รหัสหนวยสมรรถนะ
PRT-PRE-3-007ZA (20307)
ชื่อหนวยสมรรถนะ
ควบคุมคุณภาพการผลิตแมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็ง

ทบทวนครั้งที่
N/A

สรางใหม
R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
หัวหนาชางทำแมพิมพเฟล็กโซกราฟ

คำอธิบายหนวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรูความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตแมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็ง สามารถผลิตแมพิมพสำหรับงานพิมพสอดสี
ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตแมพิมพ สามารถใชเครื่องมือในการวัดและวิเคราะหคุณภาพ
แกไขปญหาเบื้องตนและหาวิธีปองกัน
ควบคุมกระบวนการทำงานใหเปนไปตามปกติตั้งแตกระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแมพิมพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ
3

กลุมอาชีพ (Sector)
ผูประกอบวิชาชีพงานทำแมพิมพเฟล็กโซกราฟ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หนวยสมรรถนะนี้สามารถใชได (ถามี)
N/A

ขอกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Licensing or Regulation Related) (ถามี)
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N/A

ความรูและทักษะกอนหนาที่จำเปน (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป หรือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตน และตองผานหนวยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานดานการผลิตแมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรเหลว หรือมีประสบการณทำงานไมนอยกวา 2 ป

สมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)
สมรรถนะยอย
เกณฑในการปฏิบัติงาน
Element of Competency
Performance Criteria
วิเคราะหและกำหนดคาในการผลิตแมพิมพเฟล็กโซกร 1.1 คำนวณการหาคาเวลาและชนิดของประเภทหลอดไฟที่ใชในการฉายแ
าฟชนิดพอลิเมอรแข็ง
สงดานหนาฉายแสงดานหลัง การฉายแสงบนแมพิมพซ้ำ
และการฉายแสงบนแมพิมพเพื่อปรับผิวหนา
1.2 คำนวณหาคาเวลาหรือรอบการขัดลางแมพิมพ
การอบแหงใหถูกตองกับชนิดและประเภทของแมพิมพ
1.3 คำนวณปริมาณการใชน้ำยาและการผสมน้ำยาลางแมพิมพ
ใชเครื่องมือในการวัดและวิเคราะหคุณภาพ

2.1 ใชเครื่องมือในการตรวจคุณลักษณะฟลมตนฉบับ
2.2 ใชเครื่องมือในการวัดขนาดแมพิมพ
2.3 ใชเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพแมพิมพ ไดแก
อานคาพื้นที่เม็ดสกรีนขนาดของเสนและตัวอักษร
2.4 ตรวจสอบความหนาของแมพิมพเฟล็กโซกราฟดวยเครื่องมือวัด
2.5 วิเคราะหความสูงของตัวพิมพพื้นนูน
2.6 ตรวจสอบและวิเคราะหความแข็งของแมพิมพเฟล็กโซกราฟดวยเครื่อง
มือวัด

แกไขปญหาเบื้องตนที่เกิดในกระบวนการผลิตแมพิมพ 3.1
เฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็ง
เตรียมความความพรอมของเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตแมพิมพ
3.2
การแกไขปญหาในกระบวนการผลิตตามคูมือการผลิตและการใชเครื่องจักร
3.3 ควบคุมกระบวนการลางแมพิมพไดทั้งระบบ

ทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความตองการดานทักษะ
- กระบวนการแกไขปญหา
- การอานคูมือการทำงาน คูมืออุปกรณ และคูมือเครื่องจักร
- การใชเครื่องฉายแสงยูวีผลิตแมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็ง
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- การใชเครื่องลางแมพิมพ
- การใชเครื่องฉายแสงบนแมพิมพซ้ำ และตูอบลมรอน
- การใชเครื่องมือในการวัดและวิเคราะหคุณภาพ
(ข) ความตองการดานความรู
- การผลิตแมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็ง
- ชนิดของแสงยูวีและการคำนวณการหาคาเวลาการฉายแสงดานหนา ฉายแสงดานหลัง การฉายแสงบนแมพิมพซ้ำ
และการฉายแสงบนแมพิมพเพื่อปรับผิวหนา
- การคำนวณหาคาเวลาหรือรอบการขัดลางแมพิมพ
- การคำนวณการเตรียมและผสมน้ำยาลางแมพิมพ
- การคำนวณการอบแหงแมพิมพ
- การปรับสภาพผิวหนาและความแข็งของแมพิมพ
- การใชอุปกรณและเครื่องมือวัดคุณภาพ
- พื้นที่เม็ดสกรีน ขนาดของเสนและตัวอักษร
- ความหนาและความสูงของตัวพิมพพื้นนูนบนแมพิมพเฟล็กโซกราฟ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการวัดและคุณภาพแมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็งที่ไดจากการปฏิบัติงาน
- ผลการปรับตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
- แผนการวางแผนปองกันปญหา
- บันทึกรายการจากการสังเกตในการทดสอบ
- ใบผานการทำงานจากสถานประกอบการ
- ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)
- ผลการตอบปากเปลาจากการสัมภาษณ
- ผลการสอบขอเขียนหรือแบบทดสอบความรู
- หลักฐานจากใบผานการทำงานจากสถานประกอบการ
- ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินหลักฐานดานทักษะและความรู ผูประเมินจะตองมีประสบการณดานหนวยสมรรถนะนี้อยางนอย 5 ป
มีการจำลองสถานการณที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินตองไมมีสภาวะรบกวนการประเมิน มีเครื่องมือ อุปกรณและ
เคมีภัณฑพรอมใชงาน

(ง) วิธีการประเมิน
ใชวิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปลาจากการสัมภาษณ
และหรือผลการสอบขอเขียนจากแบบทดสอบความรู หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟมสะสมงาน
หนังสือรับรองประสบการณ ใบผานงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอรมการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ
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ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คำแนะนำ
- ฟลมตนฉบับทางการพิมพ 2 สีขึ้นไป หรือ 4 สี (process color) ไดจากเครื่องสรางฟลมระบบคอมพิวเตอร (CTF)
- คุณลักษณะฟลมตนฉบับ เชน ความดำ ความละเอียด ความคมชัดของขอบภาพ และองศาสกรีน
- แมพิมพเฟล็กโซกราฟชนิดพอลิเมอรแข็งประเภทลางดวยน้ำหรือตัวทำละลาย (solvent) ที่มีขนาดความหนาตั้งแต 1.14-7.00
มิลลิเมตร
- แสงยูวีที่ใชคือยูวีเอ (UV-A) และยูวีซี (UV-C)
- ปญหาเบื้องตน เปนปญหาจากกระบวนการทำงาน เชน ปญหาจากมุมองศาสกรีน ปญหาจากรูปแบบเม็ดสกรีน
ปญหาการการเจาะลึกแมพิมพ หรือปญหาแมพิมพตัน เปนตน โดยตองไมใชปญหาที่เกิดจากสภาพของเครื่องจักร
- น้ำที่ใชลางแมพิมพเปนประเภทตัวทำละลาย (solvent)หรือเปนน้ำที่มีการผสมสารลดแรงตึงผิว
และสารชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระลาง (detergent)
- การเพิ่มความแข็งแมพิมพ เปนการฉายแสงบนแมพิมพซ้ำดวยยูวีเอ (UV-A)
- การปรับผิวหนาแมพิมพ เปนการฉายแสงดวยยูวีซี (UV-C)
ควบคุมกระบวนการลางแมพิมพทั้งระบบเปนการปรับตั้งและแกไขเปนการปรับเปลี่ยนจำนวนรอบและเวลาในกระบวนการทำงาน
- การเตรียมความความพรอมของเครื่องมือและเครื่องจักร เชน กำลังไฟของหลอดยูวี ระบบลมดูด ความสูงของแปรงขัดลาง
และตัวควบคุมอุณหภูมิ
- การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตองมีความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- การฉายแสงดานหลัง หรือการฉายแสงหลัง (back exposer) เปนการฉายแสงดานหนึ่งของแมพิมพเพื่อใหพอลิเมอร
หรือยางแมพิมพแข็งตัวเปนดานฐาน
- การฉายแสงดานหนา หรือการฉายแสงหนา หรือการฉายแสงหลัก (main exposure)
เปนการฉายแสงดานหนึ่งของแมพิมพเพื่อใหพอลิเมอร หรือยางแมพิมพแข็งตัวเปนดานตัวพิมพ

หนวยสมรรถนะรวม (ถามี)
N/A

อุตสาหกรรมรวม/กลุมอาชีพรวม (ถามี)
N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
ทดสอบหนวยสมรรถนะนี้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยตั้งคำถามสัมภาษณเกี่ยวกับความรูและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วัดผลทางดานความรูจากการสอบขอเขียนหรือแบบทดสอบความรู หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ
แฟมสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ ใบผานงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอรมการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ
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