มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่1 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)

จัดทําโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่1 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
ไม่ระบุ
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบื้องต้น
บุคลากรในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถจำแนกเป็น๓กลุ่มตามกระบวนการในการพิมพ์ได้แก่กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre Press)
กระบวนการพิมพ์ (Press) และกระบวนการหลังการพิมพ์ (Post Press) ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้
งานการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press) กระบวนการก่อนการพิมพ์เป็นงานสร้างสรรค์เพื่อจะเตรียมส่งต้นฉบับไปสู่กระบวนการพิมพ์ทั้งนักออกแบบ (Designer) นักคิด (Creative)
และสำนักพิมพ์ (Publisher) ซึ่งงานที่ได้จะออกมาในรูปของContent, Artwork และ Art-Design
งานพิมพ์ (Press) เป็นงานอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลักและอาศัยทักษะฝีมือของช่างผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักร
ให้สามารถผลิตงานสิ่งพิมพ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้คุณภาพ ซึ่งช่างพิมพ์นั้นสามารถจำแนกย่อยออกได้เป็นช่างพิมพ์ในระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ
ช่างพิมพ์สกรีน ช่างพิมพ์ดิจิทัล ช่างพิมพ์ออฟเซต เป็นต้น
งานหลังการพิมพ์ (Post Press)เป็นการปฏิบัติงานในกระบวนการแปรรูปให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finishing)
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น๓กลุ่มหลักตามองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการพิมพ์
ทั้งนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์นอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และสมรรถนะการทำงานแล้ว ยังต้องมีทักษะในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเจตดติที่ดีในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6. ครั้งที่
1: พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : N/A
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : N/A วันที่ประกาศ :N/A
ข้อสังเกต : N/A
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : N/A
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขางานหลังพิมพ์
อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
N/A
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of All Units of Competence within this Occupational Standards)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
รหัสหน่วยสมรรถนะ

เนื้อหา

40304

ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

40305

ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

40306

บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

10. ระดับคุณวุฒิ
10.1 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่พบเป็นประจำ
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปก่อน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ
2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2
ต้องมีประสบการณ์ทำงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40304 ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด
40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน
40306 บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่ 1
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 1 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY PURPOSE , KEY ROLES , KEY FUNCTION
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
ความมุ่งหมายหลัก
บทบาทหลัก
หน้าที่หลัก
Key Purpose
Key Roles
Key Function
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิม 40
ปฎิบัติงานด้านหลังการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอา 403 ปฎิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน
พ์ให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซีย
ชีพ
น
คำอธิบาย ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
2. ตารางแสดงหน้าที่ 1 (ต่อ)
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 2 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY FUNCTION , UNIT OF COMPETENCE , ELEMENT OF COMPETENCE
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
403 ปฎิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
40304 ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

รหัส
40304
1

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
คําอธิบาย

403042 เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบเย็บลวด
403043 ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด
403044 ทำเล่มแบบเย็บลวด

40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลัง 40305 ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน
ตัดเจียน
1
403052 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

40306 บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษ 40306 ตรวจสอบระบบหล่อลื่น
า
1
403062 ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษา
403063 บันทึกข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา

คำอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function) เพื่อให้ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
และหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

40304

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

3. ทบทวนครั้งที่

1 / 2562

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนด้วยมือ โดยเตรียมวัสดุในงานทำเล่มแบบเย็บลวด รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำเล่มได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
403041
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บลวด

403042
เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบเย็บลวด

403043
ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ตรวจสอบใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเล่มแ
บบเย็บลวด รูปแบบการเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อใน ปก
ให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.3 ตรวจสอบวัดความหนาของเนื้อในและปก
1.4 เลือกขนาดลวดเย็บได้ขนาดที่เหมาะสมกับความหนา
2.1 จัดเรียงเนื้อใน และปกให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน
ตามรูปแบบการเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา
2.2
จัดเรียงเล่มโดยตรวจสอบด้านฉากที่จะป้อนเข้าเครื่องเย็บให้ถู
กต้อง
3.1 ใส่ม้วนลวดตรงแกนใส่ม้วน
3.2 ร้อยเส้นลวดตามเส้นทางเดินของลวดเข้าสู่หัวเย็บ
3.3 ปรับฐานรองเย็บตามรูปแบบงานเย็บ เย็บสัน
เย็บมุงหลังคา
3.4 ปรับตำแหน่งหัวเย็บให้ตรงกับตัวพับลวด
ปรับตั้งระยะห่างของช่วงเข็มเย็บให้พอดีกับขนาดของเล่ม
3.5 ตั้งขนาดความหนาของเล่ม
ตั้งขนาดความยาวของลวดให้พอดีกับขนาดความหนาของเล่ม
3.6 ทดลองเดินเครื่อง ทดลองเย็บเล่ม
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วิธีการประเมิน (Assessment)
การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน

การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
สมรรถนะย่อย (Element)
403044
ทำเล่มแบบเย็บลวด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
4.1 ป้อนเล่มหนังสือเข้าเครื่องเย็บให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งไว้
4.2 เย็บเล่ม ควบคุมการทำงานของเครื่องเย็บลวด
4.3 ตรวจสอบคุณภาพงานเย็บเล่ม
4.4 แก้ไขปัญหาขณะทำเล่มแบบเย็บลวด

วิธีการประเมิน (Assessment)
การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีประสบการณ์ทำงานด้านหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช. ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดความหนา
2.ความสามารถในการใช้เครื่องเย็บลวดกึ่งอัตโนมัติ ที่เหมาะสมกับงานทำเล่มแบบเย็บลวด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือ
2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเย็บ ชนิด ขนาด การเลือกใช้งานที่เหมาะสม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. บันทึกรายการจากการสังเกต
2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเย็บลวด ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน
4. ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของงานที่ทำเล่ม ให้ถูกต้อง เหมาะสม
5. ผลจากการทำเล่มหนังสือแบบเย็บลวด
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มแบบเย็บลวด
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คำแนะนำ
N/A
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1.
ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการเย็บลวดได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง
5. เตรียมเครื่องมือ เครื่องเย็บลวด เลือกขนาดลวดเย็บ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
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6. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเย็บลวดที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)
18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)
18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

40305

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

3. ทบทวนครั้งที่

1 / 2562

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ช่างทำเล่มหนังสือ
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนในระหว่างการทำเล่ม และผลงานหนังสือจากการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
ในด้านความถูกต้อง และการยึดติดตามข้อกำหนดคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนดในองค์กร
และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
403051
ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

403052
ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)

วิธีการประเมิน (Assessment)
1.1
ข้อสอบข้อเขียน
ตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
1.2
แฟ้มสะสมผลงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือได้อย่างถูกต้อ การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
ง
1.3
ตรวจสอบลักษณะได้ฉากและเป็นเหลี่ยมของสันให้ถูกต้องตา
มใบสั่งงาน
1.4
ตรวจสอบความต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก
/หน้าสุดท้ายของเนื้อในให้ถูกต้อง
1.5 ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขหน้าหนังสือให้ถูกต้อง
1.6
ตรวจสอบภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียนแล้วต้องสมบูรณ์
ไม่ถูกตัดขาด
1.7 ตรวจสอบการยึดติดแน่นของกาวปิดสัน ลวดเย็บ
2.1 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละงานได้ถูกต้อง ข้อสอบข้อเขียน
ครบถ้วน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมินด้วยบุคคลที่ 3
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน
2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน
3. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่สื่อสารได้เข้าใจ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน
3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist)ของงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน
4. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. บันทึกรายการจากการสังเกต
2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
3. รูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วที่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ตามรายการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มที่กำหนด
4. ข้อมูลที่ลงบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ครบถ้วน กระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ(ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
แบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ
2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คำแนะนำ
1.
2.
3.
4.
5.

การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของรูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วตามรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) งานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนด
การตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความกว้างและความยาว
การตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือ เป็นการตรวจสอบการไม่กลับหัวของปกกับเนื้อใน และการเป็นเล่มเดียวกันของปกกับเนื้อใน
การตรวจสอบลักษณะได้ฉาก ควรใช้ไม้ฉากในการตรวจสอบ และการตรวจสอบเป็นเหลี่ยมของสันโดยวางสันให้ได้ในระนาบที่เรียบไม่โค้ง
การตรวจสอบความถูกต้องและต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในการเรียงลำดับเลขหน้า
และความสมบูรณ์ของภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียน จะใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบหนังสือตามข้อกำหนดคุณภาพ
6. การตรวจสอบการยึดติดของกาวสัน จะใช้วิธีการดึงเนื้อในออกจากปกของเล่มหนังสือที่ทากาวหัวแล้ว
7. ความครบถ้วนของข้อมูลการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานที่มีการลงบันทึกในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน และต้องกระชับ
และสื่อสารได้เข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
N/A
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)
18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)
18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

40306

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

3. ทบทวนครั้งที่

1 / 2562

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ช่างทำเล่มหนังสือหนังสือปกอ่อน
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในเครื่องเย็บลวด ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
403061
ตรวจสอบระบบหล่อลื่น
403062
ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษา

403063
บันทึกข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ตรวจสอบระบบหล่อลื่นในจุดต่าง ๆได้ถูกต้อง
1.2หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นได้ถูกต้องตามระยะในแผนการบำรุ
งรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
2.1ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดได้ถูกต้องตามแผนการบำรุง
รักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
3.1
การสัมภาษณ์
ลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและคร ข้อสอบข้อเขียน
บถ้วน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40306 บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด
2. ความสามารถในการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นในเครื่องเย็บลวด
3. ความสามารถในทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือบำรุงรักษา
4. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดที่สื่อสารได้เข้าใจ
5. ความสามารถในการจัดทำระบบเก็บประวัติบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องเย็บลวด
2. ความรู้เกี่ยวกับรายการอะไหล่ของเครื่องเย็บลวด
3. ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บประวัติการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. บันทึกรายการจากการสังเกต
2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
3. สภาพเครื่องเย็บลวดที่มีระบบหล่อลื่นถูกต้อง และมีการทำความสะอาดตามแผนการบำรุงรักษา
4. เอกสารการลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คำแนะนำ
N/A
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
2. วิธีการและขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)
18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)
18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
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