้อมูลในการออกแบบ
แม่พิมพ์
Compound/Progressive
Die
101M08.2 ออกแบบและเขียนแบบ
แม่พิมพ์
Compound/Progressive
Die
101M09.1 เตรียมข้อมูลในการออกแบบ
แม่พิมพ์ Progressive
ซับซ้อน
101M09.2 ออกแบบและเขียนแบบ
แม่พิมพ์ Progressive
ซับซ้อน
101M10.1 เตรียมข้อมูลในการออกแบบ
แม่พิมพ์ Single แบบ
ซับซ้อน (โครงสร้าง
เหล็กหล่อ)
101M10.2 ออกแบบและเขียนแม่พิมพ์
Single แบบซับซ้อน
(โครงสร้างเหล็กหล่อ)
101M11.1 เตรียมองค์ประกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
101M11.2 ประเมินรายละเอียดของงาน
ที่จะกาหนดลงในแผน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

พัฒนากระบวนการ
ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
101M12
อย่างต่อเนื่องเพื่อความ
ยั่งยืน

101P01

อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

101P02

เขียนแบบชิ้นส่วนของ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

101P03

กาหนดขนาดของเครื่องฉีด
พลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
ปฏิบัติการวางแผน
101M11.3
101M11.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการควบคุม
เป้าหมาย
101M12.1 เตรียมข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง
101M12.2 วางแผนการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
แม่พิมพ์
101M12.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
แม่พิมพ์
101M12.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
101P01.1 อ่านองค์ประกอบหลักใน
แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
101P01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
101P02.1 ประสานงานกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
101P02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101P02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101P03.1 เตรียมข้อมูลในการกาหนด
ขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก
101P03.2 กาหนดขนาดเครื่องฉีด
พลาสติก
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101P04

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

101P05

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
101P06 พลาสติกชิ้นงานที่มี Under
Cut

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101P04.1 จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
101P04.2 กาหนดตัวแปรต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ใน
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
101P04.3 ออกแบบแม่พิมพ์
101P04.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบแม่พิมพ์
101P05.1 เตรียมข้อมูลในการเลือกใช้
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
101P05.2 เลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก
101P06.1 จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
101P06.2 กาหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่
จาเป็น ในการออกแบบ
ระบบปลดชิ้นงานที่เป็น
Under Cut ภายนอก
101P06.3 กาหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่
จาเป็น ในการออกแบบ
ระบบปลดชิ้นงานที่เป็น
Under Cut ภายใน
101P06.4 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกชิ้นงานที่มี Under
Cut
101P06.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของแบบ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
นาผลการวิเคราะห์ด้วย
101P07 CAE มาใช้ในการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

วางแผน และควบคุมการ
101P08 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

พัฒนากระบวนการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
101P09
พลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความยั่งยืน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101P07.1 เตรียมผลการจาลองการฉีด
และแบบชิ้นงาน
101P07.2 วิเคราะห์ผลการจาลองการ
ฉีด
101P07.3 กาหนดแนวทางและ
ข้อกาหนดในการออกแบบ
101P08.1 เตรียมองค์ประกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
101P08.2 ประเมินรายละเอียดของงาน
ที่จะกาหนดลงในแผน
101P08.3 ปฏิบัติการวางแผน
101P08.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการควบคุม
เป้าหมาย
101P09.1 เตรียมข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง
101P09.2 วางแผนการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
แม่พิมพ์
101P09.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
แม่พิมพ์
101P09.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

99 | P a g e

หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้าน
101C01 แม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
101C02

คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์
เบื้องต้น

101C03

วิเคราะห์แบบชิ้นงานตาม
ความต้องการของลูกค้า

ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
101C04 ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
บุคลากร

102 ผลิตชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์แม่พิมพ์
ตามแบบที่
กาหนด

102M01

จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

กาหนดขั้นตอนการทา
102M02 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วย
เครื่องจักรกล

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101C01.1 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับ
เครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และกระบวนการ
ต่างๆ
101C02.1 พื้นฐานการคานวณ
101C02.2 ปฏิบัติการคานวณ
101C03.1 ศึกษารายละเอียดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
101C03.2 กาหนดเงื่อนไขเพื่อการ
ออกแบบแม่พิมพ์
101C03.3 สรุปผลสาหรับการออกแบบ
แม่พิมพ์
101C04.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อ
จัดทาชุดการสอน
101C04.2 จัดทาเอกสารการสอน
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
และสื่อการสอน
101C04.3 การปฏิบัติการสอน
101C04.4 การติดตามและประเมินผล
การเรียนรู้
102M01.1 ระบุสมบัติหลักที่สาคัญของ
วัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102M01.2 จาแนกประเภทวัสดุทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
102M02.1 เตรียมการกาหนดขั้นตอน
การทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ด้วยเครื่องจักรกล
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

ตรวจสอบคุณภาพใน
102M03 ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

วางแผนและการควบคุม
102M04 การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โลหะ

พัฒนากระบวนการผลิต
102M05 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102M02.2 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วย
เครื่องจักรกล
102M03.1 เตรียมการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โลหะในขั้นตอนการผลิต
102M03.2 ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่
ผลิต
102M04.1 เตรียมองค์ประกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
102M04.2 ประเมินรายละเอียดที่จะ
กาหนดลงในแผนและภาระ
งานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
102M04.3 ปฏิบัติการวางแผน
102M04.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการควบคุม
เป้าหมาย
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนากระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102M05.2 วางแผนและกาหนด
เป้าหมายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อ
การพัฒนาในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102M05.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

101 | P a g e

หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

102P01

จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก

กาหนดขั้นตอนการทา
102P02 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ด้วยเครื่องจักรกล

ตรวจสอบคุณภาพใน
102P03 ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์
พลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102M05.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
102P01.1 จาแนกวัสดุโมลด์เบส
102P01.2 จาแนกวัสดุคอร์และคาวิตี้
102P01.3 จาแนกวัสดุระบบปลด
102P01.4 จาแนกวัสดุชิ้นส่วน
มาตรฐาน
102P02.1 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วย
เครื่องกัด
102P02.2 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วย
เครื่องกลึง
102P02.3 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง
เจีย
102P02.4 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง
เจาะ
102P03.1 ตรวจสอบคุณภาพก่อนทา
การผลิต
102P03.2 ตรวจสอบคุณภาพระหว่าง
ทาการผลิต
102P03.3 ตรวจสอบคุณภาพหลังทา
การผลิต
102P03.4 ตรวจสอบคุณภาพด้วยการ
ทดลองประกอบ
102P03.5 บันทึกผล

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

102 | P a g e

หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

วางแผน และควบคุมการ
102P04 ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
พลาสติก

พัฒนากระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
102P05
อย่างต่อเนื่องเพื่อความ
ยั่งยืน

102C01 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

102C02

ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand
Tool) และอุปกรณ์

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102P04.1 เตรียมองค์ประกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
102P04.2 ประเมินรายละเอียดที่จะ
กาหนดลงในแผนและภาระ
งานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
102P04.3 ปฏิบัติการวางแผน
102P04.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการควบคุม
เป้าหมาย
102P05.1 เตรียมองค์ประกอบของการ
พัฒนากระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102P05.2 ตรวจสอบรายละเอียด
กระบวนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ที่จะทาการพัฒนา
102P05.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
102P05.4 การติดตามและประเมินผล
การพัฒนากระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102C01.1 อ่านองค์ประกอบหลักใน
แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102C01.2 อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
102C02.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C02.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและ
อุปกรณ์
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
102C03 บุคคลเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

102C04 ใช้เครื่องมือวัดละเอียด

102C05

เลือกใช้เครื่องมือตัด
(Cutting Tool)

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102C02.3 ปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐาน
และอุปกรณ์
102C02.4 การบารุงรักษาเครื่องมือ
พื้นฐานและอุปกรณ์
102C03.1 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
102C03.2 ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
102C03.3 บารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล
102C03.4 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
102C04.1 เตรียมงานเครื่องมือวัด
ละเอียด
102C04.2 ดาเนินการวัดละเอียด
102C04.3 บารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือ
วัดละเอียด
102C04.4 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือวัดละเอียด
102C05.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C05.2 เลือกใช้เครื่องมือคมตัด
102C05.3 การเตรียมเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับการ
ปฏิบัติงานลับคมตัด
102C05.4 การดาเนินการลับคมตัด
102C05.5 การบารุงรักษาเครื่องลับคม
ตัดและอุปกรณ์
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

102C06 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง

102C07 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด

102C08 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย

102C09

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
CNC

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102C06.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C06.2 กาหนดขั้นตอนในการ
ทางานกลึง
102C06.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง
102C06.4 การตรวจสอบ
102C06.5 การบารุงรักษาเครื่องกลึง
และอุปกรณ์
102C07.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C07.2 กาหนดขั้นตอนในการ
ทางานกัด
102C07.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
102C07.4 การตรวจสอบ
102C07.5 การบารุงรักษาเครื่องกัดและ
อุปกรณ์
102C08.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C08.2 การเตรียมก่อนปฏิบัติงาน
เจีย
102C08.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องเจีย
102C08.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C08.5 การบารุงรักษาเครื่องเจีย
และอุปกรณ์
102C09.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C09.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึง
CNC
102C09.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง
CNC
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

102C10

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
CNC

102C11

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง
EDM

102C12

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง
Wire EDM

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102C09.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C09.5 การบารุงรักษาเครื่องกลึง
CNCและอุปกรณ์
102C10.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C10.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่องกัด
CNC
102C10.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
CNC
102C10.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C10.5 การบารุงรักษาเครื่องกัด
CNCและอุปกรณ์
102C11.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C11.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM
102C11.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง
EDM
102C11.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C11.5 การบารุงรักษาเครื่อง EDM
และอุปกรณ์
102C12.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C12.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire
EDM
102C12.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง
Wire EDM
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

102C13

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง
Profile Grinder

102C14

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง
CNC Grinder

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การผลิต (CAM) สาหรับ
102C15
ควบคุมการทางานของ
เครื่องกัด CNC

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102C12.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C12.5 การบารุงรักษาเครื่อง Wire
EDM และอุปกรณ์
102C13.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C13.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง
Profile Grinder
102C13.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง
Profile Grinder
102C13.4 ตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C13.5 การบารุงรักษาเครื่อง
Profile Grinderและ
อุปกรณ์
102C14.1 ความปลอดภัยในการทางาน
102C14.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง CNC
Grinder
102C14.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง
CNC Grinder
102C14.4 ตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน
102C14.5 การบารุงรักษาเครื่อง CNC
Grinder
102C15.1 กาหนดขั้นตอนในการ
ทางาน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การผลิต (CAM) สาหรับ
102C16
ควบคุมการทางานของ
เครื่อง Wire EDM
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การผลิต (CAM) สาหรับ
102C17
ควบคุมการทางานของ
เครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น

ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
102C18 ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
บุคลากร

103 ปรับแต่งและ
ประกอบแม่พิมพ์
ตามแบบที่
กาหนด

103M01

ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
102C15.2 การทาโปรแกรมคาสั่ง
(CAM) สาหรับเครื่องกัด
CNC
102C16.1 กาหนดขั้นตอนในการ
ทางาน
102C16.2 การทาโปรแกรมคาสั่ง
(CAM)สาหรับเครื่อง Wire
EDM
102C17.1 กาหนดขั้นตอนในการ
ทางาน
102C17.2 การทาโปรแกรมคาสั่ง
(CAM) สาหรับช่วยในการ
ผลิตของเครื่องจักร CNC
102C18.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อ
จัดทาชุดการสอน
102C18.2 จัดทาเอกสารการสอน
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
และสื่อการสอน
102C18.3 การปฏิบัติการสอน
102C18.4 การติดตามและประเมินผล
การเรียนรู้
103M01.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M01.2 การเตรียมเครื่อง มือ
อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้
ในการปรับแต่งชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
103M01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
103M01.4 การจัดเก็บ ดูแลรักษา
เครื่องมือ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

103M02

ประกอบชิ้นส่วนย่อยของ
ชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

103M03 ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ตรวจสอบการทางานของ
103M04 แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะ
เคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

103M05

ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่
มีความซับซ้อน

ตรวจสอบการทางานของ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความ
103M06
ซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบ
ตัวเปล่า

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103M02.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M02.2 การเตรียมการประกอบชิ้น
ส่วนย่อย
103M02.3 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุด
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
103M03.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M03.2 การเตรียมการประกอบ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
103M03.3 ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
103M04.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M04.2 การเตรียมการทางานของ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะ
เคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
103M04.3 ทดลองทางานของแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบ
ตัวเปล่า
103M05.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M05.2 การเตรียมการประกอบ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความ
ซับซ้อน
103M05.3 ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่
มีความซับซ้อน
103M06.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M06.2 การเตรียมการทางานของ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความ
ซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบ
ตัวเปล่า

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

109 | P a g e

หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

103M07

ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์
บนเครื่องเพรส

103M08

ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
(Tryout)

วิเคราะห์และกาหนด
103M09 แนวทางแก้ปัญหาจากการ
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

วางแผน และควบคุมการ
103M10 ปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103M06.3 ทดลองทางานของแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน
ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
103M07.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M07.2 การเตรียมความพร้อม ก่อน
ติดตั้งแม่พิมพ์
103M07.3 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์
เข้ากับเครื่องเพรส
103M07.4 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์
ออกจากเครื่องเพลส
103M08.1 ความปลอดภัยในการทางาน
103M08.2 การเตรียมความพร้อม ก่อน
การทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
103M08.3 การติดตั้งและตรวจสอบการ
ทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
103M08.4 การปรับตั้งพร้อมทดลองการ
ทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
103M09.1 เตรียมองค์ประกอบในการ
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อ
ทาการวิเคราะห์
103M09.2 วิเคราะห์ปัญหาจากการ
ทดลองแม่พิมพ์
103M09.3 สรุปผลการวิเคราะห์
103M10.1 เตรียมองค์ประกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

พัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
103M11
อย่างต่อเนื่องเพื่อความ
ยั่งยืน

103P01

ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

103P02

ประกอบชิ้นส่วนย่อยของ
ชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103M10.2 ประเมินรายละเอียดของงาน
ที่จะกาหนดลงในแผนและ
ภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน
103M10.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการควบคุม
เป้าหมาย
103M11.1 เตรียมองค์ประกอบของการ
พัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์
103M11.2 ตรวจสอบรายละเอียด
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์ที่จะทาการพัฒนา
103M11.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์
103M11.4 การติดตามและประเมินผล
การพัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์
103P01.1 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการ
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
103P01.2 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
103P02.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ใน
การประกอบชิ้นส่วนย่อย
103P02.2 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

103P03

ประกอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

103P04

ประกอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกที่มีความซับซ้อน

ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์
103P05 บนเครื่องฉีดเพื่อการ
ทดลองฉีด

103P06

ทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
(Tryout)

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103P03.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ใน
การประกอบแม่พิมพ์
103P03.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
103P03.3 ทดสอบการประกอบ
103P04.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ใน
การประกอบแม่พิมพ์
103P04.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกที่มีความซับซ้อน
103P04.3 ทดสอบการประกอบ
103P05.1 การเตรียมความพร้อม ก่อน
ติดตั้งแม่พิมพ์
103P05.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์
เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก
103P05.3 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์
ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก
103P06.1 เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร
วัสดุทดลองฉีด และแม่พิมพ์
ที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์
103P06.2 ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่อง
ทดลอง
103P06.3 ตรวจสอบการทางานของ
แม่พิมพ์แบบ Dry-Run
103P06.4 ตรวจสอบการทางานของ
แม่พิมพ์
103P06.5 วิเคราะห์ปัญหาและกาหนด
วิธีการแก้ไข
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

วางแผน และควบคุมการ
103P07 ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

พัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์ฉีด
103P08
พลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความยั่งยืน

ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
103C01 ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
บุคลากร

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103P07.1 เตรียมองค์ประกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
103P07.2 ประเมินรายละเอียดของงาน
ที่จะกาหนดลงในแผนและ
ภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
103P07.3 ปฏิบัติการวางแผน
103P07.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการควบคุม
เป้าหมาย
103P08.1 เตรียมองค์ประกอบของการ
พัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์
103P08.2 ตรวจสอบรายละเอียด
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์ที่จะทาการพัฒนา
103P08.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์
103P08.4 การติดตามและประเมินผล
การพัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์
103C01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อ
จัดทาชุดการสอน
103C01.2 จัดทาเอกสารการสอน
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
และสื่อการสอน
103C01.3 การปฏิบัติการสอน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

104 ตกแต่งผิวและ
ขัดเงาแม่พิมพื
ตามแบบที่
กาหนด

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

จาแนกวัสดุและการชุบแข็ง
104M01 ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ

104M02

ขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วย
หินขัด

104M03

ขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วย
กระดาษทราย

ขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วย
104M04 เครื่องมือช่วยขัด (Power
Tool)

104P01

ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยหินขัด

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103C01.4 การติดตามและประเมินผล
การเรียนรู้
104M01.1 จาแนกวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ที่ทาการขัด
104M01.2 จาแนกการชุบแข็งชิ้นส่วน
แม่พิมพ์เพื่อการขัดผิว
104M02.1 เตรียมหินขัดและอุปกรณ์
ช่วยในการขัด
104M02.2 ขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วย
หินขัด
104M02.3 ทาความสะอาด
104M02.4 ตรวจสอบผิวงาน
104M03.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
และเลือกกระดาษทราย
104M03.2 ขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วย
กระดาษทราย
104M03.3 ทาความสะอาด
104M03.4 ตรวจสอบผิวงาน
104M04.1 เลือกเครื่องมือช่วยในการขัด
104M04.2 ปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยใน
การขัด
104M04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วย
เครื่องมือช่วยในการขัด
104M04.4 ทาความสะอาด
104M04.5 ตรวจสอบผิวงาน
104P01.1 เตรียมหินขัดและอุปกรณ์
ช่วยในการขัด
104P01.2 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยหินขัด
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

104P02

ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยกระดาษทราย

ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
104P03 ด้วยเครื่องมือช่วยขัด
(Power Tool)

104P04

ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยครีมเพชร

201M01

บำรุงรักษำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ตำมแผนกำรบำรุงรักษำ

201 บ า รุ ง รั ก ษ า
แม่พิมพ์ตามแผน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
104P01.3 ทาความสะอาด
104P01.4 ตรวจสอบผิวงาน
104P02.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
และเลือกกระดาษทราย
104P02.2 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยกระดาษทราย
104P02.3 ทาความสะอาด
104P02.4 ตรวจสอบผิวงาน
104P03.1 เลือกเครื่องมือช่วยในการขัด
104P03.2 ปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยใน
การขัด
104P03.3 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด
104P03.4 ทาความสะอาด
104P03.5 ตรวจสอบผิวงาน
104P04.1 เลือกครีมเพชร
104P04.2 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
104P04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยครีมเพชร
104P04.4 ทาความสะอาด
104P04.5 ตรวจสอบผิวงาน
201M01.1 ควำมปลอดภัยในกำร
บำรุงรักษำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
201M01.2 เตรียมกำรปฏิบัติงำน
201M01.3 ปฏิบัติงำนบำรุงรักษำ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
201M01.4 ตรวจสอบกำรบำรุงรักษำ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

วำงแผนบำรุงรักษำแม่พิมพ์
201M02 ปั๊มโลหะเพื่อให้ใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วางแผนการบารุงรักษา
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อให้
201P01
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกตามแผนการ
201P02
บารุงรักษา

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
201M01.5 ติดตำมและป้องกันปัญหำที่
เกิดจำกแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
201M02.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวำง
แผนกำรบำรุงรักษำ
201M02.2 ประเมินรำยละเอียดเพื่อ
กำหนดกำรบำรุงรักษำ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
201M02.3 กำหนดขั้นตอนและวิธีกำร
บำรุงรักษำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
201M02.4 กำรตรวจสอบสภำพ
รวบรวมข้อมูลกำร
บำรุงรักษำ และกำรจัดทำ
มำตรฐำน
201P01.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวาง
แผนการบารุงรักษา
201P01.2 ประเมินรายละเอียดเพื่อ
กาหนดการบารุงรักษา
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
201P01.3 กาหนดขั้นตอนและวิธีการ
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
201P01.4 การตรวจสอบสภาพ
รวบรวมข้อมูลการ
บารุงรักษา และการจัดทา
มาตรฐาน
201P02.1 บารุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์
201P02.2 บารุงรักษาระบบแม่พิมพ์
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส คาอธิบาย
202 ซ่อมแม่พิมพ์ให้มี
สภาพพร้อมใช้
งาน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

202M01

ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน

วิเคราะห์และกาหนด
202M02 รายละเอียดการซ่อม
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

202P01

ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน

วิเคราะห์และกาหนด
202P02 รายละเอียดการซ่อม
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
202M01.1 ความปลอดภัยในการซ่อม
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
202M01.2 เตรียมการปฏิบัติงาน
202M01.3 ปฏิบัติงานซ่อมแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
202M01.4 ตรวจสอบการซ่อมแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ
202M01.5 บันทึก และติดตามปัญหาที่
เกิดจากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
202M02.1 จัดเตรียมข้อมูล
202M02.2 จาแนกการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
202M02.3 วิเคราะห์รายละเอียดการ
ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
202M02.4 กาหนดรายละเอียดการซ่อม
202P01.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
202P01.2 ซ่อมระบบหล่อเย็น
202P01.3 ซ่อมระบบปลด
202P01.4 ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
202P01.5 ซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ซับซ้อน
202P02.1 จัดเตรียมข้อมูล
202P02.2 จาแนกการซ่อมแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
202P02.3 วิเคราะห์รายละเอียดการ
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
202P02.4 กาหนดรายละเอียดการซ่อม
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย
101 อ อ ก แ บ บ
แ ม่ พิ ม พ์ ต า ม
ค ว าม ต้ อ งก าร
ของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101MD01 อ่ า นแบ บ แม่ พิ มพ์ ฉี ด
โลหะ

101MD02

เขี ย น แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ

101MD03

กาหนดขนาดของเครื่อง
ฉีดโลหะ

101MD04

ออกแบ บ แม่ พิ มพ์ ฉี ด
โลหะ

101MD05

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101MD01.1 อ่านองค์ป ระกอบหลั ก ใน
แบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงาน
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD02.1 ประสานงานกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง
101MD02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101MD02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101MD03.1 เตรียมข้อมูลในการกาหนด
ขนาดของเครื่องฉีดโลหะ
101MD03.2 ก าหนดขนาดเครื่ อ งฉี ด
โลหะ
101MD04.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
101MD04.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆให้
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
ฉีดโลหะ
101MD04.3 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD04.4 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ของแบบแม่พิมพ์
101MD05.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
เลื อ ก ใช้ วั ส ดุ ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD05.2 เลื อ ก ใช้ วั ส ดุ ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101MD06

ออกแบ บ แม่ พิ มพ์ ฉี ด
โลหะที่มีความซับซ้อน

101MD07

น าผลจากการวิเคราะห์
ด้ ว ย CAE มาใช้ ใ นการ
ออกแบ บ แม่ พิ มพ์ ฉี ด
โลหะ

101MD08

วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีด
โลหะตามความต้องการ
ของลูกค้า

101MD09

วางแผน และควบคุ ม
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
โลหะ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101MD05.3 กาหนดการปรับปรุงสมบัติ
ข อ ง ชิ้ น ส่ ว น ส า ห รั บ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD06.1 เตรียมข้อมูลในการกาหนด
ขนาดของเครื่องจักร
101MD06.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น ในการออกแบบ
ระบบปลดชิ้ น งานที่ เป็ น
Under Cut
101MD06.3 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ชิ้นงานที่มี Under Cut
101MD06.4 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครบถ้วนของแบบ
101MD07.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ใน
การจาลองการฉีดโลหะ
101MD07.2 วิ เคราะห์ ผ ลการจ าลอง
การฉีดโลหะ
101MD07.3 ก าหนดแนวทางในการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ แ ก้ ไข
แม่พิมพ์
101MD08.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
101MD08.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD08.3 ส รุ ป ผ ล ส า ห รั บ ก า ร
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
101MD09.1 เตรี ย มองค์ ป ระกอบของ
แผนงาน เพื่อกาหนดลงใน
แผน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101MD10

พั ฒ น าก ระ บ ว น ก าร
ออกแบ บ แม่ พิ มพ์ ฉี ด
โลหะอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อ
ความยั่งยืน

101PB01

อ่ า นแบบแม่ พิ ม พ์ เ ป่ า
พลาสติก

101PB02

เขี ย น แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101MD09.2 ประเมิ น รายละเอี ย ดของ
งานที่จะกาหนดลงในแผน
101MD09.3 ปฏิบัติการวางแผน
101MD09.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงาน และการควบคุ ม
เป้าหมาย
101MD10.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ
การพัฒนาปรับปรุง
101MD10.2 ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101MD10.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101MD10.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
101PB01.1 อ่านองค์ป ระกอบหลั ก ใน
แบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
101PB01.2 อ่ าน แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงาน
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
101PB02.1 ประสานงานกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง
101PB02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เป่าพลาสติก
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101PB03

ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ป่ า
พลาสติก

101PB04

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก

101PB05

ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ป่ า
พ ล า ส ติ ก ที่ มี ค ว า ม
ซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PB02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เป่าพลาสติก
101PB03.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
101PB03.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ให้
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
เป่าพลาสติก
101PB03.3 ก าหนดขนาดเครื่ อ งเป่ า
พลาสติก
101PB03.4 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB03.5 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ของแบบแม่พิมพ์
101PB04.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB04.2 เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB04.3 กาหนดการปรับปรุงสมบัติ
ข อ ง ชิ้ น ส่ ว น ส า ห รั บ
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
101PB05.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101PB06

วิ เ คราะห์ แ บบชิ้ น งาน
เป่ า พลาสติ ก ตามความ
ต้องการของลูกค้า

101PB07

วางแผน และควบคุ ม
การออกแบบแม่ พิ ม พ์
เป่าพลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PB05.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น ในการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ เป่ า พลาสติ ก ที่ มี
ความซับซ้อน
101PB05.3 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติกชิ้ นงานที่ มีความ
ซับซ้อน
101PB05.4 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครบถ้วนของแบบ
101PB06.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
101PB06.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ การ
อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB06.3 ส รุ ป ผ ล ส า ห รั บ ก า ร
อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB07.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
วางแผน และการควบคุ ม
การออกแบบแม่พิ มพ์ เป่ า
พลาสติก
101PB07.2 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
วางแผน และควบคุมการ
อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ เป่ า
พลาสติก
101PB07.3 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
ชิ้ น งานเพื่ อ การออกแบบ
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PB08 พั ฒ น าก ระ บ ว น ก าร
ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ป่ า
พลาสติ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อความยั่งยืน

101PC01

อ่ า น แบ บ แม่ พิ มพ์ อั ด
พลาสติก

101PC02

เขี ย น แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์อัดพลาสติก

101PC03

ออกแบบ แม่ พิ มพ์ อั ด
พลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PB08.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ
การพัฒนาปรับปรุง
101PB08.2 ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101PB08.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101PB08.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
101PC01.1 อ่านองค์ป ระกอบหลั ก ใน
แบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
101PC01.2 อ่ า น แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงาน
แม่พิมพ์อัดพลาสติก
101PC02.1 ประสานงานกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง
101PC02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
อัดพลาสติก
101PC02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
อัดพลาสติก
101PC03.1 จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101PC04

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก

101PC05

ออกแบบ แม่ พิ มพ์ อั ด
พ ล า ส ติ ก ที่ มี ค ว า ม
ซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PC03.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ให้
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
อัดพลาสติก
101PC03.3 ก าหนดขนาดเครื่ อ งอั ด
พลาสติก
101PC03.4 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC03.5 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ข อ ง แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC04.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC04.2 เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC04.3 กาหนดการปรับปรุงสมบัติ
ข อ ง ชิ้ น ส่ ว น ส า ห รั บ
แม่พิมพ์อัดพลาสติก
101PC05.1 จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
101PC05.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น ในการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ อั ด พลาสติ ก ที่ มี
ความซับซ้อน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101PC06

วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัด
พ ล า ส ติ ก ต า ม ค ว า ม
ต้องการของลูกค้า

101PC07

วิ เ คราะห์ แ บบชิ้ น งาน
เป่ า พลาสติ ก ตามความ
ต้องการของลูกค้า

101PC08

วางแผน และควบคุ ม
การออกแบบแม่ พิ ม พ์
เป่าพลาสติก

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PC05.3 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติกชิ้ นงานที่ มีความ
ซับซ้อน
101PC05.4 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครบถ้วนของแบบ
101PC06.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
101PC06.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ การ
อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC06.3 ส รุ ป ผ ล ส า ห รั บ ก า ร
อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC07.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
วางแผน และการควบคุ ม
การออกแบบแม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC07.2 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
วางแผน และควบคุมการ
อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ อั ด
พลาสติก
101PC07.3 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
ชิ้ น งานเพื่ อ การออกแบบ
แม่พิมพ์อัดพลาสติก
101PC08.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ
การพัฒนาปรับปรุง
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101PT01

อ่ า นแบบแม่ พิ ม พ์ เทอร์
โมฟอร์มมิ่ง

101PT02

เขี ย น แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

101PT03

ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เทอร์
โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียง
ระบบสุญญากาศ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PC08.2 ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101PC08.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101PC08.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
101PT01.1 อ่านองค์ป ระกอบหลั ก ใน
แบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง
101PT01.2 อ่านแบบแม่พิ ม พ์ เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง
101PT01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงาน
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
101PT02.1 ประสานงานกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง
101PT02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
101PT02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
101PT03.1 จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
101PT03.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ให้
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101PT04

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้น ส่วนแม่พิมพ์เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง

101PT05

ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เทอร์
โมฟ อร์ ม มิ่ งที่ มี ความ
ซับซ้อน

101PT06

วิ เ คราะห์ แ บบชิ้ น งาน
เทอร์ โ มฟอร์ ม มิ่ ง ตาม

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PT03.3 ออกแบบแม่ พิมพ์ เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง
101PT03.4 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ของแบบแม่ พิ ม พ์ เทอร์โ ม
ฟอร์มมิ่ง
101PT04.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ ม
ฟอร์มมิ่ง
101PT04.2 เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ ม
ฟอร์มมิ่ง
101PT04.3 กาหนดการปรับปรุงสมบัติ
ข อ ง ชิ้ น ส่ ว น ส า ห รั บ
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
101PT05.1 จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
101PT05.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น ในการออกแบบ
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่
มีความซับซ้อน
101PT05.3 ออกแบบแม่ พิมพ์ เทอร์โม
ฟอร์ม มิ่งชิ้ น งานที่ มี ความ
ซับซ้อน
101PT05.4 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครบถ้วนของแบบ
101PT06.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
ความต้องการของลูกค้า

101PT07

วางแผน และควบคุ ม
การออกแบบแม่ พิ ม พ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

101PT08

พั ฒ น าก ระ บ ว น ก าร
ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เทอร์
โมฟอร์มมิ่งอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความยั่งยืน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101PT06.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ การ
ออกแบบแม่ พิมพ์ เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง
101PT06.3 ส รุ ป ผ ล ส า ห รั บ ก า ร
ออกแบบแม่ พิมพ์ เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง
101PT07.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
วางแผน และการควบคุ ม
การออกแบบแม่พิมพ์เทอร์
โมฟอร์มมิ่ง
101PT07.2 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
วางแผน และควบคุมการ
ออกแบบแม่ พิมพ์ เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง
101PT07.3 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
ชิ้ น งานเพื่ อ การออกแบบ
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
101PT08.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ
การพัฒนาปรับปรุง
101PT08.2 ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101PT08.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์
101PT08.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RI01
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

101RI02

เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว นของ
แม่พิมพ์ฉีดยาง

101RI03

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

101RI04

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RI01.1 อ่านองค์ป ระกอบหลั ก ใน
แบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงาน
แม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI02.1 ประสานงานกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง
101RI02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101RI02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เพื่อการผลิต
101RI03.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบ
101RI03.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆให้
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
ฉีดยาง
101RI03.3 กาหนดขนาดเครื่องฉีดยาง
101RI03.4

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

101RI03.5

ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ข อ งแ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต าม
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง

101RI04.1

101RI04.1
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

101RI05

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
ที่มีความซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RI04.1 กาหนดการปรับปรุงสมบัติ
ข อ ง ชิ้ น ส่ ว น ส า ห รั บ
แม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI05.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบ
101RI05.2

101RI05.3
101RI05.4

101RI06

น าผลจากการวิเคราะห์
ด้ ว ย CAE มาใช้ ใ นการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

101RI06.1
101RI06.2
101RI06.3

101R07

วิ เ คราะห์ แ บบชิ้ น งาน
ตามความต้ อ งการของ
ลูกค้า

101R07.1
101R07.2
101R07.3

ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น ในการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ ฉี ด ยางที่ มี ค วาม
ซับซ้อน
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่
มีความซับซ้อน
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ข อ งแ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต าม
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ใน
การจาลองการฉีดยาง
วิ เคราะห์ ผ ลการจ าลอง
การฉีดยาง
ก าหนดแนวทางในการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ แ ก้ ไข
แม่พิมพ์หรือชิ้นงาน
ศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ยาง
ส รุ ป ผ ล ส า ห รั บ ก า ร
ออกแบบแม่พิมพ์ยาง
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RI08
วางแผน และควบคุ ม
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
ยาง

101RI09

พั ฒ น าก ระ บ ว น ก าร
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
อย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อความ
ยั่งยืน

101RC01

อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RI08.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
วางแผน และการควบคุ ม
การออกแบบแม่ พิ ม พ์ ฉี ด
ยาง
101RI08.2 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
วางแผน และควบคุมการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI08.3 ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
แม่ พิ ม พ์ ฉี ด ยางเพื่ อ การ
ผลิต
101RI09.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ
การพัฒนาปรับปรุง
101RI09.2 ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI09.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบ วนการออกแบ บ
แม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI09.4 สรุป และประเมิน ผลการ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RC01.1 อ่านองค์ป ระกอบหลั ก ใน
แบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC01.3

อ่านสัญลักษณ์ในแบบงาน
แม่พิมพ์อัดยาง
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RC02 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว นของ
แม่พิมพ์อัดยาง

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RC02.1 ประสานงานกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง
101RC02.2 เตรียมความพร้อมในงาน
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
อัดยาง
101RC02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
อัดยางเพื่อการผลิต

101RC03

101RC03.1

ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง

101RC03.2

101RC03.3
101RC03.4
101RC03.5

101RC04

เลือกใช้ประเภทของวัสดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง

101RC04.1

101RC04.2
101RC04.3

จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
อัดยาง
ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆให้
เหมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์
อัดยาง
กาหนดขนาดเครื่องอัดยาง
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ข อ งแ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต าม
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
อัดยาง
เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง
เลื อ กใช้ ป ระเภทของวัส ดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง
กาหนดการปรับปรุงสมบัติ
ข อ ง ชิ้ น ส่ ว น ส า ห รั บ
แม่พิมพ์อัดยาง
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RC05 ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
ที่มีความซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RC05.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบอัดยาง
101RC05.2 ก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น ในการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ อั ด ยางที่ มี ค วาม
ซับซ้อน
101RC05.3 ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่
มีความซับซ้อน
101RC05.4

101RC06

วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัด
ยางตามความต้ อ งการ
ของลูกค้า

101RC06.1
101RC06.2
101RC06.3

101RC07

วำงแผน และควบคุ ม
กำรออกแบบแม่พิมพ์อัด
ยำง

101RC07.1

101RC07.2

101RC07.3

ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ข อ งแ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต าม
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
ศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
ข้อกาหนดจากลูกค้า
ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ การ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
ส รุ ป ผ ล ส า ห รั บ ก า ร
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก ำ ร
วำงแผน และกำรควบคุ ม
กำรออกแบบแม่ พิ ม พ์ อั ด
ยำง
กำห น ด แน วท ำงก ำร
วำงแผน และควบคุมกำร
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยำง
กำห น ด แน วท ำงก ำร
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
แม่ พิ ม พ์ อั ด ดยำงเพื่ อ กำร
ผลิต
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RC08 พั ฒ น ำก ระ บ ว น ก ำร
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยำง
อย่ ำงต่ อเนื่ องเพื่ อควำม
ยั่งยืน

101CM01

ใช้ ศั พ ท์ เฉพาะทางด้ า น
แม่ พิ ม พ์ ทั้ ง ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

101CM02

ค า น ว ณ โ ด ย ใ ช้
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ถ่ า ยท อ ดอ งค์ ค วาม รู้
และประสบการณ์ เพื่ อ
พัฒนาบุคลากร

101CM04

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
101RC08.1 เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบต่ ำ งๆ เพื่ อ
กำรพัฒนำปรับปรุง
101RC08.2 ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
กระบ วนกำรออกแบ บ
แม่พิมพ์อัดยำง
101RC08.3 ป ฏิ บั ติ ก ำ ร พั ฒ น ำ
กระบ วนกำรออกแบ บ
แม่พิมพ์อัดยำง
101RC08.4 สรุป และประเมิน ผลกำร
พั ฒ น ำ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยำง
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ
เครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ
เครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ
วัสดุและกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
101CM02.1 พื้นฐานการคานวณ
102CM10.2 ปฏิบัติการคานวณ
101CM04.1 เตรี ย มองค์ ป ระกอบเพื่ อ
จัดทาชุดการสอน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการสอน
แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ
และสื่อการสอน
101CM04.3 การปฏิบัติการสอน
101CM04.4 ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย
103 ป รั บ แ ต่ ง แ ล ะ
ประกอบแม่พิมพ์
ต า ม แ บ บ ที่
กาหนด

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103MD01 ปรั บ แต่ ง และประกอบ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

103MD02

ป ระกอ บ แม่ พิ ม พ์ ฉี ด
โลหะ

103MD03

ป ระกอ บ แม่ พิ ม พ์ ฉี ด
โลหะที่มีความซับซ้อน

103MD04

ค ว บ คุ ม ก า ร ติ ด ตั้ ง
แม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อ
การทดลองฉีด

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103MD01.1 ความ ป ล อด ภั ย ใน การ
ทางาน
103MD01.2 จั ด เต รี ย ม เค รื่ อ ง มื อ
อุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้
ในการปรั บ แต่ ง ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์
103MD01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
103MD01.4 จั ด เ ก็ บ ดู แ ล รั ก ษ า
เครื่องมือ
103MD02.1 จั ด เต รี ย ม เค รื่ อ ง มื อ
อุ ป ก รณ์ แ ล ะ ชิ้ น ส่ ว น
แ ม่ พิ ม พ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประกอบแม่พิมพ์
103MD02.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
103MD02.3 ท ด ส อ บ ก าร ป ระ ก อ บ
แม่พิมพ์
103MD03.1 จั ด เต รี ย ม เค รื่ อ ง มื อ
อุ ป ก รณ์ แ ล ะ ชิ้ น ส่ ว น
แ ม่ พิ ม พ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประกอบแม่พิมพ์
103MD03.2 ประกอบแม่ พิ ม พ์ ฉี ด ที่ มี
ความซับซ้อน
103MD03.3 ทดสอบการประกอบ
103MD04.1 เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น
ติดตั้งแม่พิมพ์
103MD04.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์
เข้ากับเครื่องฉีดโลหะ
103MD04.3 ควบคุ ม การถอดแม่ พิ ม พ์
ออกจากเครื่องฉีดโลหะ
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103MD05 ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
(Tryout)

103MD06

วางแผน และควบคุ ม
ก า ร ป รั บ ป ร ะ ก อ บ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ

103MD07

พัฒนากระบวนการปรับ
ป ระกอ บ แม่ พิ ม พ์ ฉี ด
โลหะอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อ
ความยั่งยืน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103MD05.1 เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องจักร วัสดุทดลองฉีด
และแม่ พิ ม พ์ ที่ ใช้ ในการ
ทดลองแม่พิมพ์
103MD05.2 ติ ด ตั้ ง แม่ พิ ม พ์ บ นเครื่ อ ง
ทดลอง
103MD05.3 ตรวจสอบการทางานของ
แม่พิมพ์แบบ Dry-Run
103MD05.4 ตรวจสอบการทางานของ
แม่พิมพ์
103MD05.5 วิ เ ค ราะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ
กาหนดวิธีการแก้ไข
103MD06.1 เตรี ย มองค์ ป ระกอบของ
แผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน
103MD06.2 ประเมิ น รายละเอี ย ดของ
งานที่จะกาหนดลงในแผน
และภาระงานที่ มี อ ยู่ ณ
ปัจจุบัน
103MD06.3 ปฏิบัติการวางแผน
103MD06.4 ติดตามความก้าวหน้าของ
งาน แ ล ะ ก า รค ว บ คุ ม
เป้าหมาย
103MD07.1 เตรี ย มองค์ ป ระกอบของ
การพั ฒ นากระบวนการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์
103MD07.2 ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

103RM01

เตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ
ก ำ ร ป รั บ ป ร ะ ก อ บ
แม่พิมพ์ยำง

103RM02

ปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์
ยาง

103RM03

ปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์
ยำงที่มีควำมซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103MD07.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์
103MD07.4 สรุปประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการปรับประกอบ
103RM01.1 ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทางาน
103RM01.2 ศึ ก ษ ำ แ บ บ ง ำ น
ภำพประกอบ (Assembly
Drawing) ข อ งแ ม่ พิ ม พ์
เพื่ อ เลื อ ก เค รื่ อ งมื อ วั ด
ตลอดจนเครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำร
ปรับประกอบแม่พิมพ์
103RM01.3 จั ด เตรี ย ม เครื่ อ งมื อวั ด
ตลอดจนเครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำร
ปรับประกอบแม่พิมพ์
103RM02.1 ปรับประกอบแม่พิมพ์ยำง
103RM02.2 ตรวจสอบควำมสมบู ร ณ์
ของกำรป รั บ ป ระกอ บ
แม่พิมพ์
103RM02.3 บ ำรุ ง รั ก ษำ และจั ด เก็ บ
เครื่องมือ อุปกรณ์
103RM03.1 จั ด เต รี ย ม เค รื่ อ ง มื อ
อุปกรณ์รวมถึงวิธีกำรที่ใช้
ใน ก ำ ร ป รั บ ป ร ะ ก อ บ
แม่พิมพ์ที่มีควำมซับซ้อน
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

201

บ า รุ ง รั ก ษ า
แม่พิมพ์ตามแผน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

103RM04

ค ว บ คุ ม ก ำ ร ติ ด ตั้ ง
แม่พิมพ์บนเครื่องขึ้นรูป
และกำรทดลองแม่พิมพ์

103RM05

พัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่ พิ ม พ์ ย าง
อย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อความ
ยั่งยืน

201MD01

บ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ฉี ด
โล ห ะ ต า ม แ ผ น ก า ร

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
103RM03.2 ปรับ ประกอบแม่พิ มพ์ ที่ มี
ควำมซับซ้อน
103RM03.3 ตรวจสอบกำรประกอบ
แม่ พิ ม พ์ และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
103M04.1 ตระหนักถึงควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน
103M04.2 จั ด เตรี ย มควำมพร้ อ มใน
กำรติดตั้งแม่พิมพ์
103M04.3 ควบคุ ม กำรถอดแม่ พิ ม พ์
ออกจำกเครื่องอัด และฉีด
ยำง
103M04.4 การติดตามความก้าวหน้า
ของงาน และการควบคุ ม
เป้าหมาย
103RM05.1 เตรี ย มองค์ ป ระกอบของ
การพั ฒ นากระบวนการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์
103RM05.2 ตรวจสอบรายละเอี ย ด
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์ที่จะทาการพัฒนา
103RM05.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์
103RM05.4 ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การพั ฒ นากระบวนการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์
201MD01.1 บารุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์
201MD01.2 บารุงรักษาระบบแม่พิมพ์
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
บารุงรักษา
201MD02

ว างแ ผ น บ ารุ ง รั ก ษ า
แม่ พิม พ์ฉีดโลหะเพื่ อให้
ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

201RM01

บ ารุงรักษาแม่ พิ ม พ์ ย าง
ตามแผนการบารุงรักษา

201RM02

ว างแ ผ น บ ารุ ง รั ก ษ า
แม่ พิ ม พ์ ย างเพื่ อ ให้ ใ ช้
ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
201MD01.3 บั น ทึ ก ผลการบ ารุง รัก ษา
แม่พิมพ์
201MD02.1 จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ วาง
แผนการบารุงรักษา
201MD02.2 ประเมินรายละเอียด เพื่ อ
ก าหนดการบ ารุ ง รั ก ษา
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
201MD02.3 ก าห น ด ขั้ น ต อ น แล ะ
วิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ
201MD02.4 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก า ร
บารุงรักษา และการจัดทา
มาตรฐาน
201RM01.1 บารุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์
201RM01.2 บารุงรักษาระบบแม่พิมพ์
201RM01.3 บั น ทึ ก ผลการบ ารุง รัก ษา
แม่พิมพ์
201RM02.1 จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ วาง
แผนการบารุงรักษา
201RM02.2 ประเมิ น รายละเอี ย ดเพื่ อ
ก าหนดการบ ารุ ง รั ก ษา
แม่พิมพ์ยาง
201RM02.3 ก า ห น ด ขั้ น ต อ น แ ล ะ
วิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์
ยาง
201RM02.4 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก า ร
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

202

ซ่อมแม่พิมพ์ให้มี
สภาพพร้ อ มใช้
งาน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

202MD01

ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน

202MD02

วิ เ ครำะห์ แ ละก ำหนด
รำยละเอี ย ดกำรซ่ อ ม
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
บารุงรักษา และการจัดทา
มาตรฐาน
202MD01.1 ซ่ อ มผิ ว หน้ า แม่ พิ ม พ์ ให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน
202MD01.2 ซ่ อ มระบบหล่ อ เย็ น ให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน
202MD01.3 ซ่อมระบบปลดให้ มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
202MD01.4 ซ่อมชิ้น ส่ ว นเคลื่ อ นที่ ให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน
202MD01.5 ซ่ อ ม ระบ บ ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ในแม่ พิ ม พ์
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
202MD02.1 จัดเตรียมข้อมูล
202MD02.2 จำแนกกำรซ่อมแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ
202MD02.3 วิเครำะห์รำยละเอียดกำร
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
202MD02.4 กำหนดรำยละเอียดกำร
ซ่อม

202RM01

ซ่ อ มแม่ พิ ม พ์ ย างให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน

202RM01.1 ซ่ อ มผิ ว หน้ า แม่ พิ ม พ์ ให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน
202RM01.2 ซ่ อ มระบบหล่ อ เย็ น ให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน
202RM01.3 ซ่อมระบบให้ความร้อน
202RM01.4 ซ่อมระบบปลดให้ มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
202RM01.5 ซ่ อ มระบบน าเลื่ อ นให้ มี
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หน้าที่หลัก
Ker Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

202RM02

ซ่ อ ม ระบ บ กลไกของ
แม่ พิ ม พ์ ย างที่ เชื่ อ มต่ อ
กับเครื่องจักร

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
สภาพพร้อมใช้งาน
202RM01.6 ซ่ อ ม ระบ บ ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ซั บ ซ้ อ น ให้ มี
สภาพพร้อมใช้งาน
201RM02.1 ซ่ อ มระบบหล่ อ เย็ น ให้ มี
สภำพพร้อมใช้งำน
201RM02.2 ซ่อมระบบให้ควำมร้อน
201RM02.3 ซ่ อ ม ระบ บ ไฟ ฟ้ ำ แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ซั บ ซ้ อ น ให้ มี
สภำพพร้อมใช้งำน

คาอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function)
เพื่ อ ให้ ได้ ห น่ วยสม รรถน ะ (Unit of Competence) แล ะ ห น่ วยสม รรถน ะย่ อย (Element of
Competence)
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หน่วยสมรรถนะ
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ทั้งแบบภาพประกอบ แบบ
ภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอีย ดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้ ส ามารถ เขียนแบบชิ้นส่ ว น
แม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101M01.1 อ่านองค์ประกอบหลัก 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ 1. การสัมภาษณ์
ในแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ใน Title block ได้ถูกต้อง
2. การสอบข้อเขียน
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ใน Material Lists ได้ถูกต้อง
1.3 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101M01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ ปั๊ ม 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ 1. การสอบข้อเขียน
โลหะ
ตั ด แบบภาพสามมิ ติ และแบบ
ภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric
Dimensioning and
Tolerancing และสัญลักษณ์อื่นๆ
จากแบบตามมาตรฐานได้
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายอ่านแบบวิศวกรรม
2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ระบุการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ระบุสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การอ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลั กฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน สามารถเข้าใจสั ญลั ก ษณ์ GD&T ตามแบบสั่ งงาน และสั ญ ลั กษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018 ที่กาหนดในแบบ
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5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ
ISO Method-A)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สัญลักษณ์อื่นๆ หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน
2. แบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ทั้งแบบแม่พิมพ์เดี่ยว แม่พิมพ์ผสม หรือแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องที่ไม่มีขั้นตอนของ
การขึ้นรูปแบบ draw หรือ form อยู่ในสถานีการทางานใดๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งคลอบคลุมตั้งแต่การ
เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกาหนดรายละเอียดลงในแบบ
งานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101M02.1 เตรียมความพร้อมใน 1.1 อ่านแบบภาพประกอบ
แม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
งานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานเขียนแบบชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
1.3ศึกษาระบบการทางานของ
แม่พิมพ์
1.4 ศึกษาข้อกาหนด พิกัดงาน
สวม ที่จาเป็นในการเขียนแบบ
101M02.2 เขียนแบบชิ้นส่วน
แม่พิมพ์

2.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.2 กาหนดรายละเอียดลงในแบบ
งาน
2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
2. สามารถอ่านและเข้าใจรายละเอียดขององค์ประกอบใน Title block
3. สามารถอ่านแบบภาพประกอบ
4. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
5. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์จาการเขียนแบบ
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบวิศวกรรม
3. ความรู้ด้านการระบุขนาดของภาพประกอบ
4. ความรู้ด้านการระบุพิกัดความเผื่อชิ้นงาน
5. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
6. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. ความรู้ด้านการมองภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
8. ความรู้ด้านการระบุพิกัดงานสวมตามแบบงาน
9. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3. แสดงแบบงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ระบุขนาดของภาพประกอบ
3. ระบุพิกัดความเผื่อชิ้นงาน และพิกัดของงานสวมในแบบงาน
4. อธิบายใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
5. อธิบายโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. อธิบายหรือระบุสัญลักษณ์ GD&T
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับข้อกาหนดของผู้ออกแบบ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กาหนดขนาด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดพิกัดความเผื่อชิ้นงานและพิกัดงานสวมลงในแบบงาน
ครบถ้วน
5. ผู้ เข้ารั บ การประเมินสามารถเข้าใจสัญลั กษณ์ GD&T ตามแบบสั่ งงาน และสั ญลั กษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2008 ที่กาหนดในแบบ
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ และมีการจัดระเบียบไฟล์ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หมายถึง เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มี
ข้อกาหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
2. เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อกาหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค ำศั พ ท์ เ ฉพำะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วย
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมกำรพื้นฐำน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ Single
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3115 ช่าง
เทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Single die โดยจะต้องคานึงถึงความ
เหมาะสมในการนาไปใช้งาน การกาหนด Strip layout การออกแบบพันช์และดาย โครงสร้างแม่พิมพ์ เลือกวัสดุ
ทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ในการขึ้นรูปและตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตาม
ข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M03.1 เตรียมข้อมูลในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ Single

101M03.2 ออกแบบและเขียน
แบบแม่พิมพ์ Single

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาข้อกาหนดของ Process
design หรือ Die Layout
1.3 คานวณแรงและตัวแปรต่างๆ
ที่ใช้ในการขึ้นรูป
2.1 ออกแบบ Strip layout
2.2 ออกแบบพันช์และดาย
2.3 ออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
2.4 ออกแบบชิ้นส่วน และเลือกใช้
Standard parts
2.5 กาหนดวัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์
2.6 ตรวจทานการออกแบบ
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
3. สามารถกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout
4. สามารถวาง strip layout
5. สามารถออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
6. สามารถออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
7. สามารถเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die Layout
4. ความรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น ทฤษฎีพับ-ดัดโลหะแผ่น ทฤษฎี
การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
6. ความรู้ด้านการเลือกชิ้นส่วนมาตรฐาน
7. ความรู้ด้านชนิดของวัสดุทาแม่พิมพ์
8. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
2. แสดงการกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout
3. แสดงการวาง strip layout
4. แสดงการออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
5. แสดงการออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
6. แสดงการเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
7. แสดงแบบงานแม่พิมพ์ Single Die
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die Layout
3. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
5. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ Single โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณตัวแปรในการขึ้นรูป และกาหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบแม่พิมพ์
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ตามมาตรฐาน JIS, AISI,
DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่าได้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบแม่พิมพ์ Single Die โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method – E และ ISO Method - A
6. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์เดี่ยว (Single die) หมายถึง แม่พิมพ์ที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น เป็นการทางานเพียง
ขั้นตอนเดียว โดยที่เป็นแม่พิมพ์สาหรับกระบวนการตัด เจาะ พับ หรือลากขึ้นรูปโลหะแผ่นก็ได้ ไม่
รวมถึงแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้สาหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล, 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการคานวณแรงที่ใช้ในการตัด พับ หรือขึ้นรูป แรงปลดชิ้นงาน
หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี) โดยต้องศึกษาแบบชิ้นงานและข้อกาหนด เพื่อกาหนดขนาด
ของเครื่องจักรที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูปทั้งด้านแรงสูงสุดของเครื่อง และขนาดของ Bolster และระยะการเคลื่อนที่ของ
Ram ให้เหมาะสมกับชุดแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M04.1 เตรียมข้อมูลในการ
กาหนดขนาดของเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
1.1 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาแบบเครื่องเพรส ขนาด ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
Bolster ระยะต่างๆที่จาเป็นใน หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
การออกแบบแม่พิมพ์

101M04.2 กาหนดขนาดของ
เครื่องจักร

2.1 คานวณแรงที่ใช้ในการตัด พับ 1. การสัมภาษณ์
หรือขึ้นรูป
2.2 คานวณแรงปลดชิ้นงาน หรือ
แรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และ
เคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี)
2.3 กาหนดขนาดเครื่องจักรที่ใช้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. สามารถกาหนดแรงในขึ้นรูป
3. สามารถกาหนดแรงปลดชิ้นงาน หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี)
4. สามารถแสดงขนาด Bolster ระยะต่างๆที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถกาหนดขนาดเครื่องเพรส
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการออกแบบแม่พิมพ์
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2.
3.
4.
5.

ความรู้ด้านคุณสมบัติของแต่ละชนิดวัสดุ
ความรู้ด้านกระบวนการทางานของแม่พิมพ์
ความรู้ด้านการคานวณแรงที่ใช้ขึ้นรูป แรงปลดชิ้นงาน
ความรู้ด้านการกาหนดขนาดเครื่องเพรส

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงเอกสารรายงานผลการกาหนดขนาดเครื่องจักรที่ในการปั๊มขึ้นรูป
2. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
2. อธิบายการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป แรงปลดชิ้นงาน
3. ระบุขนาดเครื่องเพรส
4. ระบุขนาดพื้นที่และความหนาของ Bolster
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกาหนดขนาดเครื่องจักรที่ใช้สาหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับข้อกาหนด และความต้องการของลูกค้า
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8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้วิธีคานวณแรงในการตัด พับ หรือขึ้นรูป ตามสูตรได้ถูกต้องโดยสูตรที่ใช้อาจ
มาจากหนั ง สื อ แม่ พิ ม พ์ โ ลหะแผ่ น ทั่ ว ไป หรื อ เป็ น สู ต รที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ าก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้วิธีคานวณแรงปลดชิ้นงาน หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์
(ถ้ามี) ตามสูตรได้ถูกต้องโดยสูตรที่ใช้อาจมาจากหนังสือแม่พิมพ์โลหะแผ่นทั่วไป หรือเป็นสูตรที่ผู้เข้า
รับการประเมินประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
10. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดขนาดเครื่องจักรที่ใช้ได้
11. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคานวณย้อนกลับได้ สามารถคานวณหาอัตราการผลิตชิ้นงานได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เครื่องจักรที่ใช้ สาหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ประกอบด้วย เครื่องเพรสประเภทต่างๆ เช่นเครื่องเพรสแบบ
Hydraulic เครื่องเพรสแบบให้แรงดันกลไกทางกล (Mechanical press) รวมถึงเครื่อง Servo press
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จาแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน (Work piece Material)
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุประเภทของวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐานทีกาหนดในแบบ ระบุ
สมบัติทางกลจาก Mill sheet ทีส่ ่งผลต่อการออกแบบแม่พิมพ์และการขึ้นรูป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M05.1 ระบุมาตรฐานของ
วัสดุชิ้นงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษามาตรฐานของวัสดุ
ชิ้นงานที่กาหนดในแบบ (Part
drawing)
1.2 ศึกษาสมบัติทางของวัสดุ
ชิ้นงานจาก Mill sheet

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน

101M05.2 ระบุข้อมูลสมบัติทาง 2.1 ระบุสมบัติทางกล ค่า
1. การสัมภาษณ์
กลของวัสดุชิ้นงานที่ส่งผลต่อการ ความสามารถในการขึ้นรูป เพื่อใช้ 2. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์และการขึ้นรูป สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 เลือกใช้สารหล่อลื่นให้
เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถทราบถึงชนิดของวัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. สามารถรู้และอธิบายสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงานจาก mill sheet
3. สามารถระบุสมบัติทางกล ค่าความสามารถในการขึ้นรูป
4. สามารถเลือกใช้สารหล่อลื่นได้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการมองภาพฉายระบบ ISO Method - E และ ISO Method – A
2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุชิ้นงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
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4. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ
5. ความรู้เกีย่ วกับสมบัติทางกลของวัสดุแต่ละชนิด
6. ความรู้เกี่ยวกับสารหล่อลื่น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้ชนิดวัสดุได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. แสดงการระบุสมบัติทางกล ค่าความสามารถในการขึ้นรูป
3. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุที่เลือกใช้
2. อธิบายคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
3. ระบุมาตรฐานของวัสดุชิ้นงานที่กาหนดในแบบ
4. อธิบายหรือระบุสารหล่อลื่นที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการระบุประเภทของวัสดุชิ้นงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
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1.
2.
3.
4.

ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับข้อกาหนด และมาตรฐานในการผลิต
ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน
ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้วัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน
6. ผู้เข้ารับการประเมินประเมินสามารถเลือกใช้สารหล่อลื่นได้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วัสดุชิ้นงำน หมำยถึง โลหะแผ่นประเภทต่ำงๆที่ถูกนำมำใช้ในกำรขึ้นรูป ตัด เจำะ ด้วยแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนด Process design และ Die layout
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ,3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ,
3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวาง Process design และ Die layout โดยจะต้องคานึงถึง
การกาหนดขั้นตอนการขึ้นรูปตามลาดับก่อนหลัง กาหนดระนาบและทิศทางการขึ้นรูป และออกแบบรูปร่างและ
จัดวางตาแหน่งของการขึ้นรูปตามแต่ละขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M06.1 เตรียมข้อมูลในการ
กาหนด Process design และ
Die layout
101M06.2 กาหนด Process
design และ Die layout

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาแบบและข้อกาหนด
ของชิ้นงาน
1.2 ศึกษาขีดจากัดการขึ้นรูป
2.1 กาหนดขั้นตอนการขึ้นรูป
ตามลาดับก่อนหลัง
2.2 กาหนดระนาบและทิศ
ทางการขึ้นรูป
2.3 ออกแบบรูปร่างและจัดวาง
ตาแหน่งของการขึ้นรูปตามแต่ละ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้แล้ว

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดขั้นตอนการขึ้นรูปตามลาดับก่อนหลัง
2. สามารถกาหนดระนาบและทิศทางการขึ้นรูป
3. สามารถออกแบบรูปร่างและจัดวางตาแหน่งของการขึ้นรูปตามแต่ละขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น ทฤษฎีพับ-ดัดโลหะแผ่น ทฤษฎี
การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน และกลไกการทางานของแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบชิ้นงานและข้อกาหนด
5. ความรู้เกี่ยวกับขีดจากัดการขึ้นรูปของวัสดุ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงขั้นตอนการขึ้นรูปตามหลักทฤษฎี
2. แสดงวิธีการในการกาหนดระนาบและทิศทางการขึ้นรูป
3. แบบงานแสดง Process design และ Die layout
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรืออ่านเพื่อตีความหมายของแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
2. อธิบายหรือกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ตามหลักการหรือทฤษฎี
3. อธิบายขีดจากัดการขึ้นรูป
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกาหนด Process design และ Die layout ของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการกาหนด Process
design และ Die layout
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3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้ขนาดมาตรฐานของแผ่นวัสดุ ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN,
มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่า
4. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถออกแบบชุดการกาหนดProcess design และ Die layoutคานึงถึง
ความเที่ยงตรง ความคุ้มค่าในการใช้วัสดุโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การจั ด ท า Process design และ Die layout ของแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ โดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า น
software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์Single (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ,
3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Single die (โครงสร้างเหล็กหล่อ)โดย
จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน การกาหนด Strip layout การออกแบบพันช์และดาย โครงสร้าง
แม่พิมพ์ เลือกวัสดุทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ในการขึ้นรูปและตรวจทานความถู กต้องของแบบแม่พิม พ์
เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M07.1 เตรียมข้อมูลในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ Single
(โครงสร้ำงเหล็กหล่อ)

101M07.2 ออกแบบและเขียน
แบบแม่พิมพ์ Single (โครงสร้าง
เหล็กหล่อ)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.2 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาข้อกาหนดของ Process
design หรือ Die layout
1.3 คานวณแรงและตัวแปรต่างๆ
ที่ใช้ในการขึ้นรูป
2.1 ออกแบบ Strip layout
2.2 ออกแบบพันช์และดาย
2.3 ออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
2.4 ออกแบบกระสวนเหล็กหล่อ
2.5 ออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้
Standard parts
2.6 กาหนดวัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์
2.7 ตรวจทานการออกแบบ
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านและแปลความหมายของแบบงาน (Product) เพื่อกาหนดขั้นตอนการทางาน
2. สามารถอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
4. สามารถกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout
5. สามารถออกแบบและวาง Strip layout
6. สามารถออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
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7. สามารถออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์เหล็กหล่อ
8. สามารถออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
9. สามารถเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
4. ความรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น ทฤษฎีพับ-ดัดโลหะแผ่น ทฤษฎี
การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างกระสวนและแบบหล่อโลหะ
8. ความรู้เกี่ยวกับการวาง strip layout
9. ความรู้ด้านการเลือกชิ้นส่วนมาตรฐาน
10. ความรู้ด้านชนิดของวัสดุทาแม่พิมพ์
11. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
2. แสดงการกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout
3. แสดงการออกแบบและวาง Strip layout
4. แสดงการออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
5. แสดงการออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์เหล็กหล่อ
6. แสดงการออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
7. แสดงการเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
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8. แสดงแบบแม่พิมพ์Single die (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
9. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
3. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
5. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ Single die (โครงสร้างเหล็กหล่อ)โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณตัวแปรในการขึ้นรูปและกาหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบแม่พิมพ์
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ตามมาตรฐาน JIS, AISI,
DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่าได้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งาน
4. ผู้เข้าประเมินต้องออกแบบแม่พิมพ์ Single die(โครงสร้างเหล็กหล่อ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยออกแบบได้
5. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนแบบแบบสั่งงาน เพื่อสร้างแม่พิมพ์ Single die (โครงสร้างเหล็กหล่อ) ได้
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - E และ ISO Method – A
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7. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์Single die (โครงสร้ำงเหล็กหล่อ) หมายถึงแม่พิมพ์เดี่ยวที่ใช้ผลิตงานขนาดใหญ่ โดยมากเป็น
จาพวกชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้โครงสร้างทาจากเหล็กหล่อเพื่อการประหยัดและสามารถลดน้าหนักให้กับ
แม่พิมพ์ ครอบคลุมกระบวนการทางานในการตัดแผ่น (Blank) เจาะรู (Pierce) และตัดขอบ (Trim)
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ Compound/Progressive
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ,
3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Compound die หรือ Progressive die
ได้ โดยจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน การกาหนด Strip layout การออกแบบพันช์และดาย
โครงสร้างแม่พิมพ์ เลือกวัสดุทาพิมพ์ ชิ้นส่วนมาตรฐานในการขึ้นรูปและตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์
เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M08.1 เตรียมข้อมูลในการ
ออกแบบแม่พิมพ์
Compound/Progressive Die

101M08.2 ออกแบบและเขียน
แบบแม่พิมพ์
Compound/Progressive Die

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาข้อกาหนดของ
Process design หรือ Die
layout
1.3 คานวณแรงและตัวแปรต่างๆ
ที่ใช้ในการขึ้นรูป
2.1 ออกแบบ Strip layout
2.2 กาหนดสถานีการทางาน
2.3 ออกแบบพันช์และดาย
2.4 ออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
2.5 ออกแบบชิ้นส่วน และ
เลือกใช้ Standard parts
2.6 กาหนดวัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์
2.7 ตรวจทานการออกแบบ
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านและแปลความหมายแบบงาน (Product) เพื่อกาหนดขั้นตอนการทางาน
2. สามารถกาหนดขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
4. สามารถกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

186 | P a g e

5.
6.
7.
8.

สามารถออกแบบและกาหนด Strip layout
สามารถออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
สามารถออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์ Compound/Progressive Die
สามารถออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานในการออกแบบแม่พิมพ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
4. ความรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น ทฤษฎีพับ-ดัดโลหะแผ่น ทฤษฎี
การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
6. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน และกลไกการทางานของแม่พิมพ์ Progressive
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
8. ความรู้เกี่ยวกับการวาง Strip layout
9. ความรู้ด้านการเลือกชิ้นส่วนมาตรฐาน
10. ความรู้ด้านชนิดของวัสดุทาแม่พิมพ์
11. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงผลงานที่เป็นแบบสั่งงานในการผลิตแม่พิมพ์ Progressive อย่างน้อยในส่วนของ Die layout
2. แสดงการเขียนแบบภาพฉาย Die layout ตามมาตรฐานระบบ ISO Method-E และ ISO MethodA
3. แสดงการคานวณเชิงตัวเลขในการหาค่าพารามิเตอร์สาหรับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรืออ่านเพื่อตีความหมายของแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
4. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
5. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Compound die หรือ Progressive die
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณตัวแปรในการขึ้นรูป และกาหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบแม่พิมพ์Compound die/Progressive die
3. ผู้เข้าประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐานได้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งาน
4. ผู้เข้าประเมินต้องออกแบบแม่พิมพ์ Compound die/Progressive die โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้
5. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนแบบแบบสั่งงาน เพื่อสร้างแม่พิมพ์ Compound die/Progressive die ได้
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - E และ ISO Method – A
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7. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive die) ในสมรรถนะนี้ครอบคลุมถึงแม่พิมพ์ต่อเนื่องที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนการทางานที่เป็นงานตัดแผ่นเปล่า (Blank) เจาะรู (Pierce) พับ (Bend) อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาในแต่ละสถานีการทางานไม่นับรวมถึงแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องที่มี
ขั้นตอนของการขึ้นรูปแบบ Draw หรือ Form อยู่ในสถานีการทางานใดๆ ในชุดแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101C03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101C03.1 ศึกษารายละเอียดและ 1.1 ศึกษา และทาความเข้าใจ
ข้อกำหนดจำกลูกค้ำ
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา

101C03.2 กาหนดเงื่อนไขเพื่อการ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ
ออกแบบแม่พิมพ์
แม่พิมพ์
2.2 ระบุเงื่อนไขในการออกแบบ
แม่พิมพ์

101C03.3 สรุปผลสาหรับการ
ออกแบบแม่พิมพ์

3.1 นาเสนอปัญหาและความ
ต้องการต่อลูกค้า
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากลูกค้า

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
3. สามารถระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
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4. สามารถนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
5. สามารถสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
4. ความรู้ในการกาหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. แสดงการวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
3. แสดงการระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
5. แสดงการสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
3. อธิบายการกาหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
3. ให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า โดยต้องทาความเข้าใจอย่าง
ละเอียด และถูกต้องตรงตามข้อกาหนดและความต้องการของลูกค้า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้ำ หมายถึงการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ปั๊มโลหะ ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M09
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30
ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Progressive die แบบซับซ้อนซึ่ง
หมายถึงแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องที่มีขั้นตอนของการขึ้นรูปแบบ Draw หรือ Form อยู่ในสถานีการทางานอย่างน้อย 1
สถานี โดยจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน การกาหนด Strip layout การออกแบบพันช์และดาย
โครงสร้างแม่พิมพ์ เลือกวัสดุทาพิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ช่วยในการขึ้นรูป และตรวจทานความถูกต้องของแบบ
แม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M09.1 เตรียมข้อมูลในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive
ซับซ้อน

101M09.2 ออกแบบและเขียน
แบบแม่พิมพ์ Progressive
ซับซ้อน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาข้อกาหนดของ
Process designหรือ Die
layout
1.3 คานวณแรงและตัวแปรต่างๆ
ที่ใช้ในการขึ้นรูป
2.1 ออกแบบ Strip layout
2.2 ออกแบบพันช์และดาย
2.3 ออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
2.4 ออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้
Standard parts
2.5 กาหนดวัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์
2.6 ตรวจทานการออกแบบ
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านและแปลความหมายแบบงาน (Product) เพื่อกาหนดขั้นตอนการทางาน
2. สามารถกาหนดขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
4. สามารถกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout
5. สามารถออกแบบและกาหนด Strip layout
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

196 | P a g e

6. สามารถออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
7. สามารถออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์ Compound die/Progressive die
8. สามารถออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานในการออกแบบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
4. ความรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น ทฤษฎีพับ-ดัดโลหะแผ่น ทฤษฎี
การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
6. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน และกลไกการทางานของแม่พิมพ์ Progressive
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
8. ความรู้เกี่ยวกับการวาง strip layout
9. ความรู้ด้านการเลือกชิ้นส่วนมาตรฐาน
10. ความรู้ด้านชนิดของวัสดุทาแม่พิมพ์
11. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงผลงานที่เป็นแบบสั่งงานในการผลิตแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อน
2. แสดงการเขียนแบบภาพฉาย Die layout ตามมาตรฐานระบบ ISO Method-E และ ISO MethodA
3. แสดงการออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานในการออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการคานวณเชิงตัวเลขในการหาค่าพารามิเตอร์สาหรับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
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2. อธิบายหรืออ่านเพื่อตีความหมายของแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
4. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
5. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์Progressive แบบซับซ้อน โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณตัวแปรในการขึ้นรูป และกาหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบแม่พิมพ์Progressive ซับซ้อน
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐานได้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้
งาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแบบสั่งงาน เพื่อสร้างแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อนได้
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method-E และ ISO Method-A
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7. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ Progressive แบบซับซ้อน ในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องที่มีขั้นตอนของการ
ขึ้นรูปแบบ Draw หรือ Form อยู่ในสถานีการทางานอย่างน้อย 1 สถานี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M10
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน(โครงสร้างเหล็กหล่อ)
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่

1
-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30
ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Single แบบซับซ้อน (โครงสร้าง
เหล็กหล่อ) ซึ่งหมายถึง แม่พิมพ์เดี่ยวที่ใช้ผลิตงานขนาดใหญ่ โดยมากเป็นจาพวกชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้โครงสร้างทา
จากเหล็กหล่อเพื่อการประหยัดและสามารถลดน้าหนักให้กับแม่พิมพ์ ครอบคลุมกระบวนการทางานในการขึ้นรูป
ชิ้นงาน (Draw, Form) ที่มีรูปร่างที่ไม่สมมาตร (Non-symmetrical shape) โดยจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม
ในการนาไปใช้งาน การกาหนด Strip layout การออกแบบพันช์และดาย โครงสร้างแม่พิมพ์ เลือกวัสดุทาพิมพ์
ชิ้น ส่ ว นและอุป กรณ์ช่ว ยในการขึ้น รู ป และตรวจทานความถู กต้ อ งของแบบแม่ พิ ม พ์ เพื่อให้ ได้งานที่ ตรงตาม
ข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M10.1 เตรียมข้อมูลในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบ
ซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาข้อกาหนดของ
Process designหรือ Die
layout
1.3 วิเคราะห์ แรงในการขึ้นรูป
และตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการขึ้น
รูปผ่านผลการจาลองด้วย CAE

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

101M10.2 ออกแบบและเขียน
แม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน
(โครงสร้างเหล็กหล่อ)

2.1 ออกแบบ Strip layout
2.2 ออกแบบพันช์และดาย
2.3 ออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
2.4 ออกแบบชิ้นส่วน และ
เลือกใช้ Standard parts
2.5 กาหนดวัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์
2.6 ตรวจทานการออกแบบ
แม่พิมพ์

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านและแปลความหมายของแบบงาน (Product) เพื่อกาหนดขั้นตอนการทางาน
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2. สามารถอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
4. สามารถกาหนดกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและลาดับการขึ้นรูปเพื่อออกแบบ Die layout
5. สามารถออกแบบและวาง Strip layout
6. สามารถออกแบบและการเขียนแบบพันช์และดาย
7. สามารถออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้างแม่พิมพ์เหล็กหล่อ
8. สามารถออกแบบชิ้นส่วนและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
9. สามารถเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
10. สามารถคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป และตัวแปรที่จาเป็นในการขึ้นรูป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
4. ความรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น ทฤษฎีพับ-ดัดโลหะแผ่น ทฤษฎี
การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างกระสวนและแบบหล่อโลหะ
8. ความรู้เกี่ยวกับการวาง Strip layout
9. ความรู้ด้านการเลือกชิ้นส่วนมาตรฐาน
10. ความรู้ด้านชนิดของวัสดุทาแม่พิมพ์
11. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
12. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ผลจาก CAE
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการออกแบบ Strip layout
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2. แสดงการ ออกแบบพันช์และดาย
3. แสดงการออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
4. แสดงการออกแบบชิ้นส่วน และเลือกใช้ Standard parts
5. แสดงการกาหนดวัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์
6. แสดงการตรวจทานการออกแบบแม่พิมพ์
7. แสดงแบบแม่พิมพ์Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Process design หรือ Die layout
3. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
5. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ) โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณตัวแปรในการขึ้นรูป และกาหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบแม่พิมพ์Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ตามมาตรฐาน JIS, AISI,
DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่าได้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งาน
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4. ผู้เข้าประเมินต้องออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้
5. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนแบบแบบสั่งงาน เพื่อสร้างแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
ได้
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - E และ ISO Method – A
7. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้ำงเหล็กหล่อ) หมายถึง แม่พิมพ์เดี่ยวที่ใช้ผลิตงานขนาดใหญ่
โดยมากเป็นจาพวกชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้โครงสร้างทาจากเหล็กหล่อเพื่อการประหยัดและสามารถลด
น้าหนักให้กับแม่พิมพ์ ครอบคลุมกระบวนการทางานในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Draw, Form) ที่มีรูปร่างที่
ไม่สมมาตร (Non-symmetrical shape) จาเป็นต้องวิเคราะห์ด้วย CAE เพื่อช่วยในการออกแบบ
แม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M11
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนและควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบงานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
ทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จั ดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101M11.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 เตรียมข้อมูลรายการแม่พิมพ์ 1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ของแผนงานเพื่อกาหนดลงใน
ที่ต้องทาการออกแบบ
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
แผน
1.2 รับแผนงานของลูกค้า
หรือการสาธิตการทางาน
1.3 ตรวจเช็คภาระงานที่มีอยู่
2. การสัมภาษณ์
ทั้งหมด
101M11.2 ประเมินรายละเอียด 2.1 ประเมินชั่วโมงงานในการ
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ของงานที่จะกาหนดลงในแผน
ออกแบบของแม่พิมพ์ที่จะกาหนด ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
ลงในแผน
หรือการสาธิตการทางาน
2.2 จัดสรรช่างออกแบบแม่พิมพ์ 2. การสัมภาษณ์
ตามระดับความสามารถ
101M11.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.1 กาหนดช่างออกแบบแม่พิมพ์ 1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
3.2 กาหนดรายละเอียดของ
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
หรือการสาธิตการทางาน
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
2. การสัมภาษณ์
3.4 ตรวจทานและเสนอขออนุมัติ
แผน
101M11.4 การติดตาม
4.1 กาหนดระยะเวลาในการ
1. การสัมภาษณ์
ความก้าวหน้าของงานและการ
ติดตาม
ควบคุมเป้าหมาย
4.2 ประชุมติดตามและรายงาน
ผล
4.3 กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่
เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
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1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตอธิ บ ายถึ ง ขอบเขตของการปฏิ บั ติ ง าน และสภาพแวดล้ อ มอื่ น ๆหรื อ สถานการณ์ อื่ น ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101M12
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการ
ออกแบบครั้งต่อ ๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101M12.1 เตรียมข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง

101M12.2 วางแผนการพัฒนา
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์

101M12.3 ปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์

101M12.4 สรุปประเมินผลการ
พัฒนากระบวนการออกแบบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาข้อมูล Die process,
Die layout / Strip layout ของ
แม่พิมพ์
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
2.1 กาหนดหัวข้อและเป้าหมาย
ในการพัฒนา
2.2 วางแผนพัฒนาขั้นตอนการ
ออกแบบ
2.3 จัดทาระบบฐานข้อมูล
3.1 ดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อ
และเป้าหมายที่กาหนด
3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูลจาก
การพัฒนา

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์
4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
4.2 สรุปผลการพัฒนาและทาเป็น สถานประกอบการในการ
มาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้ ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิตการ
เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อ ทางาน
ๆ ไป
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Die process , Die layout / Strip layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. ความรู้ในการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อมูล Die process , Die layout / Strip layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
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3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด
(Requirements) ใครเป็นผู้ออกแบบ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ Software ใด ราคาขายและต้นทุนที่
ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทาการออกแบบครั้งต่อ ๆ ไป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุม
เกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

218 | P a g e

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102M01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง3118.30 ช่างเขียน
แบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถระบุถึงสมบัติที่ สาคัญของวัสดุเพื่อจาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โลหะได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102M01.1 ระบุสมบัติหลักที่
สาคัญของวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โลหะ
102M01.2 จาแนกประเภทวัสดุ
ทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ระบุสมบัติหลักที่สาคัญของ
วัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

2.1 ระบุประเภทของวัสดุทา
ชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์โลหะ
2.2 ระบุประเภทวัสดุทาพิมพ์ตาม
มาตรฐาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถระบุประเภทของวัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์โลหะ
2. สามารถระบุมาตรฐานและเกรดของวัสดุได้ตรงตามที่กาหนด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัสดุทาชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์โลหะ
3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัสดุทาพิมพ์ตามมาตรฐานต่างๆ
4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานแม่พิมพ์โลหะพื้นฐาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการระบุประเภทของวัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์โลหะ
2. แสดงการระบุมาตรฐานและเกรดของวัสดุได้ตรงตามที่กาหนด
3. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายสมบัติหลักที่สาคัญของวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายประเภทของวัสดุทาชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์โลหะ
3. ระบุหรืออธิบายประเภทของวัสดุทาพิมพ์ตามมาตรฐานต่างๆ
4. อธิบายโครงสร้างและการทางานแม่พิมพ์โลหะพื้นฐาน
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ย วกับ การจาแนกวัส ดุทาชิ้นส่ ว นแม่พิมพ์โ ลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
7. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉาย
ระบบ ISO Method - E และ ISO Method – A
8. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถระบุถึงสมบัติที่สาคัญของวัสดุเพื่อจาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะได้
9. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐาน
ฐานที่เทียบเท่า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
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1. วัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ในสมรรถนะนี้ หมายถึงทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ คือพันช์ ดาย
รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เป็นส่วนของโครงสร้าง และตัวเสริมความแข็งแรงในชุดแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3118.30 ช่างเขียน
แบบเครื่องกล, 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่าง
ทาแม่พิมพ์ 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C01.1 อ่านองค์ประกอบหลัก 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
102C01.2 อ่านแบบชิ้นส่วน
2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ
แม่พิมพ์
ตัดของภาพประกอบ และแบบ
ภาพสามมิติ ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric
Dimensioning and
Tolerancing และ อื่น ๆ จาก
แบบตามมาตรฐานได้

วิธีการประเมิน
Assessment
1.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
1. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
2. สามารถอ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
3. สามารถเลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านวัสดุช่าง
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
3. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
4. ความรู้ด้านชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
5. ความรู้ด้านองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
6. ความรู้ด้านชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
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7. ความรู้ด้านการมองภาพฉาย
8. ความรูด้ ้านภาพสามมิติ
9. ความรูด้ ้านสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
2. แสดงการเลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
3. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ระบุองค์ประกอบของ Title block และ BOM
4. ระบุชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. อธิบายการมองภาพฉาย
6. อธิบายภาพสามมิติ
7. อธิบายสัญลักษณ์ GD&T
8. อธิบายสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น
9. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ย วกับ การอ่านแบบสั่ งงาน โดยพิจารณาร่องรอยหลั กฐานจากหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

227 | P a g e

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
3) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO
Method - E และ ISO Method – A
4) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับข้อกาหนด และมาตรฐานในการผลิต
5) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ตามแบบมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือ
มาตรฐานฐานที่เทียบเท่า
6) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้ขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐานได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

228 | P a g e

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3118.30 ช่างเขียน
แบบเครื่องกล, 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่าง
ทาแม่พิมพ์ 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
โดยมีความรู้ในการจาแนกประเภท วิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานให้เหมาะสมกับประเภทของ
ชิ้นส่วนได้ อีกทั้งยังสามารถเตรียม ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงการ
ดูแลรักษา ตลอดจนการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C02.1 ความปลอดภัย ในการ 1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ทางาน
ปลอดภัยในการทางานและสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน
102C02.2 เตรียมเครื่องมือ
2.1 จาแนกประเภท และวิธีการใช้
พื้นฐานและอุปกรณ์
งานของเครื่องมือพื้นฐานและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภท
ของชิ้นงาน
2.2 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานและ
อุปกรณ์
2.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
102C02.3 ปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งมื อ 3.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้
พื้นฐานและอุปกรณ์
เช่ น เครื่ อ งแต่ ง กาย ชุ ด นิ ร ภั ย
สภาพร่างกาย
3.2 ด าเนิ น การใช้ ง านเครื่ อ งมื อ
พื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ
เช่นตะไบ เลื่อย สกัด เป็นต้น
102C02.4การบารุงรักษา
4.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
4.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือ
พื้นฐานและอุปกรณ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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4.3 ตรวจสอบความพร้ อ มของ
เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ทั้ง
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
4. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบการปฏิบัติงาน
5. สามารถใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)
6. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. ความรู้ด้านเครื่องมือตัด (Cutting tool)
4. ความรู้ด้านเครื่องมือพื้นฐานชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็นต้น
5. ความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่นตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็น
ต้น ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
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3. แสดงการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
4. แสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบการปฏิบัติงาน
5. แสดงการใช้เครื่องมือตัด (Cutting tool)
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือวัด
2. อธิบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. อธิบายการใช้เครื่องมือตัด (Cutting tool)
4. อธิบายการใช้เครื่องมือพื้นฐานชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็นต้น
5. อธิบายความปลอดภัยในโรงงาน
6. อธิบายการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็นต้น ให้
เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน
7. การบารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐาน(Hand Tool) และอุปกรณ์ โดยพิจารณาร่องรอย
หลักฐานจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือพื้นฐาน
และอุปกรณ์
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ประเมินก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกาย
ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่างปรับตั้ง
และใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยสามารถระบุประเภท การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัย ดูแลรักษา
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถจดบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ชารุดเสียหายได้อย่าง
ถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102C03.1 เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล

102C03.2 ใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล

102C03.3 บารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล

102C03.4 บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ระบุ ป ระเภทและการใช้ ง าน
ของอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานด้ า นความ
ปลอดภัยของแต่ละประเภท
1.2 เตรี ย มอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานด้ า น
ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการ
ดาเนินงาน
1.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้ ง าน
ของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้
เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย
สภาพร่างกาย
2.2 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลอย่างเหมาะสม
3.1 ดูแลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
3.2 ทาความสะอาดและจัดเก็บ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3.3 บารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน
4.1 บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคลที่ชารุดเสียหาย
4.2 รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบถึงข้อบกพร่องของอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อเปลี่ยน
หรือซ่อมแซม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
2. สามารถป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3. สามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของอันตรายที่เกิดจากลักษณะการทางานที่ไม่เหมาะสม
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้าย และสัญลักษณ์ สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
5. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ความรู้ด้านมาตรฐานขององค์กรและกฎหมายที่กาหนด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัย
2. แสดงการป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3. แสดงการใช้อุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุข้อกาหนดและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน
2. อธิบายลักษณะของอันตรายที่เกิดจากลักษณะการทางานที่ไม่เหมาะสม
3. อธิบายวิธีป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
4. อธิบายหรือระบุมาตรฐานป้าย สัญลักษณ์ สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
5. ระบุอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
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6. อธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ระบุมาตรฐานขององค์กรและกฎหมายที่กาหนด
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาร่องรอยหลั กฐานจาก
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ประเมินก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกาย
ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องมือพื้นฐาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์7223 ช่างปรับตั้ง
และใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด
(เวอร์ เนี ย ร์ คาลิ ป เปอร์ ,ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ,ไมโครมิเตอร์วัดใน ,ไมโครมิเตอร์วัดลึ ก ,เกจวัดลึ ก ,บล็ อกเกจ
,Feeler Gauge ,นาฬิกาวัด) สามารถจาแนกประเภท วิธีการใช้งาน ทั้งยังสามารถเตรียมงาน ตั้งศูนย์เครื่องมือวัด
ละเอียด ตลอดจนสามารถบารุงรักษา และจดบันทึกผลการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C04.1 เตรียมงานเครื่องมือวัด 1.1 จาแนกประเภทและวิธีการใช้
ละเอียด
งานของเครื่องมือวัดละเอียด
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
1.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้ ง าน
ของเครื่องมือวัดละเอียด
102C04.2 ดาเนินการวัดละเอียด 2.1 ตั้ ง ศู น ย์ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด
ละเอี ย ดให้ ไ ด้ ค่ า ตามมาตรฐาน
ตรวจสอบชิ้นงานที่จะทาการวัด
2.2 ดาเนินการวัด โดยใช้เครื่องมือ
วัดละเอียด
2.3 จดบั น ทึ ก ค่ า ที่ อ่ า นได้ จ า ก
เครื่องมือวัดละเอียด
102C04.3 บารุงรักษา จัดเก็บ
3.1 ท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ วั ด
เครื่องมือวัดละเอียด
ละเอียด
3.2 เก็ บ เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ดใน
พื้นที่ที่กาหนด
102C04.4 บันทึกผลการ
4.1 บันทึกการปฏิบัติงานเครื่องมือ
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด
วัดละเอียด
4.2 รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบถึงข้อบกพร่องของชิ้นส่วนที่
วัด

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก (Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
2. สามารถปรับตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานสากล
3. สามารถเตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
4. สามารถวัดขนาด โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก (Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการวัดเบื้องต้น
3. ความรู้ด้านมาตรฐานของการวัด
4. ความรู้เกีย่ วกับการวัดความขนาน วัดการเยื้องศูนย์ วัดความกลม/ร่วมศูนย์
5. ความรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดและความไม่แน่นอนของการวัด
6. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
7. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและวิธีการใช้งานของเครื่องมือวัดละเอียด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก (Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
2. แสดงการปรับตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานสากล
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
4. แสดงการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดประเภทต่าง ๆ
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2. อธิบายหลักการวัดเบื้องต้น
3. อธิบายหรือระบุมาตรฐานของการวัด
4. อธิบายเกี่ยวกับความผิดพลาดและความไม่แน่นอนของการวัด
5. อธิบายขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือวัดละเอียด
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจดบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดละเอียด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่องมือวัดที่มีสเกลแบบพื้นฐานและตัวเลข
2. เครื่องมือวัดละเอียด หมายถึง เครื่องมือสาหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการ
กาหนดตาแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุ
ชิ้นงาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก
(Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

241 | P a g e

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมี ทั ก ษะด้ านการผลิ ตชิ้ นส่ ว นด้ว ยเครื่ อ งกลึ ง โดยจะต้องค านึ ง ถึง ความ
ปลอดภัยในการทางาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าเงื่อนไขใน
การทางาน การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน ดูแลรักษา
และตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C05.1 ความปลอดภั ย 1.1 ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนความปลอดภัยใน
ในการทางาน
การทางานและสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรว จสอบระบบการท าง า น ข อ ง
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
102C05.2 ก าหนดขั้ น ตอน 2.1 ศึกษารายละเอียดจากแบบงาน
2.2 กาหนดขั้นตอนและเลื อ กเครื่ อ งมื อ
ในการทางานกลึง
ตัดในการกลึง
2.3 การกาหนดเงื่อ นไขในการทางานที่
เหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

102C05.3 การปฏิ บั ติ ง าน 3.1 ตรวจสอบเครื่องกลึงและอุปกรณ์
กับเครื่องกลึง
3.2 จับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
3.3 ปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
3.4 ปฏิบัติงานกลึง

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

102C05.4 การตรวจสอบ

1. การสอบข้อเขียน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน
102C05.5 การบ ารุ ง รั ก ษา 5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน
เครื่องกลึงและอุปกรณ์
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่ อ งกลึ ง และ ณ สถานประกอบการในการ
อุปกรณ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกลึง การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
และอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
ประเมิน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
4. สามารถปรับตั้งเงื่อนไขในการกลึง
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถจับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
8. สามารถปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
9. สามารถปฏิบัติงานกลึง
10. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
11. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลึง เครื่องมือตัดและอุปกรณ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณเพื่อตั้งเงื่อนไขในงานกลึง
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกลึง
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
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2. แสดงการใช้เครื่องกลึง เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
3. แสดงการปรับตั้งเงื่อนไขในการกลึง
4. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
5. แสดงการจับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
6. สามารถปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงานกลึง
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายความปลอดภัยในการทางาน
3. อธิบายรายละเอียดจากแบบงาน
4. อธิบายการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกลึง
5. อธิบายการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิ น เกี่ย วกั บ การผลิ ตชิ้ นงานด้ว ยการกลึ ง โดยพิจารณาจากร่ องรอยหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกลึง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องกลึง
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือตัดได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยหัวจับ หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับ-ตั้งค่าเครื่องมืดตัด
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6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกลึงให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน ตามแบบสั่งงาน
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องมือวัด สาหรับตรวจสอบขนาด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึงแบบ Manual โดยผู้รับการประเมินสามารถ กลึงปาดหน้า กลึงปอก กลึง
เรียว กลึงเกลียว เจาะรู กลึงคว้านรู ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่ องมือและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่ว ไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าเงื่อนไขในการ
ทางาน การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนดูแลรักษาและ
ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C06.1 ความปลอดภั ย 1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
ในการทางาน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิ ต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน

102C06.2 กาหนดขั้นตอน
ในการทางานกัด

2.1 ศึกษารายละเอียดจากแบบงาน
1. การสอบข้อเขียน
2.2 กาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือ
ตัดในการกัด
2.3 การกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่
เหมาะสม

102C06.3 การปฏิบัติงาน
กับเครื่องกัด

3.1 ตรวจสอบเครื่องกัดและอุปกรณ์
3.2 จับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
3.3 ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือ
ตัด
3.4 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด

102C06.4 การตรวจสอบ

102C06.5 การบารุงรักษา
เครื่องกัดและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องกัดและ
อุปกรณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกัด
และอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
3. สามารถใช้เครื่องกัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
4. สามารถปรับตั้งเงื่อนไขในการกัด
5. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
6. สามารถจับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
7. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
8. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
10. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องกัดและอุปกรณ์
11. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกัด เครื่องมือตัดและอุปกรณ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกัด
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องกัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
3. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
4. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
5. แสดงการจับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
9. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องกัดและอุปกรณ์
10. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกัด
3. อธิบายการกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมินเกี่ย วกับ การผลิ ตชิ้นส่ว นด้วยเครื่องกัด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกัด
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องกัด
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือตัดได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยปากกา หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับตั้งค่าเครื่องมือตัด
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกัดให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดชื้นส่วนตามแบบสั่งงาน
10. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องมือวัด สาหรับตรวจสอบขนาด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องกัดแบบ Manual โดยผู้รับการประเมินสามารถ กัดปาดหน้า กัดร่อง เจาะรู กัด
เฉพาะส่วน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

252 | P a g e

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่ องมือและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่ว ไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้หินเจีย การปรับตั้งค่าเงื่อนไขในการทางาน
การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน ดูแลรักษาและตรวจสอบ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102C07.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยในการทางานและสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน
102C07.2 การเตรียมก่อน
2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานเจีย
ของการดาเนินงาน
2.2 เลือกหินเจีย
2.3 เลือกอุปกรณ์จับยึดสาหรับงาน
เจีย
2.4 ทาการสมดุลย์และแต่งหน้าหิน
102C07.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องเจีย
3.2 จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจีย
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตาม
ความเหมาะสม
3.4 ทาการเจียตามแบบที่กาหนด
102C07.4 การตรวจสอบความ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาด
ถูกต้องชิ้นส่วน
ของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตาม
ข้อกาหนด
102C07.5 การบารุงรักษา
เครื่องเจียและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องเจีย
และอุปกรณ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
การทางานประเมิน
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องเจียและอุปกรณ์ทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์งานเจีย
3. สามารถปรับตั้งเงื่อนไขในการเจีย
4. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
5. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
6. สามารถจับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจีย
7. สามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
8. สามารถทาการเจียตามแบบที่กาหนด
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
10. สามารถตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
11. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องเจียและอุปกรณ์
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียและอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับกฏความปลอดภัยในการทางาน
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเจีย หินเจียและอุปกรณ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณเพื่อตั้งเงื่อนไขในงานเจีย
5. ความรู้ในการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้หินเจีย
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์จับยึดสาหรับงานเจีย
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์งานเจีย
2. แสดงการปรับตั้งเงื่อนไขในการเจีย
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. แสดงการจับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจีย
5. แสดงการปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
6. แสดงการปฏิบัติงานเจียตามแบบที่กาหนด
7. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
8. แสดงการตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
9. แสดงการทาความสะอาดเครื่องเจียและอุปกรณ์
10. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียและอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
11. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. อธิบายหลักการเลือกใช้หินเจีย
4. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดสาหรับงานเจีย
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิ น เกี่ ย วกับ การผลิ ตชิ้น ส่ ว นด้ว ยการเจีย โดยพิจารณาจากร่ องรอยหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องเจีย
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
เจีย
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้หินเจียได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน
4. ผู้เข้ารับการประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยปากกา หรือแท่นแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดย
พิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
5. ผู้เข้าการประเมินต้องทาการสมดุลย์หินและแต่งหน้าหินเจีย
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับตั้งค่า ความเร็วรอบล้อหินเจีย ความเร็วป้อน ความลึกการเจีย ระยะเผื่อ
ด้านหน้า หลัง และข้างหินเจีย
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องเจียให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้หินเจียเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
10. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน ตามแบบสั่งงาน
11. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้ High gauge ประกอบร่วมกับ Dial indicator สาหรับตรวจสอบขนาด
และความราบ บนแท่นระดับ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องเจีย Manual ผู้รับการประเมินสามารถเจียผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบต่างๆได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102M02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือกล
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง3119.20 ช่าง
เทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการเตรียมและกาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วย
เครื่องมือกล สามารถระบุประเภทของเครื่องมือกล และเครื่องมือที่ใช้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102M02.1 เตรียมการกาหนด
ขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โลหะด้วยเครื่องมือกล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เตรียมแบบงาน
1.2 อ่านแบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

102M02.2 กาหนดขั้นตอนการ
ทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วย
เครื่องมือกล

2.1 กาหนดขั้นตอนการทางาน
2.2 ระบุประเภทเครื่องมือกล
2.3 ระบุประเภทอุปกรณ์จับยึด

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน

2. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบและเตรียมขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะจากแบบงาน
2. สามารถเขียนขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือกล
3. สามารถระบุประเภทของเครื่องมือกลและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้การอ่านแบบงานสาหรับการเตรียมแบบงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับเหน้าที่ การทางานครื่องมือกลและเครื่องมือที่ใช้ เช่น อุปกรณ์จับยึด เป็นต้น
4. ความรู้เกีย่ วกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเตรียมขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะจากแบบงาน
2. แสดงการเขียนขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือกล
3. แสดงการระบุประเภทของเครื่องมือกลและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายการเตรียมงานจากการอ่านแบบงาน
2. ระบุประเภทเครื่องมือกลและเครื่องมือที่ใช้ เช่น อุปกรณ์จับยึด เป็นต้น
3. ระบุขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถสามารถเตรียมและกาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วย
เครื่องจักรกล
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉาย
ระบบ ISO Method - E และ ISO Method – A
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4. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่
เทียบเท่า
5. เลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีจาหน่ายทั่วไปในประเทศ
6. ตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2018
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เครื่องมือกล ในสมรรถนะนี้หมายถึง เครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ซึ่งรวมทั้งระบบ
manual และ CNC
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด 7223 ช่างปรับตั้งและใช้
เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึงCNC จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่องกลึงCNC รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่องกลึง CNC
เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C08.1 ความ
ปลอดภัยในการทางาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการ
ทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C08.2 การเตรียม
ก่อนการปฏิบัติงานด้วย
เครื่องกลึงCNC

2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับของการ
ดาเนินงาน
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือตัด
2.4 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C08.3 การ
3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง 3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และเครื่องมือตัด
CNC
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชย
ขนาดเครื่องมือตัด

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C08.4 การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C08.5 การ
บารุงรักษาเครื่องกลึง
CNCและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องจักร

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อน ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
และหลังปฏิบัติงาน
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงCNC
4. สามารถบารุงรักษาเครื่องกลึงCNC
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
9. สามารถจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
10. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
11. สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัดในงานกลึง
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลึงCNCและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด
5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

265 | P a g e

7. ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
8. ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้คาสั่ง G-Code
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. แสดงการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. แสดงการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
10. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
12. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายเกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. อธิบายเกี่ยวกับจัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
6. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
7. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
8. อธิบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
9. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
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10. อธิบายการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกล
11. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง CNC โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกลึง CNC
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นส่วนด้วย
เครื่องกลึง CNC
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน ป้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่ง CNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความ
เสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกลึงCNC
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกลึง CNC ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึงแบบ CNC ผู้รับการประเมินสามารถติดตั้งชิ้นงาน ป้อนคาสั่ง และควบคุม
การทางาน จนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C09
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่ องมือและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่ว ไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุม
หุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่องกัดCNC รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่องกัด CNC
เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C09.1 ความปลอดภัย 1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการ
ในการทางาน
ทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
102C09.2 การเตรียมก่อน 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับของการ
การปฏิบัติงานด้วย
ดาเนินงาน
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
เครื่องกัด CNC
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือตัด
2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.5 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.6 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
2.7 จัดเตรียมเครื่องกัด CNC
102C09.3 การปฏิบัติงาน 3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
กับเครื่องกัด CNC
3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และเครื่องมือตัด
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชย
ขนาดเครื่องมือตัด

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

102C09.4 การตรวจสอบ
ความถูกต้องชิ้นส่วน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของขนาด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C09.5 การบารุงรักษา 5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
เครื่องกัด CNCและ
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกล
อุปกรณ์
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกัดCNC
4. สามารถบารุงรักษาเครื่องกัดCNCเบื้องต้น
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
9. สามารถจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
10. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
11. สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัดในงานกัด
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกัดCNCและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
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5.
6.
7.
8.
9.

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คาสั่ง G-Code / M-Code

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
9. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
10. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
11. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
12. แสดงการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
13. แสดงการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
14. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
15. แสดงการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
16. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
17. แสดงการตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
18. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
19. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
20. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายเกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. อธิบายเกี่ยวกับจัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
6. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
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7. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
8. อธิบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
9. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
10. อธิบายการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกล
11. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด CNC โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ค) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกัด CNC
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องกัด CNC
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน ป้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่ง CNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความ
เสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกัด
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกัด CNC ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องกัดแบบ CNC ผู้รับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ป้อนคาสั่ง และควบคุมการ
ทางานจนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C10
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์
แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่อง EDM รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง EDM เบื้องต้น
ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C10.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน
102C10.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ของการดาเนินงาน
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM
2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็ค
โตรดและอิเล็คโตรด
2.4 การทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
2.5 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.6 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C10.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบน
เครื่อง EDM
เครื่อง EDM
3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและ
อิเล็คโตรด และการปรับค่าเงื่อนไข
การกัดของเครื่อง EDM
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผล
102C10.4 การตรวจสอบความ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ถูกต้องชิ้นส่วน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C10.5 การบารุงรักษา
เครื่อง EDM และอุปกรณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM
4. สามารถบารุงรักษาเครื่อง EDMเบื้องต้น
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด
9. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
10. สามารถจับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่อง EDM
11. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรด และปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุของอิเล็คโตรด
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง EDM และอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรด
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
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6.
7.
8.
9.

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
ความรู้เกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
ความรู้ด้านการกาหนดรายละเอียดและลาดับการดาเนินงาน

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรด และอิเล็คโตรด
4. แสดงการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
5. แสดงการจัดเตรียมเครื่องมือวัด
6. แสดงการจับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่อง EDM
7. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรด และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
10. แสดงการทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรด และอิเล็คโตรด
5. อธิบายการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
6. อธิบายการจัดเตรียมเครื่องมือวัด
7. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่อง EDM
8. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรด และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
9. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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10. อธิบายการทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง EDM โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่อง EDM
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
EDM
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน การทาโปรแกรมคาสั่งของ
เครื่อง EDM โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด
วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโตรดการปรับตั้ง
ค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโตรด ตรวจสอบ และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการ EDM
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง EDM ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM ผู้รับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ติดตั้งอิเล็กโตรด ป้อนคาสัง และ
ควบคุมการทางานจนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C11
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์
แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM จะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่อง Wire EDM รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง Wire
EDM เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C11.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire
ของการดาเนินงาน
2.2 จัดเตรียมชิ้นส่วนงาน
EDM
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน
2.4 การทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
2.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C11.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire
EDM
เครื่อง Wire EDM
3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและ
ลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการ
กัดของเครื่อง Wire EDM
3.3 การตรวจสอบการทางานของ
โปรแกรมคาสั่ง
3.4 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผล
102C11.4 การตรวจสอบความ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ถูกต้องชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C11.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C11.5 การบารุงรักษา
5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
เครื่อง Wire EDMและอุปกรณ์ 5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM
4. สามารถบารุงรักษาเครื่อง Wire EDM เบื้องต้นปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
5. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
6. สามารถจัดเตรียมชิ้นส่วนงาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน และเครื่องมือวัด
7. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
8. สามารถจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
9. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง Wire EDM
10. สามารถตรวจสอบการทางานของโปรแกรมคาสั่ง
11. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเครื่อง Wire EDM
3. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดวัดละเอียด
5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
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6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
7. ความรูเ้ กี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการจัดเตรียมชิ้นส่วนงาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน และเครื่องมือวัด
4. แสดงการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง Wire EDM
5. แสดงการจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการตัดของเครื่อง Wire EDM
7. แสดงการตรวจสอบการทางานของโปรแกรมคาสั่ง
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
10. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายการจัดเตรียมชิ้นส่วนงาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน และเครื่องมือวัด
4. อธิบายการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
5. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
6. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการตัดของเครื่อง Wire EDM
7. อธิบายการทางานของโปรแกรมคาสั่ง
8. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. อธิบายการทาความสะอาดเครื่องมือกล
10. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง Wire cut ECM โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่อง Wire
EDM
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
Wire EDM
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน การทาโปรแกรมคาสั่งของ
เครื่อง Wire EDM โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมวัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการปรับ
ค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง Wire EDM การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการตัด
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง Wire EDM ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบ
สั่งงาน
7. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่อง Wire EDM ผู้รับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ติดตั้งลวดตัด ป้อนคาสั่ง
และควบคุมการทางานจนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C12
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้
ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 7224 ช่างเจียโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Profile Grinder จะต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานกับเครื่อง Profile Grinder รวมถึง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง Profile Grinder เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C12.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

102C12.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Profile ของการดาเนินงาน
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรม
Grinder
คาสั่ง NC
2.3 เลือกหินเจีย
2.4 เลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงาน
เจีย
2.5 ทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
2.6 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.7 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.8 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C12.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
3.2ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
เครื่อง Profile Grinder
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตาม
ความเหมาะสม
3.4ปฏิบัติงานเจีย ตรวจสอบ

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C12.4 ตรวจสอบความถูก 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
ต้องชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
สถานประกอบการในการ
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C12.5 การบารุงรักษา
เครื่อง Profile Grinderและ
อุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถเลือกใช้หินเจีย
4. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง Profile Grinder
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
9. สามารถเลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
10. สามารถทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
11. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
12. สามารถจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
13. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
14. สามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
15. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
16. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหินเจีย
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Profile Grinderและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
4. แสดงการเลือกหินเจีย และอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
5. แสดงการสมดุลและแต่งหน้าหิน
6. แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
7. แสดงการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
8. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
9. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน
10. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
11. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
12. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
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4. อธิบายการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
5. อธิบายการเลือกหินเจีย
6. อธิบายการสมดุลและแต่งหน้าหิน
7. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด ที่ใช้ในงานเจีย
8. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
9. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
10. อธิบายการปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจีย
11. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
12. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องให้ ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานเครื่อง Profile
Grinder
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้ วยเครื่อง
Profile Grinder
3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน ป้ อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด ผู้เข้ารับการ
ประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย การปรับตั้งค่ าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย
ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสมโดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อ
ชิ้นงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการเจีย
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง Profile Grinder ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของ
แบบสั่งงาน
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6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่อง Profile Grinder ผู้รับการประเมินสามารถติดตั้งชิ้นงาน ควบคุมการทางานจน
ได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C13
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้
ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์ 7224 ช่างเจียโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมีทักษะการผลิ ตชิ้นงานด้ว ยเครื่อง CNC Grinder จะต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder รวมถึง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง CNC Grinder เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
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N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C13.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง CNC
ของการดาเนินงาน
2.2 ป้อนโปรแกรมคาสั่งCNC สาหรับ
Grinder
การเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง
CNC
2.3 เลือกหินเจีย
2.4 เลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงาน
เจีย
2.5 ทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
2.6 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.7 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.8 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C13.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
3.2 ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
เครื่อง CNC Grinder
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตาม
ความเหมาะสม
3.4 ปฏิบัติงานเจีย ตรวจสอบ

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C13.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C13.4 ตรวจสอบความถูก 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องขนาดของ 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ต้องชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
102C13.5 การบารุงรักษา
5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล สถานประกอบการในการ
เครื่อง CNC Grinder
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน การทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถเลือกใช้หินเจีย
4. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder
5. สามารถบารุงรักษาเครื่อง CNC Grinder
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนโปรแกรมคาสั่งCNC สาหรับการเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
9. สามารถทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
10. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
11. สามารถจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
12. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
13. สามารถตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน
14. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
15. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหินเจีย
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC Grinderและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการป้อนโปรแกรมคาสั่ง CNC สาหรับการเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
4. แสดงการเลือกหินเจีย
5. แสดงการเลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
6. แสดงการทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
7. แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
8. แสดงการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
9. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
10. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน
11. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
12. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
13. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
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3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายการป้อนโปรแกรมคาสั่งCNC สาหรับการเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. อธิบายการเลือกหินเจีย
6. อธิบายการเลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
7. อธิบายการทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
8. อธิบายอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัดสาหรับงานเจีย
9. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
10. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
11. อธิบายการปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจีย
12. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน
13. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
14. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC Grinder โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานเครื่อง CNC Grinder
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
CNC Grinder
3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องกาหนดรายละเอียดและล าดับของการดาเนินงาน ป้ อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องกาหนดรายละเอียดและล าดับของการดาเนินงาน ป้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด ผู้ เข้ารับการ
ประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย
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ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสมโดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อ
ชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการเจีย
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง CNC Grinder ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบ
สั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่ อง CNC Grinder ผู้เข้ารับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ป้อนคาสั่ง และ
ควบคุมเครื่อง จนผลิตชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102M03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะด้าน การเตรียมงานตรวจสอบ ระบุวิธีการ เครื่องมือ และสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102M03.1 เตรียมการตรวจสอบ 1.1 เตรียมแบบงาน
คุณภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะใน 1.2 อ่านแบบงาน
ขั้นตอนการผลิต
1.3 ระบุวิธีการตรวจสอบ
1.4 เลือกเครื่องมือวัดเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ
102M03.2 ตรวจสอบชิ้นส่วน
2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนที่ต้องกำร
แม่พิมพ์ที่ผลิต
ผลิตตำมที่กำหนด
2.2 บันทึกผลการตรวจสอบ
2.3 พิจารณาผลการตรวจสอบ
เพื่อการนาไปใช้งาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบและเตรียมขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะจากแบบงาน
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
3. สามารถตรวจสอบชิ้นงานตามที่กาหนดในแบบงาน
4. สามารถบันทึกและพิจารณาผลจากการตรวจสอบชิ้นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้การอ่านแบบงานสาหรับการเตรียมแบบงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
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6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต
7. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านแบบและเตรียมขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะจากแบบงาน
2. แสดงการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
3. แสดงการตรวจสอบชิ้นงานตามที่กาหนดในแบบงาน
4. แสดงการบันทึกและพิจารณาผลจากการตรวจสอบชิ้นงาน
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายการเตรียมงานจากการอ่านแบบงาน
2. อธิบายกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3. ระบุการเลือกใช้วิธีการในการตรวจสอบ
4. ระบุการเลือกใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
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1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผูเ้ ข้ารับการประเมินอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO
Method - E และ ISO Method – A
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่
เทียบเท่า
4. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีจาหน่ายทั่วไปในประเทศ
5. ผู้เข้ารับการประเมินตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME
Y14.5 M : 2018
6. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมการตรวจสอบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรตรวจสอบคุณภำพในขั้นตอนกำรผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กำหนด ในสมรรถนะนี้หมายถึงการ
ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ระบุในแบบแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C14
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
3. ทบทวนครั้งที่ 1
4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน
ของเครื่องกัด CNC จะต้องสามารถกาหนดขั้นตอนในการทางานกัด การเลือกใช้เครื่องมือตัด การแก้ไขโปรแกรม
คาสั่ง(CAM) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C14.1 กาหนดขั้นตอนใน
การทางาน

1.1 กาหนดขั้นตอนการกัด
1.2 เลือกเครื่องมือตัด
1.3 การกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
เครื่องกัดที่เหมาะสม

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
102C14.2 สร้างโปรแกรม
2.1 ตรวจเช็ค model 3D ของ
1. การสอบข้อเขียน
คาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่องกัด ชิ้นส่วน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
2.2 ปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วน สถานประกอบการในการ
CNC
ให้สมบูรณ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
2.3กาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
การทางาน
2.4 สร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
สาหรับงานกัด
102C14.3 ตรวจสอบโปรแกรม 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
1. การสอบข้อเขียน
คาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่องกัด ทางเดินของเครื่องมือตัด
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
3.2 การใช้ Post processor สร้าง
สถานประกอบการในการ
CNC
NC - CODE
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทางาน
NC - CODE
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือในการกัด
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3. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM)สาหรับเครื่องกัด CNC
4. สามารถกาหนดเงื่อนไขในการทางานเครื่องกัดที่เหมาะสม
5. สามารถตรวจเช็ค ปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
6. สามารถกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
7. สามารถสร้างและตรวจสอบทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด
8. สามารถใช้ Post processor สร้าง NC - CODE
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ NC - CODE
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกัด CNC
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัด
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่องกัดCNCและอุปกรณ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่องกัด CNC
6. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนในการกัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนการกัด
2. แสดงการเลือกเครื่องมือตัด
3. แสดงการกาหนดเงื่อนไขในการทางานเครื่องกัด
4. แสดงการตรวจเช็ค model 3D ของชิ้นส่วน
5. แสดงการปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
6. แสดงการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
7. แสดงการสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
9. แสดงการใช้ Post processor สร้าง NC - CODE
10. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ NC - CODE
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11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนการกัด
2. อธิบายการเลือกเครื่องมือตัด
3. อธิบายหรือระบุเงื่อนไขในการทางานเครื่องกัด
4. อธิบายวิธีการตรวจเช็คและปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
5. อธิบายการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. อธิบายวิธีสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด
7. อธิบายวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
8. อธิบายการใช้ Post processor สร้าง NC - CODE
9. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง CNC งานกัด ด้วย ระบบ CAM โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทาโปรแกรมคาสั่ง(CAM)สาหรับเครื่องกัด CNC
สร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด และใช้ Post processor สร้าง NC CODE ได้ตรงตาม
ข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code
4. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM)สาหรับเครื่องกัด CNC
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้ Post processor สร้าง NC – CODE
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ออกแบบขั้นตอนการผลิต เลือกเครื่องมือตัด และการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
2. การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับเครื่องกัด CNC ด้วย CAM
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C15
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน-ของเครื่อง
Wire EDM
3. ทบทวนครั้งที่ 1
4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่อง Wire EDM จะต้องสามารถกาหนดทิศทางในการตัดงาน การเลือกใช้ลวด การแก้ไขโปรแกรมคาสั่ง
(CNC) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวดตัด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C15.1 กาหนดขั้นตอนใน
การทางาน

1.1 กาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1.2 การกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
ที่เหมาะสม

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C15.2 การทาโปรแกรม
คาสั่ง (CAM)สาหรับเครื่อง
Wire EDM

2.1 ตรวจสอบ Part model ของ
ชิ้นส่วน
2.2 กาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.3 การสร้างทางเดินของลวด

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C15.3 ตรวจสอบโปรแกรม 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่อง
ทางเดินของลวด
3.2 การใช้ Post processor สร้าง
Wire EDM
NC CODE
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ NC
CODE

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
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2. สามารถกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
3. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM)สาหรับเครื่อง Wire EDM
4. สามารถตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
5. สามารถกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. สามารถสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
7. สามารถใช้ Post processor สร้าง NC CODE
8. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์
4. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับ NC CODE
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
2. แสดงการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
3. แสดงการตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
4. แสดงการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
5. แสดงการสร้างทางเดินของลวด
6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
7. แสดงการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
9. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนในการตัดงาน
2. อธิบายหรือระบุเงื่อนไขในการทางาน
3. อธิบายการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
4. อธิบายวิธีการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
5. อธิบายการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
6. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่ อ ง Wire EDM ด้ ว ย CAM โดยพิ จ ารณาจากร่ อ งรอยหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง หลั ก ฐานด้ า นการ
ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทางาน ผู้เข้ารับการประเมิน
กาหนดขั้นตอนในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่อง Wire EDM เพื่อสร้างทางเดินของ
ลวดสาหรับงาน Wire EDM และใช้ Post processor สร้าง NC - CODE ได้ตรงตามข้อกาหนดของ
แบบสั่งงาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวดและ NC Code
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับเครื่อง Wire EDM ด้วย
CAM
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C16
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องมือกล
CNC ชนิดอื่น
3. ทบทวนครั้งที่ 1
4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน
ของเครื่ องมือกล CNC ชนิดอื่นจะต้องสามารถกาหนดขั้นตอนในการผลิ ต ทิศทางในการทางาน การเลื อกใช้
เครื่องมือตัด การแก้ไขโปรแกรมคาสั่ง (CNC) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C16.1 กาหนด
ขั้นตอนในการทางาน

1.1 กาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1. การสอบข้อเขียน
1.2 การกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่ 2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
เหมาะสม
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน

102C16.2 ทาโปรแกรม
คาสั่ง (CAM) สาหรับ
ช่วยในการผลิตของ
เครื่องมือกล CNC

2.1 ตรวจสอบ Part model ของ
ชิ้นส่วน
2.2 กาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.3 การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน

102C16.3 ตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่ง (CAM)
สาหรับช่วยในการผลิต
ของเครื่องมือกล CNC

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทางเดินของเครื่องมือตัด
3.2 การใช้ Post processor สร้าง NC
CODE
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ NC
CODE

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถกาหนดขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วน
3. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM)สาหรับช่วยในการผลิตของเครื่องมือกล CNC
4. สามารถตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
5. สามารถกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
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6. สามารถสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
7. สามารถใช้ Post processor สร้าง NC CODE
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องมือกล CNC
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่องมือกล CNCและอุปกรณ์
4. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัด
7. ความรู้เกี่ยวกับ NC CODE
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
2. แสดงการตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
3. แสดงการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
4. แสดงการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
5. แสดงการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนในการตัดงาน
2. อธิบายการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
3. อธิบายวิธรการสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
5. อธิบายการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
6. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
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7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับช่วยในการผลิตของเครื่องมือกล CNC
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทางาน ผู้เข้ารับการประเมินกาหนด
ขั้นตอนในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาโปรแกรมคาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่องมือกล CNC เพื่อสร้างทางเดินของ
เครื่ อ งมื อ ตั ด ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ กล CNC และใช้ Post processor สร้ า ง NC - CODE ได้ ต รงตาม
ข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถออกแบบขั้นตอนการทางาน และการกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับช่วยในการผลิตของเครื่องมือกล
CNC ด้วย CAM
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102M04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการทั้งหมด
และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102M04.1 เตรียมองค์ประกอบ
ของแผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน

102M04.2 ประเมินรายละเอียด
ที่จะกาหนดลงในแผนและภาระ
งานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

102M04.3 ปฏิบัติการวางแผน

102M04.4 การติดตาม
ความก้าวหน้าของงานและการ
ควบคุมเป้าหมาย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 รายการชิ้นส่วนแม่พิมพ์ต่าง ๆ
เฉพาะที่ต้องทาการผลิต
1.2รายชื่อช่างและรายการเครื่องมือกล
ชนิดต่าง ๆ
1.3แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระ
งานทั้งหมดไว้
2.1 กาลังความสามารถในการผลิต
ชิ้นส่วน( Machine capacity )ของ
เครื่องมือกลและเครื่องจักรต่าง ๆ
2.2 รายละเอียดแบบงานของชิ้นส่วนที่
ต้องทาการผลิตพร้อมด้วยแบบชิ้น
ส่วนย่อย
2.3 ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด
3.1 กาหนดคนและเครื่องมือกล
3.2 กาหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทานและเสนออนุมัติแผน
4.1 กาหนดระยะเวลาและความถี่ในการ
ติดตาม
4.2 ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3 กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไป
ตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
2. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. วางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
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7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกล
2. ระบุหรืออธิบายการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ระบุหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิ บ ายถึ ง ขอบเขตของการปฏิ บั ติ ง าน และสภาพแวดล้ อ มอื่ น ๆหรื อ สถานการณ์ อื่ น ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์โลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่
ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102M05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ โลหะ 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถพัฒนากระบวนการในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการ
ผลิตชิ้นส่วนครั้งต่อ ๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วยนวตก
รรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
1.2 Process ของแม่พิมพ์
1.3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.4 วัสดุแม่พิมพ์
1.5 การปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วน
สาเร็จก่อนนาแม่พิมพ์ไปใช้งาน
102M05.2 วางแผนและกาหนด 2.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน
เป้าหมายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการ 2.2 การแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
พัฒนาในกระบวนการผลิต
และการเลือกใช้ Cutting tools
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3 การจัดทาโปรแกรมคาสั่ง
เครื่องมือกล CNC ( CAM )
2.4 การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน
102M05.3 ปฏิบัติการพัฒนา
3.1 จัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 การวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อ
หาความเหมาะสมในการกาหนดค่า
GD&T
3.3 การลดความซ้าซ้อนในการทางาน
3.4 การจัดระบบฐานข้อมูล
102M05.4 สรุปประเมินผลการ 4.1 กาหนดวิธีในการติดตาม
พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วน 4.2 สรุปผลการพัฒนา
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลและการเลือกใช้ Cutting tools
3. สามารถจัดทาโปรแกรมคาสั่งเครื่องมือกลอัตโนมัติ ( CAM )
4. สามารถจัดทาเป็นมาตรฐานในการทางานและใช้เป็นฐานข้อมูล
5. สามารถวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการกาหนดค่า GD&T
6. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
7. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่วนและกระบวนการทางานของแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัสดุแม่พิมพ์ ( Die Material )
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. สามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลและการเลือกใช้ Cutting tools
3. สามารถจัดทาโปรแกรมคาสั่งเครื่องมือกลอัตโนมัติ ( CAM )
4. สามารถจัดทาเป็นมาตรฐานในการทางานและใช้เป็นฐานข้อมูล
5. สามารถวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการกาหนดค่า GD&T
6. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
7. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นแม่พิมพ์
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างชิ้นส่วนและกระบวนการทางานของแม่พิมพ์
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3. อธิบายสมบัติวัสดุแม่พิมพ์ (Die material)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์โลหะชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด (Requirements) โดยทราบ
ราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาการปรับประกอบในครั้งต่อ ๆ ไป
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์โลหะ
2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์โลหะชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด ( Requirements ) โดย
ทราบราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลัง
ดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาการปรับประกอบในครั้งต่อ ๆ ไป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C17
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
3. ทบทวนครั้งที่ 1
4. สร้างใหม่ 5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน
การทดสอบและสื่ อ การสอน เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ตลอดจนการ
ปฏิบัติการสอนการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
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สมรรถนะย่อย
Element
102C17.1 เตรียมองค์ประกอบ
เพื่อจัดทาชุดการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผลการพัฒนาจากการ
ประเมินของผู้เรียน กับการตอบ
แทน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์

102C17.2 จัดทาเอกสารการสอน 2.1 กาหนดเนื้อหา
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อ 2.2 จัดทาแบบฝึกหัดและ
การสอน
แบบทดสอบ หรือกาหนดเป็น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบและจัดทาสื่อการ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียนและ
เกณฑ์การประเมิน
102C17.3 การปฏิบัติการสอน
3.1 สอนแบบ Coaching หรือ
สอนแบบ OJT
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานจริง

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
2. การสัมภาษณ์

102C17.4 การติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู้

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านการผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งสามารถก าหนดเนื้ อ หาภายใต้ ห น่ ว ยสมรรถนะ จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด /
แบบทดสอบเพื่อการวัดผลหรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสมและเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน ( Trainer ) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จ ะมีทักษะด้านการปรับแต่งชิ้นส่ว นแม่พิมพ์โลหะ โดยจะต้องคานึงถึง ความ
ปลอดภัยในการทางาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
สามารถจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M01.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
103M01.2 การเตรี ย มเครื่ อ ง 2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนการปรับแต่ง
มือ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ 2.2 เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วน
ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์
2.3 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการปรั บ แต่ ง ชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

103M01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วน
แม่พิมพ์

3.1 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
3.2 ตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วน ณ สถานประกอบการในการ
แม่พิมพ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

103M01.4 การจัดเก็บ ดูแล
รักษาเครื่องมือ

4.1 ทาความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ 1. สังเกตการปฏิบัติงาน
4.2 จัดเก็บเครื่องมือ
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. สามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทางาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด
6. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและหลังการปรับแต่ง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. แสดงการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. แสดงการเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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5. แสดงปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. แสดงการตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
4. อธิบายการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและการปรับแต่ง
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น งานกัด
งานกลึง งานเจียเพื่อนามาประกอบเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยจะต้อง
คานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับกระบวนการประกอบชิ้น
ส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M02.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M02.2 การเตรี ย มการ
ประกอบชิ้นส่วนย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสมในการประกอบชิ้ น ส่ ว นย่ อ ย
ของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2.2 เตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103M02.3 ประกอบชิ้น
ส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ

3.1 ตรวจสอบชิ้ น ส่ ว นของชุ ด แม่ พิ ม พ์
ก่อนการประกอบ
3.2 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ
3.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของชุ ด
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังทาการประกอบ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
3. สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
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4. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. สามารถเลือกวิธีการในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. สามารถตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. แสดงการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. แสดงการเลือกวิธีการในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. แสดงการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายหรือระบุชนิดหรือขนาดชิ้นส่วนย่อยของแม่พิมพ์
4. อธิบายหรือระบุวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่ว นย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้าใจขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ โดย
ต้องบันทึกในแบบฟอร์มการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ถ้ามี)
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนย่อยแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น งาน
กัด งานกลึง งานเจียเพื่อนามาประกอบเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับกระบวนการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชนิด
แม่พิมพ์ Single die และ แม่พิมพ์ Compound die/ Progressive die หรือ แม่พิมพ์ Single Symmetrical part
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M03.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M03.2 การเตรี ย มการ
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

103M03.3 ประกอบแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
2.2 เตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

3.1 ตรวจสอบชิ้ น ส่ ว นของชุ ด แม่ พิ ม พ์
ก่อนการประกอบ
3.2 ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของชุ ด
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังทาการประกอบ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. สามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. สามารถเตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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5. สามารถประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะก่อนและหลังทาการประกอบ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกีย่ วกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
5. ความรูเ้ กี่ยวกับขั้นตอนการประกอบชุดแม่พิมพ์
6. ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. แสดงการเตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะก่อนและหลังทาการประกอบ
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
3. อธิบายหรือระบุชนิดหรือขนาดชิ้นส่วนย่อยของแม่พิมพ์
4. อธิบายขั้นตอนการประกอบชุดแม่พิมพ์
5. อธิบายหรือระบุวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวข้องกับการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้าใจขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชนิดแม่พิมพ์ Single die
และ แม่พิมพ์ Compound die/ Progressive die หรือ แม่พิมพ์ Single Symmetrical part ได้ โดย
ต้องบันทึกในแบบฟอร์มการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ถ้ามี)]
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น งานกัด
งานกลึง งานเจีย เพื่อนามาประกอบเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์โลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบ
ตัว เปล่ า โดยจะต้องคานึ งถึงความปลอดภัยในการทางาน สามารถเลื อกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า ชนิดแม่พิมพ์ Single die และ
แม่พิมพ์ Compound die/ Progressive die หรือ แม่พิมพ์ Single Symmetrical part ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M04.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M04.2 การเตรี ย มการ
ทางานของแม่พิมพ์ปั๊ ม โลหะ
ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่ำ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 เตรียมเครื่องเพรส
2.2 เตรียมชุดแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
103M04.3 ทดลองทางานของ 3.1 ติดตั้งชุดแม่พิมพ์
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่ 3.2 ตรวจสอบการทางานของชุดแม่พิมพ์ ณ สถานประกอบการในการ
แบบตัวเปล่า
3.3 ทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
ทางาน
3.4 จดบันทึกผลการตรวจสอบ
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. สามารถเตรียมการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
5. สามารถติดตั้งชุดแม่พิมพ์
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6. สามารถทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. สามารถจดบันทึกผลการตรวจสอบการทางาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเพรสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. แสดงการเตรียมการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
5. แสดงการติดตั้งชุดแม่พิมพ์
6. แสดงการทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. แสดงผลบันทึกการตรวจสอบ
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
2. อธิบายโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
3. ระบุการใช้เครื่องเพรสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
4. ระบุขั้นตอนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่ตัวเปล่า โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการประกอบแม่ พิ ม พ์ ปั๊ ม โลหะ โดยต้ อ งบั น ทึ ก ใน
แบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้าใจขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชนิดแม่พิมพ์ Single die
และ แม่พิมพ์ Compound die/ Progressive die หรือ แม่พิมพ์ Single Symmetrical part ได้ โดย
ต้องบันทึกในแบบฟอร์มการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรเคลื่ อนที่แบบตัว เปล่ำ หมายถึง การทดสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยการติดตั้ง
แม่พิมพ์ บนเครื่องปั๊มโลหะ และให้เครื่องทางานโดยไม่มีการป้อนวัสดุชิ้นงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7233 ช่าง
เครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับกระบวนการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความ
ซั บ ซ้ อ น ชนิ ด แม่ พิ ม พ์ Progressive die ซั บ ซ้ อ น หรื อ แม่ พิ ม พ์ Single Non-Symmetrical part ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M05.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M05.2 การเตรี ย มการ
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มี
ควำมซับซ้อน
103M05.3 ประกอบแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
2.2 เตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

3.4 ตรวจสอบชิ้ น ส่ ว นของชุ ด แม่ พิ ม พ์
ก่อนการประกอบ
3.5 ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3.6 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของชุ ด
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังทาการประกอบ

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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3. สามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. สามารถอ่านแบบภาพประกอบ
5. สามารถเตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะก่อนและหลังทาการประกอบ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. แสดงการเตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะก่อนและหลังทาการประกอบ
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายหรือระบุชนิดหรือขนาดชิ้นส่วนย่อยของแม่พิมพ์
4. อธิบายขั้นตอนการประกอบชุดแม่พิมพ์
5. อธิบายหรือระบุวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับ การประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ชนิด
แม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical part ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
2. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน สามารถเข้ าใจขั้นตอนการประกอบแม่ พิ ม พ์ปั๊มโลหะที่มี ความซับซ้ อน ชนิด
แม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical partได้ โดยต้องบันทึก
ในแบบฟอร์มการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีควำมซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Die) หรือ แม่พิมพ์
Single Non-Symmetrical part
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7233 ช่าง
เครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบ
ตัว เปล่ า โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน สามารถเลื อกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า ชนิดแม่พิมพ์
Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical part ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M06.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M06.2 การเตรี ย มการ
ทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่
มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่
แบบตัวเปล่า

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 เตรียมเครื่องเพรส
2.2 เตรียมชุดแม่พิมพ์

103M06.3 ทดลองทางานของ 3.1 ติดตั้งชุดแม่พิมพ์
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความ
3.2 ตรวจสอบการทางานของชุดแม่พิมพ์
ซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัว 3.3 ทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
เปล่า
ที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบ
ตัวเปล่า
3.4 จดบันทึกผลการตรวจสอบ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
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3. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. สามารถเตรียมการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. สามารถติดตั้งชุดแม่พิมพ์
6. สามารถทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. สามารถจดบันทึกผลการตรวจสอบการทางาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเพสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. แสดงการเตรียมการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5. แสดงการติดตั้งชุดแม่พิมพ์
6. แสดงการทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. แสดงผลบันทึกการตรวจสอบ
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
2. อธิบายโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
3. ระบุการใช้เครื่องเพรสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
4. ระบุขั้นตอนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะ
เคลื่อนที่ตัวเปล่า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และ
หลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับ การตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มี
ความซับ ซ้อน ขณะเคลื่ อ นที่ แ บบตั ว เปล่ า ชนิดแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือแม่ พิ ม พ์
Single Non-Symmetrical part ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
2. ผู้เข้ารับการประเมินให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่ องมือและอุป กรณ์ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะ
เคลื่อนที่แบบตัวเปล่า โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า ชนิดแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ
แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical part ได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน หมายถึงแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์
Single Non-Symmetrical part
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบพิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล,7233 ช่าง
เครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิม พ์บนเครื่ องเพรส โดยสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องเพรส เครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ การติดตั้งชุด
แม่พิมพ์ การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ และการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพรส ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M07.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M07.2 การเตรียมความ
พร้อม ก่อนติดตั้งแม่พิมพ์

103M07.3 ควบคุมกำรติดตั้ง
แม่พิมพ์เข้ำกับเครื่องเพรส

103M07.4 ควบคุมการถอด
แม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพรส

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 จัดเตรียมความพร้อม และควบคุม
การขนย้ายชุดแม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุด
แม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่อง
เพรส
3.1 ตรวจสอบการทางานของเครื่องเพรส
ก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
3.2 ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับ
เครื่องเพรส
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องเพรส
และชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์
4.2 ควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจาก
เครื่องเพรส
4.3 ดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. สามารถควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
5. สามารถตรวจสอบการทางานของเครื่องเพรส
6. สามารถควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรสและตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุด
แม่พิมพ์
7. สามารถควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพรส
8. สามารถดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเพรสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและถอดชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. แสดงการควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
5. แสดงการตรวจสอบการทางานของเครื่องเพรส
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6. แสดงการควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรสและตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุด
แม่พิมพ์
7. แสดงการควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพรส
8. แสดงการดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
9. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
2. อธิบายโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
3. ระบุการใช้เครื่องเพสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
4. ระบุขั้นตอนติดตั้งและวิธีทาความสะอาดชุดแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรสได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องเพรส เครื่องมือ และอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้อง
บันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการติดตั้งและการถอดแม่พิมพ์
4. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถดูแล และเก็บรักษา ชุดแม่พิมพ์ได้มีประสิทธิภาพ หลังเลิกใช้งาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส หมายถึง การนาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะติดตั้งบนเครื่องเพรส เพื่อทดสอบการ
ทางานของแม่พิมพ์และเครื่องเพรส
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7233 ช่าง
เครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมีทักษะด้านการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout) บนเครื่องเพรส โดย
สามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องเพรส เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุชิ้นงานทดลองแม่พิมพ์ ซึ่งก็จะรวมถึง
การติดตั้งและตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่าและปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ เพื่อให้
สามารถทาการปั๊มโลหะกับวัสดุชิ้นงานจริงได้อย่างถูกต้อง ตรงตามแบบงานที่กาหนด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M08.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

103M08.2 การเตรียมความ
พร้อม ก่อนการทดลองแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
2.1 จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ สารหล่อลื่น และวัสดุ
ชิ้นงานทดลองแม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุด
แม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของ
เครื่องเพรส
3.1 ติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส
3.2 ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

103M08.3 ก า ร ติ ด ตั้ ง แ ล ะ
ตรวจสอบการท างา นข อ ง
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่
แบบตัวเปล่า
103M08.4 การปรับตั้งพร้อม 4.1 ทดลองการทางานของแม่พิมพ์ปั๊ม
ทดลองการทางานของแม่พิมพ์
โลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
ปั๊มโลหะ
4.2 ปรับตัง้ การทางานของแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะพร้อมเดินเครื่องทดลองจริงกับ
วัสดุชิ้นงานโลหะ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
1. สังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. สามารถติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส
5. สามารถทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
6. สามารถปรับตั้งการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะพร้อมเดินเครื่องทดลองจริงกับวัสดุชิ้นงานโลหะ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเพรสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการทดลองแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการเลือกใช้เครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบ
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. แสดงการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส
5. แสดงการทดลองทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
6. แสดงการปรับตั้งการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะพร้อมเดินเครื่องทดลองจริงกับวัสดุชิ้นงานโลหะ
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
2. อธิบายโครงสร้างของชุดแม่พิมพ์
3. ระบุการใช้เครื่องเพรสและเตรียมชุดแม่พิมพ์
4. ระบุขั้นตอนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
5. อธิบายวิธีการทดลองแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ(Tryout) ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องเพรส เครื่องมือ และอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้อง
บันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ(Tryout)
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน สามารถตรวจสอบความถู กต้ อ งในการทางานของแม่ พิ ม พ์ปั๊ มโลหะ ขณะ
เคลื่อนที่แบบตัวเปล่าและทดลองปั๊มจริง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout) คือการทดลองโดยเดินเครื่องเพรส และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อให้
สามารถทาการปั๊มกับวัสดุชิ้นงานจริง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M09
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ ตั้งแต่การเตรียมการ การ
วิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์แม่พิมพ์ ให้สามารถนาไปใช้โดยยึดถือปฏิบัติในการกาหนดแนวทางการแก้ไข
ต่อไป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M09.1 เตรียมองค์ประกอบ
ในการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
เพื่อทาการวิเคราะห์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยในขณะ
ทดลองแม่พิมพ์
1.2 ชนิด/ประเภทและขนาดของแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ
1.3 Process ของแม่พิมพ์
1.4 แบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
1.5 แบบฟอร์มการตรวจสอบแม่พิมพ์
(Inspection sheet)
1.6 ข้อมูลการบันทึกปัญหาต่าง ๆระหว่าง
การทดลองแม่พิมพ์
103M09.2 วิเคราะห์ปัญหาจาก 2.1 ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของ
การทดลองแม่พิมพ์
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ในแม่พิมพ์
2.2 ค่าตัวเลขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการ
ติดตั้งแม่พิมพ์
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทั้งอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่
(Static & Dynamic Check)
2.4 ระดับคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ที่ประเมิน
ในการทดลองแม่พิมพ์ครั้งนั้น
103M09.3 สรุปผลการวิเคราะห์ 3.1 รวบรวมปัญหาสาเหตุ แยกแยะเป็น
ประเด็นที่ชัดเจน
3.2 กาหนดเป้าหมายในการแก้ไขปรับปรุง
3.3 บันทึกผลการวิเคราะห์
3.4 การจัดทามาตรฐานการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองแม่พิมพ์ไว้ใช้ในหน่วยงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถรู้ถึงข้อกาหนดด้านความปลอดภัยในการทดลองแม่พิมพ์
2. สามารถจาแนกชนิดหรือประเภทและขนาดของแม่พิมพ์
3. สามารถอ่านแบบวิศวกรรม
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทั้งอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่ (Static &
Dynamic Check)
5. สามารถนาการประชุมและนาทีม
6. สามารถสรุปประเด็นและการจัดทามาตรฐานการวิเคราะห์ผลการทดลองแม่พิมพ์ไว้ใช้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบแม่พิมพ์แบบ Static และ Dynamic Check
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นและชิ้นส่วนมาตรฐาน
4. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดและตัวแปรในการติดตั้งแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน ขณะทาการทดลองแม่พิมพ์
6. ความรู้เกีย่ วกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการจาแนกชนิดหรือประเภทและขนาดของแม่พิมพ์
2. แสดงการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทั้งอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่
(Static & Dynamic Check)
3. แสดงการนาการประชุมและนาทีม
4. แสดงการสรุปประเด็นและการจัดทามาตรฐานการวิเคราะห์ผลการทดลองแม่พิมพ์ไว้ใช้
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5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการตรวจสอบแม่พิมพ์แบบ Static และ Dynamic Check
2. ระบุหรืออธิบายวัสดุแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นและชิ้นส่วนมาตรฐาน
4. ระบุหรืออธิบายตัวแปรในการติดตั้งแม่พิมพ์
5. อธิบายเกี่ยวกับข้อกาหนดความปลอดภัยในการทางาน ขณะทาการทดลองแม่พิมพ์
6. อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองแม่พิมพ์ได้
3. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการวิเคราะห์ได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวิเคราะห์และผู้นาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาในการขึ้นรูปโลหะ สรุปแนวทางการแก้ปัญหา และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือ
สถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้
หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
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N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M10
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
ทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จั ดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

103M10.1 เตรียมองค์ประกอบ
ของแผนงานเพื่อกาหนดลงใน
แผน

1.1 ข้อมูลและรายละเอียดของ
แม่พิมพ์
1.2 จานวนช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ ตามระดับความสามารถ
1.3 รายการเครื่องมือกล เครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องเพรสที่ต้องใช้
1.4 แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุ
ภาระงานทั้งหมดไว้
2.1 กาลังความสามารถในการช่าง
ปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
( Fitting and Assembly
Capacity )
2.2 รายละเอียดของงานที่ต้องทาการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์
2.3 ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด
3.1 กาหนดคน(ช่างปรับประกอบ)
3.2 กาหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทานและเสนออนุมัติแผน
4.1 กาหนดระยะเวลาและความถี่ใน
การติดตาม
4.2 ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3 กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่
เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

103M10.2 ประเมินรายละเอียด
ของงานที่จะกาหนดลงในแผน
และภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน

103M10.4 การติดตาม
ความก้าวหน้าของงานและการ
ควบคุมเป้าหมาย

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริงหรือการสาธิตการทางาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

378 | P a g e

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. วางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
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7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
2. ระบุหรืออธิบายการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ระบุหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน จะตรวจประเมิน เกี่ย วกับการวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์
แต่ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การกาหนดแผนงาน กิจกรรมงานที่ต้องแล้วเสร็จ ในกรอบกาหนดเวลา และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือ
สถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้
หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103M11
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทาการพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้
ในการทาการปรับประกอบครั้งต่อ ๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103M11.1 เตรียม
องค์ประกอบของการพัฒนา
กระบวนการปรับประกอบ
แม่พิมพ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
1.2 Process ของแม่พิมพ์
1.3 แบบแม่พิมพ์ (Drawing) และ
ข้อกาหนด
1.4 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.5 วัสดุแม่พิมพ์และการปรับปรุงสมบัติ
1.6 รายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
103M11.2 ตรวจสอบ
2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ
รายละเอียดกระบวนการปรับ 2.2 วิธีการปรับประกอบ
ประกอบแม่พิมพ์ที่จะทาการ 2.3 การ Spot และ Tryout บนเครื่อง
พัฒนา
เพรส
2.4 การตรวจสอบคุณภาพและการ
ทางานของแม่พิมพ์
103M11.3 ปฏิบัติการพัฒนา 3.1 จัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการปรับ
กระบวนการปรับประกอบ
ประกอบแม่พิมพ์
แม่พิมพ์
3.2 การวิเคราะห์จากข้อมูลปัญหาด้าน
คุณภาพ
3.3 การลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนในการ
ทางาน
3.4 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
103M11.4 การติดตามและ 4.1 กาหนดวิธีการติดตามและการ
ประเมินผลการพัฒนา
ประเมินผล
กระบวนการปรับประกอบ
4.2 สรุปผลการพัฒนา
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางานเพื่อทดสอบทักษะ
2. การสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการประกอบ
2. สามารถพัฒนาปรับปรุงในขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. สามรถวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของชิ้นงานและแม่พิมพ์
4. สามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพร้อมกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
5. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวชนิดหรือประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผนการพัฒนา
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
5. การจัดทาเป็นมาตรฐานในการทางาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการประกอบ
2. แสดงการพัฒนาปรับปรุงในขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. แสดงการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของชิ้นงานและแม่พิมพ์
4. แสดงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพร้อมกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายชนิดหรือประเภทของแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการจัดทาแผนการพัฒนา
4. ระบุหรืออธิบายวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
5. อธิบายการจัดทาเป็นมาตรฐานในการทางาน
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินตามหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด ( Requirements ) โดยทราบ
ราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาการผลิตชิ้นส่วนในครั้งต่อ ๆ ไป
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์
แต่ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

385 | P a g e

(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103C01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ,3115 ช่าง
เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจั ดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน
การทดสอบและสื่ อ การสอน เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ตลอดจนการ
ปฏิบัติการสอน การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103C01.1 เตรียมองค์ประกอบ
เพื่อจัดทาชุดการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สถานประกอบการในการ
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
การทางาน
1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมิน
2. การสัมภาษณ์
ของผู้เรียน กับการตอบแทน

103C01.2 จัดทาเอกสารการสอน 2.1 กาหนดเนื้อหา
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อ 2.2 จัดทาแบบฝึกหัดและ
การสอน
แบบทดสอบ หรือกาหนดเป็น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบและจัดทาสื่อการ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์

สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียนและ
เกณฑ์การประเมิน
103C01.3 การปฏิบัติการสอน

3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอน 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
แบบ OJT
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียน
การทางาน
ปฏิบัติงานจริง

103C01.4 การติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู้

4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
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8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับประกอบแม่พิมพ์ โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งสามารถก าหนดเนื้ อ หาภายใต้ ห น่ ว ยสมรรถนะ จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด /
แบบทดสอบเพื่อการวัดผลหรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสมและเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน ( Trainer ) ที่ดี
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา เป้าหมายของการ
เรียนรู้
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6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจัดทาเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์โลหะ ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104M01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จาแนกวัสดุและการชุบแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ช่างที่สามารถจาแนกวัสดุและการชุบแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อการขัดผิว
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
104M01.1 จาแนกวัสดุชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ที่ทาการขัดผิว

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 บอกสมบัติและข้อจากัดของ
วัสดุชิ้นส่วนเพื่อการขัดผิว

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

1.2 จาแนกประเภทของวัสดุ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
104M01.2 จาแนกการชุบแข็ง
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพื่อการขัดผิว

2.1 บอกกระบวนการชุบแข็ง
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

2.2 บอกชนิดวัสดุที่มีข้อจากัด ใน
การชุบแข็งและการขัดผิว
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการชุบแข็งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายสมบัติและข้อจากัดของวัสดุชิ้นส่วนเพื่อการขัดผิว
2. ระบุวิธีจาแนกประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. อธิบายกระบวนการชุบแข็งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ระบุชนิดวัสดุที่มีข้อจากัด ในการชุบแข็งและการขัดผิว
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจาแนกวัสดุและการชุบแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
อธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ค) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจาแนกวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ทาการขัดประกอบด้วยประเภท สมบัติและ
ข้อจากัดของวัสดุชิ้นส่วนเพื่อการขัดผิวแม่พิมพ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินจาแนกกระบวนการชุบแข็งชิ้นส่วน ประกอบด้วยกระบวนการชุบแข็งชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และ ข้อจากัดวัสดุในการชุบแข็งและการขัดผิว
3. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการจาแนกวัสดุและการชุบแข็งของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
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N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104M02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยหินขัด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยหินขัด โดยสามารถเลือกเบอร์หินขัด
เริ่มต้นเพื่อทาการขัดผิวงาน รวมถึงการทาความสะอาดในระหว่างการขัดและสามารถตรวจสอบผิวงานระหว่างการ
ขัด จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

397 | P a g e

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
104M02.1 เตรียมหินขัดและ
อุปกรณ์ช่วยในการขัด

104M02.2 ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ
ด้วยหินขัด

104M02.3 ทาความสะอาด

104M02.4 ตรวจสอบผิวงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เลือกหินขัด
1.2 เตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าหินขัด
1.3 เตรียมน้ามันหล่อลื่น
1.4 แต่งหน้าหินขัด
2.1 แบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
2.2 ขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์หิน
ขัด
2.3 ขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศ
ทางการขัด
2.4 ขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวัง
เป็นพิเศษ
3.1 ทาความสะอาดหินขัด
3.2 ทาความสะอาดชิ้นงาน
3.3 ทาความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน
4.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
4.2 ตรวจสอบผิวงานสาเร็จ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเตรียมหินขัดและอุปกรณ์ช่วยในการขัด
2. สามารถขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์หินขัด
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3. สามารถเลือกเบอร์หินขัดเริ่มต้น
4. สามารถทาความสะอาดชิ้นงาน
5. สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขัดด้วยหินขัด
2. ความรู้เกี่ยวกับเลือกหินขัด
3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเตรียมหินขัดและอุปกรณ์ช่วยในการขัด
2. แสดงการขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์หินขัด
3. แสดงการเลือกเบอร์หินขัดเริ่มต้น
4. แสดงการทาความสะอาดชิ้นงาน
5. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
6. แสดงชิ้นงานหลังจากการขัดผิวชิ้นงาน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
2. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วยหินขัด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ และทาการขัดผิวงานให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104M03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษทราย
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษทราย สามารถเลือกเบอร์
กระดาษทรายเริ่มต้น และแบ่งส่วนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่ทาการขัดได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทาความสะอาดผิวงาน
และตรวจสอบผิวงานระหว่างการขัด จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
104M03.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยใน 1.1 เลือกเบอร์ของกระดาษทราย
การขัดและเลือกกระดาษทราย 1.2 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
1.3 เตรียมน้ามันหล่อลื่น
1.4 ตัดและพับกระดาษทราย
104M03.2 ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ 2.1 แบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
2.2 ขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์กระดาษ
ด้วยกระดาษทราย
ทราย
2.3 ขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศทางการ
ขัด
2.4 ขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็น
พิเศษ
3.1 ทาความสะอาดชิ้นงาน
104M03.3 ทาความสะอาด
3.2 ทาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน

104M03.4 ตรวจสอบผิวงาน

4.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
4.2 ตรวจสอบผิวงานสาเร็จ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
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2. สามารถเลือกเบอร์กระดาษทรายเริ่มต้น
3. สามารถขัดผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วยกระดาษทราย
4. สามารถทาความสะอาดชิ้นงานและบริเวณที่ปฏิบัติงาน
5. สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขัดด้วยกระดาษทราย
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผิวงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
2. แสดงการเลือกเบอร์กระดาษทรายเริ่มต้น
3. แสดงการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษทราย
4. แสดงการทาความสะอาดชิ้นงานและบริเวณที่ปฏิบัติงาน
5. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์
3. อธิบายเทคนิคและวิธีการขัดด้วยกระดาษทราย
4. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบผิวงาน
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยกระดาษทราย โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ และทาการขัดผิวงานให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผูเ้ ข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ และทาการขัดผิวงานให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์โลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104M04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด สามารถเลือก
เครื่องมือช่วยในการขัดที่เหมาะสมกับชิ้นงาน และผิวงานที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบผิวงานระหว่างการขัด
จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
104M04.1 เลือกเครื่องมือ
ช่วยในการขัด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เลือกประเภทของเครื่องมือ
ช่วยในการขัด
1.2 เลือกขนาดของเครื่องมือขัด
2.1 ปรับความเร็วรอบในการขัด
2.2 ปรับความถี่ในการขัด

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
104M04.2 ปรับตั้งค่า
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
เครื่องมือช่วยในการขัด
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
104M04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์
3.1 ขัดผิวงาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการ 3.2 ขัดผิวงาน บริเวณที่ต้องระวัง ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
ขัด
เป็นพิเศษ
หรือการสาธิตการทางาน
104M04.4 ทาความสะอาด 4.1 ทาความสะอาดชิ้นงาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
4.2 ทาความสะอาดเครื่องมือช่วย ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
ในการขัด
หรือการสาธิตการทางาน
4.3 ทาความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน
104M04.5 ตรวจสอบผิวงาน 5.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
1. การสัมภาษณ์
5.2 ตรจวสอบผิวงานสาเร็จ
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกประเภทและขนาดของเครื่องมือช่วยในการขัด
2. สามารถปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยในการขัด
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3. สามารถขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด
4. สามารถทาความสะอาดชิ้นงาน
5. สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขัดด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกประเภทและขนาดของเครื่องมือช่วยในการขัด
2. แสดงการปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยในการขัด
3. แสดงการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด
4. แสดงการทาความสะอาดชิ้นงาน
5. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
2. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัดโดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ และทาการขัดผิวงานให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201M01
2.ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะตามแผนการบารุงรักษา

3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการปฏิบัติงานตามแผนการบารุงรักษาสามารถอธิบายขั้นตอน
การบ ารุ งรั กษาแม่พิ มพ์ ปั๊ มโลหะ รวมถึงสามารถจัดทาบันทึก ข้อ มูล การบารุ งรั กษา การป้องกัน และวิธีการ
บารุงรักษาได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
201M01.1ความปลอดภัยใน
การบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ

201M01.2 เตรียมการ
ปฏิบัติงาน

201M01.3 ปฏิบัติงาน
บารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

201M01.4 ตรวจสอบการ
บารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ตรวจสอบเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัย
1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
2.1 เตรียมและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ตามแผนการบารุงรักษาที่กาหนดไว้

วิธีการประเมิน
Assessment
1.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

3.1 ทาความสะอาดแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบแม่พิมพ์ ตามแผนการ
บารุงรักษา
3.3 ถอด เปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

4.1ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ขนาดชิ้นส่วนที่บารุงรักษา
4.2ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
4.3 ทาความสะอาดและจัดเก็บ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด
และพื้นที่ปฏิบัติงาน
201M01.5 ติดตามและป้องกัน 5.1 บันทึกจุดบกพร่องจุดเสียหาย
ปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ปั๊ม
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5.2 บันทึกรายการบารุงรักษา
โลหะ
5.3 บันทึกการป้องกันและวิธีการ
บารุงรักษาแม่พิมพ์

1.การสัมภาษณ์
2.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1.การสัมภาษณ์
2.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
12. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
13. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
14. สามารถเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
15. สามารถทาความสะอาด และถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์ตามแผนการบารุงรักษา
16. สามารถตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
17. สามารถจดบันทึกจุดบกพร่อง รายการบารุงรักษา
18. สามารถบันทึกวิธีการป้องกันและวิธีการบารุงรักษา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบารุงรักษา
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการบารุงรักษา
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการบารุงรักษาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. แสดงการเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
4. แสดงการทาความสะอาด และถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์ตามแผนการบารุงรักษา
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5. แสดงการตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. แสดงการจดบันทึกจุดบกพร่อง รายการบารุงรักษา
7. แสดงการบันทึกวิธีการป้องกันและวิธีการบารุงรักษา
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. อธิบายวิธีการเตรียมและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ตามแผนการบารุงรักษา
3. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบารุงรักษา โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ปฏิบัติงานบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้แม่พิมพ์ใช้งานได้ตามปกติ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยี ทรัพยากร หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202M01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงานซ่อม
ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์รวมถึงบันทึกรายการ และวิธีการซ่อมแม่พิมพ์อย่างครบถ้วน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
202M01.1 ความปลอดภัยใน
การซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

202M01.2 เตรียมการ
ปฏิบัติงาน

2.1เตรียมและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

202M01.3 ปฏิบัติงานซ่อม
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.1วัดและตรวจสอบแม่พิมพ์
3.2 ถอดเปลี่ยนประกอบ ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
3.3 ซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมพอกผิว
3.4 ซ่อมด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วย
เครื่องมือกล
202M01.4 ตรวจสอบการซ่อม 4.1ตรวจสอบและวัดแม่พิมพ์ที่แก้ไข
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
แล้วให้ถูกต้องตามที่กาหนด
4.2ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
4.3 ทาความสะอาดและจัดเก็บ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด
และพื้นที่ปฏิบัติงาน
202M01.5 บันทึก และติดตาม 5.1 บันทึกจุดบกพร่องจุดเสียหาย
ปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ปั๊ม
ชิ้นงาน
โลหะ
5.2 บันทึกรายการซ่อม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน
2. การสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน
2. การสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.3 บันทึกการป้องกันและวิธีการซ่อม
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
3. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
4. สามารถเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
5. สามารถถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์
6. สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน
7. สามารถซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมพอกผิว
8. สามารถซ่อมด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
10. สามารถทาความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดและพื้นที่ปฏิบัติงาน
11. สามารถจดบันทึกจุดบกพร่อง รายการซ่อม
12. สามารถบันทึกวิธีการป้องกันและวิธีการซ่อมแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวัสดุอุปกรณ์
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการซ่อมแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการวัดและขั้นตอนการถอดประกอบแม่พิมพ์
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

418 | P a g e

7. ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีในการซ่อมแม่พิมพ์
8. ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการบันทึกจุดบกพร่อง รายการซ่อมและวิธีป้องกัน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. แสดงการเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
4. แสดงการถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์
5. แสดงการใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน
6. แสดงการซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมพอกผิว
7. แสดงการซ่อมด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการทาความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดและพื้นที่ปฏิบัติงาน
10. แสดงการจดบันทึกจุดบกพร่อง รายการซ่อม
11. แสดงการบันทึกวิธีการป้องกันและวิธีการซ่อมแม่พิมพ์
12. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวัสดุอุปกรณ์
2. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการตรวจสอบการซ่อมแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายการวัดและขั้นตอนการถอดประกอบแม่พิมพ์
5. ระบุหรืออธิบายหลักการและวิธีในการซ่อมแม่พิมพ์
6. ระบุหรืออธิบายวิธีการบันทึกจุดบกพร่อง รายการซ่อมและวิธีป้องกัน
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณา
ด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201M02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
วางแผนการบารุงรักษา ประเมินรายละเอียดเพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะกาหนดขั้นตอนการ
บารุงรักษา และการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการบารุงรักษา และกาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงรักษา
แม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
201M02.1จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ 1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์
วางแผนการบารุงรักษา
ปั๊มโลหะ
1.2 ใบแจ้งซ่อม
1.3 ประวัติแม่พิมพ์
201M02.2 ประเมิน
รายละเอียดเพื่อกาหนดการ
บารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
201M02.3 กาหนดขั้นตอน
และวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ

201M02.4 การตรวจสอบ
สภาพ รวบรวมข้อมูลการ
บารุงรักษา และการจัดทา
มาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน

2. การสัมภาษณ์
2.1 จาแนกชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ 1. การสัมภาษณ์
2.2 จาแนกประเภทการบารุงรักษา
2.3 วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพ
หรือการชารุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์
3.1 การบารุงรักษาแบบ Preventive 1. การสัมภาษณ์
Maintenance
3.2 การซ่อมคืนสภาพและเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Repair)
3.3 การแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง
(Modification)
4.1 การตรวจสอบความถูกต้อง
1. การสัมภาษณ์
สมบูรณ์หลังการบารุงรักษา
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุงและ
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และจดบันทึกลง
ในประวัติและเอกสารส่งมอบเข้าสู่
การนาไปใช้ผลิต
4.3 กาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
2. สามารถวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. สามารถประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
5. สามารถกาหนดขั้นตอนและวิธีการซ่อมแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
6. สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification) เพื่อซ่อมชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
9. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
10. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบารุงรักษาและจัดทาประวัติ
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานในการซ่อมบารุง
12. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
2. แสดงการวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. แสดงการประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
5. แสดงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการซ่อมแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
6. แสดงการแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification) เพื่อซ่อมชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
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2. ระบุหรืออธิบายวิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบารุงรักษาและจัดทาประวัติ
4. ระบุหรืออธิบายการจัดทามาตรฐานในการซ่อมบารุง
5. อธิบายวิธีการบารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(จ) คาแนะนา
10. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบารุงรักษาแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ
11. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบารุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพ
ของแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
12. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ อุปกรณ์มาตรฐาน
และเลือกใช้ลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้
(ฉ) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวางแผนบารุงรักษา กาหนดกิจกรรมที่ต้องแล้วเสร็จ ในกรอบเวลา และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือ
สถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้
หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202M02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อ
กาหนดขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

427 | P a g e

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
202M02.1จัดเตรียมข้อมูล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งาน
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

202M02.2 จาแนกการซ่อม
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.1จาแนกประเภทของแม่พิมพ์
2.2 จาแนกประเภทการซ่อม

202M02.3 วิเคราะห์
รายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะ

3.1วิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการ
ใช้งานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม

202M02.4 กาหนด
รายละเอียดการซ่อม

4.1 กาหนดชนิด ขนาดของหินเจีย
4.2 กาหนดชนิดของลวดเชื่อม
4.3 กาหนดขนาดกระดาษทราย
4.4 กาหนดวิธีการขึ้นรูปด้วย
เครื่องมือกล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. สามารถจาแนกประเภทการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม
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5. สามารถกาหนดรายละเอียดการซ่อม เช่น ชนิดหรือขนาดของหินเจีย ลวดเชื่อม หินขัด กระดาษทราย
เป็นต้น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการซ่อม
5. ความรู้เกี่ยวกับชนิด ขนาดของหินเจีย หินขัดและกระดาษทราย
6. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของลวดเชื่อม
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการรวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2. แสดงการจาแนกประเภทการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
3. แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. แสดงการวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม
5. แสดงการกาหนดรายละเอียดการซ่อม เช่น ชนิดหรือขนาดของหินเจีย ลวดเชื่อม หินขัด กระดาษ
ทราย เป็นต้น
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายประเภทของแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายประเภทของการซ่อม
3. ระบุชนิด ขนาดของหินเจีย หินขัด และกระดาษทราย
4. ระบุชนิดของลวดเชื่อม
5. ระบุวิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
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6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเลือกแบบ และอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ทั้งแบบภาพประกอบ แบบ
ภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101MD01.1 อ่ า นองค์ ป ระกอบ 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ 1. การสอบสัมภาษณ์
หลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ใน Bill Of Materials (BOM) ได้
ถูกต้อง
1.3 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101MD01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีด 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ 1. การสอบข้อเขียน
โลหะ
ตัด แบบภาพ 3D ได้
2.2 อ่านแบบภาพประกอบ ตาม
มาตรฐานได้
101MD01.3 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ ใ น 3.1 อ่านสัญลักษณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
แบบงานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
Dimensioning and
Tolerancing ได้
3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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4.
5.
6.
7.

ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายอ่านแบบวิศวกรรม
2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ระบุการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ระบุสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
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2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ เพื่อนามาเขียนแบบรายละเอียด
ของภาพแยกชิ้นได้
3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิ น สามารถอ่า นแบบสั่ งงานด้ว ยมาตรฐานที่ใช้ ในการมองภาพฉายระบบ ISO
Method-E และISO Method–A
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์
มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2018
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด โลหะ เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่าง
แบบ Under cutให้ความสาคัญกับข้อกาหนด และมาตรฐานในแบบ
2. สัญลักษณ์อื่นๆ หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดโลหะจากภาพประกอบ โดย
สามารถจั ดวางในรูป ของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน
ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์
เขียนแบบสาเร็จรูป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101MD02.1 ประสานง า น กั บ 1.1 ประสานงานกั บ ผู้ อ อกแบบ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม่พมิ พ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101MD02.2 เตรี ย มความพร้ อ ม 2.1 เตรี ย มแบบภาพประกอบ
ในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
2.2 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่ ใ ช้ ใ นงานเขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น
แม่พิมพ์
2.3 ศึ ก ษาระบบการท างานของ
แม่พิมพ์
2.4 ศึ ก ษาข้ อ ก าหนด พิ กั ด งาน
สวม ที่จาเป็นในการเขียนแบบ
101MD02.3 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์
3.2 กาหนดรายละเอียดลงในแบบ
งาน
3.3 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
2. สามารถอ่านและเข้าใจรายละเอียดขององค์ประกอบใน Title block
3. สามารถอ่านแบบภาพประกอบ
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4. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
5. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์จาการเขียนแบบ
6. สามารถประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบวิศวกรรม
3. ความรู้ด้านการระบุขนาดของภาพประกอบ
4. ความรู้ด้านการระบุพิกัดความคลาดเคลื่อน
5. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
6. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
7. ความรู้ด้านการมองภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
8. ความรู้ด้านการระบุพิกัดงานสวมตามแบบงาน
9. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
10. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3. แสดงแบบงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ระบุขนาดของภาพประกอบ
3. ระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนชิ้นงาน และพิกัดของงานสวมในแบบงาน
4. อธิบายใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
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5.
6.
7.
8.

อธิบายโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
อธิบายหรือระบุสัญลักษณ์ GD&T
อธิบายวิธีการประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กาหนดขนาด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดพิกัดความคลาดเคลื่อนชิ้นงานและพิกัดงานสวมลงใน
แบบงานครบถ้วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์
มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2018
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ และมีการจัดระเบียบไฟล์ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อกาหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค ำศั พ ท์ เ ฉพำะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วย
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมกำรพื้นฐำน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดขนาดของเครื่องฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการศึกษาระบบการทางานของ
แม่พิมพ์ ข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ รวมถึงการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการ
กาหนดขนาดของเครื่องฉีด มีทักษะในการกาหนดขนาดของเครื่องฉีดโลหะได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101MD03.1 เตรียมข้อมูลในการ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงาน และแบบ
กาหนดขนาดของเครื่องฉีดโลหะ แม่พมิ พ์
1.2 ศึ ก ษาระบบการท างานของ
แม่พิมพ์
1.3 ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ
101MD03.2 กาหนดขนาดเครื่อง 2.1 คานวณขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ
(Clamping force)
2.2 คานวณปริมาณการฉีดต่อครั้ง
(Shot weight)
2.3 ค านวณขนาดของ Plunger
Tip

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. สามารถเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
3. สามารถใช้เครื่องมือกล อุปกรณ์จับยึด เครื่องฉีดโลหะ
4. สามารถเข้าใจระบบการทางานของแม่พิมพ์
5. สามารถคานวณแรงปิดแม่พิมพ์ และปริมาณการฉีดต่อครั้ง
6. สามารถคานวณขนาดของ Plunger Tip
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน
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3. ความรู้เกี่ยวสมบัติโลหะชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณแรงปิดแม่พิมพ์ ปริมาณการฉีดต่อครั้ง และขนาดของ Plunger Tip
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
2. แสดงการใช้เครื่องมือกล อุปกรณ์จับยึด เครื่องฉีดโลหะ
3. แสดงคานวณแรงปิดแม่พิมพ์ ขนาดของ Plunger Tip และปริมาณการฉีดต่อครั้ง
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุวิธีการเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุตัวแปรที่จาเป็นต่อการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายระบบการทางานของแม่พิมพ์
4. อธิบายและระบุวิธีการคานวณแรงปิดแม่พิมพ์ ปริมาณการฉีดต่อครั้ง และขนาดของ Plunger Tip
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกาหนดขนาดเครื่องฉีด โลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
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1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพชิ้นงาน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้าประเมินต้องเลือกขนาดเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับ ขนาดชิ้นงาน แม่พิมพ์ และวัสดุที่ใช้ฉีด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องฉีดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เครื่องฉีดโลหะในสมรรถนะนี้ครอบคลุมเครื่องฉีดโลหะแบบต่างๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยมีความรู้ ความสามารถ ในการ
พิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อประกอบการออกแบบ สามารถออกแบบแม่พิมพ์
ตามค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความ
ถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101MD04.1 จัดเตรียมเครื่ องมื อ 1.1 ศึกษาแบบชิ้นงานที่ใช้ในการ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบ
101MD04.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปร
ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน ใน ต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2.2 ค านวณ และก าหนดค่ า ตั ว
แปรต่างๆ ที่จาเป็นให้ เหมาะสม
กั บ วั ส ดุ ชิ้ น งานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
ออกแบบ
2.3 กาหนดเงื่อนไขการออกแบบ
ตามข้อกาหนดจากลูกค้า
101MD04.3 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ 3.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตามเงื่อนไข
ฉีดโลหะ
การออกแบบ และข้อกาหนดจาก
ลูกค้าที่เตรียมไว้
3.2 การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

101MD04.4 ตรว จสอบ ค ว า ม 4.1 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง 1.การสัมภาษณ์
สมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ชิ้นส่วนต่างๆ
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
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2. สามารถเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
4. สามารเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน และวัสดุทาแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของโลหะชิ้นงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
9. ความรู้เกี่ยวกับคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์
2. แสดงการออกแบบแม่พิมพ์ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. แสดงแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
5. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลั ก ฐานที
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (CAD)
2. แม่พิมพ์ฉีดโลหะในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่างแบบ
Under cut
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)’
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล การเลือกใช้วัสดุ เพื่อทาการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101MD05.1 เตรียมข้อมูลในการ
เลื อ กใช้ วั ส ดุ ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ ฉี ด
โลหะ
101MD05.2 เลือกใช้วัสดุชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์
1. การสอบข้อเขียน
1.2 ศึกษาข้อกาหนด เพื่อเลือกใช้
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2.1 เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ ท า ชิ้ น ส่ ว น 1. การสอบข้อเขียน
แม่พิมพ์ให้เหมาะสม
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101MD05.3 กาหนดการปรับปรุง 3.1 ก าหนดค่ า ความแข็ ง ตาม 1. การสอบข้อเขียน
สมบัติของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ ลั ก ษณะการใช้ ง านของแต่ ล ะ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ฉีดโลหะ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
3.2 ก าหนดวั ส ดุ / กรรมวิ ธี ก าร ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้วัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. สามาถกาหนดค่าความแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถกาหนดวัสดุและกรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
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4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
5. ความรูเ้ กี่ยวกับการชุบแข็ง และการเคลือบผิว
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้วัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. แสดงการกาหนดค่าความแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. แสดงการกาหนดวัสดุและกรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุที่เลือกใช้
2. อธิบายสมบัติทางกลของวัสดุ
3. ระบุมาตรฐานของวัสดุชิ้นงานที่กาหนดในแบบ
4. ระบุวิธีการชุบแข็ง และการเคลือบผิว
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ย วกับ การเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ฉีด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะชิ้นงานที่มี Under cut ได้ตามข้อกาหนด
ของลูกค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะชิ้นงานที่มี Under cut และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ
และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจาก
แบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101MD06.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบ
101MD06.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัว แปร
ที่ จ าเป็ น ในการออกแบบระบบ ต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า
ปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut
2.2 ก าหนด Mold Layout ตาม
ข้ อ ก าหนดจากลู ก ค้ า และค่ า ตั ว
แปรที่กาหนด
2.3 คานวณ และกาหนดค่าตัวแปร
ส า ห รั บ แ ม่ พิ ม พ์ แ บ บ Slide
Core/Slide Cavity
101MD06.3 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 3.1 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ ต าม Mold
โลหะชิ้นงานที่มี Under Cut
Layout และค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ที่
เตรียมไว้
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โ ดยเลื อ กใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101MD06.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ
ชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
สามารถเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
สามารถคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Slide Core/Slide Cavity
สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน และวัสดุทาแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์
2. แสดงการออกแบบแม่พิมพ์ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. แสดงการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
4. แสดงแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะชิ้นงานที่มี Under cut
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
3. ระบุการกาหนด Mold layout ตามข้อกาหนด
4. ระบุการคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Slide Core/Slide Cavity
5. อธิบายวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

466 | P a g e

6. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มี Under cut โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD)
2. แม่พิมพ์ฉีดโลหะในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างแบบ Under Cut
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นาผลจากการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจาลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE)
และสามารถนาผลการวิเคราะห์มาใช้กาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น
เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101MD07.1 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ 1.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการจ าลอง 1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
จาเป็นในการจาลองการฉีดโลหะ ด้วย CAE ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สัมภาษณ์
1.2 ระบุ เ ป้ า หมายการจ าลองที่
ต้องการทราบ
101MD07.2 วิ เ คราะห์ ผ ลการ 2.1 วิ เ คราะห์ ผ ลการจ าลองการ 1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
จาลองการฉีดโลหะ
ฉี ด โ ล ห ะ เ พื่ อ ก า ร อ อ ก แ บ บ สัมภาษณ์
แม่พิมพ์
101MD07.3 กาหนดแนวทางใน 3.1 นาผลวิเคราะห์ที่ได้มากาหนด 1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
การออกแบบ และแก้ไขแม่พิมพ์ แนวทาง และข้ อ ก าหนดในการ สัมภาษณ์
ออกแบบแม่พิมพ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเป้าหมายการจาลองที่ต้องการทราบ
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2. อธิบายผลวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดโลหะ
3. ระบุวิธีกาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลจาก CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดจากโปรแกรม CAE และสรุปผลนาไปออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวิเคราะห์ผลจาก CAE ในสมรรถนะนี้ เป็นผลการจาลองจาก Software เฉพาะทางสาหรับงานฉีด
โลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดโลหะตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101MD08.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ด 1.1 ศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจ 1. การสอบข้อเขียน
และข้อกาหนดจากลูกค้า
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
2. การสอบสัมภาษณ์
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา
3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101MD08.2 กาหนดเงื่อนไขเพื่อ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
2.2 ระบุ เ งื่ อ นไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
แม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101MD08.3 สรุปผลสาหรับการ 3.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
3.2 ระบุ เ งื่ อ นไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
แม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
6. สามารถบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
7. สามารถกาหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์
8. สามารถบอกเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
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9. สามารถนาเสนอปัญหาและความต้องการของลูกค้า
10. สามารถสรุปผลและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
5. ความรู้เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
7. แสดงการกาหนดเงื่อนไขสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
8. แสดงการนาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสาหรับการออกแบบ
9. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
5. อธิบายหรือระบุรายละเอียดและข้อกาหนดของลูกค้า
6. ระบุการกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกแบบแม่พิมพ์
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ค) คาแนะนา
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรวิเครำะห์แบบชิ้นงำนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ คือการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD09

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบงานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ที่ได้รับอนุมัติให้
ดาเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101MD09.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 เตรียมข้อมูลรายการแม่พิมพ์
ของแผนงาน เพื่ อ ก าหนดลงใน ที่ต้องทาการออกแบบ
แผน
1.2 รับแผนงานของลูกค้า
1.3 ตรวจสอบภาระงานที่ มี อ ยู่
ทั้งหมด

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

101MD09.2 ประเมินราย
2.1 ประเมิ น ชั่ ว โมงงานในการ
ละเอียดของงานที่จะกาหนดลงใน ออกแบบของแม่พิมพ์ที่จะกาหนด
แผน
ลงในแผน
2.2 จัดสรรช่างออกแบบแม่พิมพ์
ตามระดับความสามารถ
101MD09.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.1 กาหนดช่างออกแบบแม่พิมพ์
3.2 ก าหนดรายละเอี ย ดของ
ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทาน และเสนอขออนุมัติ
แผน
101MD09.4 การติดตามความ
4.1 ก าหนดระยะเวลาในการ
ก้าวหน้าของงาน และการควบคุม ติดตาม
เป้าหมาย
4.2 ประชุมติดตาม และรายงาน
ผล
4.3 กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ ไ ม่
เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริง เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
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7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอแผนงาน และผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูล กาหนดแนวทางการปรับปรุงสาหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดโลหะตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101MD10
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการ
ออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่ มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101MD10.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล Mold layout
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ การ ของแม่พิมพ์
พัฒนาปรับปรุง
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
101MD10.2 วางแผนการพัฒ นา 2.1กาหนดหั ว ข้อ และเป้าหมาย
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
ในการพัฒนา
2.2 วางแผนพั ฒ นาขั้ น ตอนการ
ออกแบบ
2.3 จัดทาระบบฐานข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

101MD10.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั ว ข้อ
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
และเป้าหมายที่กาหนด
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101MD10.4 สรุปประเมินผลการ 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1. การสอบสัมภาษณ์
พัฒนากระบวนการออกแบบ
4.2 สรุ ป ผลการพั ฒ นา และท า 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวม ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ต่อๆ ไป
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบต่อ ๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. ความรู้ในการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อ
ๆ ไป
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุข้อมูล Mold layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ล ะ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคย
ได้ดาเนิ น การทั้งหมด น ามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความ
น่าเชื่อถือ โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์ โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
8. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
9. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
10. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
11. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
12. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
13. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
14. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ง) ความต้องการด้านความรู้
6. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
7. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
10. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
10. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
11. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
12. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
13. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
14. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
15. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
16. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
17. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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18. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
11. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
13. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
14. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
15. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
16. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
17. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
18. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
19. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
20. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ค) คาแนะนา
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
3. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
4. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่ง ได้เหมาะสมกับปัญหา และลักษณะของชิ้นส่วน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
8.

1

2

3

4

5

6

7

8

กลุม่


อาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD01.1 ความปลอดภั ย ใน 1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ต อ น ค ว า ม
การทางาน
ปลอดภัยในการทางาน และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างาน
ของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ น
และหลังปฏิบัติงาน
103MD01.2 จัดเตรียมเครื่องมือ 2.1 เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
อุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการปรั บ แต่ ง
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.2 เลื อกวิธีการในการปรับแต่ ง
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
103MD01.3 ปรั บ แต่ ง ชิ้ น ส่ ว น 3.1 ตรวจสอบก่อนการปรับแต่ง
แม่พิมพ์
3.2 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.3 ตรวจสอบหลังการปรับแต่ง

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิบั ติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิบั ติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
103MD01.4 จั ด เก็ บ ดู แ ลรั ก ษา 4.1 ท าความสะอาด ดู แ ลรั ก ษา 1. การสอบสัมภาษณ์
เครื่องมือ
เครื่องมือ
4.2 จัดเก็บเครื่องมือ
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
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3. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. สามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทางาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด
6. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและหลังการปรับแต่ง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. แสดงการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. แสดงการเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. แสดงการตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
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4. อธิบายการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและการปรับแต่ง
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ฉีด
โลหะ
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ฉีดโลหะ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิต ต่างๆ เช่น งานกัด
งานกลึง งานเจีย เป็นต้น เพื่อนามาประกอบเป็นแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการประกอบ และทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดโละ โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
และกระบวนการประกอบ และทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน และลักษณะของแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD02.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ 1.1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์
อุปกรณ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
ในการประกอบแม่พิมพ์
1.2 เตรี ย มชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของ
แม่พิมพ์
103MD02.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีด 2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ก่อน
โลหะ
การประกอบ
2.2 กาหนดขั้นตอนการประกอบ
2.3 ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
103MD02.3 ทดสอบการประกอบ 3.1 ตรวจสอบหน้ า สั ม ผั ส ข อง 1. การสอบสัมภาษณ์
แม่พิมพ์
แม่พิมพ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
3.2 ตรวจสอบการท างานของ สถานประกอบการในการปฏิบัติ
แม่พิมพ์
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
3.3 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
3. สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
4. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
5. สามารถเลือกวิธีการหรือขั้นตอนในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถทดสอบการประกอบแม่พิมพ์
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7. สามารถตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ หน้าสัมผัสและระบบหล่อเย็น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
6. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบหรือตรวจสอบ
8. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
9. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนหรือเทคนิคการประกอบชุดแม่พิมพ์
10. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
11. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของแม่พิมพ์ หน้าสัมผัสและระบบหล่อเย็น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. แสดงการเตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถเลือกวิธีการหรือขั้นตอนในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถทดสอบการประกอบแม่พิมพ์
7. สามารถตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ หน้าสัมผัสและระบบหล่อเย็น
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
3. อธิบายหรือระบุชนิดหรือขนาดชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
4. อธิบายขั้นตอนการประกอบชุดแม่พิมพ์
5. อธิบายหรือระบุวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
6. อธิบายการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ หน้าสัมผัสและระบบหล่อเย็น
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7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) แนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูป หรือผลิต ชิ้นงานโลหะด้วยกรรมวิธีการฉีดโลหะ
เหลวเข้าไปในเบ้าพิมพ์ และทาให้เย็นตัวในเบ้าพิมพ์ และปลดชิ้นงานออก
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

502 | P a g e

รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการประกอบ และทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน โดยเลือกใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบ และทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน และลักษณะของแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

8.

3

4

5

6

7



8
กลุม่

อาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD03.1 จั ดเตรี ย มเครื่ องมือ 1.1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์
อุปกรณ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
ในการประกอบแม่พิมพ์
1.2 เตรี ย มชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของ
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบั ติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
103MD03.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีด 2.1 ตรวจสอบชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ 1. การสอบสัมภาษณ์
ที่มีความซับซ้อน
ก่อนการประกอบ
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
2.2 กาหนดขั้นตอนการประกอบ สถานประกอบการในการปฏิบั ติ
2.3 ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
103MD03.3 ท ด ส อ บ ก า ร 3.1 ตรวจสอบหน้ า สั ม ผั ส ของ 1. การสอบสัมภาษณ์
ประกอบ
แม่พิมพ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
3.2 ตรวจสอบการท างานของ สถานประกอบการในการปฏิบั ติ
แม่พิมพ์
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
3.3 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
3. สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
4. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
5. สามารถเลือกวิธีการหรือขั้นตอนในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. สามารถทดสอบการประกอบและตรวจสอบหน้าสัมผัสแม่พิมพ์
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7. สามารถตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์และระบบหล่อเย็น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบหรือตรวจสอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนหรือเทคนิคการประกอบชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. แสดงการเตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการเลือกวิธีการหรือขั้นตอนในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. แสดงการทดสอบการประกอบและตรวจสอบหน้าสัมผัสแม่พิมพ์
7. แสดงการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์และระบบหล่อเย็น
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายหรือระบุชนิดหรือขนาดชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิบายขั้นตอนการประกอบชุดแม่พิมพ์
อธิบายหรือระบุวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์
อธิบายหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
อธิบายการตรวจสอบระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ระบุหรืออธิบายวิธีการตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบแม่พิมพ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีอุปกรณ์ช่วยในระบบฉีด หรือระบบหล่อเย็น
หรือระบบปลด เช่น Hot runner มอเตอร์ปลดเกลียว เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลอง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโลหะ โดยสามารถจัดเตรียม
ความพร้อมของเครื่องฉีดโลหะ วัสดุชิ้นงาน และอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์
การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ และการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดโลหะ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD04.1 ก า ร เ ต รี ย ม ค ว าม 1.1 จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม และ
พร้อมก่อนติดตั้งแม่พิมพ์
ควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ ได้
ถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของชุดแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะของ
เ ค รื่ อ ง ฉี ด โ ล ห ะ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
103MD04.2 ควบคุ ม การติ ด ตั้ ง 2.1 ตรวจสอบการท างานของ
แม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดโลหะ
เครื่ อ งฉี ด โลหะก่ อ นติ ด ตั้ ง ชุ ด
แม่พิมพ์ได้ถูกต้อง และปลอดภัย
2.2 ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์
เข้ า กั บ เครื่ อ งฉี ด โลหะได้ ถู ก ต้ อ ง
และปลอดภัย
2.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ให้สามารถ
ทางานได้มีประสิทธิภาพ
103MD04.3 ค ว บ คุ ม ก า ร ถ อ ด 3.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีด
แม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดโลหะ โลหะ และชุ ด แม่ พิ ม พ์ ก่ อ นถอด
แม่พิมพ์ออกได้ถูกต้อง
3.2 ควบคุ ม การถอดชุ ด แม่ พิ ม พ์
ออกจากเครื่องฉีดโลหะได้ถูกต้อง
และปลอดภัย
3.3 ดู แ ล แ ล ะ เ ก็ บ รั ก ษ า ชุ ด
แม่พิมพ์ได้มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิบั ติ งาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิบั ติ งาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิบั ติ งาน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบสภาพชุดแม่พิมพ์
2. สามารถควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
3. สามารถควบคุมขั้นตอนการถอดและประกอบชุดแม่พิมพ์
4. สามารถทาความสะอาดและเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องฉีดโลหะ
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขนย้ายและตรวจสภาพชุดแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสภาพแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบสภาพชุดแม่พิมพ์
2. แสดงการควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
3. แสดงการควบคุมขั้นตอนการถอดชุดแม่พิมพ์
4. แสดงการทาความสะอาดและเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. อธิบายหลักการทางานของเครื่องฉีดโลหะ
3. อธิบายวิธีการขนย้ายและตรวจสภาพชุดแม่พิมพ์
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4. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสภาพแม่พิมพ์
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ย วกับ การควบคุม การติด ตั้งแม่ พิม พ์บ นเครื่ องฉี ด เพื่อการทดลองฉี ด โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโดยคานึงถึงความปลอดภัย
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หมายถึง การนาแม่พิมพ์ฉีดโลหะขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องฉีดโลหะ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการผลิตชิ้นงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout)
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการทดลอง และตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์ โดยสามารถตรวจสอบ
การทางานได้ทั้งแบบ Dry run และทางานจริง (Tryout) โดยสามารถวิเคราะห์ ปัญหาจากความผิ ดปกติ ข อง
แม่พิมพ์ และกาหนดแนวทางแก้ไขได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD05.1 เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง มื อ 1.1 เตรียมอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์
เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ ท ดลองฉี ด และ 1.2 เตรี ย มเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการ
แม่พิมพ์ ที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์ ทดลองแม่พิมพ์
1.3 เตรียมวัส ดุที่ใช้ในการทดลอง
ฉีด
1.4 เตรียมสารหล่อลื่ นที่ใช้ในการ
ทดลอง

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิ บัติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

103MD05.2 ติ ด ตั้ ง แม่ พิ ม พ์ บ น 2.1 นาแม่พิมพ์ขึ้นติดตั้งบนเครื่อ ง
เครื่องทดลอง
ทดลองให้ได้ตาแหน่งที่ถูกต้อง
2.2 จับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องทดลอง
ได้ถูกต้อง และปลอดภัย

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิ บัติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิ บัติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิ บัติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั งเกตการปฏิ บั ติ งาน ณ
สถานประกอบการในการ

103MD05.3 ตรวจสอบการทางาน 3.1 ปรั บ ตั้ ง ค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ของ
ของแม่พิมพ์แบบ Dry run
เครื่ อ งได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
แม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบการทางาน และการ
เคลื่อนที่ของระบบต่างๆ
103MD05.4 ตรวจสอบการทางาน 4.1 ทดลองแม่ พิ ม พ์ บ นเครื่ อ ง
ของแม่พิมพ์
ทดลองด้วยความปลอดภัย
4.2 ตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการ
ทดลอง
103MD05.5 วิเคราะห์ปัญหา และ 5.1 ระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
กาหนดวิธีการแก้ไข
5.2 วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และวิ ธี ก าร
แก้ไข
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
5.3 จดบันทึกการทางาน ปัญหาที่ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
พบ วิธีการแก้ไข และแนวทางการ ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
ป้องกัน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์แบบ Dry run
2. สามารถใช้เครื่องทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องทดลองแม่พิมพ์
4. สามารถเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการฉีดโลหะ
5. สามารถเตรียมสารหล่อลื่น
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการทางานของแม่พิมพ์จากเครื่องทดลองและกาหนดวิธีการแก้ไข
7. สามารถจดบันทึกการทางานและแนวทางการป้องกัน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบเครื่องทดลองแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่นามาทดลองฉีด
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สารหล่อลื่นสาหรับฉีดโลหะ
5. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของแม่พิมพ์แบบ Dry run
6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์แบบ Dry run
2. แสดงการใช้เครื่องทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องทดลองแม่พิมพ์
4. แสดงการวิเคราะห์ปัญหาการทางานของแม่พิมพ์จากเครื่องทดลองและกาหนดวิธีการแก้ไข
5. แสดงการจดบันทึกการทางานและแนวทางการป้องกัน
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบเครื่องทดลองแม่พิมพ์
2. อธิบายหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. อธิบายการติดตั้งเครื่องพร้อมการปรับตั้งค่า
4. ระบุชนิดของวัสดุที่นามาทดลองฉีด
5. ระบุสารหล่อลื่นที่เลือกใช้สาหรับฉีดโลหะ
6. อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกัน
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทดลองบนเครื่องทดลองแม่พิมพ์ได้ และคานึงถึงความปลอดภัยด้วย
2. ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองบนเครื่องทดลองแม่พิมพ์ได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

516 | P a g e

1. กำรทดลองฉีด หมายถึง การฉีดโลหะเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ เพื่อทดสอบกลไกการทางานของแม่พิมพ์
และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากการฉีด
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ได้รับอนุมัติให้
ดาเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD06.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 เตรียมข้อมูลรายการแม่พิมพ์ที่
ของแผนงานเพื่อกาหนดลงในแผน ต้องทาการปรับประกอบ
1.2 แผนงานรวมของแม่ พิ ม พ์ ที่
ระบุภาระงานทั้งหมดไว้
1.3 ตรวจสอบภาระงานที่ มี อ ยู่
ทั้งหมด
103MD06.2 ประเมินรายละเอียด 2.1 ประเมินชั่วโมงงานในการปรับ
ของงานที่ จ ะก าหนดลงในแผน ประกอบของแม่พิมพ์ที่จะกาหนด
และภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ลงในแผน
2.2 จั ด สรรช่ า งปรั บ ปร ะ ก อ บ
แม่พิมพ์ตามระดับความสามารถ
103MD06.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.1 ก าหนดช่ า งปรั บ ประกอบ
แม่พิมพ์
3.2 ก า ห น ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทาน และเสนอขออนุมัติ
แผน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

103MD06.4 ติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน และการ
ควบคุมเป้าหมาย

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

4.1 ก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตาม
4.2 ประชุ ม ติ ด ตาม และรายงาน
ผล
4.3 ก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ไ ม่
เป็นไปตามแผน
4.4 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จริ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูล

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. วางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
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7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
2. ระบุหรืออธิบายการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ระบุหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน จะตรวจประเมิน เกี่ย วกับการวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์
แต่ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอแผนงาน และผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ กาหนดแนวทางการวางแผน และควบคุม เพื่อการปรับประกอบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103MD07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการทา
การปรับประกอบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103MD07.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 ศึกษาข้อมูล และแบบแม่พิมพ์
ของการพัฒนากระบวนการปรับ 1.2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารปรั บ ประกอบ
ประกอบแม่พิมพ์
แม่พิมพ์ และการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
QCD

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

103MD07.2 วางแผนการพัฒ นา 2.1 ศึกษาข้อมูล และแบบแม่พิมพ์
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ ป ร ะ ก อ บ 2.2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารปรั บ ประกอบ
แม่พิมพ์
แม่พิมพ์ และการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ
2.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
QCD

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

103MD07.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั วข้อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ ป ร ะ ก อ บ และเป้าหมายที่กาหนด
แม่พิมพ์
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
103MD07.4 สรุปประเมินผลการ 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1. การสอบสัมภาษณ์
พัฒนากระบวนการปรับประกอบ 4.2 สรุ ป ผลการพั ฒ นา และท า 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวม ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ไว้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการปรั บ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ประกอบต่อๆ ไป
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
2. สามารถวางแผนการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
4. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
5. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
6. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการปรับ
ประกอบต่อ ๆ ไป
7. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวชนิดหรือประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผนการพัฒนา
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการปรับประกอบที่มีผลต่อ QCD
6. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานในการทางาน

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
2. แสดงการวางแผนการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
4. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
5. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
6. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการปรับ
ประกอบต่อ ๆ ไป
7. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายชนิดหรือประเภทของแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการจัดทาแผนการพัฒนา
4. ระบุวิธีการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ระบุหรืออธิบายปัญหาในกระบวนการปรับประกอบที่มีผลต่อ QCD
6. ระบุการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. ระบุหรืออธิบายวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
8. ระบบุแนวทางการจัดทามาตรฐานในการทางาน
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน และควบคุมกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีด
โลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้าน
ความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์ มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด
นาไปประยุกต์ใช้ในการปรับประกอบในครั้งต่อๆ ไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่าง
ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล ,
3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบ และสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
103CM01.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน
103CM01.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 สอนแบบ Coaching หรื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
103CM01.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งสามารถก าหนดเนื้ อ หาภายใต้ ห น่ ว ยสมรรถนะ จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด /
แบบทดสอบเพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉดี โลหะ ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201MD01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบารุงรักษา
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบารุงรักษา เพื่อยืดอายุ
การใช้งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ รวมถึงการบันทึกผลการบารุงรักษา
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
201MD01.1 บ ารุ งรั กษาผิ ว หน้ า a. ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ผิ ว ห น้ า 1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
แม่พิมพ์
สัมภาษณ์
แม่พิมพ์
1.2 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์
2. การสั งเกตการปฏิบัติง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
201MD01.2 บ ารุ ง รั ก ษาระบบ 2.1 ตรวจสอบระบบการท างาน 1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
ของแม่พิมพ์
สัมภาษณ์
แม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ต่างๆ ของแม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
2.3 ถอด และประกอบอุ ป กรณ์ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ต่างๆ ของแม่พิมพ์
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
201MD01.3 บั น ทึ ก ผ ล ก า ร 3.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
3.2 สรุป และการรายงานผลการ สัมภาษณ์
บารุงรักษาแม่พิมพ์
ปฏิบัติงาน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
4. สามารถทาความสะอาด และถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์ตามแผนการบารุงรักษา
5. สามารถตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและแม่พิมพ์
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6. สามารถสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปฉีดโลหะ
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบารุงรักษา
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการบารุงรักษา
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการบารุงรักษาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. แสดงการเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
4. แสดงการทาความสะอาด และถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์
5. แสดงการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและแม่พิมพ์
6. แสดงการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. อธิบายวิธีการเตรียมและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ตามแผนการบารุงรักษา
3. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์หรือข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะโดยพิจารณาจากร่องรอยหลั กฐานที่
เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์ หรือ
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ทาการบารุงรักษาตามขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมสาหรับระบบของแม่พิมพ์ฉีดโลหะแต่ละระบบ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ระบบของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อโลหะ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนา
เลื่อน ระบบไฟฟ้า
2. การบารุงรักษาแม่พิมพ์ประกอบด้วย การทาความสะอาด การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และระบบ
การทางาน การถอดประกอบแม่พิมพ์ รวมถึงการบันทึกผลการบารุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งาน
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202MD01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ และซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อ
โลหะ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนาเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
โดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้ นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะรวมถึงการ
บันทึกรายการซ่อม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
2 0 2 MD0 1 .1 ซ่ อ ม ผิ ว ห น้ า 1.1 ตรวจสอบผิ ว หน้ า และเส้ น
แม่พิมพ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
แบ่งผิวแม่พิมพ์ (Parting line)
1.2 บ่ ง ชี้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ ผิ ว หน้ า
แม่พิมพ์
1.3 วิเคราะห์ และกาหนดวิธีการ
ซ่อมผิวหน้า
1.4 ปฏิบัติงานซ่อมผิวหน้า
1.5 ตรวจสอบผลการซ่อมผิวหน้า
1.6 บันทึกรายการซ่อม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

202MD01.2 ซ่อมระบบหล่อเย็น 2.1 ตรวจสอบสภาพ และการใช้
งานระบบหล่อเย็น
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบหล่อ
เย็น
2.3 วิเคราะห์ และกาหนดวิธีการ
ซ่อมระบบหล่อเย็น
2.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น
2.5 ตรวจสอบผลการซ่ อ มระบบ
หล่อเย็น
2.6 บันทึกรายการซ่อม

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

202MD01.3 ซ่อมระบบปลดให้มี 3.1 ตรวจสอบสภาพ และการ
ทางานของระบบปลด
สภาพพร้อมใช้งาน
3.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบปลด
3.3 วิเคราะห์ และกาหนดวิธีการ
ซ่อมระบบปลด
3.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบปลด

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

540 | P a g e

สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3.5 ตรวจสอบผลการซ่ อ มระบบ
ปลด
3.6 บันทึกรายการซ่อม

วิธีการประเมิน
Assessment

2 0 2 MD0 1 .4 ซ่ อ ม ชิ้ น ส่ ว น 4.1 ตรวจสอบสภาพ และการ
เคลื่อนที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทางานของชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.2 บ่ ง ชี้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ ชิ้ น ส่ ว น
เคลื่อนที่
4.3 วิเคราะห์ และกาหนดวิธีการ
ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4 . 4 ป ฏิ บั ติ ง า น ซ่ อ ม ชิ้ น ส่ ว น
เคลื่อนที่
4.5 ตรวจสอบผลการซ่อมชิ้นส่วน
เคลื่อนที่
4.6 บันทึกรายการซ่อม

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

202MD01.5 ซ่ อ มระบบไฟฟ้ า 5.1 ตรวจสอบสภาพ และการ
และอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์ให้มี ท างานของระบบไฟฟ้ า และ
อุปกรณ์อื่นๆ
สภาพพร้อมใช้งาน
5.2 บ่ ง ชี้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ ระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.3 วิเคราะห์ และกาหนดวิธีการ
ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.4 ปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มระบบไฟฟ้ า
และอุปกรณ์อื่นๆ
5.5 ตรวจสอบผลการซ่ อ มระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.6 บันทึกรายการซ่อม

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถวางแผนการผลิต และจัดการซ่อมบารุง
4. สามารถซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
5. สามารถซ่อมระบบหล่อเย็นพร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
6. สามารถซ่อมระบบปลดพร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
7. สามารถซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
8. สามารถซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
9. สามารถบันทึกรายการซ่อม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณเบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมระบบหล่อเย็น
7. ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมระบบปลด
8. ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
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1. แสดงการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการวางแผนการผลิต และจัดการซ่อมบารุง
3. แสดงการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
4. แสดงการซ่อมระบบหล่อเย็นพร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
5. แสดงการซ่อมระบบปลดพร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
6. แสดงการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
7. แสดงการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
8. แสดงการบันทึกรายการซ่อม
9. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบารุงแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. อธิบายหลักการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
4. อธิบายหลักการซ่อมระบบหล่อเย็น
5. อธิบายหลักการซ่อมระบบปลด
6. อธิบายหลักการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
7. อธิบายหลักการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบป้อน
เนื้อโลหะ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนาเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ และทาการแก้ไขจุดบกพร่อง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเคลือบผิวหน้าของแม่พิมพ์ เพื่อให้แม่พิมพ์มีสภาพพร้อมใช้งาน
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉดี โลหะ ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201MD02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
วางแผนการบารุงรักษา ประเมินรายละเอียดเพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิ มพ์ฉีดโลหะ กาหนดขั้นตอนการ
บารุงรักษา และการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการบารุงรักษา และกาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงรักษา
แม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
201MD02.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ 1.1 รวบรวมข้ อ มู ล การใช้ ง าน 1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
วางแผนการบารุงรักษา
แม่พมิ พ์ฉีดโลหะ
สัมภาษณ์
1.2 ใบแจ้งซ่อม

2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ

1.3 ประวัติแม่พิมพ์

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

201MD02.2 ประเมิน
รายละเอียด เพื่อกาหนดการ
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

201MD02.3 ก า ห น ด ขั้ น ต อ น
และวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีด
โลหะ

201MD02.4 การตรวจสอบสภาพ
รวบรวมข้ อ มู ล การบ ารุ ง รั ก ษา
และการจัดทามาตรฐาน

2.1 จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
บารุงรักษา
2.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ก า ร
เสื่ อ มสภาพ หรื อ การช ารุ ด ของ
อุปกรณ์แม่พิมพ์
3.1 ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า แ บ บ
Preventive Maintenance
3.2 การซ่อมคืนสภาพ และเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Repair)
3.3 การแก้ ไ ขปรั บป รุ ง หรื อ
ดัดแปลง (Modification)
4.1 การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์หลังการบารุงรักษา
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุง
และถอดเปลี่ ยนอุปกรณ์ และจด
บั น ทึกลงในประวัติ และเอกสาร
ส่งมอบเข้าสู่การนาไปใช้ผลิต
4.3 กาหนดมาตรฐานในการซ่อม
บารุง

1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
สัมภาษณ์
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
2. สามารถวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. สามารถประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive maintenance)
5. สามารถกาหนดขั้นตอนและวิธีการซ่อมบารุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
6. สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบารุงรักษาและจัดทาประวัติ
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานในการซ่อมบารุง
5. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
2. แสดงการวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. แสดงการประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive maintenance)
5. แสดงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการซ่อมบารุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
6. แสดงการแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
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7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ระบุหรืออธิบายวิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบารุงรักษาและจัดทาประวัติ
4. ระบุหรืออธิบายการจัดทามาตรฐานในการซ่อมบารุง
5. อธิบายวิธีการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์หรือข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์ หรือ
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบารุงรักษาแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ
2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบารุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพ
ของแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์มาตรฐาน
ต่างๆ ได้
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวางแผนบารุงรักษา กาหนดกิจกรรมที่ต้องแล้วเสร็จ ในกรอบเวลา และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือ
สถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้
หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202MD02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อ
กาหนดขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
202MD02.1จัดเตรียมข้อมูล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งาน
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ

202MD02.2 จาแนกการซ่อม
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ

2.1จาแนกประเภทของแม่พิมพ์
2.2 จาแนกประเภทการซ่อม

202MD02.3 วิเคราะห์
รายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์
ฉีดโลหะ

3.1วิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการ
ใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม

202MD02.4 กาหนด
รายละเอียดการซ่อม

4.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
4.2 ซ่อมระบบหล่อเย็น
4.3 ซ่อมระบบปลดชิ้นงาน
4.4 ซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อื่นๆ

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะ
13. ก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. สามารถจาแนกประเภทการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
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4. สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม
5. สามารถกาหนดรายละเอียดการซ่อม เช่น ผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบปลดชิ้นงาน หรือ
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบหล่อเย็น
6. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบปลดชิ้นงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบไฟฟ้า
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการรวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. แสดงการจาแนกประเภทการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4. แสดงการวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม
5. แสดงการกาหนดรายละเอียดการซ่อม เช่น ชนิดหรือขนาดของหินเจีย ลวดเชื่อม หินขัด กระดาษ
ทราย เป็นต้น
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายการซ่อมระบบหล่อเย็น
3. ระบุหรืออธิบายการซ่อมระบบปลดชิ้นงาน
4. ระบุหรืออธิบายการซ่อมระบบไฟฟ้า
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5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมินเกี่ย วกับ การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะโดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

554 | P a g e

รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30
ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90 ช่างเขียนแบบอื่นๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทั้งแบบภาพประกอบ
แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถเขียนแบบชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101P01.1 อ่านองค์ประกอบหลัก
ในแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

101P01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก

101P01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบ
งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ 1. การสัมภาษณ์
ใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ใน Material Lists ได้ถูกต้อง
1.3 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ 1. การสอบข้อเขียน
ตัด ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่ า นแบบภาพ 3D และแบบ
ภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้
3.1 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
Dimensioning & Tolerancing
ได้
3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้ด้านชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้ด้านองค์ประกอบของ Title block และ Material Lists
4. ความรู้ด้านชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
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5.
6.
7.
8.

ความรู้ด้านการมองภาพฉาย
ความรู้ด้านภาพสามมิติ
ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
ความรู้ด้านสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบเครื่องกล
2. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ระบุองค์ประกอบของ Title block และ BOM
4. ระบุชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. อธิบายการมองภาพสองมิติ
6. อธิบายการมองภาพสามมิติ
7. อธิบายสัญลักษณ์ GD&T
8. อธิบายสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น
9. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
10. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์พลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อนามาเขียนแบบ
รายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน สามารถเข้าใจสั ญลั ก ษณ์ GD&T ตามแบบสั่ งงาน และสั ญลั กษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018 ที่กาหนดในแบบ
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ
ISO Method-A)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ในสมรรถนะนี้หมายถึง แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
รูปร่างแบบ Under cut
สัญลักษณ์อื่นๆ หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30
ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90 ช่างเขียนแบบอื่นๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จากภาพประกอบ
โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉายและภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน
ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์
เขียนแบบสาเร็จรูป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P02.1 ป ร ะ ส า นงา นกั บ บุ ค ค ล ที่ 1.1 ประสานงานกับผู้ออกแบบแม่พิมพ์

เกี่ยวข้อง

1. การสัมภาษณ์

รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101P02.2 เตรี ย มความพร้ อ มในงาน 2.1 เตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 1. การสัมภาษณ์
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
มิติ หรือ 3มิติ
2.2 ศึกษาระบบการทางานของแม่พิมพ์
2.3 ศึ กษาข้อกาหนด พิกัด งานสวม ที่
จาเป็นในการเขียนแบบ
101P02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
3.2 กาหนดรายละเอียดลงใน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
แบบงาน
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
3.3 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบ การประเมิน
งาน
1.2

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
2. สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
4. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
3. ความรู้ด้านพิกัดงานสวมและพิกัดความคลาดเคลื่อน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการเตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
3. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
5. แสดงการอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. แสดงการใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ระบุพิกัดงานสวมและพิกัดความคลาดเคลื่อน
3. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
4. อธิบายการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
3. ผูเ้ ข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - E และ ISO Method – A
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อกาหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วย
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมการพื้นฐาน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการศึกษาระบบการทางาน
ของแม่พิมพ์ ข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
ในการกาหนดขนาดของเครื่องฉีด มีทักษะในการกาหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P03.1 เตรียมข้อมูลในการกาหนด

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานและแบบ

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก

101P03.2 กาหนดขนาดเครื่องฉีด

แม่พิมพ์
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
1.2 ศึกษาระบบการทางานของแม่พิมพ์ หรือการสาธิตการทางาน
1.3 ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆที่
2.การสอบข้อเขียน
จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ฉดี
พลาสติก
2.1 คานวณขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
1. การสอบข้อเขียน

พลาสติก

(Clamping Force)

101P03.3 เตรียมข้อมูล spec เครื่องฉีด

3.1 ระยะห่างระหว่างเสาด้านในของ

2.2 คานวณปริมาณการฉีดต่อครั้ง
(Shot Weight)
1. การสอบข้อเขียน

เครื่องฉีด (Tie bar)
3.2 ระยะเปิดแม่พมิ พ์สูงสุด (Day Light)
3.3 รัศมีหัวฉีดและขนาดของรูหัวฉีด
(Nozzle Radius and Hole Diameter)
3.4 ความหนาต่าสุด-สูงสุดของแม่พิมพ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. สามารถเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ความรู้ด้านชิ้นส่วนมาตรฐาน
3. ความรู้ด้านสมบัติพลาสติก
4. ความรู้ด้านเครื่องฉีดพลาสติก
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5.
6.
7.
8.

ความรู้ด้านระบบการทางานของแม่พิมพ์
ความรู้ด้านการคานวณขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
ความรู้ด้านการคานวณปริมาณการฉีดต่อครั้ง
ความรู้ในการเตรียมข้อมูล spec เครื่องฉีด

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายสมบัติพลาสติก
2. อธิบายหลักการเลือกเครื่องฉีดพลาสติก
3. อธิบายระบบการทางานของแม่พิมพ์
4. อธิบายหลักการเลือกการคานวณขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
5. อธิบายหลักการเลือกการคานวณปริมาณการฉีดต่อครั้ง
6. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกาหนดขนาดเครื่องฉีดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
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3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกขนาดเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับ ขนาดชิ้นงาน แม่พิมพ์ และวัสดุที่ใช้ฉีด
4. เลือกใช้เครื่องฉีดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น ใช้เครื่องฉีดแบบระบบไฟฟ้าสาหรับงาน
บรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เครื่องฉีดพลาสติก ในสมรรถนะนี้ครอบคลุมทั้งเครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิกและแบบไฟฟ้า
2. spec เครื่องฉีด หมายถึง ระยะห่างระหว่างเสาด้านในของเครื่องฉีด (Tie bar) ระยะเปิดแม่พิมพ์
สูงสุด (Day Light) รัศมีหัวฉีดและขนาดของรูหัวฉีด (Nozzle Radius and Hole Diameter) และ
ความหนาต่าสุด-สูงสุดของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์
2. แนวคาถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ,
3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล,
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยมีความรู้ ความสามารถ ใน
การพิจารณาและกาหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อประกอบการออกแบบสามารถออกแบบ
แม่พิมพ์ตาม Mold layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P04.1 จัดเตรียมเครื่องมือและ

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการ
ออกแบบ
2.1 พิจารณาและกาหนดตัวแปรต่างๆ
1. การสอบข้อเขียน
จากข้อกาหนดของลูกค้า
2.2 คานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ
ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่
ต้องใช้ในการออกแบบ
2.3 กาหนด Mold layout ตามข้อกาหนด
จากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กาหนด
3.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold layout
1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้
หรือการสาธิตการทางาน
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
1.การสัมภาษณ์
ชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน
ที่เป็นมาตรฐาน

101P04.2 กาหนดตัวแปรต่างๆให้

เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

101P04.3 ออกแบบแม่พิมพ์

101P04.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold layout
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
4. ความรู้ด้านสมบัติพลาสติก
5. ความรู้ด้านเครื่องฉีดพลาสติก
6. ความรู้เกี่ยวกับแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (2D/3D)
7. ความรู้ด้านการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดของ Mold layout
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายรายละเอียดของการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. อธิบายหรือระบุกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
3. อธิบายสมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
5. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Mold layout
6. อธิบายแบบชิ้นงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
8. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ2 มิติ หรือ 3 มิติ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในสมรรถนะนี้ หมายถึงแม่พิมพ์สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปที่ไม่มีรูปร่างแบบ
under cut
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ,
3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล,
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อทา
การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการเลือกใช้วัสดุสาหรับชิ้นส่วนสาหรับระบบหล่อเย็นหรือระบบให้
ความร้อนในชุดแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P05.1 เตรียมข้อมูลในการเลือกใช้

1.1ศึกษาแบบแม่พิมพ์

วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด

1.2ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น

101P05.2 เลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พมิ พ์

ฉีดพลาสติก

101P05.3 กาหนดการปรับปรุงสมบัติ

ของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ฉดี
พลาสติก

ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2.1 เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
2.2เลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนสาหรับระบบหล่อ
เย็นหรือระบบให้ความร้อน
3.1 กาหนดค่า ความแข็งตามลักษณะการ
ใช้งานของแต่ละชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 กาหนดวัสดุ/กรรมวิธีการปรับปรุ งผิ ว
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน

2. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนสาหรับระบบหล่อเย็นหรือระบบให้ความร้อน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติพลาสติก
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการชุบแข็งและการเคลือบผิว
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดวัสดุแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุรายละเอียดสมบัติพลาสติก
4. อธิบายการชุบแข็งและการเคลือบผิว
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วนและแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ฉีด
4. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการของลูกค้า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ในสมรรถนะนี้หมายถึงทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ
สาหรับระบบหล่อเย็นหรือระบบให้ความร้อน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30
ช่างเขียนแบบเครื่องกล,
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut ได้ตาม
ข้อกาหนดของลูกค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold layout
ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
ระบบต่างๆ และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตาม
ข้อกาหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P06.1 จัดเตรียมเครื่องมือและ

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

แม่พิมพ์ (2D/3D)
2. การสัมภาษณ์
1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
2.1 พิจารณาและกาหนดตัวแปรต่างๆจาก
1. การสอบข้อเขียน
ข้อกาหนดของลูกค้า
2. การสัมภาษณ์
2.2 คานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับ
แม่พิมพ์แบบ Split mold
2.3 คานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับ
แม่พิมพ์แบบ Slide core/Slide Cavity
2.4 กาหนด Mold layout ตามข้อกาหนดจาก
ลูกค้าและค่าตัวแปรที่กาหนด
3.1 พิจารณาและกาหนดตัวแปรต่างๆจาก
1. การสอบข้อเขียน
ข้อกาหนดของลูกค้า
2. การสัมภาษณ์
3.2 คานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับ
แม่พิมพ์แบบปลดเกลียว
3.3 คานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับ
แม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นงานที่เป็น Under cut
ภายใน
3.4 กาหนด Mold layout ตามข้อกาหนดจาก
ลูกค้าและค่าตัวแปรที่กาหนด
4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold layout และ
1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ค่าตัวแปรต่างๆ
ที่เตรียมไว้
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน
หรือการสาธิตการทางาน
มาตรฐาน
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ 1. การสัมภาษณ์
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนที่เป็น
มาตรฐาน

101P06.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ ที่

จาเป็น ในการออกแบบระบบปลด
ชิ้นงานที่เป็น Under cut ภายนอก

101P06.3 กาหนดตัวแปรต่างๆ ที่

จาเป็น ในการออกแบบระบบปลด
ชิ้นงานที่เป็น Under cut ภายใน

101P06.4 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด

พลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut

101P06.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์

ครบถ้วนของแบบ

1. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบสาเร็จรูป
2. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Mold layout
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Split mold และ แม่พิมพ์
แบบ Slide Core/Slide Cavity
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
5. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut
2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อกาหนดของ Mold layout
2. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
3. ระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Split mold และ แม่พิมพ์แบบ Slide
Core/Slide Cavity
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกที่มี Under cut โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วนและแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - E และ ISO Method – A
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ในสมรรถนะนี้ หมายถึงแม่พิมพ์สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีรูปร่างแบบ
under cut
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นาผลจากการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล,3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล,
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจาลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE)
และสามารถนาผลการวิเคราะห์มาใช้กาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น
เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P07.1 เตรียมผลการจาลองการฉีด

1.1 เตรียมผลการจาลองการฉีดที่ได้

และแบบชิ้นงาน

จากการวิเคราะห์ด้วย CAE
1.1 เตรียมแบบชิ้นงาน
2.1 วิเคราะห์ผลการจาลองการฉีด ที่
ต้องการและจาเป็นต่อการออกแบบ
แม่พิมพ์
2.2 วิเคราะห์ผลการจาลองการฉีด ที่
ต้องการและจาเป็นต่อการแก้ไขแบบ
ชิ้นงาน
3.1 นาผลวิเคราะห์ที่ได้มากาหนด
แนวทางและข้อกาหนดในการแก้ไข
แบบชิ้นงาน
3.2 นาผลวิเคราะห์ที่ได้มากาหนด
แนวทางและข้อกาหนดในการ
ออกแบบแม่พิมพ์

101P07.2 วิเคราะห์ผลการจาลองการ

ฉีด

101P07.3 กาหนดแนวทางและ

ข้อกาหนดในการออกแบบ

1. การสัมภาษณ์

1. การสัมภาษณ์

1. การสัมภาษณ์
2. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง โดย
สังเกตจากการทางานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือเขียนแบบ
2. สามารถนาผลวิเคราะห์ด้วย CAE มากาหนดแนวทางและข้อกาหนดในการออกแบบและแก้ไขแบบ
ชิ้นงานแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีด ที่ต้องการและจาเป็นต่อการออกแบบและการ
แก้ไขแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมแบบชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ผลวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบชิ้นงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายทฤษฎีหรือหลักการออกแบบแม่พิมพ์
3. วิเคราะห์การจาลองการฉีดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย CAE
4. อธิบายการจาลองการฉีด ที่จาเป็นต่อการออกแบบและการแก้ไขแบบชิ้นงานแม่พิมพ์
5. อธิบายการจาลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)
6. อธิบายหรือระบุวิธีการหรือขั้นตอนในการเตรียมแบบชิ้นงาน
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์หรือ
8. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลจาก CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดจากโปรแกรม CAE และสรุปผลนาไป
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนาผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การวิเคราะห์ด้วย CAE ในสมรรถนะนี้ เป็นผลการจาลองจาก Software เฉพาะทางสาหรับงานฉีด
พลาสติก
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101C03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101C03.1 ศึกษารายละเอียดและ

1.1 ศึกษา และทาความเข้าใจ

ข้อกาหนดจากลูกค้า

รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา

101C03.2 กาหนดเงื่อนไขเพื่อการ

ออกแบบแม่พิมพ์

101C03.3 สรุปผลสาหรับการออกแบบ

แม่พิมพ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน
2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
แม่พิมพ์
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
2.2 ระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน
3.1 นาเสนอปัญหาและความต้องการต่อ 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ลูกค้า
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความ
การสาธิตการทางาน
เห็นชอบจากลูกค้า
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
1. ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
3. สามารถระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
4. สามารถนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
5. สามารถสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
2. ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
4. ความรู้ในการกาหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. แสดงการวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
3. แสดงการระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
5. แสดงการสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
3. อธิบายการกาหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ย วข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
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3. ให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า โดยต้องทาความเข้าใจอย่าง
ละเอียด และถูกต้องตรงตามข้อกาหนดและความต้องการของลูกค้า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามข้อกาหนดของลูกค้า หมายถึงการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ซึง่
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบงานแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ดาเนินการทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่ อย

เกณฑ์ ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P08.1 เตรี ยมองค์ประกอบของ

1.1 เตรี ยมข้ อมูลรายการแม่พิมพ์ที่

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

แผนงานเพื่อกาหนดลงในแผน

ต้ องทาการออกแบบ
1.2 รับแผนงานของลูกค้ า
1.3 ตรวจเช็คภาระงานทีม
่ ีอยูท่ งหมด
ั้
2.1 ประเมินชัว่ โมงงานในการ
ออกแบบของแม่พิมพ์ที่จะกาหนดลง
ในแผน
2.2 จัดสรรช่างออกแบบแม่พิมพ์ตาม
ระดับความสามารถ
3.1 กาหนดช่างออกแบบแม่พิมพ์
3.2 กาหนดรายละเอียดของขันตอน
้
การออกแบบแม่พิมพ์
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ทบทวนและเสนอขออนุมตั ิแผน
4.1 กาหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2 ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3 กาหนดวิธีการแก้ ปัญหาที่ไม่
เป็ นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้ อมูลจริ งเพื่อใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูล

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

101P08.2 ประเมินรายละเอียดของ

งานที่จะกาหนดลงในแผน

101P08.3 ปฏิบตั ิการวางแผน

101P08.4 การติดตาม

ความก้ าวหน้ าของงานและการ
ควบคุมเป้าหมาย

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
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2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
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5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
การปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101P09
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3118 ช่างเขียนแบบ,
3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ ผ่ า นหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะสามารถพั ฒ นากระบวนการในการออกแบบแม่ พิ ม พ์ ฉี ด พลาสติ ก ที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้
ในการออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุ น เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วย
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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Page | 604

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่ อย

เกณฑ์ ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

101P09.1 เตรี ยมข้ อมูลที่เป็ น

1.1 ศึกษาข้ อมูล Mold layout

ของ

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

องค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง

แม่พิมพ์
1.2 ศึกษาโครงสร้ างของแม่พิมพ์และ
การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
1.3 ศึกษาปั ญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
2.1กาหนดหัวข้ อและเป้าหมายใน
การพัฒนา
2.2 วางแผนพัฒนาขันตอนการ
้
ออกแบบ
2.3จัดทาระบบฐานข้ อมูล

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้ อเขียน

101P09.3 ปฏิบตั ิการพัฒนา

3.1ดาเนินการพัฒนาตามหัวข้ อและ

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

กระบวนการออกแบบแม่พมิ พ์

เป้าหมายที่กาหนด
3.2 ติดตามรวบรวมข้ อมูลจากการ
พัฒนา

101P09.4สรุ ปประเมินผลการ

4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา

พัฒนากระบวนการออกแบบ

4.2 สรุ ปผลการพัฒนาและทาเป็ น

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้ อเขียน
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้ อเขียน

101P09.2 วางแผนการพัฒนา

กระบวนการออกแบบแม่พมิ พ์

มาตรฐานรวมทังการรวบรวมไว้
้
เป็ น
ฐานข้ อมูลในการออกแบบต่อๆ ไป

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบข้ อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 605

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. ความรู้ในการการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อมูล Mold layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ผูเ้ ข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพฉีดพลาสติกชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด ( Requirements ) ใคร
เป็นผู้ออกแบบ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ Software ใด ราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบ
หลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาการออกแบบครั้งต่อๆ ไป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102P01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง3118.30 ช่างเขียน
แบบเครื่องกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการจาแนกวัสดุทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก วัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วน
คอร์และคาวิตี้ วัสดุที่ใช้ทาโมลด์เบส (Mold Base) วัสดุที่ใช้ทาระบบปลด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 615

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102P01.1 จาแนกวัสดุโมลด์เบส

1.1

จาแนกวัสดุที่ใช้ทาโมลด์เบส

1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

102P01.2 จาแนกวัสดุคอร์และคาวิตี้

2.1

จาแนกวัสดุที่ใช้ทาคอร์

1. การสัมภาษณ์

2.2

จาแนกวัสดุที่ใช้ทาคาวิตี้

2. การสอบข้อเขียน
3. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
การประเมิน
102P01.3 จาแนกวัสดุระบบปลด

3.1 จาแนกวัสดุที่ใช้ทาระบบปลด

1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

102P01.4 จาแนกวัสดุชิ้นส่วน
มาตรฐาน

4.1 จาแนกวัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วน

มาตรฐาน

1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถจาแนกวัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านโครงสร้างแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายส่วนประกอบโครงสร้างแม่พิมพ์
2. อธิบายวัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. อธิบายกระบวนการขึ้นรูปเกี่ยวกับพลาสติก
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ย วกับ การจ าแนกวัส ดุ ทาชิ้นส่ ว นแม่พิ ม พ์ พลาสติ ก โดยพิจารณาร่อ งรอย
หลักฐานการปฏิบัติงาน และร่องรอยหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจาแนกวัสดุที่ใช้ในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การจาแนกวัสดุจ ะต้องจาแนกให้ ตรงกับมาตรฐานและเงื่อนไขที่กาหนดให้ เพื่อให้ส ามารถนาขั้ นตอน
ดังกล่าวไปทาการผลิตชิ้นงานได้จริง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3118.30 ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล, 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทา
แม่พิมพ์ 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
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สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C01.1 อ่านองค์ประกอบหลัก 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
102C01.2 อ่านแบบชิ้นส่วน
2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ
แม่พิมพ์
ตัดของภาพประกอบ และแบบ
ภาพสามมิติ ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric
Dimensioning and
Tolerancing และ อื่น ๆ จาก
แบบตามมาตรฐานได้

วิธีการประเมิน
Assessment
1.การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
1. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1) สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
2) สามารถอ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
3) สามารถเลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1) ความรู้ด้านวัสดุช่าง
2) ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
3) ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
4) ความรู้ด้านชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
5) ความรู้ด้านองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
6) ความรู้ด้านชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
7) ความรู้ด้านการมองภาพฉาย
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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8) ความรู้ด้านภาพสามมิติ
9) ความรูด้ ้านสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
2. แสดงการเลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
3. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ระบุองค์ประกอบของ Title block และ BOM
4. ระบุชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. อธิบายการมองภาพฉาย
6. อธิบายภาพสามมิติ
7. อธิบายสัญลักษณ์ GD&T
8. อธิบายสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น
9. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ย วกับ การอ่านแบบสั่ งงาน โดยพิจารณาร่องรอยหลั กฐานจากหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO
Method - E และ ISO Method – A
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับข้อกาหนด และมาตรฐานในการผลิต
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทาพิมพ์ตามแบบมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือ
มาตรฐานฐานที่เทียบเท่า
6. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้ขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐานได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3118.30 ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล, 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทา
แม่พิมพ์ 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
โดยมีความรู้ในการจาแนกประเภท วิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานให้เหมาะสมกับประเภทของ
ชิ้นส่วนได้ อีกทั้งยังสามารถเตรียม ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงการ
ดูแลรักษา ตลอดจนการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C02.1 ความปลอดภัยในการทางาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน

การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน
102C02.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและ
2.1 จาแนกประเภท และวิธีการใช้งาน
อุปกรณ์
ของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน
2.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
2 .3 ตรวจสอบความพร้ อ มใช้ ง านของ
เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
102C02 .3 ปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน 3.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ เช่น
และอุปกรณ์
เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
3.2 ดาเนินการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน
และอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่นตะไบ เลื่อย
สกัด เป็นต้น
102C02.4การบารุงรักษาเครื่องมือ
4.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
พื้นฐานและอุปกรณ์
4 .2 ดู แ ลท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ
พื้นฐานและอุปกรณ์
4.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ
พื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
4. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบการปฏิบัติงาน
5. สามารถใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)
6. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. ความรู้ด้านเครื่องมือตัด (Cutting tool)
4. ความรู้ด้านเครื่องมือพื้นฐานชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็นต้น
5. ความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่นตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็น
ต้น ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล อุปกรณ์ต่าง ๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. แสดงการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
4. แสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบการปฏิบัติงาน
5. แสดงการใช้เครื่องมือตัด (Cutting tool)
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือวัด
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2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
อธิบายการใช้เครื่องมือตัด (Cutting tool)
อธิบายการใช้เครื่องมือพื้นฐานชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็นต้น
อธิบายความปลอดภัยในโรงงาน
อธิบายการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไบ เลื่อย ค้อน สกัด เป็นต้น ให้
เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน
7. การบารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล อุปกรณ์ต่าง ๆ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ โดยพิจารณาร่องรอย
หลักฐานจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือพื้นฐาน
และอุปกรณ์
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ประเมินก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกาย
ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 7222 ช่างทาเครื่องมือ
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้
เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยสามารถระบุประเภท การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัย ดูแลรักษา
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถจดบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ชารุดเสียหายได้อย่าง
ถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C03.1 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล

1.1 ระบุ ป ระเภทและการใช้ ง านของ 1. การสอบข้อเขียน

อุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยของ
แต่ละประเภท
1.2 เตรี ย มอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานด้ า นความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
1.3 ตรวจสอบความพร้ อ มใช้ ง านของ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
102C03.2 ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน 2.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ เช่น
บุคคล
เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
2.2 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
อย่างเหมาะสม
102C03.3 บารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัย 3.1 ดูแลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล
3.2 ทาความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3.3 บารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
102C03.4 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
4.1 บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
บุคคลที่ชารุดเสียหาย
4.2 รายงานให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทราบ
ถึงข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม

2. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
2. สามารถป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3. สามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของอันตรายที่เกิดจากลักษณะการทางานที่ไม่เหมาะสม
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้าย และสัญลักษณ์ สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
5. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ความรู้ด้านมาตรฐานขององค์กรและกฎหมายที่กาหนด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัย
2. แสดงการป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3. แสดงการใช้อุปกรณ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุข้อกาหนดและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน
2. อธิบายลักษณะของอันตรายที่เกิดจากลักษณะการทางานที่ไม่เหมาะสม
3. อธิบายวิธีป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
4. อธิบายหรือระบุมาตรฐานป้าย สัญลักษณ์ สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
5. ระบุอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. อธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ระบุมาตรฐานขององค์กรและกฎหมายที่กาหนด
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาร่องรอยหลั กฐานจาก
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ประเมินก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกาย
ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องมือพื้นฐาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์7223 ช่างปรับตั้ง
และใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด
(เวอร์ เนี ย ร์ คาลิ ป เปอร์ ,ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ,ไมโครมิเตอร์วัดใน ,ไมโครมิเตอร์วัดลึ ก ,เกจวัดลึ ก ,บล็ อกเกจ
,Feeler Gauge ,นาฬิกาวัด) สามารถจาแนกประเภท วิธีการใช้งาน ทั้งยังสามารถเตรียมงาน ตั้งศูนย์เครื่องมือวัด
ละเอียด ตลอดจนสามารถบารุงรักษา และจดบันทึกผลการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C04.1 เตรียมงานเครื่องมือวัด

1.1 จ าแนกประเภทและวิ ธี ก ารใช้ ง าน

ละเอียด

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1.การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

ของเครื่องมือวัดละเอียด
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
1.3 ตรวจสอบความพร้ อ มใช้ ง านของ
เครื่องมือวัดละเอียด
2.1 ตั้ งศู นย์ ของเครื่องมือวัดละเอียดให้
ได้ค่าตามมาตรฐานตรวจสอบชิ้นงานที่
จะทาการวัด
2.2 ด าเนิ น การวั ด โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด
ละเอียด
2.3 จดบั นทึกค่ า ที่อ่า นได้ จ ากเครื่ องมือ
วัดละเอียด
3.1 ทาความสะอาดเครื่องมือวัดละเอียด 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
3.2 เก็ บ เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ดในพื้ นที่ที่ ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
กาหนด
การสาธิตการทางานโดยผูท้ ี่ขอรับการ
ประเมิน
4.1 บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งมื อ วั ด 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ละเอียด
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
4.2 รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ถึงข้อบกพร่องของชิ้นส่วนที่วัด
ประเมิน

102C04.2 ดาเนินการวัดละเอียด

102C04.3 บารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือ

วัดละเอียด

102C04.4 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือวัดละเอียด

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
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1. สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก (Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
2. สามารถปรับตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานสากล
3. สามารถเตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
4. สามารถวัดขนาด โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก (Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการวัดเบื้องต้น
3. ความรู้ด้านมาตรฐานของการวัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการวัดความขนาน วัดการเยื้องศูนย์ วัดความกลม/ร่วมศูนย์
5. ความรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดและความไม่แน่นอนของการวัด
6. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
7. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและวิธีการใช้งานของเครื่องมือวัดละเอียด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก (Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
2. แสดงการปรับตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานสากล
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
4. แสดงการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดละเอียดประเภทต่าง ๆ
2. อธิบายหลักการวัดเบื้องต้น
3. อธิบายหรือระบุมาตรฐานของการวัด
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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4. อธิบายเกี่ยวกับความผิดพลาดและความไม่แน่นอนของการวัด
5. อธิบายขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด โดยพิจารณาจากหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือวัดละเอียด
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจดบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดละเอียด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่องมือวัดที่มีสเกลแบบพื้นฐานและตัวเลข
2. เครื่องมือวัดละเอียด หมายถึง เครื่องมือสาหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการ
กาหนดตาแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุ
ชิ้นงาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เกจวัดลึก
(Depth gauge) บล็อกเกจ (Block gauge) เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่วไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมี ทั ก ษะด้ านการผลิ ตชิ้ นส่ ว นด้ว ยเครื่ อ งกลึ ง โดยจะต้องค านึ ง ถึง ความ
ปลอดภัยในการทางาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าเงื่อนไขใน
การทางาน การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน ดูแลรักษา
และตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C05.1 ความปลอดภั ย 1.1 ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนความปลอดภัยใน
ในการทางาน
การทางานและสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรว จสอบระบบการท าง า น ข อ ง
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
102C05.2 ก าหนดขั้ น ตอน 2.1 ศึกษารายละเอียดจากแบบงาน
2.2 กาหนดขั้นตอนและเลื อ กเครื่ อ งมื อ
ในการทางานกลึง
ตัดในการกลึง
2.3 การกาหนดเงื่อ นไขในการทางานที่
เหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

102C05.3 การปฏิ บั ติ ง าน 3.1 ตรวจสอบเครื่องกลึงและอุปกรณ์
กับเครื่องกลึง
3.2 จับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
3.3 ปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
3.4 ปฏิบัติงานกลึง

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

102C05.4 การตรวจสอบ

1. การสอบข้อเขียน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน
102C05.5 การบ ารุ ง รั ก ษา 5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน
เครื่องกลึงและอุปกรณ์
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่ อ งกลึ ง และ ณ สถานประกอบการในการ
อุปกรณ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกลึง การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
และอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
ประเมิน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
4. สามารถปรับตั้งเงื่อนไขในการกลึง
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถจับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
8. สามารถปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
9. สามารถปฏิบัติงานกลึง
10. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
11. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลึง เครื่องมือตัดและอุปกรณ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณเพื่อตั้งเงื่อนไขในงานกลึง
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกลึง
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2. แสดงการใช้เครื่องกลึง เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
3. แสดงการปรับตั้งเงื่อนไขในการกลึง
4. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
5. แสดงการจับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
6. สามารถปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงานกลึง
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. อธิบายความปลอดภัยในการทางาน
3. อธิบายรายละเอียดจากแบบงาน
4. อธิบายการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกลึง
5. อธิบายการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิ น เกี่ย วกั บ การผลิ ตชิ้ นงานด้ว ยการกลึ ง โดยพิจารณาจากร่ องรอยหลั ก ฐา นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกลึง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องกลึง
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือตัดได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยหัวจับ หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับ-ตั้งค่าเครื่องมืดตัด
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6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกลึงให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน ตามแบบสั่งงาน
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องมือวัด สาหรับตรวจสอบขนาด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึงแบบ Manual โดยผู้รับการประเมินสามารถ กลึงปาดหน้า กลึงปอก กลึง
เรียว กลึงเกลียว เจาะรู กลึงคว้านรู ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่ องมือและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่ว ไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าเงื่อนไขในการ
ทางาน การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนดูแลรักษาและ
ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 641

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
102C06.1 ความปลอดภั ย 1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
ในการทางาน
การทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการท างานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิ ต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน

102C06.2 กาหนดขั้นตอน
ในการทางานกัด

2.1 ศึกษารายละเอียดจากแบบงาน
1. การสอบข้อเขียน
2.2 กาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือ
ตัดในการกัด
2.3 การกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่
เหมาะสม

102C06.3 การปฏิบัติงาน
กับเครื่องกัด

3.1 ตรวจสอบเครื่องกัดและอุปกรณ์
3.2 จับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
3.3 ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือ
ตัด
3.4 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด

102C06.4 การตรวจสอบ

102C06.5 การบารุงรักษา
เครื่องกัดและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องกัดและ
อุปกรณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกัด
และอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
การทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
3. สามารถใช้เครื่องกัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
4. สามารถปรับตั้งเงื่อนไขในการกัด
5. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
6. สามารถจับยึดชิ้นงานและเครื่องเครื่องมือตัด
7. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
8. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
10. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องกัดและอุปกรณ์
11. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกัด เครื่องมือตัดและอุปกรณ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกัด
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องกัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
3. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
4. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
5. แสดงการจับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงานกับเครื่องกัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
9. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องกัดและอุปกรณ์
10. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายการกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือตัดในการกัด
3. อธิบายการกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมินเกี่ย วกับ การผลิ ตชิ้นส่ว นด้วยเครื่องกัด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกัด
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องกัด
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือตัดได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยปากกา หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับตั้งค่าเครื่องมือตัด
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกัดให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้เครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดชื้นส่วนตามแบบสั่งงาน
10. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องมือวัด สาหรับตรวจสอบขนาด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องกัดแบบ Manual โดยผู้รับการประเมินสามารถ กัดปาดหน้า กัดร่อง เจาะรู กัด
เฉพาะส่วน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่ องมือและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่ว ไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย โดยจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้หินเจีย การปรับตั้งค่าเงื่อนไขในการทางาน
การจับยึดชิ้นงาน ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน ดูแลรักษาและตรวจสอบ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
102C07.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยในการทางานและสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน
102C07.2 การเตรียมก่อน
2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานเจีย
ของการดาเนินงาน
2.2 เลือกหินเจีย
2.3 เลือกอุปกรณ์จับยึดสาหรับงาน
เจีย
2.4 ทาการสมดุลย์และแต่งหน้าหิน
102C07.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องเจีย
3.2 จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจีย
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตาม
ความเหมาะสม
3.4 ทาการเจียตามแบบที่กาหนด
102C07.4 การตรวจสอบความ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาด
ถูกต้องชิ้นส่วน
ของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตาม
ข้อกาหนด
102C07.5 การบารุงรักษา
เครื่องเจียและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องเจีย
และอุปกรณ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
การทางานประเมิน
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องเจียและอุปกรณ์ทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
Assessment

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์งานเจีย
3. สามารถปรับตั้งเงื่อนไขในการเจีย
4. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
5. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
6. สามารถจับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจีย
7. สามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
8. สามารถทาการเจียตามแบบที่กาหนด
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
10. สามารถตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
11. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องเจียและอุปกรณ์
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียและอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับกฏความปลอดภัยในการทางาน
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเจีย หินเจียและอุปกรณ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณเพื่อตั้งเงื่อนไขในงานเจีย
5. ความรู้ในการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้หินเจีย
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์จับยึดสาหรับงานเจีย
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์งานเจีย
2. แสดงการปรับตั้งเงื่อนไขในการเจีย
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
4. แสดงการจับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจีย
5. แสดงการปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
6. แสดงการปฏิบัติงานเจียตามแบบที่กาหนด
7. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วน และแก้ไขให้ตรงตามข้อกาหนด
8. แสดงการตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
9. แสดงการทาความสะอาดเครื่องเจียและอุปกรณ์
10. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียและอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
11. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. อธิบายหลักการเลือกใช้หินเจีย
4. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดสาหรับงานเจีย
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิ น เกี่ ย วกับ การผลิ ตชิ้น ส่ ว นด้ว ยการเจีย โดยพิจารณาจากร่ องรอยหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องเจีย
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
เจีย
3. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้หินเจียได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน
4. ผู้เข้ารับการประเมินจับยึดชิ้นงานด้วยปากกา หรือแท่นแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์จับยึดพิเศษ โดย
พิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นส่วน
5. ผู้เข้าการประเมินต้องทาการสมดุลย์หินและแต่งหน้าหินเจีย
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับตั้งค่า ความเร็วรอบล้อหินเจีย ความเร็วป้อน ความลึกการเจีย ระยะเผื่อ
ด้านหน้า หลัง และข้างหินเจีย
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องเจียให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้หินเจียเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
10. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน ตามแบบสั่งงาน
11. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้ High gauge ประกอบร่วมกับ Dial indicator สาหรับตรวจสอบขนาด
และความราบ บนแท่นระดับ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องเจีย Manual ผู้รับการประเมินสามารถเจียผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบต่างๆได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102P02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือกล
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 7222 ช่างทาเครื่องมือและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ ผ่ า นหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมี ทั ก ษะในการก าหนดขั้ น ตอนในการท าชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ พ ลาสติ ก ด้ ว ย
เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเจียและเครื่องเจาะ รวมถึงสามารถกาหนดอุปกรณ์และเครื่ องมือที่เหมาะสมในการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102P02.1 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด

1.1 กาหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

1. การสัมภาษณ์

1.2 กาหนดเครื่องมือตัด

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

1.3 กาหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน

ตรวจสอบความถูกต้อง
1.4 กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด
1.5 กาหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความ
ถูกต้อง
102P02.2 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง

2.1 กาหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

1. การสัมภาษณ์

2.2 กาหนดเครื่องมือตัด

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

2.3 กาหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน

ตรวจสอบความถูกต้อง
2.4 กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง
2.5 กาหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความ
ถูกต้อง
102P02.3 กาหนดขั้นตอนการทา
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจีย

3.1 กาหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

1. การสัมภาษณ์

3.2 กาหนดประเภทของหินเจีย

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

3.3 กาหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน

ตรวจสอบความถูกต้อง
3.4 กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจีย
3.5 กาหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความ
ถูกต้อง
102P02.4 กาหนดขั้นตอนการทา

4.1 กาหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

1. การสัมภาษณ์

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจาะ

4.2 กาหนดเครื่องมือตัด

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

4.3 กาหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง

ตรวจสอบความถูกต้อง
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 653

สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

4.4 กาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วน

แม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจาะ
4.5 กาหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความ
ถูกต้อง

หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่
ขอรับการประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
3. สามารถกาหนดขั้นตอนในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกล
4. สามารถกาหนดวิธีจับยึดชิ้นงาน
5. สามารถกาหนดวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาหนดขั้นตอนในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกล
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีจับยึดชิ้นงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
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1. แสดงการใช้เครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการอ่านแบบแม่พิมพ์
3. แสดงการกาหนดขั้นตอนในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกล
4. แสดงการกาหนดวิธีจับยึดชิ้นงาน
5. แสดงการกาหนดวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทางาน
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. อธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต
3. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. อธิบายการใช้เครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. อธิบายเกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
6. อธิบายวิธีการกาหนดขั้นตอนในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกล
7. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงาน
8. อธิบายวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
10. แบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดขั้นตอนในการผลิตที่เหมาะสมกับเครื่องจักร
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนขั้นตอนในการทางานและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การกาหนดขั้นตอนจะต้องกาหนดให้สอดคล้องกับชิ้นงานตัวอย่างที่กาหนดให้ เพื่อให้สามารถนาขั้นตอน
ดังกล่าวไปทาการผลิตชิ้นงานได้จริง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด 7223 ช่างปรับตั้งและใช้
เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึงCNC จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่องกลึงCNC รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่องกลึง CNC
เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C08.1 ความ
ปลอดภัยในการทางาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการ
ทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C08.2 การเตรียม
ก่อนการปฏิบัติงานด้วย
เครื่องกลึงCNC

2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับของการ
ดาเนินงาน
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือตัด
2.4 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C08.3 การ
3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง 3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และเครื่องมือตัด
CNC
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชย
ขนาดเครื่องมือตัด

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C08.4 การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ชิ้นส่วน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C08.5 การ
บารุงรักษาเครื่องกลึง
CNCและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องจักร

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อน ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
และหลังปฏิบัติงาน
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงCNC
4. สามารถบารุงรักษาเครื่องกลึงCNC
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
9. สามารถจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
10. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
11. สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัดในงานกลึง
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลึง CNC และอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด
5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
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7. ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
8. ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้คาสั่ง G-Code
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. แสดงการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC
5. แสดงการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
10. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
12. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายเกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC
5. อธิบายเกี่ยวกับจัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
6. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
7. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
8. อธิบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
9. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
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10. อธิบายการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกล
11. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง CNC โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกลึง CNC
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นส่วนด้วย
เครื่องกลึง CNC
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน ป้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่ง CNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความ
เสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกลึงCNC
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกลึง CNC ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึงแบบ CNC ผู้รับการประเมินสามารถติดตั้งชิ้นงาน ป้อนคาสั่ง และควบคุม
การทางาน จนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C09
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่ องมือและผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือทั่ว ไป 7222.60 ช่างทาแม่พิมพ์ 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุม
หุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่องกัดCNC รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่องกัด CNC
เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C09.1 ความปลอดภัย 1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการ
ในการทางาน
ทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
102C09.2 การเตรียมก่อน 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับของการ
การปฏิบัติงานด้วย
ดาเนินงาน
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
เครื่องกัด CNC
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือตัด
2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.5 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.6 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
2.7 จัดเตรียมเครื่องกัด CNC
102C09.3 การปฏิบัติงาน 3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
กับเครื่องกัด CNC
3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และเครื่องมือตัด
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชย
ขนาดเครื่องมือตัด

1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

102C09.4 การตรวจสอบ
ความถูกต้องชิ้นส่วน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของขนาด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 664

สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C09.5 การบารุงรักษา 5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
เครื่องกัด CNCและ
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกล
อุปกรณ์
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกัดCNC
4. สามารถบารุงรักษาเครื่องกัดCNCเบื้องต้น
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
9. สามารถจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
10. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
11. สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัดในงานกัด
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกัดCNCและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
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5.
6.
7.
8.
9.

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คาสั่ง G-Code / M-Code

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. แสดงการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. แสดงการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
7. แสดงการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
10. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
12. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายเกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. อธิบายเกี่ยวกับจัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
6. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
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7. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
8. อธิบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด
9. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
10. อธิบายการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกล
11. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด CNC โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ค) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่องกัด CNC
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วย
เครื่องกัด CNC
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน ป้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่ง CNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความ
เสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกัด
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่องกัด CNC ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องกัดแบบ CNC ผู้รับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ป้อนคาสั่ง และควบคุมการ
ทางานจนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C10
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์
แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่อง EDM รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง EDM เบื้องต้น
ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C10.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน
102C10.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ของการดาเนินงาน
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM
2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็ค
โตรดและอิเล็คโตรด
2.4 การทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
2.5 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.6 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C10.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบน
เครื่อง EDM
เครื่อง EDM
3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและ
อิเล็คโตรด และการปรับค่าเงื่อนไข
การกัดของเครื่อง EDM
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผล
102C10.4 การตรวจสอบความ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ถูกต้องชิ้นส่วน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C10.5 การบารุงรักษา
เครื่อง EDM และอุปกรณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM
4. สามารถบารุงรักษาเครื่อง EDMเบื้องต้น
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด
9. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
10. สามารถจับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่อง EDM
11. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรด และปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุของอิเล็คโตรด
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง EDM และอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรด
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด
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6.
7.
8.
9.

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
ความรู้เกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
ความรู้ด้านการกาหนดรายละเอียดและลาดับการดาเนินงาน

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรด และอิเล็คโตรด
4. แสดงการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
5. แสดงการจัดเตรียมเครื่องมือวัด
6. แสดงการจับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่อง EDM
7. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรด และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
10. แสดงการทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรด และอิเล็คโตรด
5. อธิบายการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
6. อธิบายการจัดเตรียมเครื่องมือวัด
7. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานและอิเล็คโตรดบนเครื่อง EDM
8. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและอิเล็คโตรด และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
9. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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10. อธิบายการทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง EDM โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่อง EDM
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
EDM
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน การทาโปรแกรมคาสั่งของ
เครื่อง EDM โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดอิเล็คโตรดและอิเล็คโตรด
วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโตรดการปรับตั้ง
ค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโตรด ตรวจสอบ และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง EDM
การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการ EDM
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง EDM ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM ผู้รับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ติดตั้งอิเล็กโตรด ป้อนคาสัง และ
ควบคุมการทางานจนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C11
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์
แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM จะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับ
เครื่อง Wire EDM รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง Wire
EDM เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C11.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire
ของการดาเนินงาน
2.2 จัดเตรียมชิ้นส่วนงาน
EDM
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน
2.4 การทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
2.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C11.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire
EDM
เครื่อง Wire EDM
3.2 การปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและ
ลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการ
กัดของเครื่อง Wire EDM
3.3 การตรวจสอบการทางานของ
โปรแกรมคาสั่ง
3.4 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผล
102C11.4 การตรวจสอบความ 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ถูกต้องชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C11.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 676

สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C11.5 การบารุงรักษา
5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
เครื่อง Wire EDMและอุปกรณ์ 5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM
4. สามารถบารุงรักษาเครื่อง Wire EDM เบื้องต้นปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
5. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
6. สามารถจัดเตรียมชิ้นส่วนงาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน และเครื่องมือวัด
7. สามารถทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
8. สามารถจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
9. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง Wire EDM
10. สามารถตรวจสอบการทางานของโปรแกรมคาสั่ง
11. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
12. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเครื่อง Wire EDM
3. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดวัดละเอียด
5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
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6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
7. ความรูเ้ กี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการจัดเตรียมชิ้นส่วนงาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน และเครื่องมือวัด
4. แสดงการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง Wire EDM
5. แสดงการจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
6. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการตัดของเครื่อง Wire EDM
7. แสดงการตรวจสอบการทางานของโปรแกรมคาสั่ง
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
10. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายการจัดเตรียมชิ้นส่วนงาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน และเครื่องมือวัด
4. อธิบายการทาโปรแกรมคาสั่ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง
5. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
6. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัด และการปรับค่าเงื่อนไขการตัดของเครื่อง Wire EDM
7. อธิบายการการทางานของโปรแกรมคาสั่ง
8. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
9. อธิบายการทาความสะอาดเครื่องมือกล
10. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง Wire cut ECM โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับเครื่อง Wire
EDM
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
Wire EDM
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน การทาโปรแกรมคาสั่งของ
เครื่อง Wire EDM โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมวัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการปรับ
ค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง Wire EDM การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน โดยพิจารณาด้านความ
ปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการตัด
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง Wire EDM ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบ
สั่งงาน
7. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่อง Wire EDM ผู้รับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ติดตั้งลวดตัด ป้อนคาสั่ง
และควบคุมการทางานจนได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C12
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้
ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 7224 ช่างเจียโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Profile Grinder จะต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน สามารถเตรียมงานก่อ นการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานกับเครื่อง Profile Grinder รวมถึง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง Profile Grinder เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C12.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

102C12.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Profile ของการดาเนินงาน
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรม
Grinder
คาสั่ง NC
2.3 เลือกหินเจีย
2.4 เลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงาน
เจีย
2.5 ทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
2.6 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.7 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.8 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C12.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
3.2ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
เครื่อง Profile Grinder
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตาม
ความเหมาะสม
3.4ปฏิบัติงานเจีย ตรวจสอบ

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C12.4 ตรวจสอบความถูก 4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
ต้องชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
สถานประกอบการในการ
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C12.5 การบารุงรักษา
เครื่อง Profile Grinderและ
อุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถเลือกใช้หินเจีย
4. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง Profile Grinder
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
9. สามารถเลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
10. สามารถทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
11. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
12. สามารถจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
13. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
14. สามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
15. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
16. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหินเจีย
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Profile Grinderและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
4. แสดงการเลือกหินเจีย และอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
5. แสดงการสมดุลและแต่งหน้าหิน
6. แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
7. แสดงการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
8. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
9. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วน
10. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
11. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
12. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
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4. อธิบายการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง NC
5. อธิบายการเลือกหินเจีย
6. อธิบายการสมดุลและแต่งหน้าหิน
7. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด ที่ใช้ในงานเจีย
8. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
9. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
10. อธิบายการปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจีย
11. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
12. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องให้ ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานเครื่อง Profile
Grinder
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
Profile Grinder
3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน ป้ อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด ผู้เข้ารับการ
ประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย
ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสมโดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อ
ชิ้นงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการเจีย
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง Profile Grinder ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของ
แบบสั่งงาน
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6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่อง Profile Grinder ผู้รับการประเมินสามารถติดตั้งชิ้นงาน ควบคุมการทางานจน
ได้ชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C13
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 7222.10 ช่างทาเครื่องมือ 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล 8211 ผู้
ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์ 7224 ช่างเจียโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะมีทักษะการผลิ ตชิ้นงานด้ว ยเครื่อง CNC Grinder จะต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder รวมถึง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบารุงรักษาเครื่อง CNC Grinder เบื้องต้นได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทางานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C13.2 การเตรียมก่อนการ 2.1 กาหนดรายละเอียดและลาดับ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง CNC
ของการดาเนินงาน
2.2 ป้อนโปรแกรมคาสั่งCNC สาหรับ
Grinder
การเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง
CNC
2.3 เลือกหินเจีย
2.4 เลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงาน
เจีย
2.5 ทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
2.6 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.7 จัดเตรียมวัสดุงาน
2.8 จัดเตรียมเครื่องมือวัด
102C13.3 การปฏิบัติงานกับ 3.1 จับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
3.2 ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
เครื่อง CNC Grinder
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตาม
ความเหมาะสม
3.4 ปฏิบัติงานเจีย ตรวจสอบ

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C13.1 ความปลอดภัยใน
การทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C13.4 ตรวจสอบความถูก 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องขนาดของ 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ต้องชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
102C13.5 การบารุงรักษา
5.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเบื้องต้น
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
5.2 ดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล สถานประกอบการในการ
เครื่อง CNC Grinder
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
เครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน การทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด
3. สามารถเลือกใช้หินเจีย
4. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder
5. สามารถบารุงรักษาเครื่อง CNC Grinder
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
7. สามารถกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. สามารถป้อนโปรแกรมคาสั่งCNC สาหรับการเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
9. สามารถทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
10. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
11. สามารถจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
12. สามารถปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
13. สามารถตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน
14. สามารถดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
15. สามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหินเจีย
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC Grinderและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับการป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคาสั่ง CNC
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
3. แสดงการป้อนโปรแกรมคาสั่ง CNC สาหรับการเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
4. แสดงการเลือกหินเจีย
5. แสดงการเลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
6. แสดงการทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
7. แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัด
8. แสดงการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
9. แสดงการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
10. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน
11. แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
12. แสดงการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
13. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายระบบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
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3. อธิบายรายละเอียดและลาดับของการดาเนินงาน
4. อธิบายการป้อนโปรแกรมคาสั่งCNC สาหรับการเจีย และตรวจสอบโปรแกรมคาสั่งCNC
5. อธิบายการเลือกหินเจีย
6. อธิบายการเลือกอุปกรณ์จับยึด สาหรับงานเจีย
7. อธิบายการทาการสมดุลและแต่งหน้าหิน
8. อธิบายอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และเครื่องมือวัดสาหรับงานเจีย
9. อธิบายวิธีการจับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
10. อธิบายการปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
11. อธิบายการปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจีย
12. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน
13. อธิบายการดูแลทาความสะอาดเครื่องมือกล
14. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC Grinder โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานเครื่อง CNC Grinder
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทางาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง
CNC Grinder
3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องกาหนดรายละเอียดและล าดับของการดาเนินงาน ป้ อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องกาหนดรายละเอียดและล าดับของการดาเนินงาน ป้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคาสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด ผู้ เข้ารับการ
ประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย
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ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสมโดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อ
ชิ้นงาน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการเจีย
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมเครื่อง CNC Grinder ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบ
สั่งงาน
7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่เครื่องมือกลทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่ อง CNC Grinder ผู้เข้ารับการประเมินสามารถ ติดตั้งชิ้นงาน ป้อนคาสั่ง และ
ควบคุมเครื่อง จนผลิตชิ้นงานสาเร็จ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102P03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่างๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ โดยสามารถ
เลื อกใช้เครื่ องมือวัดและอุป กรณ์ ที่เหมาะสมในการควบคุ มคุ ณภาพ รวมถึ งมีการบันทึกและแสดงผลในการ
ตรวจสอบ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102P03.1 ตรวจสอบคุณภาพก่อนทา
การผลิต

1.1 เตรียมแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์และ

1. การสัมภาษณ์

เครื่องมือวัด
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
1.2 ตรวจสอบขนาดและจานวนของวัตถุดิบ ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผูท้ ี่ขอรับการ
1.3 ตรวจสอบประเภทของวัตถุดิบ
ประเมิน
1.4 ตรวจสอบผิวและความเรียบร้อย
ภายนอกของวัตถุดิบ
1.5 ตรวจสอบเครื่องจักร
1.6 ตรวจสอบอุปกรณ์จบ
ั ยึดและเครื่องมือ
ตัด
1.7 ตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การกัด (CAM)

102P03.2 ตรวจสอบคุณภาพระหว่าง 2.1 เตรียมแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์และ
ทาการผลิต
เครื่องมือวัด
2.2 ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน
2.3 ตรวจสอบผิวของชิ้นงาน
2.4 ตรวจสอบตาแหน่งความถูกต้องในการ
ผลิต
2.5 ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร
2.6 ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์จับ
ยึดและเครื่องมือตัด
2.7 ตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การกัด (CAM)

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

102P03.3 ตรวจสอบคุณภาพหลังทา
การผลิต

3.1 เตรียมแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์และ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

เครื่องมือวัด
3.2 ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน
3.3 ตรวจสอบผิวสาเร็จและความเรียบร้อย
ของชิ้นงาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

102P03.4 ตรวจสอบคุณภาพด้วยการ
ทดลองประกอบ

4.1 เตรียมแบบแม่พิมพ์

1. การสัมภาษณ์

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

4.2 เตรียมชิ้นงาน

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

4.3 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

4.4 ทดลองประกอบชิ้นส่วน
4.5 ตรวจสอบการใช้งานและการประกอบ

102P03.5 บันทึกผล

5.1 เลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

บันทึกผล

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับการ
ประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดขั้นตอนในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถกาหนดวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถอ่านแบบและเตรียมขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์จากแบบงาน
4. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
5. สามารถตรวจสอบชิ้นงานตามที่กาหนดในแบบงาน
6. สามารถบันทึกและพิจารณาผลจากการตรวจสอบชิ้นงาน
7. สามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานและเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต
3. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบงานสาหรับการเตรียมแบบงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
8. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 696

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนในการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. แสดงการอ่านแบบและเตรียมขั้นตอนการทาชิ้นส่วนแม่พิมพ์จากแบบงาน
4. แสดงการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
5. แสดงการตรวจสอบชิ้นงานตามที่กาหนดในแบบงาน
6. แสดงการบันทึกและพิจารณาผลจากการตรวจสอบชิ้นงาน
7. แสดงการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานและเครื่องจักร
8. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทางาน
9. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
2. อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต
3. อธิบายเกี่ยวกับการอ่านแบบงานสาหรับการเตรียมแบบงาน
4. อธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. อธิบายวิธีการตรวจสอบ
6. อธิบายวิธีการเลือกใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
7. อธิบายเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
8. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
9. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการ ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก โดยพิจารณา
ร่องรอยหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. การควบคุมคุณภาพต้องใช้วิธีการหรือหลักการที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมในการผลิตแม่พิมพ์
พลาสติก
2. การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพในการบั น ทึ ก ผลต้ อ งเหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ตรวจสอบคุณภาพ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน หมายถึง การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเองภายในโรงงาน และเป็น
ชิ้นส่วนที่ตรงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่สากลให้การยอมรับ และสามารถนาชิ้นส่วนดังกล่าวมาทาการ
ประกอบเข้ากับแม่พิมพ์เพื่อสามารถทาให้แม่พิมพ์ทางานร่วมกับเครื่องฉีดพลาสติกหรือเครื่องขึ้นรูปพลาสติกอื่นๆ
เพื่อทาการผลิตชิ้นงานได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C14
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิ ต ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โ ลหะ หรือ อาชีพช่างผลิ ต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน
ของเครื่องกัด จะต้องสามารถกาหนดขั้นตอนในการทางานกัด การเลือกใช้เครื่องมือตัด การแก้ไขโปรแกรมคาสั่ง
(CAM) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C14.1 กาหนดขั้นตอนใน
การทางาน

1.1 กาหนดขั้นตอนการกัด
1.2 เลือกเครื่องมือตัด
1.3 การกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
เครื่องกัดที่เหมาะสม

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
102C14.2 สร้างโปรแกรม
2.1 ตรวจเช็ค model 3D ของ
1. การสอบข้อเขียน
คาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่องกัด ชิ้นส่วน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
2.2 ปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วน สถานประกอบการในการ
CNC
ให้สมบูรณ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
2.3กาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
การทางาน
2.4 สร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
สาหรับงานกัด
102C14.3 ตรวจสอบโปรแกรม 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
1. การสอบข้อเขียน
คาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่องกัด ทางเดินของเครื่องมือตัด
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
3.2 การใช้ Post processor สร้าง
สถานประกอบการในการ
CNC
NC - CODE
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทางาน
NC - CODE
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถกาหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือในการกัด
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3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
4. สามารถกาหนดเงื่อนไขในการทางานเครื่องกัดที่เหมาะสม
5. สามารถตรวจเช็ค ปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
6. สามารถกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
7. สามารถสร้างและตรวจสอบทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด
8. สามารถใช้ Post processor สร้าง NC - CODE
9. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ NC - CODE
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกัด CNC
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัด
3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่องกัดCNCและอุปกรณ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด
CNC
6. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนในการกัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนการกัด
2. แสดงการเลือกเครื่องมือตัด
3. แสดงการกาหนดเงื่อนไขในการทางานเครื่องกัด
4. แสดงการตรวจเช็ค model 3D ของชิ้นส่วน
5. แสดงการปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
6. แสดงการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
7. แสดงการสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
9. แสดงการใช้ Post processor สร้าง NC - CODE
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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10. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ NC - CODE
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนการกัด
2. อธิบายการเลือกเครื่องมือตัด
3. อธิบายหรือระบุเงื่อนไขในการทางานเครื่องกัด
4. อธิบายวิธีการตรวจเช็คและปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
5. อธิบายการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. อธิบายวิธีสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด
7. อธิบายวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
8. อธิบายการใช้ Post processor สร้าง NC - CODE
9. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง CNC งานกัด ด้วย ระบบ CAM โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับ
ควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
3. สร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสาหรับงานกัด และใช้ Post processor สร้าง NC CODE ได้ตรงตาม
ข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของ
เครื่องกัด CNC
6. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้ Post processor สร้าง NC – CODE
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ออกแบบขั้นตอนการผลิต เลือกเครื่องมือตัด และการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
2. การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับเครื่องกัด CNC ด้วย CAM
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C15
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่อง
Wire EDM
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิ ต ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โ ลหะ หรือ อาชีพช่างผลิ ต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3123.20 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน
ของเครื่อง Wire EDM จะต้องสามารถกาหนดทิศทางในการตัดงาน การเลือกใช้ลวด การแก้ไขโปรแกรมคาสั่ง
(CNC) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวดตัด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C15.1 กาหนดขั้นตอนใน
การทางาน

1.1 กาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1.2 การกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
ที่เหมาะสม

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C15.2 การทาโปรแกรม
คาสั่ง (CAM)สาหรับเครื่อง
Wire EDM

2.1 ตรวจสอบ Part model ของ
ชิ้นส่วน
2.2 กาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.3 การสร้างทางเดินของลวด

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C15.3 ตรวจสอบโปรแกรม 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาสั่ง (CAM) สาหรับเครื่อง
ทางเดินของลวด
3.2 การใช้ Post processor สร้าง
Wire EDM
NC CODE
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ NC
CODE

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2. สามารถกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน-ของเครื่อง Wire EDM
4. สามารถตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
5. สามารถกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. สามารถสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
7. สามารถใช้ Post processor สร้าง NC CODE
8. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์
4. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับ NC CODE
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
2. แสดงการกาหนดเงื่อนไขในการทางานที่เหมาะสม
3. แสดงการตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
4. แสดงการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
5. แสดงการสร้างทางเดินของลวด
6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
7. แสดงการการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
8. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
9. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนในการตัดงาน
2. อธิบายหรือระบุเงื่อนไขในการทางาน
3. อธิบายการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
4. อธิบายวิธีการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
5. อธิบายการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
6. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของ
เครื่อง Wire EDM ด้วย CAM โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทางาน ผู้เข้ารับการประเมิน
กาหนดขั้นตอนในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน-ของ
เครื่อง Wire EDM เพื่อสร้างทางเดินของลวดสาหรับงาน Wire EDM และใช้ Post processor
สร้าง NC - CODE ได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวดและ NC Code
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับเครื่อง Wire EDM ด้วย
CAM
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 708

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C16
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องมือกล
CNC ชนิดอื่น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิ ต ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โ ลหะ หรือ อาชีพช่างผลิ ต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางาน
ของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น จะต้องสามารถกาหนดขั้นตอนในการผลิต ทิศทางในการทางาน การเลือกใช้
เครื่องมือตัด การแก้ไขโปรแกรมคาสั่ง (CNC) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C16.1 กาหนดขั้นตอนใน
การทางาน

1.1 กาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1.2 การกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
ที่เหมาะสม

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C16.2 ทาโปรแกรมคาสั่ง 2.1 ตรวจสอบ Part model ของ
(CAM) สาหรับช่วยในการผลิต ชิ้นส่วน
2.2 กาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
ของเครื่องมือกล CNC
2.3 การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด

1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน
1. การสอบข้อเขียน
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิต
การทางาน

102C16.3 ตรวจสอบโปรแกรม 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาสั่ง (CAM) สาหรับช่วยใน
ทางเดินของเครื่องมือตัด
การผลิตของเครื่องมือกล CNC 3.2 การใช้ Post processor สร้าง
NC CODE
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ NC
CODE

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบเครื่องกล
2. สามารถกาหนดขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วน
3. สามารถการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องมือกล CNC
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4. สามารถตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
5. สามารถกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. สามารถสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
7. สามารถใช้ Post processor สร้าง NC CODE
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องมือกล CNC
2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่องมือกล CNCและอุปกรณ์
4. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัด
7. ความรู้เกี่ยวกับ NC CODE
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดขั้นตอนในการตัดงาน
2. แสดงการตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
3. แสดงการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
4. แสดงการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
5. แสดงการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนในการตัดงาน
2. อธิบายการกาหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
3. อธิบายวิธรการสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
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5. อธิบายการใช้ Post processor สร้าง NC CODE
6. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทาโปรแกรมคาสั่ง NC สาหรับช่วยในการผลิตของเครื่องมือกล CNC
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทางาน ผู้เข้ารับการประเมินกาหนด
ขั้นตอนในการทางาน
2. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องใช้ค อมพิว เตอร์ช่ว ยในการผลิ ต (CAM) ส าหรับควบคุมการทางานของ
เครื่ อ งมื อ กล CNC เพื่ อ สร้ า งทางเดิ น ของเครื่ อ งมื อ ตั ด ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ กล CNC และใช้ Post
processor สร้าง NC - CODE ได้ตรงตามข้อกาหนดของแบบสั่งงาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถออกแบบขั้นตอนการทางาน และการกาหนดเงื่อนไขในการทางาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการ
ทางานของเครื่องมือกล CNC ชนิดอื่น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102P04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต 7222 ช่างทาเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกที่ได้รับอนุมัติให้
ดาเนินการทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102P04.1 เตรียมองค์ประกอบของ

1.1 รายการชิ้นส่วนแม่พมิ พ์ต่างๆ

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

แผนงานเพื่อกาหนดลงในแผน

เฉพาะที่ต้องทาการผลิต
1.2 รายชื่อช่างและรายการเครื่องมือกล
ชนิดต่างๆ
1.3 แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระ
งานทั้งหมดไว้
2.1 กาลังความสามารถในการผลิต
ชิ้นส่วน (Machine Capacity) ของเครือ่ งมือ
กลและเครื่องจักรต่างๆ
2.2 รายละเอียดแบบงานของชิ้นส่วนที่
ต้องทาการผลิต
2.3 ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด
3.1 กาหนดคนและเครื่องมือกล
3.2 กาหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ทบทวนและเสนออนุมตั ิแผน
4.1 กาหนดระยะเวลาและความถี่ในการ
ติดตาม
4.2 ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3 กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไป
ตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

ประเมินรายละเอียดที่จะ
กาหนดลงในแผนและภาระงานทีม่ ี
อยู่ ณ ปัจจุบัน
102P04.2

102P04.3 ปฏิบัติการวางแผน

102P04.4 การติดตามความก้าวหน้า

ของงานและการควบคุมเป้าหมาย

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
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2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
2. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
2. อธิบายเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
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6. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
การปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่
ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102P05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ จ ะสามารถพัฒ นากระบวนการในการผลิ ตชิ้นส่ ว นแม่ พิม พ์พลาสติ ก ที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้
ในการผลิตชิ้นส่วนครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วย
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 718

สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102P05.1 เตรียมองค์ประกอบของ

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์

1.2 แบบแม่พิมพ์ (Drawing)และข้อกาหนด

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1.3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.4 วัสดุแม่พิมพ์
1.5 การปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนสาเร็จ

102P05.2 ตรวจสอบรายละเอียด

2.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่
จะทาการพัฒนา

2.2 การแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

102P05.3 ปฏิบัติการพัฒนา

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

102P05.4 การติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนากระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

(CAM) สาหรับควบคุมการทางานของ
เครื่องกัด CNC
2.4 การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน
3.1 จัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 การวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อหา
ความเหมาะสมในการกาหนดค่า GD&T
3.3 การลดความซ้าซ้อนในการทางาน
3.4 การจัดระบบฐานข้อมูล
4.1 กาหนดวิธีในการติดตาม
4.2 สรุปผลการพัฒนา

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
4. สามารถจัดทาเป็นมาตรฐานในการทางานและใช้เป็นฐานข้อมูล
5. สามารถวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการกาหนดค่า GD&T
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6. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
7. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่วนและกระบวนการทางานของแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัสดุแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. สามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
3. แสดงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกัด CNC
4. สามารถจัดทามาตรฐานในการทางานและใช้เป็นฐานข้อมูล
5. สามารถวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการกาหนดค่า GD&T
6. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
7. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างชิ้นส่วนและกระบวนการทางานของแม่พิมพ์
3. อธิบายสมบัติวัสดุแม่พิมพ์ (Mold Material)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่
ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์พลาสติกชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด ( Requirements ) โดย
ทราบราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดาเนินการ
แล้วเสร็จเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาการปรับประกอบในครั้งต่อๆ ไป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 102C17
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ หรืออาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 3115 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน
การทดสอบและสื่ อ การสอน เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ตลอดจนการ
ปฏิบัติการสอนการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 722

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

102C17.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทา 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ชุดการสอน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของ

ผู้เรียน กับการตอบแทน
102C17.2 จัดทาเอกสารการสอน

2.1 กาหนดเนื้อหา

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการ
สอน

2.2 จัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

102C17.3 การปฏิบัติการสอน

หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
2.3 ออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์
การประเมิน
3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ
OJT

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

3.2 การควบคุมให้ผเู้ รียนปฏิบัติงานจริง

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

102C17.4 การติดตามและประเมินผล

4.1 สังเกตจากการปฏิบตั ิงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

การเรียนรู้

4.2 ทาการทดสอบ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน

4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่

กาหนดไว้ข้อมูล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านการผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งสามารถก าหนดเนื้ อ หาภายใต้ ห น่ ว ยสมรรถนะ จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด /
แบบทดสอบเพื่อการวัดผลหรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสมและเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
และกระบวนการปรับแต่ง ได้เหมาะสมกับปัญหาและลักษณะของชิ้นส่วน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P01.1 ความปลอดภัยในการ

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการ 1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ทางาน

ทางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล
1.2 ต ร วจ ส อบ ร ะบ บ การ ท า งานของ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงาน
103P01.1จัดเตรียมเครื่องมือ
1.1เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
อุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการ จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วน
ปรับแต่งชิน้ ส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์
1.2เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
103P01.2 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.1 ตรวจสอบก่อนการปรับแต่ง
2.2 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบหลังการปรับแต่ง
103P01.4 การจัดเก็บ ดูแลรักษา

4.1 ทาความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ

เครื่องมือ

4.2 จัดเก็บเครื่องมือ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปรับแต่ง
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
3. สามารถปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถทาความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2.
3.
4.
5.
6.

ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่จะส่งผลต่อการประกอบ
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการปรับแต่ง
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปรับแต่ง
3. แสดงการใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
4. แสดงการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการทาความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ
6. ผลงานประกอบการประเมิน
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายกฎความปลอดภัยในการทางาน
2. อธิบายปัญหาของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่จะส่งผลต่อการประกอบ
3. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการปรับแต่ง
4. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
5. อธิบายการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. อธิบายวิธีการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์ หรือ
8. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้สามารถนาไปใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น งานกัด งานกลึง เป็น
ต้น เพื่อนามาประกอบเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก , 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านสมรรถนะนี้ จ ะมีทักษะ ในการประกอบชิ้นส่ ว นย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเลื อกใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนและลักษณะของชิ้นส่วน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P02.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และ

1.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ใน

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบ
ชิ้นส่วนย่อย

การประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2 เตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์

103P02.2 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุด

2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนการประกอบ

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.2 กาหนดขั้นตอนการประกอบ

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

2.3 ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
103P02.3 ตรวจสอบการประกอบ

3.1 ตรวจสอบระบบการทางานหลังการ

ประกอบ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชิ้นส่วนย่อย
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
3. สามารถประกอบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์พลาสติก
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วน
2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนการประกอบ
6. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชิ้นส่วนย่อย
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
3. แสดงการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
4. แสดงการประกอบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์พลาสติก
5. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการประกอบชิ้นส่วน
2. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบ
3. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
4. อธิบายหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. อธิบายการกาหนดขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์
6. ระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์พลาสติก
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น ตรวจประเมิ น เกี่ ย วกั บ การประกอบชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยของชุ ด แม่ พิ ม พ์ ฉี ด พลาสติ ก โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบ
2. ผู้เข้ารับการประเมินคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
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3. เข้ารับการประเมินสามารถปรับแต่งชิ้นส่วนย่อย ให้สามารถนาไปประกอบกับชุดแม่พิมพ์ฉีด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ย่อย หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิต ต่างๆ เช่น งานกัด งาน
กลึง เป็นต้น เพื่อนามาประกอบเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทา
เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่าง
ปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ในการประกอบและทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบและทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนและลักษณะของแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P03.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์

1.1เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

และชิ้นส่วนแม่พมิ พ์ที่ใช้ในการประกอบ การประกอบแม่พิมพ์
แม่พิมพ์
1.2 เตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์
103P03.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

103P03.3ทดสอบการประกอบ

2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ก่อนการ

ประกอบ
2.2กาหนดขั้นตอนการประกอบ
2.3ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
3.1 ตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์
3.3 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
หรือการสาธิตการทางาน 2. การ
สัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
3. สามารถประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถทดสอบการประกอบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประกอบชิ้นส่วน
2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบ

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของแม่พิมพ์
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบหล่อเย็น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
3. แสดงการประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงการทดสอบการประกอบแม่พิมพ์
5. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
6. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเทคนิคการประกอบชิ้นส่วน
2. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
3. อธิบายขั้นตอนการประกอบ
4. อธิบายการตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
5. อธิบายการทางานของแม่พิมพ์
6. อธิบายการทางานของระบบหล่อเย็น
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น ตรวจประเมิ น เกี่ ย วกั บ การประกอบแม่ พิ ม พ์ พ ลาสติ ก โดยพิ จ ารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) แนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบแม่พิมพ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถประกอบแม่พิมพ์พร้อมกับตรวจสอบการทางาน ให้แม่พิมพ์สามารถ
นาไปทดลองฉีดได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูป หรือผลิต ชิ้นงานพลาสติกด้วยกรรมวิธีการฉีด
พลาสติกเหลวเข้าไปในเบ้าพิมพ์ และทาให้เย็นตัวในเบ้าพิมพ์ และปลดชิ้นงานออก
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ในการประกอบและทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อน โดย
เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบและทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนและลักษณะของแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P04.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์

1.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ใน

และชิ้นส่วนแม่พมิ พ์ที่ใช้ในการ
ประกอบแม่พิมพ์

การประกอบแม่พิมพ์
1.2 เตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์

103P04.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีด

2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ก่อนการ

พลาสติกที่มีความซับซ้อน

ประกอบ
2.2 กาหนดขั้นตอนการประกอบ
2.3 ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
3.1 ตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์
3.3 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

103P04.3 ทดสอบการประกอบ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียดและอุปกรณ์ตรวจสอบ
3. สามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
4. สามารถประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์
5. สามารถทดสอบการประกอบแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบ
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. ความรู้ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
4. ความรูด้ ้านหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ซับซ้อน
5. ความรู้ด้านชิ้นส่วนแม่พิมพ์และโครงสร้างแม่พิมพ์
6. ความรู้ด้านการกาหนดขั้นตอนการประกอบ
7. ความรู้เกี่ยวกับหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
8. ความรู้ด้านระบบหล่อเย็น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
2. แสดงการเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์
3. แสดงการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์
4. แสดงการตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
5. แสดงการตรวจสอบการทางานของแม่พิมพ์
6. แสดงการตรวจสอบการทางานของระบบหล่อเย็น
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบ
3. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ซับซ้อน
5. อธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์และโครงสร้างแม่พิมพ์
6. อธิบายเกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนการประกอบ
7. อธิบายเกี่ยวกับหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
8. อธิบายเกี่ยวกับระบบหล่อเย็น
9. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบแม่พิมพ์ฉี ดพลาสติกที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบแม่พิมพ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถประกอบแม่พิมพ์พร้อมกับตรวจสอบการทางานให้สามารถนาไปทดลองฉีดได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีอุปกรณ์ช่วยในระบบฉีด หรือระบบหล่อเย็น
หรือระบบปลด เช่น Hot runner มอเตอร์ปลดเกลียว เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านสมรรถนะนี้ จ ะมีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดพลาสติก โดยสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องฉีดพลาสติก วัสดุชิ้นงาน และอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ การติดตั้ง
ชุดแม่พิมพ์ การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ และการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P05.1 การเตรียมความพร้อม ก่อน

ติดตั้งแม่พิมพ์

103P05.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์

เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก

103P05.3 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออก

จากเครื่องฉีดพลาสติก

1.1 จัดเตรียมความพร้อม และควบคุม

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
การขนย้ายชุดแม่พมิ พ์ ได้ถูกต้อง
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
1.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุด หรือการสาธิตการทางาน
แม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
2. การสัมภาษณ์
1.3 ตรวจสอบคุณลักษณะของเครือ่ งฉีด
พลาสติก ได้ถูกต้อง เหมาะสม
2.1 ตรวจสอบการทางานของเครื่องฉีด 1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
พลาสติกก่อนติดตั้งชุดแม่พมิ พ์ได้
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
ถูกต้องและปลอดภัย
หรือการสาธิตการทางาน
2.2 ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พมิ พ์เข้ากับ 2. การสัมภาษณ์
เครื่องฉีดพลาสติกได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ให้สามารถทางานได้
มีประสิทธิภาพ
3.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีด
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
พลาสติกและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอด
ประกอบการในการปฏิบัติ งานจริง
แม่พิมพ์ออกได้ถูกต้อง
หรือการสาธิตการทางาน
3.2 ควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออก
2. การสัมภาษณ์
จากเครื่องฉีดพลาสติกได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย
3.3 ดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์ได้มี
ประสิทธิภาพ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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1. สามารถใช้เครื่องฉีดพลาสติก
2. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์
3. สามารถควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
4. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์
5. สามารถตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องฉีดพลาสติก
6. สามารถตรวจสอบการทางานของเครื่องฉีดพลาสติกก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความปลอดภัย
7. สามารถควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติกโดยคานึงถึงความปลอดภัย
8. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
9. สามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดพลาสติกและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์ออก
10. สามารถควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติกโดยคานึงถึงความปลอดภัย
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการจับยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของเครื่องฉีดพลาสติก
4. ความรู้เกี่ยวกับการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก
6. ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
7. ความรู้เกี่ยวกับการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก
8. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการจัดเตรียมความพร้อม และควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
2. แสดงการตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์
3. แสดงการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องฉีดพลาสติก
4. แสดงการตรวจสอบการทางานของเครื่องฉีดพลาสติกก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
5. แสดงการควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก
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6. แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ให้สามารถทางาน
7. แสดงการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดพลาสติกและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์ออก
8. แสดงการควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก
9. แสดงการเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
10. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการจัดเตรียมความพร้อม และควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
2. ระบุสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์
3. ระบุคุณลักษณะของเครื่องฉีดพลาสติก
4. อธิบายการทางานของเครื่องฉีดพลาสติก
5. อธิบายการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก
6. อธิบายการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ให้สามารถทางาน
7. อธิบายการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดพลาสติกและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์ออก
8. อธิบายการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก
9. อธิบายการดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
10. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีดโดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโดยคานึงถึงความปลอดภัย
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองฉีดได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หมายถึง การนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องฉีดพลาสติก
เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตชิ้นงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Tryout)
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต, 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ ผ่ า นสมรรถนะนี้ จ ะมี ทั ก ษะ ในการทดลองและตรวจสอบการท างานของแม่ พิ ม พ์ โดยสามารถ
ตรวจสอบการทางานได้ทั้งแบบ Dry Run และทางานจริง(Tryout)โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากความผิดปกติ
ของแม่พิมพ์และกาหนดแนวทางแก้ไขได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P06.1 เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร

1.1เตรียมอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์

วัสดุทดลองฉีด และแม่พิมพ์ ที่ใช้ใน
การทดลองแม่พิมพ์

1.2เตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลอง

103P06.2 ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด

103P06.3 ตรวจสอบการทางานของ

แม่พิมพ์แบบ Dry-Run

103P06.4 ตรวจสอบการทางานของ

แม่พิมพ์

แม่พิมพ์
1.3เตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลองฉีด
1.4 เตรียมสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลอง
2.1นาแม่พิมพ์ขึ้นติดตั้งบนเครื่องฉีดให้ได้
ตาแหน่งที่ถูกต้อง
2.2จับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดได้ถกู ต้อง
และปลอดภัย
3.1ปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของเครือ่ งได้
ถูกต้องเหมาะสมกับแม่พมิ พ์
3.2ตรวจสอบการทางานและการเคลื่อนที่
ของระบบต่างๆ
4.1ทดลองแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดด้วยความ
ปลอดภัย
4.2ตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการทดลอง

103P06.5 วิเคราะห์ปญ
ั หาและกาหนด

5.1 ระบุจุดทีผ่ ิดปกติของแม่พิมพ์

วิธีการแก้ไข

5.2 วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
5.3 จดบันทึกการทางาน ปัญหาทีพ
่ บ

วิธีการแก้ไข และแนวทางการป้องกัน

1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องฉีดทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดทดลองแม่พิมพ์
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการทางานของแม่พิมพ์จากเครื่องทดลอง
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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4. สามารถนาแม่พิมพ์ขึ้นติดตั้งบนเครื่องฉีดทดลอง
5. สามารถจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดทดลอง
6. สามารถปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของเครื่อง
7. สามารถระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
8. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านกระบวนการประกอบเครื่องฉีด
2. ความรู้ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องฉีด
3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทางานของแม่พิมพ์จากเครื่องฉีด
5. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์
6. ความรู้ด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์
7. ความรู้ด้านวัสดุในงานฉีดพลาสติก
8. ความรู้เกี่ยวกับสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลองฉีด
9. ความรู้ด้านการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด
10. ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรในการขึ้นรูป
11. ความรู้เกี่ยวกับการทางานและการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเตรียมอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์
2. แสดงการเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์
3. แสดงการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลองฉีด
4. แสดงการเตรียมสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลอง
5. แสดงการนาแม่พิมพ์ขึ้นติดตั้งบนเครื่องฉีด
6. แสดงการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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7. แสดงการปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของเครื่อง
8. แสดงการตรวจสอบการทางานและการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ
9. แสดงการทดลองแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด
10. แสดงการตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการทดลอง
11. แสดงการระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
12. แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
13. แสดงการจดบันทึกการทางาน ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไข และแนวทางการป้องกัน
14. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายปัญหาการทางานของแม่พิมพ์จากเครื่องฉีด
2. ระบุอุปกรณ์ที่ใช้จับยึดแม่พิมพ์
3. อธิบายการเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์
4. ระบุวัสดุที่ใช้ในการทดลองฉีด
5. ระบุสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลอง
6. อธิบายการนาแม่พิมพ์ขึ้นติดตั้งบนเครื่องฉีด
7. อธิบายการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด
8. อธิบายการปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของเครื่องจักร
9. อธิบายการทางานและการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ
10. อธิบายการทดลองแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด
11. อธิบายหรือระบุชิ้นงานที่ได้จากการทดลอง
12. ระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
13. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Tryout)โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทดลองแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดพลาสติกได้ และคานึงถึงความปลอดภัยด้วย
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การทดลองฉีด หมายถึง การฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ เพื่อทดสอบกลไกการทางานของแม่พิมพ์
และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากการฉีด
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 5

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่าง
เทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ได้รับอนุมัติ
ให้ดาเนินการทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P07.1 เตรียมองค์ประกอบของ

1.1ข้อมูลและรายละเอียดของแม่พิมพ์

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

แผนงานเพื่อกาหนดลงในแผน

1.2 จานวนช่างปรับประกอบแม่พมิ พ์ฉีด

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ

103P07.2 ประเมินรายละเอียดของงาน

ที่จะกาหนดลงในแผนและภาระงานที่
มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

103P03.3 ปฏิบัติการวางแผน

พลาสติกตามระดับความสามารถ
1.3 รายการเครื่องมือกล เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.4 แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระ
งานทั้งหมดไว้
2.1 กาลังความสามารถในการช่างปรับ
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Fitting
and Assembly Capacity)
2.2 รายละเอียดของงานที่ต้องทาการปรับ

ประกอบแม่พิมพ์
2.3 ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด
3.1 กาหนดคน (ช่างปรับประกอบ)
3.2 กาหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ทบทวนและเสนออนุมตั ิแผน

103P07.4 การติดตามความก้าวหน้า

4.1 กาหนดระยะเวลาในการติดตาม

ของงานและการควบคุมเป้าหมาย

4.2 ประชุมติดตามและรายงานผล

การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์

1. สังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริงหรือ
การสาธิตการทางาน
2. การสัมภาษณ์
1. การสัมภาษณ์

4.3 กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไป

ตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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1. สามารถวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. ความรู้ด้านองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้ด้านการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
6. ความรู้เกี่ยวกับรายการเครื่องมือกล เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
5. แสดงการติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. อธิบายการประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
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3. อธิบายระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. อธิบายขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
5. อธิบายการติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. อธิบายการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมิน เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์
แต่ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103P08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่าง
เทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้
ในการทาการปรับประกอบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103P08.1 เตรียมองค์ประกอบของ

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

การพัฒนากระบวนการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์

1.2 แบบแม่พิมพ์ (Drawing)และข้อกาหนด

สถานประกอบการในการ

1.3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์

ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต

1.4 วัสดุแม่พิมพ์

การทางาน

1.5 รายการเครื่องมือ เครื่องจักรทีใ่ ช้

2. การสัมภาษณ์

103P08.2 ตรวจสอบรายละเอียด

2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

กระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
ที่จะทาการพัฒนา

2.2 วิธีการปรับประกอบ

สถานประกอบการในการ

2.3 การ Tryout บนเครื่องฉีด

ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต

2.4 การตรวจสอบคุณภาพและการทางานของ

การทางาน

แม่พิมพ์

2. การสัมภาษณ์

3.1 จัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

103P08.3 ปฏิบัติการพัฒนา

กระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ แม่พิมพ์

สถานประกอบการในการ

3.2 การวิเคราะห์จากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ

ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต

3.3 การลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนในการทางาน

การทางาน

3.4 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทาการวิเคราะห์

2. การสัมภาษณ์

เปรียบเทียบ
103P08.4 การติดตามและ

4.1 กาหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

ประเมินผลการพัฒนากระบวนการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์

4.2 สรุปผลการพัฒนา

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน
2. การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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1. สามารถเตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. สามารถปรับปรุงขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
4. สามารถทาการ Tryout บนเครื่องฉีด
5. สามารถตรวจสอบคุณภาพและการทางานของแม่พิมพ์
6. สามารถจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
7. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ
8. สามารถลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนในการทางาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนการพัฒนา
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับแบบแม่พิมพ์ (Drawing)
6. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
7. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. สามารถปรับปรุงขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. สามารถแยกชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
4. สามารถเตรียมแบบแม่พิมพ์ (Drawing)และข้อกาหนด
5. สามารถเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
6. สามารถเตรียมวัสดุแม่พิมพ์
7. สามารถเตรียมรายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
8. สามารถกาหนดขั้นตอนการปรับประกอบ
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9. สามารถทาการ Tryout บนเครื่องฉีด
10. สามารถตรวจสอบคุณภาพและการทางานของแม่พิมพ์
11. สามารถจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
12. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ
13. สามารถลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนในการทางาน
14. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. อธิบายการจัดทาแผนการพัฒนา
3. อธิบายการวิเคราะห์และการสรุปผล
4. อธิบายการจัดทามาตรฐานในการทางาน
5. อธิบายชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
6. อธิบายแบบแม่พิมพ์ (Drawing) และข้อกาหนด
7. อธิบายชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
8. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน และควบคุมกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชนิด/ประเภทใด มีข้อกาหนด ( Requirements ) โดย
ทราบราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลั งการพัฒนา และการสรุปผลหลังดาเนินการ
แล้วเสร็จเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทาการผลิตชิ้นส่วนในครั้งต่อๆ ไป
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์
แต่ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่าง
ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล ,
3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบ และสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103CM01.1 เตรี ย มองค์ ป ระกอบเพื่ อ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. การสอบสัมภาษณ์

จัดทาชุดการสอน

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน

ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของ
การประเมิน
ผู้เรียน กับการตอบแทน
103CM01.2 จั ด ท าเอกสารกา ร ส อน 2.1 กาหนดเนื้อหา
1. การสอบสัมภาษณ์
แบบฝึ ก หัด/แบบทดสอบและสื่อการ 2.2 จัดทาแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
สอน
ประกอบการในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
2.3 ออกแบบ และจัดทาสื่อการสอน
การประเมิน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และเกณฑ์
การประเมิน
103CM01.3 การปฏิบัติการสอน
3.1 สอนแบบ Coaching หรื อ สอนแบบ 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
OJT
ประกอบการในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
การประเมิน
103CM01.4 การติดตาม และประเมินผล 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
การเรียนรู้
ประกอบการในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่ หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
การประเมิน
กาหนดไว้ข้อมูล
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
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1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
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3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2) ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งสามารถก าหนดเนื้ อ หาภายใต้ ห น่ ว ยสมรรถนะ จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด /
แบบทดสอบเพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3) ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4) ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104P01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด โดยสามารถเลือกเบอร์
หินขัดเริ่มต้น แบ่งส่วนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่ทาการขัดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการทาความสะอาดผิวงาน ตลอดจน
สามารถตรวจสอบผิวงานระหว่างการขัด จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

104P01.1 เตรียมหินขัดและอุปกรณ์
ช่วยในการขัด

1.1
1.2
1.3
1.4

104P01.2 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยหินขัด

2.1
2.2
2.3
2.4

104P01.3 ทาความสะอาด

3.1
3.2
3.3

104P01.4 ตรวจสอบผิวงาน

4.1
4.2

เลือกหินขัด
เตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าหินขัด
เตรียมน้ามันหล่อลื่น
แต่งหน้าหินขัด
แบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
ขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์หินขัด
ขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศทางการ
ขัด
ขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็น
พิเศษ
ทาความสะอาดหินขัด
ทาความสะอาดชิ้นงาน
ทาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
ตรวจสอบผิวงานสาเร็จ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยหินขัด
2. สามารถทาความสะอาดชิ้นงานและหินขัด
3. สามารถแต่งหน้าหินขัด
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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4. สามารถแบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
5. สามารถขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์หินขัด
6. สามารถขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศทางการขัด
7. สามารถขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
8. สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงานหลังการขัด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของหินขัด
3. ความรู้ด้านโครงสร้างแม่พิมพ์
4. ความรู้ด้านการขัดผิวแม่พิมพ์
5. ความรู้ด้านการเลือกเบอร์หินขัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยหินขัด
2. แสดงการทาความสะอาดชิ้นงานและหินขัด
3. แสดงการเตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าหินขัด
4. แสดงการเตรียมน้ามันหล่อลื่นในการขัด
5. แสดงการแต่งหน้าหินขัด
6. แสดงการแบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
7. แสดงการขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์หินขัด
8. แสดงการขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศทางการขัด
9. แสดงการขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
10. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายชนิดและประเภทของหินขัด
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2. อธิบายขั้นตอนการขัดผิวแม่พิมพ์
3. อธิบายการเลือกหินขัด
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัดโดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และทาการขัดผิว
งานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104P02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทราย
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทราย สามารถเลือก
เบอร์กระดาษทรายเริ่มต้น และแบ่งส่วนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่ทาการขัดได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทาความสะอาดผิว
งาน และตรวจสอบผิวงานระหว่างการขัด จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

104P02.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการ
ขัดและเลือกกระดาษทราย

1.1 เลือกเบอร์ของกระดาษทราย

1. การสัมภาษณ์

1.2 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

1.3 เตรียมน้ามันหล่อลื่น

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

1.4 ตัดและพับกระดาษทราย

104P02.2 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยกระดาษทราย

104P02.3 ทาความสะอาด

104P02.4 ตรวจสอบผิวงาน

2.1 แบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
2.2 ขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์

กระดาษทราย
2.3 ขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศ
ทางการขัด
2.4 ขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวัง
เป็นพิเศษ
3.1 ทาความสะอาดชิ้นงาน
3.2 ทาความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงาน
4.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
4.2 ตรวจสอบผิวงานสาเร็จ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกเบอร์กระดาษทรายเริ่มต้น
2. สามารถเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
3. สามารถตัดและพับกระดาษทราย
4. สามารถแบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
5. สามารถขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์กระดาษทราย
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6. สามารถขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศทางการขัด
7. สามารถขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
8. สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านโครงสร้างแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านการขัดผิวแม่พิมพ์
4. ความรู้ด้านกระบวนการฉีดพลาสติก
5. ความรู้ด้านการเลือกเบอร์ของกระดาษทราย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกเบอร์กระดาษทรายเริ่มต้น
2. แสดงการทาความสะอาดชิ้นงาน
3. แสดงการเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
4. แสดงการตัดและพับกระดาษทราย
5. แสดงการแบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
6. แสดงการขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์กระดาษทราย
7. แสดงการขัดผิวชิ้นงานแบบสลับทิศทางการขัด
8. แสดงการขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
9. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
10. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนหรือวิธีการขัดผิวแม่พิมพ์
2. อธิบายกระบวนการฉีดพลาสติก
3. อธิบายการเลือกเบอร์ของกระดาษทราย
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4. อธิบายการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
5. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทรายโดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และทาการขัดผิว
งานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104P03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือช่วย (Power Tool)
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด สามารถ
เลือกเครื่องมือช่วยในการขัดที่เหมาะสมกับชิ้นงานและผิวงานที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบผิวงานระหว่างการ
ขัด จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

104P03.1 เลือกเครื่องมือช่วยใน
การขัด

1.1 เลือกประเภทของเครื่องมือช่วยใน

104P03.3 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกด้วยเครื่องมือช่วยในการ
ขัด

3.1 ขัดผิวงาน

พิเศษ

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

104P03.4 ทาความสะอาด

4.1 ทาความสะอาดชิ้นงาน

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

4.2 ทาความสะอาดเครื่องมือช่วยใน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

การขัด
1.2 เลือกขนาดของเครื่องมือขัด
104P03.2 ปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วย 2.1 ปรับความเร็วรอบในการขัด
ในการขัด
2.2 ปรับความถี่ในการขัด

104P03.5 ตรวจสอบผิวงาน

3.2 ขัดผิวงาน บริเวณที่ต้องระวังเป็น

การขัด
4.3 ทาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบตั ิงาน
5.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
5.2 ตรจวสอบผิวงานสาเร็จ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการ
สาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกเครื่องมือช่วยในการขัด
2. สามารถเลือกประเภทและขนาดของเครื่องมือช่วยในการขัด
3. สามารถปรับความเร็วรอบและความถี่ในการขัด
4. สามารถขัดผิวงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
5. สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงาน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านโครงสร้างแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านการขัดผิวแม่พิมพ์
4. ความรู้ด้านกระบวนการฉีดพลาสติก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกเครื่องมือช่วยในการขัด
2. แสดงการทาการขัดด้วยเครื่องมือช่วย
3. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
4. แสดงการเลือกประเภทและขนาดของเครื่องมือช่วยในการขัด
5. แสดงการปรับความเร็วรอบและความถี่ในการขัด
6. แสดงการขัดผิวงานบริเวณต่างๆ
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายขั้นตอนหรือวิธีการขัดผิวแม่พิมพ์
2. อธิบายการเลือกเครื่องมือช่วยในการขัด
3. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
4. อธิบายกระบวนการฉีดพลาสติก
5. อธิบายการตรวจสอบผิวชิ้นงาน
6. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือช่วย (Power Tool) โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และทาการขัดผิว
งานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 104P04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยครีมเพชร โดยสามารถเตรียมอุปกรณ์ช่วยใน
การขัดและแบ่งส่วนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่ทาการขัดได้อย่างเหมาะสมตลอดจนทาความสะอาดผิวงาน และตรวจสอบผิว
งานระหว่างการขัด จนผิวงานสาเร็จ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

104P04.1 เลือกครีมเพชร

1.1 เลือกเบอร์ของครีมเพชร

1. การสัมภาษณ์

104P04.2 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการ
ขัด

2.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด

1. การสัมภาษณ์

2.2 เตรียมสารหล่อลื่น

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
104P04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ด้วยครีมเพชร

3.1 แบ่งพื้นที่ผิวในการขัด

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน

3.2 ขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์ครีมเพชร

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

3.3 ขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวัง

104P04.4 ทาความสะอาด

104P04.5 ตรวจสอบผิวงาน

เป็นพิเศษ
4.1 ทาความสะอาดชิ้นงาน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
4.2 ทาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบตั ิงาน ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน
5.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
5.2 ตรวจสอบผิวงานสาเร็จ

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือ
การสาธิตการทางาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกเบอร์ครีมเพชรเริ่มต้น
2. สามารถขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยครีมเพชร
3. สามารทาความสะอาดชิ้นงาน
4. สามารถเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
5. สามารถแบ่งพื้นที่ผิวในการขัดชิ้นงาน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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6. สามารถขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์ครีมเพชร
7. สามารถขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านโครงสร้างแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านการขัดผิวแม่พิมพ์
4. ความรู้ด้านกระบวนการฉีดพลาสติก
5. ความรู้ด้านการเลือกเบอร์ของครีมเพชร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกเบอร์ครีมเพชรเริ่มต้น
2. แสดงการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยครีมเพชร
3. แสดงการทาความสะอาดชิ้นงาน
4. แสดงการเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
5. แสดงการเตรียมสารหล่อลื่น
6. แสดงการแบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
7. แสดงการขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์ครีมเพชร
8. แสดงการขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
9. แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงานหลังการขัด
10. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการขัดผิวแม่พิมพ์
2. อธิบายการเลือกเบอร์ของครีมเพชร
3. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชรโดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทาการเตรียมอุปกรณ์สาหรับขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และทาการขัดผิว
งานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201P02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบารุงรักษา
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบารุงรักษา เพื่อ
บารุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ และระบบต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการบันทึกการบารุงรักษา
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment
1.การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ฉีดพลาสติก

ตรวจสอบผิวหน้าแม่พมิ พ์
1.2 ทาความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์

201P02.2 บารุงรักษาระบบแม่พิมพ์ฉีด

2.1 ตรวจสอบระบบการทางานของ

1.การสัมภาษณ์

พลาสติก

แม่พิมพ์
2.2ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ
ของแม่พิมพ์
2.3 ถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ
ของแม่พิมพ์
2.4 บันทึกการบารุงรักษาแม่พมิ พ์
3.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของระบบ
หล่อเย็น
3.2 ถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ
ของระบบหล่อเย็น
3.3 ทดสอบระบบหล่อเย็น
3.4 บันทึกการบารุงรักษาแม่พมิ พ์

2.การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

201P02.1 บารุงรักษาผิวหน้าแม่พมิ พ์

201P02.3 บารุงรักษาระบบหล่อเย็น

1.2

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
การประเมิน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ
การประเมิน

1.การสัมภาษณ์
2.การสังเกตการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน

ประกอบการในการปฏิบัติงานจริง
หรือการสาธิตการทางานโดยผู้ที่ขอรับ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
2. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. สามารถถอด ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. สามารถตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. สามารถทาความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. สามารถตรวจสอบระบบการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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7. สามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
8. สามารถถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
9. สามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของระบบหล่อเย็น
10. สามารถถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหล่อเย็น
11. สามารถทดสอบระบบหล่อเย็น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทางาน
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. ความรู้เกี่ยวกับการทาความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบหล่อเย็น
9. ความรู้เกี่ยวกับการถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหล่อเย็น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. แสดงการทาความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. แสดงการตรวจสอบระบบการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. แสดงการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. แสดงการถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. แสดงการบันทึกการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7. แสดงการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของระบบหล่อเย็น
8. แสดงการถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหล่อเย็น
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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9. แสดงการทดสอบระบบหล่อเย็น
10. แสดงการบันทึกการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
11. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. อธิบายการความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. อธิบายการตรวจสอบระบบการทางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. อธิบายการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. อธิบายการถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. อธิบายการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของระบบหล่อเย็น
7. อธิบายการถอดและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหล่อเย็น
8. อธิบายการทดสอบระบบหล่อเย็น
9. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น ตรวจประเมิ น เกี่ ย วกั บ การบารุ ง รัก ษาแม่ พิ ม พ์ ฉี ด พลาสติ ก โดยพิ จ ารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ทาการบารุงรักษาตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมสาหรับระบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแต่ละ
ระบบ
2. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องให้ ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้า ทางานกั บแม่ พิ ม พ์ ฉี ด
พลาสติก
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ระบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อพลาสติก
2. การบ ารุ งรั กษาต้องเหมาะสมกับระบบต่างๆ ของแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก และเมื่อแม่พิมพ์ได้รับการ
บารุงรักษาเรียบร้อยแล้วนั้นจะต้องทางานได้เป็นปกติ
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202P01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบปลด ซ่อมชิ้นส่วน
เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการ
ปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกรวมถึงการบันทึกรายการซ่อม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

202P01.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก

202P01.2 ซ่อมระบบหล่อเย็น

202P01.3 ซ่อมระบบปลด

202P01.4 ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่

202P01.5 ซ่อมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซับซ้อน

1.1 ตรวจสอบผิวหน้าและเส้นแบ่งผิวแม่พิมพ์

1. การสัมภาษณ์

(Parting Line)

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

1.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับผิวหน้าแม่พิมพ์
1.3 กาหนดวิธีการซ่อมผิวหน้า
1.4 ปฏิบัติงานซ่อมผิวหน้า
1.5ตรวจสอบผลการซ่อมผิวหน้า
1.6 บันทึกรายการซ่อม
2.1 ตรวจสอบสภาพและการใช้งานระบบหล่อ
เย็น
2.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบหล่อเย็น
2.3 กาหนดวิธีการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น
2.5 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.6 บันทึกรายการซ่อม
3.1 ตรวจสอบสภาพและการทางานของระบบ
ปลด
3.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบปลด
3.3 กาหนดวิธีการซ่อมระบบปลด
3.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบปลด
3.5 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบปลด
3.6 บันทึกรายการซ่อม
4.1 ตรวจสอบสภาพและการทางานของชิ้นส่วน
เคลื่อนที่
4.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.3 กาหนดวิธีการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.4 ปฏิบัติงานซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.5 ตรวจสอบผลการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.6 บันทึกรายการซ่อม
5.1 ตรวจสอบสภาพและการทางานของระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสัมภาษณ์
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสัมภาษณ์
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

5.2 บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ซับซ้อน
5.3 กาหนดวิธีการซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ซับซ้อน
5.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ซับซ้อน
5.5 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซับซ้อน
5.6 บันทึกรายการซ่อม

2. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถซ่อมบารุงรักษา
3. สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. สามารถบารุงรักษาเชิงป้องกัน
5. สามารถจัดการการซ่อมบารุง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบหล่อเย็น
5. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบปลด
6. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
7. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการซ่อมบารุงรักษา
2. แสดงการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. แสดงการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
4. แสดงการจัดการการซ่อมบารุง
5. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับการคานวณคณิตศาสตร์เบื้องต้น
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. อธิบายเกี่ยวกับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
4. อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบารุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. อธิบายเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7. อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมระบบหล่อเย็น
8. อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมระบบปลด
9. อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
10. อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
11. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ทาการซ่อมบารุงจะต้องสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201P01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก , 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อวางแผนการบารุงรักษา ประเมินรายละเอียดเพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก กาหนดขั้นตอน
การบารุงรักษา และการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการบารุงรักษา และกาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงรักษา
แม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
201P01.1จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
วางแผนการบารุงรักษา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก
1.2 ใบแจ้งซ่อม
1.3 ประวัติแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือการสาธิต
การทางาน

2. การสัมภาษณ์
201P01.2 ประเมิน
2.1 จาแนกชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ 1. การสัมภาษณ์
รายละเอียดเพื่อกาหนดการ
2.2 จาแนกประเภทการบารุงรักษา 2. การสอบข้อเขียน
บารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2.3 วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพ
หรือการชารุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์
201P01.3 กาหนดขั้นตอนและ 3.1 การบารุงรักษาแบบ Preventive 1. การสัมภาษณ์
วิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีด Maintenance
2. การสอบข้อเขียน
พลาสติก
3.2 การซ่อมคืนสภาพและเปลี่ยน
ชิ้นส่วน (Repair)
3.3 การแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง
(Modification)
201P01.4 การตรวจสอบ
4.1 การตรวจสอบความถูกต้อง
1. การสัมภาษณ์
สภาพ รวบรวมข้อมูลการ
สมบูรณ์หลังการบารุงรักษา
2. การสอบข้อเขียน
บารุงรักษา และการจัดทา
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุงและ
มาตรฐาน
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และจดบันทึกลง
ในประวัติและเอกสารส่งมอบเข้าสู่
การนาไปใช้ผลิต
4.3 กาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุง
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. สามารถประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
4. สามารถซ่อมบารุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
5. สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพหรือการชารุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance
5. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมคืนสภาพและเปลี่ยนชิ้นส่วน (Repair)
6. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง
7. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการซ่อมบารุง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. แสดงการประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. แสดงการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
4. แสดงการซ่อมบารุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
5. แสดงการแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
6. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและประเภทของแม่พิมพ์
3. อธิบายเกี่ยวกับประเภทการบารุงรักษา
4. อธิบายเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพหรือการชารุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์
5. อธิบายเกี่ยวกับการบารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance
6. อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมคืนสภาพและเปลี่ยนชิ้นส่วน (Repair)
7. อธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง
8. อธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานในการซ่อมบารุง
9. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
10. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบารุงรักษาแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบารุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพ
ของแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์มาตรฐาน
ต่างๆ ได้
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202P02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้า นการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อ
กาหนดขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

202P02.2 จาแนกการซ่อม
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งาน
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2.1จาแนกประเภทของแม่พิมพ์
2.2 จาแนกประเภทการซ่อม

202P02.3 วิเคราะห์
รายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก

3.1วิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการ
ใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

202P02.1จัดเตรียมข้อมูล

202P02.4 กาหนดรายละเอียด 4.1 กาหนดรายละเอียดของการ
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
การซ่อม

1. การสัมภาษณ์
2. การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. สามารถซ่อมแม่พิมพ์
4. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก
3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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5. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. ความรูเ้ กี่ยวกับประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการรวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. แสดงการจาแนกประเภทของแม่พิมพ์
3. แสดงการจาแนกประเภทการซ่อม
4. แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. แสดงการวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. แสดงการกาหนดรายละเอียดของการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์
2. อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน ต้องให้ ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้า ทางานกั บแม่ พิ ม พ์ ฉี ด
พลาสติก
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ผู้ประเมินกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานซ่อมและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เป่าพลาสติก ชั้น 2

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถเลือกแบบ และอ่านแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ทั้งแบบภาพประกอบ
แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถเขียนแบบชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PB01.1 อ่ า นองค์ ป ระกอบ 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน 1. การสอบสัมภาษณ์
หลักในแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก Title block ได้ถูกต้อง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน
Material Lists ได้ถูกต้อง
1.3 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับ
ชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101PB01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์เป่า 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด 1. การสอบข้อเขียน
พลาสติก
ตามมาตรฐานได้
2.2 อ่ า นแบบภ าพ 3D และแบบ
ภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้
101PB01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบ 3.1 อ่ า น สั ญ ลั ก ษ ณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
งานแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
Dimensioning & Tolerancing ได้
3.2 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้ด้านชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้ด้านองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. ความรู้ด้านชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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5.
6.
7.
8.

ความรู้ด้านการมองภาพฉาย
ความรู้ด้านภาพสามมิติ
ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
ความรู้ด้านสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบเครื่องกล
2. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ระบุองค์ประกอบของ Title block และ BOM
4. ระบุชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. อธิบายการมองภาพสองมิติ
6. อธิบายการมองภาพสามมิติ
7. อธิบายสัญลักษณ์ GD&T
8. อธิบายสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น
9. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์พลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน สามารถอ่า นแบบภาพประกอบแม่ พิ ม พ์เ ป่า พลาสติ ก เพื่อนามาเขีย นแบบ
รายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก เพื่อ ให้สามารถ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิน สามารถเข้าใจสั ญลั ก ษณ์ GD&T ตามแบบสั่ งงาน และสั ญลั กษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2008 ที่กาหนดในแบบ
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ
ISO Method-A)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ในสมรรถนะนี้หมายถึง แบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่ไม่มีความซับซ้อน
สัญลักษณ์อื่นๆ หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เป่าพลาสติก จากภาพประกอบ
โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน
ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์
เขียนแบบสาเร็จรูป (CAD)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PB02.1 ป ร ะ ส า น ง า น กั บ 1.1 ประสานงานกั บ ผู้ อ อกแบบ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม่พมิ พ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101PB02.2 เตรียมความพร้อมใน 2.1 เตรี ย มแบบภาพประกอบ
งานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่า แม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
พลาสติก
2.2 ศึ ก ษาระบบการท างานของ
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2.3 ศึ ก ษาข้ อ ก าหนด เช่ น พิ กั ด
ความคลาดเคลื่ อ น ที่ จ าเป็ น ใน
การเขียนแบบ
101PB02.3 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
3.2 กาหนดสัญลักษณ์
Geometric Dimensioning &
Tolerancing
3.3 กาหนดสั ญลั กษณ์ อื่ นๆ จาก
แบบตามมาตรฐาน
3.4 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
2. สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
4. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
5. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
3. ความรู้ด้านพิกัดงานสวมและพิกัดความคลาดเคลื่อน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายภาพประกอบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. ระบุพิกัดงานสวมและพิกัดความคลาดเคลื่อน
3. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การเขีย นแบบชิ้ นส่ ว นแม่ พิม พ์ พ ลาสติ ก โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติกในหน่วยสมรรถนะนี้ ด้วยซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป (ไม่
ระบุซอฟต์แวร์)
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
3. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
4. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 820

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ง) ความต้องการด้านความรู้
7. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
8. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
9. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
10. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
11. ความรู้เกี่ยวกับการการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
12. ความรู้เกี่ยวกับการการแปลงหน่วย
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมการพื้นฐาน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เป่าพลาสติก ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก โดยมีความรู้ ความสามารถ ใน
การพิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อประกอบการออกแบบสามารถออกแบบ
แม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้ ทั้งยังสามารถเลื อกใช้ชิ้นส่ว นมาตรฐานได้ อย่ าง
ถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน (Part
Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PB03.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบ
101PB03.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปร
ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น ง า น ต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า
ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ป่ า 2.2 ค านวณ และก าหนดค่ า ตั ว
พลาสติก
แปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสม
กั บ วั ส ดุ ชิ้ น งานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
ออกแบบ
2.3 ก าหนด Mold Layout ตาม
ข้ อ ก าหนดจากลู ก ค้ า และค่ า ตั ว
แปรที่กาหนด
101PB03.3 กาหนดขนาดเครื่อง 3.1 กาหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
เป่าพลาสติก
(Clamping Force)
3.2 กาหนดระยะเปิด-ปิด มากสุด
ของเครื่องเป่าพลาสติก
101PB03.4 ออกแบบแม่พิมพ์เป่า 4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold
พลาสติก
Layout และค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ที่
เตรียมไว้
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101PB03.5 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 5.1 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
สมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนต่างๆ
5.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน

1.การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1.การสอบสัมภาษณ์
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3. สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
4. ความรู้ด้านสมบัติพลาสติก
5. ความรู้ด้านเครื่องเป่าพลาสติก
6. ความรู้เกี่ยวกับแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก (2D/3D)
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping Force)
8. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดระยะเปิด-ปิด มากสุดของเครื่องเป่าพลาสติก
9. ความรู้ด้านการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
10. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดของ Mold Layout
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
3. แบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายรายละเอียดของการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. อธิบายหรือระบุกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
3. อธิบายสมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูป
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4. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
5. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Mold Layout
6. อธิบายเกี่ยวกับขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping Force)
7. อธิบายเกี่ยวกับระยะเปิด-ปิด ของเครื่องเป่าพลาสติก
8. อธิบายแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
9. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
10. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์เป่าพลาสติกในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 830

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อทาการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก รวมถึงการเลือกใช้วัสดุสาหรับชิ้นส่วนสาหรับระบบหล่อเย็นในชุดแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PB04.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์
1. การสอบข้อเขียน
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วน 1.2 ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ
แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
เป่าพลาสติก
101PB04.2 เลือกใช้ประเภทของ 2.1 เลื อกใช้วัส ดุให้ เหมาะสมกั บ 1. การสอบข้อเขียน
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ผลิตภัณฑ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PB04.3 กาหนดการปรับปรุง 3.1 ก าหนดค่ า ความแข็ ง ตาม 1. การสอบข้อเขียน
สมบัติของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ ลั ก ษณะการใช้ ง านของแต่ ล ะ
เป่าพลาสติก
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 ก าหนดวั ส ดุ / กรรมวิ ธี ก าร
ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
3. สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
(ง) ความต้องการด้านความรู้
6. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
7. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
8. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติพลาสติก
9. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
10. ความรู้เกี่ยวกับการชุบแข็งและการเคลือบผิว

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดวัสดุแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุรายละเอียดสมบัติพลาสติก
4. อธิบายการชุบแข็งและการเคลือบผิว
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้เป่า
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
วัส ดุชิ้น ส่ ว นแม่พิมพ์ ในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่ ว นประกอบหลั กของแม่พิมพ์ เป่าพลาสติก รวมทั้ง
ชิ้นส่วนอื่นๆ ของแม่พิมพ์ทั้งชุด
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เป่าพลาสติก ชั้น 4

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน ได้ตามข้อกาหนด
ของลูกค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการ
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และ
ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้ อกาหนดจากแบบ
ชิ้นงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PB05.1 จั ดเตรี ย มเครื่ องมื อ 1.1 เตรี ย มแบบชิ้ น งานที่ ใ ช้ ใ นการ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบ
101PB05.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ จากข้อกาหนดของลูกค้า
เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
2.2 กาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์
แบบ Slide / Split Mold
2.3 ก า ห น ด Mold Layout ต า ม
ข้อกาหนดจากลูกค้า และค่าตัวแปรที่
กาหนด
101PB05.3 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ 3.1 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต า ม Mold
เป่ า พลาสติ ก ชิ้ น งานที่ มี ค วาม Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียม
ซับซ้อน
ไว้
3.2 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ โ ดยเลื อ กใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101PB05.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรว จสอบคว ามสมบู ร ณ์ ข อง
สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ
ชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน
ที่เป็นมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ การสาธิต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบเครื่องกล
2. สามารถออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Mold Layout
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Split Mold และ แม่พิมพ์แบบ
Slide Core/Slide Cavity
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
5. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
2. อธิบายข้อกาหนดของ Mold Layout
3. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
4. ระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Split Mold และ แม่พิมพ์แบบ Slide
Core/Slide Cavity
5. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
6. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แม่พิมพ์เป่ าพลาสติก ในสมรรถนะนี้ ห มายถึงแม่พิ ม พ์ส าหรับผลิ ตภัณ ฑ์ พลาสติ กที่ มีรูปร่า งแบบ
Under cut
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานเป่าพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ที่มีความซับซ้อน ทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอ
ปัญหาให้กับลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101PB06.1 ศึกษารายละเอียด
และข้อกาหนดจากลูกค้า

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษา และทาความเข้าใจ
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์
3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน
101PB06.2 กาหนดเงื่อนไขเพื่อ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
การออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
ที่มีความซับซ้อน
2.2 ระบุเงื่อนไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
แม่พิมพ์
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน
101PB06.3 สรุปผลสาหรับการ
3.1 นาเสนอปัญหาและความ
1. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มี ต้องการต่อลูกค้า
2. การสอบสัมภาษณ์
ความซับซ้อน
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ความเห็นชอบจากลูกค้า
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือการสาธิตการทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
2. สามารถระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
3. สามารถนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
4. สามารถสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามข้อกาหนดจากลูกค้า
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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2. ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรูเ้ กี่ยวกับรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
4. ความรูใ้ นการวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
3. วิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การวิเคราะห์ แบบชิ้น งานตามความต้องการของลูกค้า คือการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เป่าพลาสติก ชั้น 5

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก และสามารถ
นาข้อบกพร่องของชิ้นงานมาเป็นแนวทางในการออกแบบแม่ พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PB07.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม 1. การสอบสัมภาษณ์
วางแผน และการควบคุ ม การ ต้องการจากลูกค้า
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
1.2 เตรียมแบบชิ้นงาน
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PB07.2 กาหนดแนวทางการ 2.1 นาข้อมูลที่ได้มา เพื่อวางแผน 1. การสอบสัมภาษณ์
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร และควบคุมการออกแบบ
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PB07.3 กาหนดแนวทางการ 3.1 วิ เ คราะห์ จุ ด บกพร่ อ งของ 1. การสอบสัมภาษณ์
ปรั บ ปรุ ง และแก้ไขแบบชิ้ น งาน ชิ้นงาน
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เพื่ อ การออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ป่ า 3.2 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
พลาสติก
ชิ้นงาน เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. สามารถจาแนกชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
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6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
8. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทาการ
ประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนาเสนอแผนงานและผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เตรียมข้อมูล กาหนดแนวทางการปรับปรุงสาหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
เป่าพลาสติกตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PB08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการ
ออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PB08.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล Mold Layout
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ การ ของแม่พิมพ์
พัฒนาปรับปรุง
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
101PB08.2 วางแผนการพั ฒ นา 2.1 กาหนดหัวข้อ และเป้าหมาย
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
ในการพัฒนา
2.2 วางแผนพั ฒ นาขั้ น ตอนการ
ออกแบบ
2.3 จัดทาระบบฐานข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

101PB08.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ น า 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั ว ข้อ
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
และเป้าหมายที่กาหนด
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PB08.4 สรุ ป ประเมินผลการ 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1. การสอบสัมภาษณ์
พัฒนากระบวนการออกแบบ
4.2 สรุ ป ผลการพั ฒ นา และท า 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวม ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ต่อๆ ไป
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. ความรู้ในการการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ
ไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 853

3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ เป่าพลาสติก
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์ม ากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคย
ได้ดาเนินการทั้งหมด นามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดพลาสติก ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเลือกแบบ และอ่านแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ทั้งแบบภาพประกอบ
แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถ เขียนแบบชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PC01.1 อ่ า นองค์ ป ร ะ ก อ บ 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน 1. การสอบสัมภาษณ์
หลักในแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก Title block ได้ถูกต้อง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน
Bill Of Materials (BOM) ได้ถูกต้อง
1.3 เลื อกแบบชิ้นส่ ว นแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101PC01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์อัด 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด 1. การสอบข้อเขียน
พลาสติก
แบบภาพ 3D ได้
2.2 อ่ า นแบบภาพประกอบตาม
มาตรฐานได้
101PC01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบ 3.1 อ่ า น สั ญ ลั ก ษ ณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
งานแม่พิมพ์อัดพลาสติก
Dimensioning & Tolerancing ได้
3.2 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
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5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ความรูเ้ กี่ยวกับการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ความรูเ้ กี่ยวกับสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายอ่านแบบเครื่องกล
2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ระบุการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ระบุสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
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2. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สามารถอ่ า นแบบภาพประกอบแม่ พิ ม พ์ อั ด พลาสติ ก เพื่ อ น ามาเขี ย นแบบ
รายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
4. ผู้ เข้ารั บ การประเมิ น สามารถเข้าใจสั ญลั ก ษณ์ GD&T ตามแบบสั่ งงาน และสั ญลั กษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2008 ที่กาหนดในแบบ
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ
ISO Method-A)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์อัดพลาสติกที่ไม่มีความซับซ้อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดพลาสติก จากภาพประกอบ
โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน
ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์
เขียนแบบสาเร็จรูป (CAD)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PC02.1 ป ร ะ ส า น ง า น กั บ 1.1 ประสานงานกั บ ผู้ อ อกแบบ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม่พมิ พ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101PC02.2 เตรียมความพร้อมใน 2.1 เตรี ย มแบบภาพประกอบ
งานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัด แม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
พลาสติก
2.2 ศึ ก ษาระบบการท างานของ
แม่พิมพ์
2.3 ศึ ก ษาข้ อ ก าหนด เช่ น พิ กั ด
ความคลาดเคลื่ อ น ที่ จ าเป็ น ใน
การเขียนแบบ
101PC02.3 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์อัดพลาสติก
3.2 ก า ห น ด สั ญ ลั ก ษ ณ์
Geometric Dimensioning &
Tolerancing
3.3 กาหนดสั ญลั กษณ์ อื่ นๆ จาก
แบบตามมาตรฐาน
3.4 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
2. สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
4. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
5. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
3. ความรู้ด้านพิกัดงานสวมและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้ด้านการระบุขนาดของภาพประกอบ
5. ความรู้ด้านการระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนชิ้นงาน
6. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
7. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์อัดพลาสติก
8. ความรู้ด้านการมองภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
9. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3. แสดงแบบงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายภาพประกอบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. อธิบายหลักการอ่านแบบเครื่องกล
3. ระบุขนาดของภาพประกอบ
4. ระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนชิ้นงาน และพิกัดของงานสวมในแบบงาน
5. อธิบายใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
6. อธิบายโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์อัดพลาสติก
7. อธิบายหรือระบุสัญลักษณ์ GD&T
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - A และ ISO Method – E
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคานึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ
ถอดประกอบ และเพื่อการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หมายถึง เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มี
ข้อกาหนดทางด้าน software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่ว ไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 873

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการการแปลงหน่วย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมการพื้นฐาน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดพลาสติก ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก โดยมีความรู้ ความสามารถ ใน
การพิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อประกอบการออกแบบสามารถออกแบบ
แม่พิมพ์อัดพลาสติกตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
และเครื่องอัดพลาสติกได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก เพื่อให้ได้งานที่
ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PC03.1 จัดเตรียมข้อมูล และ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบ
101PC03.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปร
ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน ใน ต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า
การออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก 2.2 ค านวณ และก าหนดค่ า ตั ว
แปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสม
กั บ วั ส ดุ ชิ้ น งานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
ออกแบบ
2.3 ก าหนด Mold Layout ตาม
ข้ อ ก าหนดจากลู ก ค้ า และค่ า ตั ว
แปรที่กาหนด
101PC03.3 กาหนดขนาดเครื่อง 3.1 กาหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
อัดพลาสติก
(Clamping Force)
3.2 กาหนดระยะเปิด-ปิด มากสุด
ของเครื่องอัดพลาสติก
101PC03.4 ออกแบบแม่พิมพ์อัด 4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold
พลาสติก
Layout และค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ที่
เตรียมไว้
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101PC03.5 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สมบู ร ณ์ ข องแบบแม่ พิ ม พ์ อั ด ชิ้นส่วนต่างๆ
พลาสติก
5.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
สัมภาษณ์

1.การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1.การสอบสัมภาษณ์
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3. สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
4. ความรู้ด้านสมบัติพลาสติก
5. ความรู้ด้านเครื่องอัดพลาสติก
6. ความรู้เกี่ยวกับแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก (2D/3D)
7. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping Force)
8. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดระยะเปิด-ปิด มากสุดของเครื่องอัดพลาสติก
9. ความรู้ด้านการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
10. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดของ Mold Layout
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายรายละเอียดของการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. อธิบายหรือระบุกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
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3. อธิบายสมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
5. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Mold Layout
6. อธิบายเกี่ยวกับขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping Force)
7. อธิบายเกี่ยวกับระยะเปิด-ปิด ของเครื่องอัดพลาสติก
8. อธิบายแบบชิ้นงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
9. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
10. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์อัดพลาสติกในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อทาการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PC04.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์
1. การสอบข้อเขียน
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วน 1.2 ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ
แม่พิมพ์อัดพลาสติก
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
อัดพลาสติก
101PC04.2 เลือกใช้ประเภทของ 2.1 เลื อกใช้วัส ดุให้ เหมาะสมกั บ 1. การสอบข้อเขียน
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก ผลิตภัณฑ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PC04.3 กาหนดการปรับปรุง 3.1 ก าหนดค่ า ความแข็ ง ตาม 1. การสอบข้อเขียน
สมบัติของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ ลั ก ษณะการใช้ ง านของแต่ ล ะ
อัดพลาสติก
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 ก าหนดวั ส ดุ / กรรมวิ ธี ก าร
ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติพลาสติก
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการชุบแข็งและการเคลือบผิว
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดวัสดุแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุรายละเอียดสมบัติพลาสติก
4. อธิบายการชุบแข็งและการเคลือบผิว
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้อัด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ของ
แม่พิมพ์ทั้งชุด
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดพลาสติก ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut และมีระบบ
ปลดชิ้นงาน ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout และ
สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้อง
ของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน (Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PC05.1 จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล 1.1 เตรี ย มแบบชิ้ น งานที่ ใ ช้ ใ นการ 1. การสอบข้อเขียน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
101PC05.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ 1. การสอบข้อเขียน
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ จากข้อกาหนดของลูกค้า
2. การสอบสัมภาษณ์
อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
2.2 กาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์
แบบ Slide / Split Mold
2.3 ก า ห น ด Mold Layout ต า ม
ข้อกาหนดจากลูกค้า และค่าตัวแปรที่
กาหนด
2.4 กาหนดระบบการปลดชิ้นงาน
101PC05.3 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ 3.1 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต า ม Mold 1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
อั ด พลาสติ ก ชิ้ น งานที่ มี ค วาม Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียม สถานประกอบการใ น ก า ร
ซับซ้อน
ไว้
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ การสาธิต
3.2 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ โ ดยเลื อ กใช้ การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
ประเมิน
101PC05.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรว จสอบคว ามสมบู ร ณ์ ข อง 1. การสอบสัมภาษณ์
สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ
ชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน
ที่เป็นมาตรฐาน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในการเขียนแบบเครื่องกล
2. สามารถออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut
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3. สามารถออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Mold Layout
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก (2D/3D)
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Split Mold และ แม่พิมพ์แบบ
Slide Core/Slide Cavity
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์อัดพลาสติก
5. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut
2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
2. อธิบายข้อกาหนดของ Mold Layout
3. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
4. ระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Split Mold และ แม่พิมพ์แบบ Slide
Core/Slide Cavity
5. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
6. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
แม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อนในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut และ
มีระบบปลดชิ้นงาน
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - A และ ISO Method – E
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์โดยใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับลูกค้า
ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PC06.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ด 1.1 ศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจ 1. การสอบข้อเขียน
และข้อกาหนดจากลูกค้า
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
2. การสอบสัมภาษณ์
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา
3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101PC06.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
การออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
2.2 ระบุ เ งื่ อ นไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
แม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101PC06.3 สรุ ป ผลส าหรั บ การ 3.1 น าเสนอปั ญ หาและ คว า ม 1. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
ต้องการต่อลูกค้า
2. การสอบสัมภาษณ์
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ความเห็นชอบจากลูกค้า
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
2. สามารถระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
3. สามารถนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
4. สามารถสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
4. ความรู้ในการวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
3. วิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า หมายถึงการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดพลาสติก ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก และสามารถนา
ข้อบกพร่องของชิ้นงานมาเป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PC07.1 เตรี ย มข้อมูล ในการ 1.1 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม 1. การสอบสัมภาษณ์
วางแผน และการควบคุ ม การ ต้องการจากลูกค้า
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
1.2 เตรียมแบบชิ้นงาน
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PC07.2 กาหนดแนวทางการ 2.1 นาข้อมูลที่ได้มา เพื่อวางแผน 1. การสอบสัมภาษณ์
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร และควบคุมการออกแบบ
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PC07.3 กาหนดแนวทางการ 3.1 วิ เ คราะห์ จุ ด บกพร่ อ งของ 1. การสอบสัมภาษณ์
ปรั บ ปรุ ง และแก้ไขแบบชิ้ น งาน ชิ้นงาน
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เพื่ อ การออกแบบแม่ พิ ม พ์ อั ด 3.2 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
พลาสติก
ชิ้นงาน เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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4.
5.
6.
7.
8.

สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
8. ความรู้ในการการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ
ไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
6. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
7. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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8. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
9. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
8. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
9. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ อัดพลาสติก
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. นาผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เตรียมข้อมูล กาหนดแนวทางการปรับปรุงสาหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
อัดพลาสติกตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 901

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PC08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการ
ออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PC08.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล Mold Layout
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ การ ของแม่พิมพ์
พัฒนาปรับปรุง
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
101PC08.2 วางแผนการพั ฒ นา 2.1 กาหนดหัวข้อ และเป้าหมาย
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
ในการพัฒนา
2.2 วางแผนพั ฒ นาขั้ น ตอนการ
ออกแบบ
2.3 จัดทาระบบฐานข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

101PC08.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั ว ข้อ
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
และเป้าหมายที่กาหนด
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PC08.4 สรุปประเมินผลการ 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1. การสอบสัมภาษณ์
พัฒนากระบวนการออกแบบ
4.2 สรุ ป ผลการพั ฒ นา และท า 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวม ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ต่อๆ ไป
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
6. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
7. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
8. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
8. ความรู้ในการการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
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3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
6. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
7. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
8. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
9. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์อัดพลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
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3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคย
ได้ดาเนินการทั้งหมด นามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 906

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ชั้น 2

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถเลือกแบบ และอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ทั้งแบบภาพประกอบ
แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถเขียนแบบชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PT01.1 อ่ า นองค์ ป ระกอบ 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน 1. การสอบสัมภาษณ์
หลักในแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม Title block ได้ถูกต้อง
มิ่ง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน
Bill Of Materials ( BOM) ไ ด้
ถูกต้อง
1.3 เลื อกแบบชิ้นส่ ว นแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101PT01.2 อ่ า นแบบแม่ พิ ม พ์ 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด 1. การสอบข้อเขียน
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
แบบภาพ 3D ได้
2.2 อ่ า นแบบภาพประกอบ ตาม
มาตรฐานได้
101PT01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบ 3.1 อ่ า น สั ญ ลั ก ษ ณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
งานแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
Dimensioning & Tolerancing ได้
3.2 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเครื่องกล
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ความรูเ้ กี่ยวกับสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายอ่านแบบเครื่องกลอธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
3. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
4. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
5. ระบุการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
6. ระบุสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง เพื่อนามาเขียนแบบ
รายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง เพื่อให้สามารถ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
4. ผู้ เข้า รั บ การประเมิน สามารถเข้าใจสั ญลั ก ษณ์ GD&T ตามแบบสั่ งงาน และสั ญลั กษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2008 ที่กาหนดในแบบ
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ
ISO Method-A)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่ไม่มีความซับซ้อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์

Page | 916

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ ผ่ า นหน่ ว ยสมรรถนะนี้ มี ทั ก ษะด้ า นการเขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว นของแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ มฟอร์ ม มิ่ ง จาก
ภาพประกอบ โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาดค่าพิกัดความ
คลาดเคลื่อน ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน
โดยใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป (CAD)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PT02.1ป ร ะ ส า น ง า น กั บ 1.1 ประสานงานกั บ ผู้ อ อกแบบ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม่พมิ พ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101PT02.2 เตรียมความพร้อมใน 2.1 เตรี ย มแบบภาพประกอบ
งานเขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ แม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2.2 ศึ ก ษาระบบการท างานของ
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2.3 ศึ ก ษาข้ อ ก าหนด เช่ น พิ กั ด
ความคลาดเคลื่ อ น ที่ จ าเป็ น ใน
การเขียนแบบ
101PT02.3 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
3.2 ก า ห น ด สั ญ ลั ก ษ ณ์
Geometric Dimensioning &
Tolerancing
3.3 กาหนดสั ญลั กษณ์ อื่ นๆ จาก
แบบตามมาตรฐาน
3.4 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
2. สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
4. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
5. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
3. ความรู้ด้านพิกัดงานสวมและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้ด้านการระบุขนาดของภาพประกอบ
5. ความรู้ด้านการระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนชิ้นงาน
6. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
7. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
8. ความรู้ด้านการมองภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
9. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3. แสดงแบบงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายภาพประกอบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2. อธิบายหลักการอ่านแบบเครื่องกล
3. ระบุขนาดของภาพประกอบ
4. ระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนชิ้นงาน และพิกัดของงานสวมในแบบงาน
5. อธิบายใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
6. อธิบายโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
7. อธิบายหรือระบุสัญลักษณ์ GD&T
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8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งโดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - A และ ISO Method – E
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งในหน่วยสมรรถนะนี้ ด้วยซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
(ไม่ระบุซอฟต์แวร์)
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่ว ไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการการแปลงหน่วย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมการพื้นฐาน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ชั้น 3

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียงระบบสุญญากาศ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ ผ่ า นหน่ ว ยสมรรถนะนี้ มี ทั ก ษะด้ า นการออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ มฟอร์ ม มิ่ ง แบบใช้ เ พี ย งระบบ
สุญญากาศ โดยมีความรู้ ความสามารถ ในการพิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อ
ประกอบการออกแบบ สามารถออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
ทั้งยังสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน และเครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้อง
ของแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียงระบบสุญญากาศ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน
(Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PT03.1 จัดเตรียมข้อมูล และ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบ
101PT03.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปร
ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน ใน ต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า
การออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ ม 2.2 ค านวณ และก าหนดค่ า ตั ว
ฟอร์มมิ่ง
แปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสม
กั บ วั ส ดุ ชิ้ น งานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
ออกแบบ
2.3 ก าหนด Mold Layout ตาม
ข้ อ ก าหนดจากลู ก ค้ า และค่ า ตั ว
แปรที่กาหนด
101PT03.3 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ 3.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
Layout และค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ที่
เตรียมไว้
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101PT03.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์เทอร์โม ชิ้นส่วนต่างๆ
ฟอร์มมิ่ง
4.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน หรือการสอบ
สัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3. สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2. ความรู้ด้านวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
4. ความรู้ด้านสมบัติพลาสติก
5. ความรู้ด้านการขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ
6. ความรู้เกี่ยวกับแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (2D/3D)
7. ความรู้ด้านการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดของ Mold Layout
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายรายละเอียดของการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
3. อธิบายสมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
5. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของ Mold Layout

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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6. อธิบายแบบชิ้นงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
8. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้เพียงระบบสุญญากาศ
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์โดยใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อทาการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PT04.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์
1. การสอบข้อเขียน
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วน 1.2 ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
101PT04.2 เลือกใช้ประเภทของ 2.1 เลื อกใช้วัส ดุให้ เหมาะสมกั บ 1. การสอบข้อเขียน
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม ผลิตภัณฑ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
มิ่ง
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PT04.3 กาหนดการปรับปรุง 3.1 ก าหนดค่ า ความแข็ ง ตาม 1. การสอบข้อเขียน
สมบัติของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ ลั ก ษณะการใช้ ง านของแต่ ล ะ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เทอร์โมฟอร์มมิง่
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
3.2 ก าหนดวั ส ดุ / กรรมวิ ธี ก าร ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2. สามารถเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนสาหรับระบบหล่อเย็นหรือระบบให้ความร้อน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติพลาสติก
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการชุบแข็งและการเคลือบผิว
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดวัสดุแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุรายละเอียดสมบัติพลาสติก
4. อธิบายการชุบแข็งและการเคลือบผิว
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมินเกี่ย วกับ การเลื อกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ขึ้นรูป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ของ
แม่พิมพ์ทั้งชุด
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งชิ้นงานที่มีตัวกดช่วยขึ้นรูป (Plug
Assist) และหรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure Forming) ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยสามารถกาหนด Mold
Layout และตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และชิ้นส่วน
ของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน
(Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PT05.1 จัดเตรียมข้อมูล และ 1.1 เตรี ย มแบบชิ้ น งานที่ ใ ช้ ใ นการ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
ออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
101PT05.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ จากข้อกาหนดของลูกค้า
เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน 2.2 กาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์
แบบมีตัว กดช่ว ยขึ้นรูป (Plug Assist)
และ หรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure
Forming)
2.3 ก า ห น ด Mold Layout ต า ม
ข้อกาหนดจากลูกค้า และค่าตัวแปรที่
กาหนด
101PT05.3 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ 3.1 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต า ม Mold
เทอร์โมฟอร์มมิ่งชิ้นงานที่มีค วาม Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียม
ซับซ้อน
ไว้
3.2 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ โ ดยเลื อ กใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101PT05.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรว จสอบคว ามสมบู ร ณ์ ข อง
สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ
ชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน
ที่เป็นมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ การสาธิต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบเครื่องกล
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2. สามารถออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกาหนดของ Mold Layout
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบมีตัวกดช่วยขึ้นรูป (Plug
Assist) และ หรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure Forming)
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มิ่ง
5. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
6. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน
2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการเขียนแบบภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
2. อธิบายข้อกาหนดของ Mold Layout
3. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
4. ระบุวิธีการคานวณและกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบมีตัวกดช่วยขึ้นรูป (Plug Assist) และ
หรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure Forming)
5. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
6. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ
ISO Method - A และ ISO Method – E
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อนในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีตัวกดช่วยขึ้นรูป (Plug
Assist) และ หรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure Forming)
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานเทอร์โมฟอร์มมิ่งตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับ
ลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101PT06.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ด 1.1 ศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจ 1. การสอบข้อเขียน
และข้อกาหนดจากลูกค้า
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
2. การสอบสัมภาษณ์
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา
3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101PT06.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
การออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ ม แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
ฟอร์มมิ่ง
2.2 ระบุ เ งื่ อ นไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
แม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101PT06.3 สรุ ป ผลส าหรั บ การ 3.1 น าเสนอปั ญ หาและ คว า ม 1. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ต้องการต่อลูกค้า
2. การสอบสัมภาษณ์
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ความเห็นชอบจากลูกค้า
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา
2. สามารถระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์
3. สามารถนาเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
4. สามารถสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
4. ความรู้ในการวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
3. วิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทาแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า คือการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนด
เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามข้อกาหนดของลูกค้า หมายถึงการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบข้อเขียน

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ชั้น 5

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง และ
สามารถนาข้อบกพร่องของชิ้นงานมาเป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น เพื่อ
ลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PT07.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม
วางแผน และการควบคุ ม การ ต้องการจากลูกค้า
ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ มฟอร์ ม 1.2 เตรียมแบบชิ้นงาน
มิ่ง

101PT07.2 กาหนดแนวทางการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร
ออกแบบแม่ พิ ม พ์ เ ทอร์ โ มฟอร์ ม
มิ่ง

101PT07.3 กาหนดแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง และแก้ไขแบบชิ้ น งาน
เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
2.1 นาข้อมูลที่ได้มา เพื่อวางแผน 1. การสอบสัมภาษณ์
และควบคุมการออกแบบ
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
3.1 วิ เ คราะห์ จุ ด บกพร่ อ งของ 1. การสอบสัมภาษณ์
ชิ้นงาน
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
3.2 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ชิ้นงานเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนาผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เตรียมข้อมูล กาหนดแนวทางการปรับปรุงสาหรับการวางแผน และควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
เทอร์โมฟอร์มมิ่งตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101PT08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้
ในการออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วย
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101PT08.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล Mold Layout
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ การ ของแม่พิมพ์
พัฒนาปรับปรุง
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
101PT08.2 วางแผนการพั ฒ นา 2.1 กาหนดหัวข้อ และเป้าหมาย
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
ในการพัฒนา
2.2 วางแผนพั ฒ นาขั้ น ตอนการ
ออกแบบ
2.3 จัดทาระบบฐานข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

101PT08.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ น า 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั ว ข้อ
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
และเป้าหมายที่กาหนด
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101PT08.4 สรุ ป ประเมินผลการ 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1. การสอบสัมภาษณ์
พัฒนากระบวนการออกแบบ
4.2 สรุ ป ผลการพั ฒ นา และท า 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวม ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ต่อๆ ไป
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. ความรู้ในการการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ
ไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ม
มิ่ง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งแบบใช้ระบบสุญญากาศ และที่มีความ
ซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด นามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พมิ พ์
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดยาง ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งแบบภาพประกอบ ตารางรายการวัสดุ
(BOM) และแบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D
อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension & Tolerance และอื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101RI.1 อ่านองค์ประกอบหลักใน 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ 1. การสัมภาษณ์
แบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
ใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ใน Bill Of Materials (BOM) ได้
ถูกต้อง
1.3 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101RI01.2 อ่ า นแบบแม่ พิ ม พ์ ฉีด 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ 1. การสอบข้อเขียน
ยาง
ตัด แบบภาพ 3D ได้
2.2 อ่ า นแบบภาพประกอบ ตาม
มาตรฐานได้
101RI01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบ 3.1 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
งานแม่พิมพ์ฉีดยาง
Dimension & Tolerance ได้
3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
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3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายอ่านแบบวิศวกรรม
2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ระบุการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ระบุสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีด ยาง เพื่อนามาเขียนแบบรายละเอียด
ของภาพแยกชิ้นได้
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3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิ น สามารถอ่า นแบบสั่ งงานด้ว ยมาตรฐานที่ใช้ ในการมองภาพฉายระบบ ISO
Method–E และ ISO Method-A
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้ นส่วนแม่พิมพ์ฉีด ยาง เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดยางที่ไม่มีความซับซ้อน
2. สัญลักษณ์อื่นๆ หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง จากภาพประกอบ โดย
สามารถจั ดวางในรูป ของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน
ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์
เขียนแบบสาเร็จรูป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RI02.1 ประสานงานกับบุคคล 1.1 ประสานงานกั บ ผู้ อ อกแบบ
ที่เกี่ยวข้อง
แม่พมิ พ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101RI02.2 เตรียมความพร้อมใน 2.1 ศึ ก ษาแบบ 3D เพื่ อ เตรี ย ม
งานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ความพร้ อ มในการเขี ย นแบบ
ชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
101RI02.3 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์ เพื่อการผลิต
3.2 กาหนดรายละเอียดลงใน
แบบงาน
3.3 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

1. การสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
2. สามารถอ่านและเข้าใจรายละเอียดขององค์ประกอบใน Title block
3. สามารถอ่านแบบภาพประกอบ
4. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
5. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์จาการเขียนแบบ
6. สามารถประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดยาง
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนหรือภาพประกอบ
3. ความรู้ด้านการระบุพิกัดความเผื่อชิ้นงาน
4. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
5. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ฉีดยาง
6. ความรู้ด้านการมองภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
7. ความรู้ด้านการระบุพิกัดงานสวมตามแบบงาน
8. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
9. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3. แสดงแบบงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุการเขียนแบบชิ้นส่วนหรือภาพประกอบ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบุพิกัดความเผื่อชิ้นงาน และพิกัดของงานสวมในแบบงาน
อธิบายใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
อธิบายโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ฉีดยาง
อธิบายหรือระบุสัญลักษณ์ GD&T
อธิบายวิธีการประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กาหนดขนาด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดพิกัดความเผื่อชิ้นงานและพิกัดงานสวมลงในแบบงาน
ครบถ้วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามแบบสั่งงาน
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ และมีการจัดระเบียบไฟล์ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD) ไม่มีข้อกาหนด
ทางด้าน software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วย

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมการพื้นฐาน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดยาง ชั้น 3

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยสามารถพิจารณา และกาหนดตัว
แปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน
(Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RI03.1 จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ 1.1 รวบรวมความต้ อ งการของ
เกี่ยวข้องในการออกแบบ
ลู ก ค้ า ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ครบถ้วน
1.2 บ อ ก วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ต า ราง
ชิ้นส่วนมาตรฐาน และตารางวัสดุ
ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.3 ก าหนดกระบวนการผลิ ต
แม่พิมพ์เบื้องต้นได้
101RI03.2 กาหนดตัว แปรต่ า งๆ 2.1 พิจารณาและกาหนดตัว แปร
ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ ชิ้ น งาน ใน ต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
2.2 ค านวณ และก าหนดค่ า ตั ว
แปรต่างๆ ที่จาเป็น ให้เหมาะสม
กั บ วั ส ดุ ชิ้ น งานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
ออกแบบ
2.3 ก าหนด Mold Layout ตาม
ข้ อ ก าหนดจากลู ก ค้ า และค่ า ตั ว
แปรที่กาหนด
101RI03.3 ก าหนดขนาดเครื่ อ ง 3.1 กาหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
ฉีดยาง
(Clamping Force)
3.2 กาหนดระยะเปิด-ปิด มากสุด
ของเครื่องฉีดยาง
101RI03.4 ออกแบบแม่พิมพ์
4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold
Layout และค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ที่
เตรียมไว้
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน

1. การสอบข้อเขียน

1.การสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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101RI03.5 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 5.1 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง 1. การสัมภาษณ์
สมบู ร ณ์ ข องแบบแม่ พิ ม พ์ ต าม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
5.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
4. สามารเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดยาง
4. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
5. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน และวัสดุทาแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของชิ้นงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
9. ความรู้เกี่ยวกับคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์
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2. แสดงการออกแบบแม่พิมพ์ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. แสดงแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของของงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายและระบุรายระเอียดข้อกาหนดของวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
5. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)
2. แม่พิมพ์ยางที่ไม่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปยางที่ไม่มีกลไกทางกลที่ช่วยปลดชิ้นงาน
3. ความต้องการของลูกค้า ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง Part Drawing ตารางค่าหดตัวของยาง
Specification ของเครื่องจักร รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อทาการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุสาหรับชิ้นส่วนสาหรับระบบให้ความร้อนในชุดแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

986 | P a g e

11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101RI04.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์
1. การสอบข้อเขียน
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วน 1.2 ศึกษาข้อกาหนดตัวแปรต่างๆ
แม่พิมพ์ฉีดยาง
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดยาง
101RI04.2 เลื อกใช้ป ระเภทของ 2.1 เลื อกใช้วัส ดุให้ เหมาะสมกั บ 1. การสอบข้อเขียน
วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง
ผลิตภัณฑ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101RI04.3 กาหนดการปรั บ ปรุ ง 3.1 ก าหนดค่ า ความแข็ ง ตาม 1. การสอบข้อเขียน
สมบัติของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ ลั ก ษณะการใช้ ง านของแต่ ล ะ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
ฉีดยาง
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สถานประกอบการในการ
3.2 ก าหนดวั ส ดุ / กรรมวิ ธี ก าร ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้วัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. สามาถกาหนดค่าความแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถกาหนดวัสดุและกรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดยาง
2. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
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4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
5. ความรูเ้ กี่ยวกับการชุบแข็ง และการเคลือบผิว
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้วัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. แสดงการกาหนดค่าความแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. แสดงการกาหนดวัสดุและกรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุที่เลือกใช้
2. อธิบายคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
3. ระบุมาตรฐานของวัสดุชิ้นงานที่กาหนดในแบบ
4. ระบุวิธีการชุบแข็ง และการเคลือบผิว
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วนและแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ฉีด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ
เช่นสาหรับระบบให้ความร้อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดยาง ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน ได้ตามข้อกาหนดของ
ลู กค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่ างๆ และ
ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบ
ชิ้นงาน (Part Drawing) มีกลไกที่ซับซ้อนหรือมีระบบทางวิ่งเย็น (Cold Runner System)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

991 | P a g e

11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RI05.1 จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ 1.1 รวบรวมความต้องการของลูกค้าได้
เกี่ยวข้องในการออกแบบ
อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
1.2 บอกวิ ธี ก ารเลื อ กตารางชิ้ น ส่ ว น
มาตรฐาน และตารางวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.3 กาหนดกระบวนการผลิตแม่พิมพ์
เบื้องต้นได้
101RI05.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัวแปรต่างๆ
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์ จากข้อกาหนดของลูกค้า
ฉีดยางที่มีความซับซ้อน
2.2 กาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์
แ บ บ Slide / Split Mold / Cold
Runner Block
2.3 ก า ห น ด Mold Layout ต า ม
ข้อกาหนดจากลูกค้า และค่าตัวแปรที่
กาหนด
101RI05.3 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 3.1 อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ต า ม Mold
ยางที่มีความซับซ้อน
Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียม
ไว้
3.2 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ โ ดยเลื อ กใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
101RI05.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
สมบู ร ณ์ ข องแบบแม่ พิ ม พ์ ต าม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
4.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ การสาธิต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
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13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
2. สามารถเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
3. สามารถคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Slide / Split Mold / Cold Runner
Block
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
5. สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
6. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดยาง
4. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน และวัสดุทาแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์
2. แสดงการออกแบบแม่พิมพ์ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. แสดงการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
4. แสดงแบบแม่พิมพ์ฉีดยางชิ้นงานที่มีระบบปลดชิ้นงาน
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
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3. ระบุการกาหนด Mold Layout ตามข้อกาหนด
4. ระบุการคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Slide / Split Mold / Cold Runner
Block
5. อธิบายวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน
6. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน หรือ
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)
2. แม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปยางที่ประกอบด้วยกลไกทางกลที่ช่วยปลด
ชิ้นงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นาผลจากการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการวิเคราะห์ ผ ลที่ ได้จากการจาลองการฉีดด้ว ยคอมพิว เตอร์ช่ว ยงาน
วิศวกรรม (CAE) และสามารถนาผลการวิเคราะห์มาใช้กาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบ
ชิ้นงานหากจาเป็น เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RI06.1 เตรียมข้อมูลที่จาเป็น 1.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการจ าลอง
ในการจาลองการฉีดยาง
ด้วย CAE ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
1.2 ระบุ เ ป้ า หมายการจ าลองที่
ต้องการทราบ
101RI06.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร 2.1 วิ เ คราะห์ ผ ลการจ าลองการ
จาลองการฉีดยาง
ฉีดยาง เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 วิ เ คราะห์ ผ ลการจ าลองการ
ฉีดยาง เพื่อการแก้ไขแบบชิ้นงาน
101RI06.3 ก าหนดแนวทางใน 3.1 นาผลวิเคราะห์ที่ได้มากาหนด
การออกแบบ และแก้ไขแม่พิมพ์ แนวทาง และข้ อ ก าหนดในการ
หรือชิ้นงาน
ออกแบบแม่พิมพ์
3.2 นาผลวิเคราะห์ที่ได้มากาหนด
แนวทาง และข้ อ ก าหนดในการ
แก้ไขแบบชิ้นงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

997 | P a g e

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเป้าหมายการจาลองที่ต้องการทราบ
2. อธิบายผลวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดยาง
3. ระบุวิธีกาหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน หรือ
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินวิเคราะห์ผลการจาลองการฉีดจากโปรแกรม CAE และสรุปผลนาไปออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดยาง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวิเคราะห์ผลจาก CAE ในสมรรถนะนี้ เป็นผลการจาลองจาก Software เฉพาะทางสาหรับงานฉีด
ยาง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานฉีดยางตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101RI07.1 ศึกษารายละเอียดและ 1.1 ศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจ 1. การสอบข้อเขียน
ข้อกาหนดจากลูกค้า
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
2. การสอบสัมภาษณ์
3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101RI07.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
2.2 ระบุ เ งื่ อ นไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
แม่พิมพ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101RI07.3 สรุปผลสาหรับการ
3.1 น าเสนอปั ญ หาและ คว า ม 1. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
ต้องการต่อลูกค้า
2. การสอบสัมภาษณ์
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ความเห็นชอบจากลูกค้า
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. สามารถบอกเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
3. สามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ความรูเ้ กี่ยวกับกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงรายละเอียดจากข้อกาหนดของลูกค้า
2. แสดงวิธีการรวบรวมปัญหาของความต้องการลูกค้า
3. แสดงวิธีการกาหนดแนวคิดสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการสรุปผลและนาเสนอการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสังเกตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายรายละเอียดจากข้อกาหนดของลูกค้า
2. อธิบายวิธีการรวบรวมปัญหาของความต้องการลูกค้า
3. อธิบายวิธีการกาหนดแนวคิดสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายการสรุปผลและนาเสนอการออกแบบแม่พิมพ์
5. อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า คือการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์ฉีดยาง ชั้น 5

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะในการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งยังสามารถนา
ข้อบกพร่องของชิ้นงานมาเป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101RI08.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ
วางแผน และการควบคุ ม การ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
101RI08.2 กาหนดแนวทางการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม 1. การสัมภาษณ์
ต้องการจากลูกค้า

2.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ว างแผน 1. การสัมภาษณ์
และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เพื่อการผลิต
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101RI08.3 ก าหนดแนวทางการ 3.1 วิ เ คราะห์ จุ ด บกพร่ อ งของ 1. การสัมภาษณ์
ปรับปรุง และแก้ไขแบบแม่พิมพ์ ชิ้นงาน และการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดยางเพื่อการผลิต
3.2 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
ชิ้นงานเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
5. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
6. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
7. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดยาง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอแผนงาน และผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูล กาหนดแนวทางการปรับปรุงสาหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดยางตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1009 | P a g e

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RI09
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์ได้ รวมถึงนาข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมดมาใช้ปรับปรุงการออกแบบครั้ง
ต่อๆ ไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งมอบแม่พิมพ์ได้ตามกาหนด และสามารถประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RI09.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล Mold Layout
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ การ ของแม่พิมพ์
พัฒนาปรับปรุง
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
101RI09.2 วางแผนการพั ฒ นา 2.1 กาหนดหัวข้อ และเป้าหมาย
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ในการพัฒนา
ยาง
2.2 วางแผน และถ่ า ยทอดการ
พัฒนาขั้นตอนการออกแบบได้

101RI09.3 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั วข้อ
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด และเป้าหมายที่กาหนด
ยาง
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

101RI09.4 สรุป และประเมินผล 4.1 วิเคราะห์ และประเมินผลการ
การพัฒนากระบวนการออกแบบ พัฒนา
แม่พิมพ์ฉีดยาง
4.2 สรุปผลการพัฒนา และสร้าง
เป็นมาตรฐาน รวมทั้งรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบต่อไป

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อ ๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
ความรู้ในการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อ ๆ
ไป
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การพัฒ นา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ยาง โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้
ดาเนิ น การทั้งหมด น ามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดยาง
2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ล ะ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้
ดาเนินการทั้งหมด นามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
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N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1020 | P a g e

รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดยาง ชั้น 2
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง ทั้งแบบภาพประกอบ ตารางรายการวัสดุ
(BOM) และแบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D
อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension & Tolerance และอื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101RC01.1 อ่ า นองค์ ป ร ะ ก อ บ 1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ 1. การสัมภาษณ์
หลักในแบบแม่พิมพ์อัดยาง
ใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบ
ใน Bill Of Materials (BOM) ได้
ถูกต้อง
1.3 เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรง
กับชิ้นส่วนที่จะทาการผลิต
101RC01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์อัด 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพ 1. การสอบข้อเขียน
ยาง
ตัด แบบภาพ 3D ได้
2.2 อ่ า นแบบภาพประกอบ ตาม
มาตรฐานได้
101RC01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบ 3.1 อ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ Geometric 1. การสอบข้อเขียน
งานแม่พิมพ์อัดยาง
Dimension & Tolerance ได้
3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบ
ตามมาตรฐานได้
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
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5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการอ่านแบบวิศวกรรม
2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ
3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists
4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
6. ระบุการกาหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T
7. ระบุสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิ น เกี่ ย วกับ การอ่ านแบบแม่ พิ ม พ์ อั ด ยาง โดยพิจารณาจากร่ อ งรอยหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อกาหนด และมาตรฐานการผลิต
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์อัด ยาง เพื่อนามาเขียนแบบรายละเอียด
ของภาพแยกชิ้นได้
3. ผู้ เข้ารั บ การประเมิ น สามารถอ่า นแบบสั่ งงานด้ว ยมาตรฐานที่ใช้ ในการมองภาพฉายระบบ ISO
Method–E และ ISO Method-A
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4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน
ASME Y14.5 M : 2018
5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัด ยาง เพื่อให้สามารถผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกาหนดในแบบได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แบบแม่พิมพ์อัดยาง ในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์อัดยางที่ไม่มีความซับซ้อน
2. สัญลักษณ์อื่นๆ หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดยาง จากภาพประกอบ โดย
สามารถจั ดวางในรูป ของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน
ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกาหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์
เขียนแบบสาเร็จรูป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RC02.1 ป ร ะ ส า น ง า น กั บ 1.1 ประสานงานกั บ ผู้ อ อกแบบ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม่พมิ พ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากผู้ออกแบบแม่พิมพ์
101RC02.2 เตรียมความพร้อมใน 2.1 ศึกษาแบบ 3D เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเขียนแบบม่
งานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
พิมพ์เพื่อการผลิต
101RC02.3 เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
แม่พิมพ์ เพื่อการผลิต
3.2 กาหนดรายละเอียดลงใน
แบบงาน
3.3 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบงาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์

1. การสัมภาษณ์

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม
2. สามารถอ่านและเข้าใจรายละเอียดขององค์ประกอบใน Title block
3. สามารถอ่านแบบภาพประกอบ
4. สามารถกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
5. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์จาการเขียนแบบ
6. สามารถประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ยาง
2. ความรู้ด้านการเขียนแบบวิศวกรรม
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3. ความรู้ด้านการระบุขนาดของภาพประกอบ
4. ความรู้ด้านการระบุพิกัดความเผื่อชิ้นงาน
5. ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
6. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ยาง
7. ความรู้ด้านการมองภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A
8. ความรู้ด้านการระบุพิกัดงานสวมตามแบบงาน
9. ความรู้ด้านสัญลักษณ์ GD&T
10. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. แสดงการกาหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3. แสดงแบบงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการอ่านแบบวิศวกรรม
2. ระบุขนาดของภาพประกอบ
3. ระบุพิกัดความเผื่อชิ้นงาน และพิกัดของงานสวมในแบบงาน
4. อธิบายใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ
5. อธิบายโครงสร้างและการทางานของแม่พิมพ์ยาง
6. อธิบายหรือระบุสัญลักษณ์ GD&T
7. อธิบายวิธีการประสานงานและรับฟังคาแนะนาจากผู้ออกแบบ
8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ กาหนดขนาด
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดรายละเอียดพิกัดความเผื่อชิ้นงานและพิกัดงานสวมลงในแบบงาน
ครบถ้วน
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามแบบสั่งงาน
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เขียนแบบสาเร็จรูป ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ และมีการจัดระเบียบไฟล์ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD) ไม่มีข้อกาหนด
ทางด้าน software ที่เลือกใช้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90
ช่างเขียนแบบอื่น ๆ
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM01.1 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 1.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับเครื่องมือกล
เฉพาะทางด้ า นเครื่ อ งมื อ กลได้ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางด้านเครื่องมือกล
101CM01.2 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ ความหมายของคาศั พ ท์เ ฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
101CM01.3 ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ 3.1 อ่ า น พู ด และเขี ย นค าศั พ ท์
เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ
ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น แ ม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์
2. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
3. อธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
คาศัพท์เฉพาะ หมายถึง คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1034 | P a g e

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คานวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการคานวณพื้นฐาน เช่น คานวณหาขนาดต่างๆ คานวณค่าทาง
ตรีโกณมิติ คานวณ และกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101CM02.1 พื้ น ฐ า น ก า ร
คานวณ
101CM02.2 ป ฏิ บั ติ ก า ร
คานวณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1. การสอบข้อเขียน
1.2 คานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2.1 คานวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้น 1. การสอบข้อเขียน
รอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็น
ต้น
2.2 คานวณ กาหนดขนาด และพิกัด
ความคลาดเคลื่อน
101CM02.3 แก้สมการพื้นฐาน 3.1 เทียบบัญญัติไตรยางค์
1. การสอบข้อเขียน
3.2 การเทียบอัตราส่วนร้อยละ
3.3 การแปลงหน่วย
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
N/A
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วย

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายการคานวณค่าทางตรีโกณมิติ
2. อธิบายการคานวณหาขนาดต่าง ๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก เป็นต้น
3. อธิบายการคานวณ กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
4. อธิบายการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
5. อธิบายการเทียบอัตราส่วนร้อยละ
6. อธิบายการแปลงหน่วย
7. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคาถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ ป ระเมิน ตรวจประเมิน เกี่ ย วกับ การคานวณโดยใช้ คณิ ต ศาสตร์ เบี้ อ งต้ น โดยพิจารณาจากร่ อ งรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคานวณสมการพื้นฐาน กาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. สมการพื้นฐาน หมายถึง การคานวณค่าทางตรีโกณมิติ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ การเทียบอัตราส่วน
ร้อยละ การแปลงหน่วย คานวณและกาหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ดังนี้
1. แบบทดสอบข้อเขียน

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดยาง ชั้น 3

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง โดยสามารถพิจารณา และกาหนดตัว
แปรต่างๆ จากข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อออกแบบแม่พิม พ์ตาม Mold Layout และเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบชิ้นงาน
(Part Drawing)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RC03.1 จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ 1.1 รวบรวมความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
แม่พิมพ์อัดยาง
1.2 อธิ บ ายวิ ธี ก ารเลื อ กตารางชิ้ น ส่ ว น
มาตรฐาน และตารางวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
1.3 ก าหนดกระบวนการผลิ ต แม่ พิ ม พ์
เบื้องต้นได้
101RC03.2 ก า ห น ด ตั ว แ ป ร 2.1 พิ จ ารณา และก าหนดตั ว แปรต่ า งๆ
ต่างๆให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน จากข้อกาหนดของลูกค้า
ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง 2.2 คานวณ และกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่
จาเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่ต้องใช้
ในการออกแบบ
2.3 กาหนด Mold Layout ตามข้อกาหนด
จากลูกค้า และค่าตัวแปรที่กาหนด
101RC03.3 ก า ห น ด ข น า ด 3.1 กาหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์
เครื่องอัดยาง
(Clamping Force)
3.2 ก าหนดระยะเปิ ด -ปิ ด มากสุ ด ของ
เครื่องอัดยาง
101RC03.4 ออกแบบแม่ พิ ม พ์ 4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout
อัดยาง
และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โ ดยเลื อกใช้ชิ้ นส่ ว น
มาตรฐาน
101RC03.5 ตรวจสอบความ 5.1 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง แบบ
สมบู ร ณ์ ข องแบบแม่ พิ ม พ์ ต าม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
มาตรฐานของแบบแม่ พิ ม พ์ อัด 5.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ แบบ
ยาง
ชิ้นส่วนมาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

1.การสัมภาษณ์

1. การสาธิตการทางานโดยผู้
ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
4. สามารเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์อัดยาง
4. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
5. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน และวัสดุทาแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของชิ้นงาน
8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
9. ความรู้เกี่ยวกับคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์
2. แสดงการออกแบบแม่พิมพ์ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. แสดงแบบแม่พิมพ์อัดยาง
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
3. อธิบายหรือระบุวิธีการคานวณแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป
4. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
5. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)
2. ความต้องการของลู ก ค้า ในหน่ว ยสมรรถนะนี้ หมายถึง Part Drawing ตารางค่าหดตั ว ของยาง
Specification ของเครื่องจักร รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
3. แม่พิมพ์อัดยาง ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์อัดยางสาหรับผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปที่ไม่ มีความ
ซับซ้อน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อทาการ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยาง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุสาหรับชิ้นส่วนสาหรับระบบให้ความร้อนในชุดแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101RC04.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการ 1.1 เตรียมข้อมูลจากการศึกษา 1. การสอบข้อเขียน
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วน แบบแม่พิมพ์
แม่พิมพ์อัดยาง
1.2 เตรี ย มข้ อ มู ล จากการศึ ก ษา
ข้อกาหนดตัว แปรต่างๆที่จาเป็น
ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC04.2 เลือกใช้วัสดุชิ้น ส่ ว น 2.1 เลื อกใช้วัส ดุให้ เหมาะสมกั บ 1. การสอบข้อเขียน
แม่พิมพ์อัดยาง
ผลิตภัณฑ์
101RC04.3 กาหนดการปรับปรุง 3.1 ก าหนดค่ า ความแข็ ง ตาม 1. การสอบข้อเขียน
สมบัติของชิ้นส่วนสาหรับแม่พิมพ์ ลั ก ษณะการใช้ ง านของแต่ ล ะ 2. การสาธิ ต การท างานโดยผู้ ที่
อัดยาง
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ขอรับการประเมิน
3.2 ก าหนดวั ส ดุ / กรรมวิ ธี ก าร
ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถเลือกใช้วัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. สามาถกาหนดค่าความแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถกาหนดวัสดุและกรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์อดั ยาง
2. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน
3. ความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1046 | P a g e

4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการชุบแข็ง และการเคลือบผิว
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการเลือกใช้วัสดุชิ้นงานและเลือกใช้ได้ตรงกับแบบที่กาหนด
2. แสดงการกาหนดค่าความแข็งของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. แสดงการกาหนดวัสดุและกรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงแบบแม่พิมพ์อดั ยาง
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุที่เลือกใช้
2. อธิบายคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
3. ระบุมาตรฐานของวัสดุชิ้นงานที่กาหนดในแบบ
4. ระบุวิธีการชุบแข็ง และการเคลือบผิว
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต
ขนาดแม่พิมพ์ และชนิดของยางคอมปาวด์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และความต้องการของลูกค้า
2. วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดยางในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วน
อื่นๆ เช่น ระบบให้ความร้อน เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดยาง ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน ได้ตามข้อกาหนดของ
ลู กค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ โดยสามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จาเป็น และ Mold Layout ในการ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อน และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และ
ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกาหนดจากแบบ
ชิ้นงาน (Part Drawing) มีกลไกที่ซับซ้อน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RC05.1 จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ 1.1 รวบรวมความต้องการของลู ก ค้ า ได้
เกี่ยวข้องในการออกแบบอัดยาง อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
1.2 อธิ บ ายวิ ธี ก ารเลื อ กตารางชิ้ น ส่ ว น
มาตรฐาน และตารางวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
1.3 ก าหนดกระบวนการผลิ ต แม่ พิ ม พ์
เบื้องต้นได้
101RC05.2 กาหนดตัวแปรต่างๆ 2.1 พิจารณา และกาหนดตัว แปรต่ า งๆ
ที่จาเป็นในการออกแบบแม่ พิ ม พ์ จากข้อกาหนดของลูกค้า
อัดยางที่มีความซับซ้อน
2.2 ก าหนดค่ า ตั ว แปรส าหรั บ แม่ พิ ม พ์
แบบ Slide / Split Mold / Ejector Pin
หรือ Transfer Mold
2.3 ก า ห น ด Mold Layout ต า ม
ข้ อ ก าหนดจากลู ก ค้ า และค่ า ตั ว แปรที่
กาหนด
101RC05.3 ออกแบบแม่พิมพ์อัด 3.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout
ยางที่มีความซับซ้อน
และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน
มาตรฐาน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

1. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ การสาธิต
การท างานโดยผู้ ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน

101RC05.4 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 4.1 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบ 1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สมบู ร ณ์ ข องแบบแม่ พิ ม พ์ ต าม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สัมภาษณ์
มาตรฐานของแบบแม่พิมพ์
4.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์อัยาง
2. สามารถเตรียมแบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
3. สามารถคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Slide / Split Mold / Cold Runner
Block
4. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
5. สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์อัดยาง
4. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
5. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐาน และวัสดุทาแม่พิมพ์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านขั้นตอนการทางานของแม่พิมพ์
2. แสดงการออกแบบแม่พิมพ์ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. แสดงการเลือกใช้ชิ้นส่วนมตารฐาน
4. แสดงแบบแม่พิมพ์อัดยางชิ้นงานที่มีระบบปลดชิ้นงาน
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายเงื่อนไขของแบบงาน (Product) สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
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2. อธิบายหรือระบุรายระเอียดข้อกาหนดของวัสดุชิ้นงานและแม่พิมพ์
3. ระบุการกาหนด Mold Layout ตามข้อกาหนด
4. ระบุการคานวณ และกาหนดค่าตัวแปรสาหรับแม่พิมพ์แบบ Slide / Split Mold / Cold Runner
Block
5. อธิบายวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน
6. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงถึงความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน หรือ
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างสมบูรณ์
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)
2. แม่พิมพ์อัดยางที่มีความซับซ้อนในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์อัดยางที่มีระบบปลดชิ้นงานแบบ
Slide / Split Mold / Ejector Pin หรือ Transfer Mold
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานอัดยางตามความต้องการของลูกค้า
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรม
ควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้อง
ศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจข้อกาหนดจากลู กค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ทั้งยังสามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนาเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
101RC06.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ด 1.1 ศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจ 1. การสอบข้อเขียน
และข้อกาหนดจากลูกค้า
รายละเอียดของแบบชิ้นงาน
2. การสอบสัมภาษณ์
3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101RC06.2 ก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ 2.1 กาหนดแนวคิดการออกแบบ 1. การสอบข้อเขียน
การออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
แม่พิมพ์
2. การสอบสัมภาษณ์
2.2 ระบุ เ งื่ อ นไขในการออกแบบ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
แม่พิมพ์
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
101RC06.3 สรุ ป ผลส าหรั บ การ 3.1 น าเสนอปั ญ หาและความ 1. การสอบข้อเขียน
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
ต้องการต่อลูกค้า
2. การสอบสัมภาษณ์
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับ 3. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ความเห็นชอบจากลูกค้า
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถบอกรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. สามารถบอกเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
3. สามารถสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
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1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
2. ความรูเ้ กี่ยวกับกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับสรุปผลสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงรายละเอียดจากข้อกาหนดของลูกค้า
2. แสดงวิธีการรวบรวมปัญหาของความต้องการลูกค้า
3. แสดงวิธีการกาหนดแนวคิดสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการสรุปผลและนาเสนอการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสังเกตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายรายละเอียดจากข้อกาหนดของลูกค้า
2. อธิบายวิธีการรวบรวมปัญหาของความต้องการลูกค้า
3. อธิบายวิธีการกาหนดแนวคิดสาหรับการออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายการสรุปผลและนาเสนอการออกแบบแม่พิมพ์
5. อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการออกแบบแม่พิมพ์
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
4. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดจากลูกค้า
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกาหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า คือการศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจ
ข้อกาหนด เงื่อนไขการทางานจากลูกค้า
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างออกแบบแม่พมิ พ์อัดยาง ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC07
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะในการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง ทั้งยังสามารถนา
ข้อบกพร่องของชิ้นงานมาเป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจาเป็น เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
101RC07.1 เตรี ย มข้อมูล ในการ
วางแผน และการควบคุ ม การ
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
101RC07.2 กาหนดแนวทางการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร
ออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม 1. การสัมภาษณ์
ต้องการจากลูกค้า

2.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ว างแผน 1. การสัมภาษณ์
และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
เพื่อการผลิต
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยสังเกตจากการ
ท างานจริ ง หรื อ การสาธิ ต การ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
101RC07.3 กาหนดแนวทางการ 3.1 วิ เ คราะห์ จุ ด บกพร่ อ งของ 1. การสัมภาษณ์
ปรับปรุง และแก้ไขแบบแม่พิมพ์ ชิ้นงาน และการออกแบบแม่พิมพ์
อัดดยางเพื่อการผลิต
3.2 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบ
ชิ้นงานเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
2. แสดงการประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. แสดงการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. แสดงการกาหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. แสดงการกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายวิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของแม่พิมพ์
2. อธิบายวิธีกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
3. อธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. อธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และการควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง โดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์อัดยาง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอแผนงาน และผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เตรียมข้อมูล กาหนดแนวทางการปรับปรุงสาหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
อัดยางตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101RC08
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์ได้ รวมถึงนาข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมดมาใช้ปรับปรุงการออกแบบครั้ง
ต่อๆ ไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งมอบแม่พิมพ์ได้ตามกาหนด และสามารถประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101RC08.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล Mold Layout
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ การ ของแม่พิมพ์
พัฒนาปรับปรุง
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์
และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการ
ออกแบบที่มีผลต่อ QCD
101RC08.2 วางแผนการพั ฒ นา 2.1 กาหนดหัวข้อ และเป้าหมาย
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัด ในการพัฒนา
ยาง
2.2 วางแผน และถ่ า ยทอดการ
พัฒนาขั้นตอนการออกแบบได้

101RC08.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา 3.1 ดาเนินการพัฒ นาตามหั วข้อ
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัด และเป้าหมายที่กาหนด
ยาง
3.2 ติ ด ตามรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การพัฒนา

101RC08.4 สรุป และประเมินผล 4.1 วิเคราะห์ และประเมินผลการ
การพัฒนากระบวนการออกแบบ พัฒนา
แม่พิมพ์อัดยาง
4.2 สรุปผลการพัฒนา และสร้าง
เป็นมาตรฐาน รวมทั้งรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบต่อไป

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบข้ อ เขี ย น หรื อ การ
สัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. สามารถวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. สามารถพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. สามารถรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
ต่อ ๆ ไป
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้ในการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. ความรู้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. ความรู้ในการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. ความรู้ในการการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อ
ๆ ไป
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
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Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนา
2. แสดงวางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
3. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
4. แสดงการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
5. แสดงการรายงานผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
6. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
8. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหรือระบุข้อมูล Mold Layout ของแม่พิมพ์
2. อธิบายโครงสร้างของแม่พิมพ์และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ระบุวิธีแก้ไขปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD
4. อธิบายหรือระบุวิธีจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์
6. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์
7. อธิบายหรือระบุวิธีการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
8. อธิบายหรือระบุวิธีการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
9. อธิบายหรือระบุวิธีการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
10. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การพัฒ นา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ยาง โดย
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1068 | P a g e

2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้
ดาเนิ น การทั้งหมด น ามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
(ค) คาแนะนา
6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์อัดยาง
7. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์แต่ล ะ
รายการ
8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการออกแบบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทา
การประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ได้
9. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
10. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
2. พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง และที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้
ดาเนินการทั้งหมด นามาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 101CM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรือ
อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์ มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบ
แม่พิมพ์อัดยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิค
วิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
101CM04.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางาน

101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 ส อ น แ บ บ Coaching ห รื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
101CM04.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกาหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
3. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
4. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103RM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะในการ เตรียมความพร้อมในการประกอบ สามารถจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์สาหรับการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางโดยคานึงถึงความปลอดภัย
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103RM01.1 ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
ในการทางาน และสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล

1. การสัมภาษณ์
2. การสาธิตการทางานโดยผู้
ที่ขอรับการประเมิน

1.2 ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์
และสภาพแวดล้อม ทั้งก่อนและหลัง
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
103RM01.2 ศึกษาแบบงาน
ภาพประกอบ (Assembly
Drawing) ของแม่พิมพ์ เพื่อเลือก
เครื่องมือวัด ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์

2.1 บอกรายละเอียดที่สาคัญที่ได้จาก
การอ่านแบบงานภาพประกอบและ
ลาดับขั้นตอนที่สาคัญในการปรับ
ประกอบแม่พิมพ์

1. การสัมภาษณ์

2.2 เลือกเครื่องมือวัด ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ปรับประกอบแม่พิมพ์

103RM01.3 จัดเตรียมเครื่องมือ 3.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัด ที่เหมาะสม
วัด ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการปรับประกอบแม่พิมพ์
ทีเ่ หมาะสมในการปรับประกอบ
3.2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
แม่พิมพ์
เหมาะสมในการปรับประกอบแม่พิมพ์

1. การสาธิตการทางานโดยผู้
ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
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1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ยาง
4. สามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทางาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ยาง
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. แสดงการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ยาง
4. แสดงการเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ยาง
3. ระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยางโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม โดย
ต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น งานกัด งานกลึง
เป็นต้น เพื่อนามาปรับประกอบเป็นแม่พิมพ์ยาง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103RM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะในการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง โดยเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการ
ปรับแต่ง ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหา
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

103RM02.1 ปรับประกอบ
แม่พิมพ์ยาง

1.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2 ตรวจสอบชิ้นส่วนมาตรฐานที่ต้อง
ใช้ในการปรับประกอบแม่พิมพ์

1. การสาธิตการทางานโดยผู้
ที่ขอรับการประเมิน

1.3 ปรับประกอบแม่พิมพ์ตามลาดับ
ขั้นตอนที่วางแผนไว้
103RM02.2 ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการปรับประกอบ
แม่พิมพ์

2.1 ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการ
1. การสัมภาษณ์
ปรับประกอบ ให้ตรงตามแบบแม่พิมพ์
2. การสาธิตการทางานโดยผู้
ด้วยเครื่องมือวัด หรือเทคนิคพิเศษ
ที่ขอรับการประเมิน
2.2 ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์

103RM02.3 บารุงรักษา และ
จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์

3.1 ทาความสะอาด บารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์

1. การสาธิตการทางานโดยผู้
ที่ขอรับการประเมิน

3.2 จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. สามารถตรวจสอบหลังการปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. สามารถทาความสะอาด และจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทางาน
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2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ยาง
3. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
4. ความรูเ้ กี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและหลังการปรับแต่ง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทางาน
2. แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์
3. แสดงการปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. แสดงการตรวจสอบหลังการปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5. แสดงการทาความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือหลังการปฏิบัติงาน
6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายวิธีการปรับแต่งและประกอบแม่พิมพ์
3. ระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
4. อธิบายการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและหลังการปรับแต่งและประกอบ
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยางโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
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1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ (ถ้ามี)
2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์
ยาง
3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ยาง ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ยาง ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น งานกัด งานกลึง
เป็นต้น เพื่อนามาปรับประกอบเป็นแม่พิมพ์ยาง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103RM03
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน โดยเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์
และกระบวนการปรับแต่ง ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหา
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
103RM03.1 จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ
อุป กรณ์ร วมถึ งวิธี ก ารที่ ใช้ ใ นการ
ปรั บ ประกอบแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ค วาม
ซับซ้อน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการปรับประกอบ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2 เลือกวิธีที่เหมาะสมในการปรับ
ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
103RM03.2 ป รั บ ป ร ะ ก อ บ 2.1 ตรวจสอบสภาพชิ้ น ส่ ว นก่ อ น
แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน
การปรับแต่ง
2.2 ปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ให้ตรง
ตามแบบแม่พิมพ์
103RM03.3 ต ร ว จ ส อ บ ก า ร 3.1 ตรว จสอบหน้ า สั ม ผั ส ข อ ง
ประกอบแม่ พิ ม พ์ และอุ ป กรณ์ ที่ แม่พิมพ์
เกี่ยวข้อง
3.2 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น และ
ระบบให้ความร้อน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียด และอุปกรณ์ตรวจสอบ
3. สามารถทดสอบการประกอบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับประกอบชิ้นส่วน
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับประกอบ
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3. เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสอบ
4. หลักการทางานของแม่พิมพ์ยาง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกีย่ วข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
แม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีอุปกรณ์ช่วยในระบบฉีด เช่น Cold Runner System หรือ
มีระบบปลดชิ้นงานแบบ Slide / Split Mold / Ejector Pin หรือ Transfer Mold
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางพร้อมกับตรวจสอบการทางาน ให้สามารถนาไปทดลองได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103RM04
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องขึ้นรูปและการทดลองแม่พิมพ์
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ยาง โดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของ
เครื่องอัด และฉีดยาง รวมถึงวัสดุ ชิ้นงาน อุปกรณ์ การขนย้ายแม่พิมพ์ การติดตั้ง และถอดแม่พิมพ์ การปรับตั้ง
แม่พิมพ์ รวมถึงการร่วมทดลอง (Tryout) แล้ววิเคราะห์ปัญหาจากความผิดปกติของแม่พิมพ์ และสามารถกาหนด
แนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103RM03.1 ตระหนั ก ถึ ง ความ 1.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ต อ น ค ว า ม
ปลอดภัยในการทางาน
ปลอดภัยในการทางาน และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ทั้ง
ก่อน และหลังปฏิบัติงาน
103RM03.2 จั ด เ ต รี ย ม ค ว า ม 2.1 จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม และ
พร้อมในการติดตั้งแม่พิมพ์
ควบคุ ม การขนย้ า ยแม่ พิ ม พ์ ได้
ถูกต้อง
2.2 ตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่ อ งอั ด และฉี ด ได้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
103RM03.3 ควบคุ ม การติ ด ตั้ ง 3.1 ตรวจสอบการท างานของ
แม่พิมพ์เข้ากับเครื่องอัด และฉีด เครื่ อ งอั ด และฉี ด ก่ อ นติ ด ตั้ ง
ยาง
แม่พิมพ์ได้ถูกต้อง และปลอดภัย
3.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้า
กั บ เครื่ อ งอั ด และฉี ด ได้ ถู ก ต้ อ ง
และปลอดภัย
3.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการอัด
และฉีด
103RM03.4 ค ว บ คุ ม ก า ร ถ อ ด 4.1 ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ตาม
แม่พิมพ์ออกจากเครื่ องอั ด และ ใบตรวจสอบ และบ ารุ ง รั ก ษา
ฉีดยาง
แม่พิมพ์

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
4.2 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออก
จากเครื่องอัด และฉีดได้ถู ก ต้ อ ง
และปลอดภัย
4.3 ดู แ ล และเก็ บ รั ก ษาแม่ พิม พ์
ให้พร้อมใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
103RM03.5 ตรวจสอบการติดตั้ง 5.1 ตรวจสอบการท างาน และ
แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ
5.2 ปรับตั้งระยะ และความเร็วใน
การเปิ ด -ปิ ด ของเครื่ อ งจั ก รได้
ถูกต้องเหมาะสมกับแม่พิมพ์
103RM03.6 ทดลองอั ด และฉี ด 6.1 ระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และกาหนด 6.2 วิเคราะห์ ปัญหา และวิธีการ
วิธีการแก้ไข
แก้ไข
6.3 จดบันทึกการทางาน ปัญหาที่
พบ วิธีการแก้ไข และแนวทางการ
ป้องกัน

วิธีการประเมิน
Assessment

1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการปฏิบัติ
งานจริง หรือการสาธิตการทางาน
โดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบสภาพชุดแม่พิมพ์
2. สามารถควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
3. สามารถควบคุมขั้นตอนการถอดและประกอบชุดแม่พิมพ์
4. สามารถทาความสะอาดและเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการทางานของแม่พิมพ์จากเครื่องทดลอง

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1091 | P a g e

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่พิมพ์ยาง
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องยาง
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขนย้ายและตรวจสภาพชุดแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสภาพแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบสภาพชุดแม่พิมพ์
2. แสดงการควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์
3. แสดงการควบคุมขั้นตอนการถอดชุดแม่พิมพ์
4. แสดงการทาความสะอาดและเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์
5. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักการทางานของแม่พิมพ์ยาง
2. อธิบายหลักการทางานของเครื่องยาง
3. อธิบายวิธีการขนย้ายและตรวจสภาพชุดแม่พิมพ์
4. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสภาพแม่พิมพ์
5. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องอัด และฉีดยาง เพื่อการทดลองขึ้น
รูป โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
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1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องอัด และฉีดโดยคานึงถึงความปลอดภัย
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองขึ้นรูปได้
2. การติดตั้งแม่พิมพ์อัด และฉีดยาง หมายถึง การนาแม่พิมพ์อัด และฉีดยางขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องขึ้นรูป
เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตชิ้นงาน
3. การทดลองอัด และฉีด หมายถึง การอัด และฉีดยางเข้าไปในแม่พิมพ์ เพื่อทดสอบกลไกการทางาน
ของแม่พิมพ์ และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 5
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103RM05
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ ที่ผ่ านหน่ ว ยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ซึ่ง
ครอบคลุ มองค์ป ระกอบหลั ก ที่ส ามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่ พิม พ์ยางที่ไ ด้รับอนุ มั ติ ใ ห้
ดาเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทาขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
103RM04.1 เตรี ย มองค์ป ระกอบ 1.1 ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดของ 1. การสัมภาษณ์
ของแผนงาน เพื่อกาหนดลงในแผน แม่พมิ พ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
1.2 จ า น ว น ช่ า ง ป รั บ ป ร ะ ก อ บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
แม่พิมพ์ยางตามระดับความสามารถ ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
1.3 รายการเครื่องมือกล เครื่องมือ ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.4 แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุ
ภาระงานทั้งหมดไว้
103RM04.2 ประเมินรายละเอียด 2.1 กาลั งความสามารถในการช่ า ง 1. การสัมภาษณ์
ของงานที่ จ ะก าหนดลงในแผน ปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ( Fitting 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
และภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
and Assembly Capacity )
สถานประกอบการในการ
2.2 รายละเอี ย ดของงานที่ ต้ อ งท า ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
การปรับประกอบแม่พิมพ์

ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

2.3 ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด
103RM04.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กาหนดคน (ช่างปรับประกอบ)

1. การสัมภาษณ์

3.2 กาหนดรายละเอียดของขั้นตอน 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
3.3 กาหนดเป้าหมายเวลา

สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

103RM04.4 ก า ร ติ ด ต า ม 4.1 กาหนดระยะเวลาในการติดตาม 1. การสัมภาษณ์
ความก้ า วหน้ า ของงาน และการ 4.2 ประชุมติดตาม และรายงานผล
ควบคุมเป้าหมาย
4.3 ก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ไ ม่
เป็นไปตามแผน
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4.4 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จริ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูล
12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับประกอบแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. วางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
2. สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
3. สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
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5. สามารถนาการประชุมและติดตามผลการทางานและการบันทึกข้อมูล
6. สามารถกาหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล
2. ระบุหรืออธิบายการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
5. ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
6. ระบุหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด
7. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมิน เกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางโดยพิจารณา
จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
เตรียมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ กาหนดแนวทางการวางแผน และควบคุม เพื่อการปรับประกอบแม่พิมพ์
ยาง โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดยาง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์
แต่ละรายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอแผนงาน และผลการดาเนินงานได้
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5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103RM06
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่ครอบคลุ ม
เกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด แล้วนามาใช้ในการทา
การปรับประกอบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทาขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุ ณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

103RM05.1 เตรียม

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์

1. การสัมภาษณ์

องค์ประกอบของการพัฒนา

1.2 แบบแม่ พิ ม พ์ (Drawing) และ 2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ

กระบวนการปรับประกอบ

ข้อกาหนด

สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน

แม่พิมพ์

1.3 ชิ้นส่วน และอุปกรณ์แม่พิมพ์

จริง หรือการสาธิตการทางานโดยผู้

1.4 วัสดุแม่พิมพ์

ที่ขอรับการประเมิน

1.5 รายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
103RM05.2 ต ร ว จ ส อ บ 2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ

1. การสัมภาษณ์

รายละเอี ย ดกระบวนการปรั บ 2.2 วิธีการปรับประกอบ

2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ

ประกอบแม่ พิ ม พ์ ที่ จ ะท าการ 2.3 การ Tryout บนเครื่องฉีด

สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน

พัฒนา

2.4 การตรวจสอบคุณภาพ และการ จริง หรือการสาธิตการทางานโดยผู้
ทางานของแม่พิมพ์

ที่ขอรับการประเมิน

103RM05.3 ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา 3.1 จั ดทาขั้นตอนมาตรฐานในการ 1. การสัมภาษณ์
กระบวนการปรั บ ประก อบ ปรับประกอบแม่พิมพ์
แม่พิมพ์

2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ

3.2 การวิเคราะห์ จ ากข้ อ มูล ปั ญ หา สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพ

จริง หรือการสาธิตการทางานโดยผู้

3.3 การลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนในการ ที่ขอรับการประเมิน
ทางาน
3.4 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
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103RM05.4 ติ ด ต า ม แ ล ะ 4.1 กาหนดวิธีการติดตาม และการ 1. การสัมภาษณ์
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร พั ฒ น า ประเมินผล

2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ

กระบวนการปรั บ ประก อบ 4.2 สรุปผลการพัฒนา

สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน

แม่พิมพ์

จริง หรือการสาธิตการทางานโดยผู้
ที่ขอรับการประเมิน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
2. สามารถวางแผนการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. สามารถดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
4. สามารถติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
5. สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนา
6. สามารถสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการปรับ
ประกอบต่อ ๆ ไป
7. สามารถจัดทาระบบฐานข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวชนิดหรือประเภทของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผนการพัฒนา
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการปรับประกอบที่มีผลต่อ QCD
6. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานในการทางาน
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการกาหนดหัวข้อและเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
2. แสดงการวางแผนการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. แสดงการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
4. แสดงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา
5. แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนา
6. แสดงการสรุปผลการพัฒนาและทาเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการปรับ
ประกอบต่อ ๆ ไป
7. แสดงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
8. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายชนิดหรือประเภทของแม่พิมพ์
2. ระบุหรืออธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการจัดทาแผนการพัฒนา
4. ระบุวิธีการจัดทาระบบฐานข้อมูล
5. ระบุหรืออธิบายปัญหาในกระบวนการปรับประกอบที่มีผลต่อ QCD
6. ระบุการดาเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กาหนด
7. ระบุหรืออธิบายวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
8. ระบบุแนวทางการจัดทามาตรฐานในการทางาน
9. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน และควบคุมกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
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(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดาเนินการทั้งหมด นาไปประยุกต์ใช้
ในการปรับประกอบในครั้งต่อๆ ไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ยาง
2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกาหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละ
รายการ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทาการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึ งขั้นที่จะ
ทาการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานได้
5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ
3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 103CM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่าง
ปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล ,
3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน จัดทาเอกสารการสอน การ
ทดสอบ และสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการ
สอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
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10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบ 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดทาชุดการสอน
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผ ล ก า ร พั ฒ น า จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ เรียน กับการตอบ
แทน
103CM01.2 จั ด ท าเอกสารการ 2.1 กาหนดเนื้อหา
สอน แบบฝึ ก หั ด /แบบทดสอบ 2.2 จั ด ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
และสื่อการสอน
แบบทดสอบ หรื อ ก าหนดเป็ น
กรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจั ด ท าสื่ อ การ
สอน
2.4 จัดทาใบประเมินผู้เรียน และ
เกณฑ์การประเมิน
103CM01.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 สอนแบบ Coaching หรื อ
สอนแบบ OJT
3.2 ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานจริง
103CM01.4 การติ ด ตาม และ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการเรียนรู้
4.2 ทาการทดสอบ
4.3 บั น ทึ ก พั ฒ นาการเที ย บกั บ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อมูล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสอบสัมภาษณ์
2. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน

1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการสาธิตการ
ทางานโดยผู้ที่ขอรับการประเมิน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน
2. สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. สามารถจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. สามารถออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. สามารถจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน
2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
3. แสดงการจัดทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
5. แสดงการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. แสดงการจัดทาใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
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9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
1. อธิบายการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทาชุดการสอน
3. อธิบายการกาหนดและเตรียมเนื้อหา
4. อธิบายการจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกาหนดเป็นกรณีศึกษา
5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทาสื่อการสอน
6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน
7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้
9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)
10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งสามารถก าหนดเนื้ อ หาภายใต้ ห น่ ว ยสมรรถนะ จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด /
แบบทดสอบเพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
3. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จาเป็นได้
4. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง ชั้น 3
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201RM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บารุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบารุงรักษา
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะในการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบารุงรักษา เพื่อบารุงรักษา
ผิวหน้าแม่พิมพ์ และระบบต่างๆ ของแม่พิมพ์ยาง รวมถึงการบันทึกการบารุงรักษา
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

201RM01.1 บารุงรักษาผิวหน้า
แม่พิมพ์

1.1 ทาความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์
1.2 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์

1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์
2. สาธิตการปฏิบัติงาน

201RM01.2 บารุงรักษาระบบ

2.1 ตรวจสอบระบบการทางานของ

1. การสอบข้อเขียน หรือการ

แม่พิมพ์

แม่พิมพ์

สัมภาษณ์

2.2 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

ของแม่พิมพ์
2.3 ถอด และประกอบอุปกรณ์ต่างๆ
ของแม่พิมพ์เพื่อการซ่อมบารุง
201RM01.3 บันทึกผลการ

3.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. การสอบข้อเขียน หรือการ

บารุงรักษาแม่พิมพ์

3.2 สรุป และการรายงานผลการ

สัมภาษณ์

ปฏิบัติงาน

12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. สามารถเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
4. สามารถทาความสะอาด และถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์ตามแผนการบารุงรักษา
5. สามารถตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
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1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปยาง
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบารุงรักษา
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการบารุงรักษา
5. ความรู้เกีย่ วกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการบารุงรักษาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. แสดงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
3. แสดงการเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบารุงรักษา
4. แสดงการทาความสะอาด และถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์
5. แสดงการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและแม่พิมพ์
6. แสดงการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. อธิบายวิธีการเตรียมและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ตามแผนการบารุงรักษา
3. อธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน
4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์หรือข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบข้อเขียน หรือ
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1
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3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ทาการบารุงรักษาตามขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมสาหรับระบบของแม่พิมพ์ยางแต่ละระบบ
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทางานกับแม่พิมพ์ยาง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การบารุงรักษาแม่พิมพ์ประกอบด้วย การทาความสะอาด การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และระบบ
การทางาน การถอดประกอบแม่พิมพ์ รวมถึงการบันทึกผลการบารุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งาน
แม่พิมพ์ยาง
2. การตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิว
แม่พิมพ์ที่ทาให้เกิดชิ้นงาน Cutting Line และ Parting line ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ระบบของแม่พิมพ์ยาง เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อน ระบบป้อนเนื้อยาง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบข้อเขียน หรือ
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202RM01
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ และซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบให้ความ
ร้อน ระบบป้อนเนื้อยาง ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนาเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ยางให้มี
สภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ยาง รวมถึงการบันทึกรายการซ่อม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1115 | P a g e

11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

202RM01.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.1 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ เพื่อบ่งชี้ 1. การสัมภาษณ์
ปัญหาที่เกิดกับผิวหน้าแม่พิมพ์
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
1.2 กาหนดวิธีการซ่อมผิวหน้า
1.3 ปฏิบัติงานซ่อมผิวหน้า
1.4 ตรวจสอบผลการซ่อมผิวหน้าและ
บันทึกผลการซ่อม

202RM01.2 ซ่อมระบบปลดให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน

2.1 ตรวจสอบสภาพ และการทางาน 1. การสัมภาษณ์
ของระบบปลด เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับ
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
ระบบปลด
2.2 กาหนดวิธีการซ่อมระบบปลด
2.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบปลด
2.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบปลด
และบันทึกผลการซ่อม

202RM01.3 ซ่อมระบบนาเลื่อน
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.1 ตรวจสอบสภาพ และการทางาน 1. การสัมภาษณ์
ของระบบนาเลื่อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิด
2.สาธิตการปฏิบัติงาน
กับระบบนาเลื่อน
3.2 กาหนดวิธีการซ่อมระบบนาเลื่อน
3.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบนาเลื่อน
3.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบนา
เลื่อน และบันทึกผลการซ่อม
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์
2. สามารถใช้เครื่องมือในการซ่อมแม่พิมพ์
3. สามารถซ่อมผิวหน้า ระบบปลด และระบบนาเลื่อนของแม่พิมพ์
4. สามารถตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและระบบการทางานทั้งก่อนและหลังซ่อมแม่พิมพ์
5. สามารถจัดทารายงานผลการซ่อมแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการทางานของแม่พิมพ์ยาง
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบารุงแม่พิมพ์ยาง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. แสดงการใช้เครื่องมือในการซ่อมแม่พิมพ์
3. แสดงการซ่อมผิวหน้า ระบบปลด และระบบนาเลื่อนของแม่พิมพ์
4. แสดงการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและระบบการทางานทั้งก่อนและหลังซ่อมแม่พิมพ์
5. รายงานผลการซ่อมแม่พิมพ์
6. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายโครงสร้างและระบบการทางานของแม่พิมพ์ยาง
2. ระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ระบุการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบารุงแม่พิมพ์ยาง
5. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2. แม่พิมพ์ที่ทาการซ่อมบารุงจะต้องสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติ ผิวหน้าแม่พิมพ์ ในหน่วย
สมรรถนะนี้ หมายถึง ผิวแม่พิมพ์ที่ทาให้เกิดชิ้นงาน Cutting Line และ Parting line
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 201RM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ยางเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนครั้งที่

1

4. สร้างใหม่

-

5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวาง
แผนการบารุงรักษา ประเมินรายละเอียดเพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง กาหนดขั้นตอนการบารุงรักษา
และการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการบารุงรักษา และกาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงรักษาแม่พิมพ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

Element

Performance Criteria

Assessment

201RM02.1 จัดเตรียมข้อมูล เพื่อ 1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์
ยาง
วางแผนการบารุงรักษา
1.2 ใบแจ้งซ่อม
1.3 ประวัติแม่พิมพ์
201RM02.2 ประเมินรายละเอียด 2.1 จาแนกประเภทการบารุงรักษา
เพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์
2.2 วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพ
ยาง
หรือการชารุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์

1. การสัมภาษณ์

201RM02.3 กาหนดขั้นตอน และ 3.1 การบารุงรักษาแบบ Preventive
วิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
Maintenance

1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน
1. การสอบข้อเขียน หรือการ
สัมภาษณ์

3.2 การซ่อมคืนสภาพ และเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Repair)
3.3 การแก้ไขปรับปรุง หรือดัดแปลง
(Modification)
201RM02.4 การตรวจสอบสภาพ 4.1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 1. การสอบข้อเขียน หรือการ
รวบรวมข้อมูลการบารุงรักษา และ หลังการบารุงรักษา
สัมภาษณ์
การจัดทามาตรฐาน
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุงและ
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ และจดบันทึกลงใน
ประวัติ และเอกสารส่งมอบเข้าสู่การ
นาไปใช้ผลิต
4.3 กาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุง
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
2. สามารถวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
3. สามารถประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. สามารถกาหนดขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
5. สามารถกาหนดขั้นตอนและวิธีการซ่อมบารุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
6. สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบารุงรักษาและจัดทาประวัติ
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานในการซ่อมบารุง
5. ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดเป็นข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบารุงรักษา
2. แสดงการวางแผนการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
3. แสดงการประเมินปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
7. แสดงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
8. แสดงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการซ่อมบารุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
9. แสดงการแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
4. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระบุหรืออธิบายวิธีการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง
2. ระบุหรืออธิบายวิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ระบุหรืออธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบารุงรักษาและจัดทาประวัติ
4. ระบุหรืออธิบายการจัดทามาตรฐานในการซ่อมบารุง
5. อธิบายวิธีการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
6. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์หรือข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์ หรือ
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบารุงรักษาแม่พิมพ์
ยาง
2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบารุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพ
ของแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์มาตรฐาน
ต่างๆ ได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวางแผนการบ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ย าง ประกอบไปด้ ว ย การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ วางแผนการ
บารุงรักษา การประเมินรายละเอียด เพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง การกาหนดขั้นตอน
วิธีการซ่อมแม่พิมพ์ยาง การตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูล และจัดทามาตรฐาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
2. แบบทดสอบข้อเขียน
3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 202RM02
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบกลไกของแม่พิมพ์ยางที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร
3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ และซ่อม ระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อน ระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรีย มการปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ
ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง รวมถึงการบันทึกรายการซ่อม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
9. ชื่ออาชีพ และรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
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11. สมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
202RM02.1 ซ่อมระบบหล่อเย็น
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

202RM02.2 ซ่อมระบบให้ความ
ร้อน

202RM02.3 ซ่อมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ซับซ้อน ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ตรวจสอบสภาพ และการใช้งาน
ระบบหล่อเย็น เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับ
ระบบหล่อเย็น
1.2 กาหนดวิธีการซ่อมระบบหล่อเย็น
1.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น
1.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบหล่อ
เย็น และบันทึกผลการซ่อม
2.1 ตรวจสอบสภาพ และการใช้งาน
ระบบให้ความร้อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่
เกิดกับระบบให้ความร้อน
2.2 กาหนดวิธีการซ่อมระบบให้ความ
ร้อน
2.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบให้ความร้อน
2.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบให้
ความร้อน และบันทึกผลการซ่อม
3.1 ตรวจสอบสภาพ และการทางาน
ของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน
เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ซับซ้อน
3.2 กาหนดวิธีการซ่อมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ซับซ้อน
3.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซับซ้อน
3.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ซับซ้อน และบันทึกผลการ
ซ่อม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การสัมภาษณ์
2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

1. การสัมภาษณ์
2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

1. การสัมภาษณ์
2. การสาธิตการปฏิบัติงาน
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12. ความรู้ และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สามารถประเมินปัญหาการชารุด ความเสื่อมสภาพของระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อนและระบบ
ไฟฟ้าของแม่พิมพ์
2. สามารถซ่อมแบบคืนสภาพ และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
3. สามารถตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและระบบการทางานทั้งก่อนและหลังซ่อมแม่พิมพ์
4. สามารถจัดทารายงานผลการซ่อมแม่พิมพ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อนและระบบไฟฟ้าของแม่พิมพ์
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแม่พิมพ์
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมแม่พิมพ์ยาง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านแบบแม่พิมพ์
2. แสดงการใช้เครื่องมือในการซ่อมแม่พิมพ์
3. แสดงการซ่อมระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อนและระบบไฟฟ้าของแม่พิมพ์
4. แสดงการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและระบบการทางานทั้งก่อนและหลังซ่อมแม่พิมพ์
5. รายงานผลการซ่อมแม่พิมพ์
6. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. อธิบายโครงสร้างและระบบการทางานของแม่พิมพ์ยาง
2. ระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ระบุการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแม่พิมพ์
4. ระบุหรืออธิบายขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมแม่พิมพ์ยาง
5. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบารุงรักษาแม่พิมพ์
ยาง
2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบารุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพ
ของแม่พิมพ์หลังการบารุงรักษา
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์มาตรฐาน
ต่างๆ ได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวางแผนการบ ารุ ง รั ก ษาแม่ พิ ม พ์ ย าง ประกอบไปด้ ว ย การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ วางแผนการ
บารุงรักษา การประเมินรายละเอียด เพื่อกาหนดการบารุงรักษาแม่พิมพ์ยาง การกาหนดขั้นตอน
วิธีการซ่อมแม่พิมพ์ยาง การตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูล และจัดทามาตรฐาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่
1. แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน
2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม

1. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์. การขัดผิวแม่พิมพ์ (Mold and Die Polishing). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
2554.
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold & Die Industry Development Project). คู่มือปฏิบัติงาน
แม่พิมพ์ เทคนิคการซ่อมและบารุงรักษาแม่พิมพ์.
3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold & Die Industry Development Project). แม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จากัด, 2549.
4. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย. คู่มือการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดเล็ก. พิมพ์ครั้งที่ 1
5. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย. แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 2547
6. ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ . 2559. “คลั ง ข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์
(อุตสาหกรรม).”
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.nstda.or.th/industry/mold-indus (18 เมษายน 2559).
7. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2559. “แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์).”
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.oie.go.th/en/academic (18 เมษายน 2559).
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คณะผู้จัดทาทบทวนมาตรฐานอาชีพ
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รายนามคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะทางาน และนักวิจัย
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รายนามคณะทางาน
สาขาแม่พิมพ์โลหะ
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

๑. นายวุฒิชัย เหลืองเอกทิน

ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
จากัด

๒. นายเอกชัย หมื่นใจกล้า

อาจารย์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

๓. นายจารึก แสงเพชร

กรรมการ

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ
จากัด

๔. นายดารงศักดิ์ ดุริยพันธ์

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ไอ.อี.พรีซิชั่น จากัด

๕. นายปิยวัฒน์ สุทธิมันธนาภิ

ผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์

บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จากัด

๖. ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย

รองผู้อานวยการ

๗. นายนพดล คุ้มอนุวงศ์

๘. นายศิริศักดิ์ ฤทธิ์งาม
๙. นายสมศักดิ์ พงศกรวาณิช
๑๐. นายวุฒิพงษ์ สนิทสม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
๕
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องมือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและ
แห่งอนาคต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล
ผู้จัดการทั่วไป-ผลิต
จากัด
ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีแม่พิมพ์
สถาบันไทย-เยอรมัน
โลหะ

๑๑. นายบุญเลิศ ชดช้อย

กรรมการผู้จดั การ

๑๒. ดร.รัชนี ฮาโตะ

อาจารย์

๑๓. ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

อาจารย์

บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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๑๔. นายศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์

วิศวกร

สถาบันไทย-เยอรมัน

๑๕. นายสมชาย จักร์กรีนทร์

รองผู้อานวยการ

สถาบันไทย-เยอรมัน

๑๖. นายสุจิน พวงมาลัย

ผู้จัดการ

๑๗. นายวิโรจน์ คูเจริญสุข

กรรมการผู้จดั การ

๑๘. นายสินธู อู่เงิน

ผู้อานวยการศูนย์แม่พิมพ์และ
เครื่องมือกล

สถาบันไทย-เยอรมัน

๑๙. นายอุดมศักดิ์ สดใส

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท สยาม เอลมาเทค จากัด

๒๐. นายสุพจน์ ประชุมทอง

ผู้จัดการแผนกผลิตด้วยเครื่องมือ
กลดิจิตอลความเที่ยงตรงสูง

สถาบันไทย-เยอรมัน

๒๑. คุณณัฐชานันท์ อังศุเศรณี

อาจารย์

๒๒. นายบดินเดช จูมมณี

อาจารย์

สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์
กรุงเทพฯ)
บริษัท เอส.เอ็น. กรุ๊ป (2006)
จากัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

สาขาแม่พิมพ์พลาสติก
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

๑. นายเชิดธวัช วรราช

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ฟลูเอ้นท์ จากัด

๒. นายนเรนทร สุวิรัชวิทยกิจ

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เซ็นทรัลโมลด์ จากัด

๓. นายสมยศ วัชรสกุลเดช

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท พีดี. โมเดิร์นพลาส จากัด

๔. นายวีระวุฒิ ตันไพจิตร

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท อลิซ อินดัสทรี จากัด

๕. นายประสิทธิ์ อังสกุลวงศ์

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ดูราติก อินดัสเตรียล จากัด

๖. รศ.สถาพร ชาตาคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

๗. นายเชาวลิต บุณยทรัพย์

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ซี.พี.โมลดิ้ง จากัด

๘. นายชัยรัตน์ สุวริ ัชวิทยกิจ

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท เซ็นทรัลโมลด์ จากัด

๙. ดร.พิษณุ วิชยโยธิน

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท เอ.เค.พี.เทคโนโลยี จากัด
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๑๐. ดร.สรศักดิ์ วงศ์มณี

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

๑๑. นายรังสรรค์ หิรญ
ั รัตน์

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จากัด

๑๒. ผศ.ไพบูลย์ สินพระยากุล

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

๑๓. นายวิธาน จริยประเสริฐสิน

ที่ปรึกษาอิสระ

-

๑๔. ผศ.อุเทน คณวาปี

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

๑๕. นายจุลพัฒน์ พจน์โยธิน

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท จุลพัฒน์ พลาสติก จากัด

๑๖. นายชัยรัตน์ แก้วด้วง

วิศวกรชานาญการพิเศษ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๗. นายไพศาล กสิกรรม

ผู้จัดการ

บริษัท สมาร์ทพลาส (ประเทศ
ไทย) จากัด

สาขาแม่พิมพ์ยาง
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

๑. นายสุนทร รอดวิลัย

ผู้จัดการฝ่ายผลิตแม่พมิ พ์

บริษัท ไทยรับ เทค จากัด

๒. นายทวีศักดิ์ ชูยัง

ผู้จัดการฝ่ายซอฟแวร์

บริษัท เซอร์ทซี วิชั่น จากัด

๓. ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

๔. นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. นายประพันธ์ โสดาทิพย์

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

๖. นายพัสกร ทวีวัฒน์

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีแม่พิมพ์
พลาสติก

สถาบันไทย-เยอรมัน

๗. นายประดิษฐ์ ตะเคียนศก

โปรแกรมเมอร์

บริษัท ปัญญาทิพย์ คอนโทรล
จากัด

๘. นายเลิศ ทองเจือ

อาจารย์

๙. นายประดิษฐ์ ตะเคียนศก

ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ปัญญาทิพย์ คอนโทรล
จากัด

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1

1134 | P a g e

รายนามผู้เชี่ยวชาญ
สาขา

๑. สาขาแม่พิมพ์โลหะ

๒. สาขาแม่พิมพ์
พลาสติก

๓. สาขาแม่พิมพ์ยาง

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

๑. นายกมล นาคะสุวรรณ

ประธาน
สานักงานคณะกรรมการการ
คณะอนุกรรมการ กรอ.อ
อาชีวศึกษา
ศ. กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์

๒. ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง

กรรมการผู้จัดการ

๓. นายญาณทัศน์ รัตนสุวรรณ
กุล

ผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม
ผลิตชิน้ ส่วน

๑. นายโกเวท ลิ้มตระกูล

กรรมการ

๒. รศ.ชาลี ตระการกูล

อาจารย์พิเศษ

๓. นายมานพ ทองแสง

ที่ปรึกษา

สถาบันไทย-เยอรมัน

๑. นายนนทศักดิ์ สมเกื้อ

ที่ปรึกษา

บริษัท ไทยรับเทค จากัด

๒. นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ

ผู้อานวยการ

สถาบันไทย-เยอรมัน

๓. ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มวิจัย
เทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ
จากัด
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
จากัด
บริษัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม
จากัด(มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันคุณวฺฒิวิชาชีพ
1. ดร.บรรเจิด

ดอนเนตรงาม

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)

2. นายขนบพันธุ์

พินธุวัฒน์

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)

เปรมานนท์
ศรีประเสริฐ
มงคลบวรกิจ
วัชรศรีสาเริง
ลายลักษณ์
ศรีสวัสดิ์
เหรัญญกิจ

ผู้จัดการโครงการ
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์โลหะ
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์โลหะ
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์โลหะ
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์พลาสติก
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์พลาสติก
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์พลาสติก

รายชื่อคณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.วารุณี
นางสาวจิราพร
นายภานุรุจ
ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์
ผศ.วัชระ
นายวิเชียร
ผศ.มนัส
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8.
9.
10.
11.

นายธนพล
นายคันธพจน์
นางสาวศุวราภรณ์
นางสาวจารุณี

กอสุราษฎร์
ศรีสถิตย์
มีชัยธร
ภูทอง

นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์ยาง
นักวิจัยสาขาแม่พิมพ์ยาง
ผู้ประสานงานโครงการ
เลขานุการโครงการ
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