มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
N/A
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบื้องต้น
N/A
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
N/A
6. ครั้งที่
1
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2
อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
N/A
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of All Units of Competence within this Occupational Standards)
รหัสหน่วยสมรรถนะ

เนื้อหา

01011

วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์

01021

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

01022

วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์เชิงพยากรณ์

01031

ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

01041

ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

2

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
01042

สรุปผลการปฏิบัติงาน

01043

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

01051

ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

01061

ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)

01062

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)

02011

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์

02021

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์

02022

วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

02031

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์

02041

ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

02042

สรุปผลการปฏิบัติงาน

02043

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

02051

ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

02061

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

02062

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

03011

วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC

03021

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

03022

วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC เชิงพยากรณ์

03031

ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

03032

ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

03041

ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี

03042

สรุปผลการปฏิบัติงาน

03051

ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC

03061

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

03062

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

04011

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร

04021

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

04022

วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์

04031

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร

04041

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

04042

สรุปผลการปฏิบัติงาน

04043

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

04051

ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

04061

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

04062

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

05011

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ

05021

เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing

05022

เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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05023

วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

05031

ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

05032

ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

05041

ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์

05042

ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร

05043

ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

05051

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

10. ระดับคุณวุฒิ
10.1 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดต้นกำลัง วาล์วควบคุม กระบอกสูบ สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ ไส้กรองน้ำมัน
และระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี
รวมทั้งสามารถทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน และแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01031 ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์
01041 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
01042 สรุปผลการปฏิบัติงาน
10.2 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ ควบคุมผู้ปฏิบัติการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง
และปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้
ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบ
ไฮดรอลิกส์ และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
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1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01011 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์
01021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์
01043 ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
01061 ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)
10.3 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลการจัดซื้อ
และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปีเพื่อวางแผนกำลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
ตลอดจนมีความสามารถในการออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์
และพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปี หรือ
- ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01022 วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์เชิงพยากรณ์
01051 ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์
01062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)
10.4 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
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คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดต้นกำลัง วาล์วควบคุม กระบอกสูบ สายลม ชุดปรับสภาพลม อุปกรณ์เพิ่มแรงดัน
และระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งในการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี
รวมทั้งสามารถทดสอบการทำงานของระบบนิวเมติกส์หลังการซ่อมบำรุง บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน และแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
02031 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์
02041 ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
02042 สรุปผลการปฏิบัติงาน
10.5 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ ควบคุมผู้ปฏิบัติการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง
และปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์เพื่อการซ่อมบำรุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้
ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบนิ
วเมติกส์ และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1)คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
02011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์
02021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์
02043 ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
02061 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
10.6 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลการจัดซื้อ
และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปีเพื่อวางแผนกำลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
ตลอดจนมีความสามารถในการออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์และพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1)คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปี หรือ
- ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
02022 วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์
02051 ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์
02062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)
10.7 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ อินพุท เอาท์พุท เซ็นเซอร์ สายไฟควบคุม แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ปลายทาง หน่วยความจำ
ตัวประมวลผลกลาง วงจร และระบบสื่อสารเพื่อการตรวจสอบ ประกอบ
และถอดเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี
รวมทั้งสามารถบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน และแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1)คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
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2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
03031 ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC
03041 ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี
03042 สรุปผลการปฏิบัติงาน
10.8 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ควบคุมผู้ปฏิบัติการปรับแต่งอุปกรณ์ ประยุกต์การทำงานของวงจร และเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง Move, Jump และ Compare เพื่อการซ่อมบำรุง
ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบระบบโปรแกรมเ
มเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
03011 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC
03021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC
03032 ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC
03061 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
10.9 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
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บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลการจัดซื้อ
และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปีเพื่อวางแผนกำลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
ตลอดจนมีความสามารถในการออกแบบตู้ควบคุมและระบบสื่อสารภายใน และปรับปรุงระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมจากภาษา
Instruction List และภาษา Structured Test
รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภา
พ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปี หรือ
- ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
03022 วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC เชิงพยากรณ์
03051 ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC
03062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)
10.10 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ มอเตอร์ เฟือง ลิ่ม บู๊ซ ลูกปืน เพลา พูเลย์ สายพาน ปั๊มหล่อลื่น
และปั๊มจาระบีเพื่อการตรวจสอบ ถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับแต่งในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี
รวมทั้งสามารถทดสอบการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
และแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
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(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
04031 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
04041 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
04042 สรุปผลการปฏิบัติงาน
10.11 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร ควบคุมผู้ปฏิบัติการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง
ปรับตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักรเพื่อการซ่อมบำรุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้
ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิ
ดปกติในระบบการทำงานของเครื่องจักร
และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
04011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร
04021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร
04043 ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
04061 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
10.12 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลการจัดซื้อ
และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปีเพื่อวางแผนกำลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร
และพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
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1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
04022 วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์
04051 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร
04062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)
10.13 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ คอนเด็นเซอร์ รีเลย์ สวิตช์ วงจรรวม (IC)
แชสซี (Chassis) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board: PCB), เครื่องจับยึดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี ระบบดูดอากาศ
และอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแชสซี (Chassis) และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit
Board: PCB) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
05021 เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing
05031 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด
05041 ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์
10.14 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
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บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตั้ง ปรับแต่ง และทดลองประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board: PCB)
และแชสซี (Chassis) ด้วยเครื่องจักร ได้แก่ Glue Dispenser Machine, Solder Printer Machine, Chip/IC Mounter, Reflow Oven, Axial Insertion Machine
และ Radial Insertion Machine ตลอดจนมีความสามารถในการตรวจสอบรูปร่างและขนาดของชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยตาเปล่าและเครื่องจักร ได้แก่
Solder Printed Thickness Inspection, Automated Optical Inspection, In Circuit Test และ Function Test
รวมทั้งสามารถบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรมีประสิทธิภาพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
05022 เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
05032 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
05042 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร
10.15 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและกำลังการผลิต ข้อมูลความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร
และข้อมูลคาดการณ์การซื้อขายเพื่อวางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมผู้ปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องจักร ทดลองประกอบ ปรับแต่งเครื่องจักร
และตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร
รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบและการทดสอบ
และกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประกอบและการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
05011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ
05023 วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
05043 ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
05051 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่ 1
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 1 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY PURPOSE , KEY ROLES , KEY FUNCTION
ความมุ่งหมายหลัก
บทบาทหลัก
หน้าที่หลัก
Key Purpose
Key Roles
Key Function
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
พัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะระดับสากลและศักยภา 01
ปฏิบัติงานปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ของเครื่องจักร 01
Key Function สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
พในการปรับตัวรองรับเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม
กลในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต
4.0 ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ของประเทศ
คำอธิบาย ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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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
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะย่อย
Unit of Competence
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
01011 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหา 01011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระ
ในระบบไฮดรอลิกส์
1
บบไฮดรอลิกส์
010112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไ
ฟฟ้าควบคุมไฮดรอลิกส์
010113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบไฮดรอลิกส์

01021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดร
อลิกส์

01021 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน/รายเดื
1
อน/รายปีของระบบไฮดรอลิกส์
010212 วางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์
010213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิ
กส์

01022 วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิก 01022 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง
ส์เชิงพยากรณ์
1
010222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

01031 ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

01031 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1
010312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์
010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010316 ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อม
บำรุง

01041 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/ 01041 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
รายเดือน/รายปี
1
010412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
01042 สรุปผลการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
01042 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
1
010422 รายงานผลการปฏิบัติงาน
010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน

01043 ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

01043 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง
1
010432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง
010433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง

01051 ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

01051 ออกแบบระบบไฮดรอลิกส์
1
010512 ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

01061 ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)

01061 เตรียมการสอน
1
010612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน
010613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

01062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)

01062 เตรียมการสอน
1
010622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน
010623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

02011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาใน 02011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระ
ระบบนิวเมติกส์
1
บบนิวเมติกส์
020112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไ
ฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์
020113 แก้ไขปัญหาการตั้งค่าความเร็วในระบบนิวเมติกส์

02021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเม
ติกส์

02021 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน/รายเดื
1
อน/รายปีของระบบนิวเมติกส์
020212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบนิวเมติกส์
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
02021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเม
ติกส์
02022 วางแผนการบริหารการซ่อมบำ
รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
02021 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบนิวเ
3
มติกส์
02022 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง
1
020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

02031 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์

02031 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
1
020312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์
020313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นิวเมติกส์
020314 ติดตั้งระบบนิวเมติกส์
020315 ปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์
020316 ซ่อมอุปกรณ์นิวเมติกส์
020317 ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์หลังการซ่อม
บำรุง

02041 ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/ร
ายเดือน/รายปี

02041 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
1
020412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์
020413 ตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์

02042 สรุปผลการปฏิบัติงาน

02042 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
1
020422 รายงานผลการปฏิบัติงานได้
020423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานได้

02043 ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

02043 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง
1
020432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง
020433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
02051 ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
02051 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์
1
020512 ปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

02061 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

02061 เตรียมการสอน
1
020612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน
020613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

02062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

02062 เตรียมการสอน
1
020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน
020623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

03011 วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาใน 03011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ Hardware
ระบบ PLC
1
030112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ Software
030113 แก้ไขความผิดปกติของระบบ PLC

03021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

03021 วางแผนการตรวจสอบ รายวัน/รายเดือน/รายปี
1
ของระบบ PLC
030212 วางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ
PLC

03022 วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC
เชิงพยากรณ์

03022 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง
1
030222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

03031 ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

03031 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC
1
030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC
030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC

03032 ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ
PLC
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03032 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC
1

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
03032 ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ
PLC

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
03032 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module
2
และ External Input/ output device
030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC
030324 เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC

03041 ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน /
รายเดือน / รายปี

03041 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี
1
030412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
PLC
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC

03042 สรุปผลการปฏิบัติงาน

03042 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
1
030422 รายงานผลการปฏิบัติงาน
030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน

03051 ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC

03051 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC
1
030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming

03061 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

03061 เตรียมการสอน
1
030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน
030613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

03062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

03062 เตรียมการสอน
1
030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน
030623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

04011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาใน 04011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ
ระบบการทำงานของเครื่องจักร
1
งานของระบบการทำงานของเครื่องจักร

18

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะย่อย
Unit of Competence
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
04011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาใน 04011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ
ระบบการทำงานของเครื่องจักร
2
งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเค
รื่องจักร
040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร

04021 วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบ 04021 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงราย
การทำงานของเครื่องจักร
1
วัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทำงานของเครื่อ
งจักร
040212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบการทำ
งานของเครื่องจักร
040213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำง
านของเครื่องจักร

04022 วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงา 04022 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง
นของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์
1
040222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

04031 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่อง
จักร

04031 อธิบายการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจั
1
กร
040312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำง
านของเครื่องจักร
040313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบการทำงานของเครื่องจัก
ร
040314 ติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องจักร
040315 ปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องจักร
040316 ซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
040317 ทดสอบการทำงานของระบบการทำงานในเครื่องจักร

04041 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผ 04041 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
นงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
1
040412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทำงานของ
เครื่องจักร
040413 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง จักร

04042 สรุปผลการปฏิบัติงาน

04042 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
1
040422 รายงานผลการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
04042 สรุปผลการปฏิบัติงาน
04043 ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
04042 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานได้
3
04043 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง
1
040432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง
040433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง

04051 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร
04061 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

04051 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร
1
04061 เตรียมการสอน
1
040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน
040613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

04062 ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

04062 เตรียมการสอน
1
040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน
040623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

05011 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาใน 05011 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต
กระบวน การประกอบ
1
050112 วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักร
050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ
บวนการผลิตและเครื่องจักร

05021 เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแ
บบ Drawing

05021 อ่านแบบ Drawing
1
และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ
050212 เตรียมอุปกรณ์ Electronic Devices ตามแบบ และ
Specification ที่กำหนด
050213 เตรียมเครื่องมือในการประกอบที่จำเป็น ตามแบบ
และ Specification ที่กำหนด

05022 เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทร 05022 อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ
อนิกส์
1
กส์ด้วยเครื่องจักร
050222 ปรับตั้ง(Set
Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คําอธิบาย
01
Key Function
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
05023 วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
05023 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบ
1
บรายวัน/รายเดือน/รายปี
050232 วางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี

05031 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ
นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

05031 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่
1
องลงบน Chassis
050312 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่อง
มือ ลงบน Print Circuit Board (PCB)

05032 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประก 05032 ทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่
อบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1
องจักร
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร

05041 ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปก
รณ์อิเล็กทรอ นิกส์

05041 ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบ
1
น Chassis
050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน
Print Circuit Board (PCB)
050413 ตรวจสอบการประกอบด้วย Inspection Test
050414 ปรับแต่งชิ้นงานการประกอบ

05042 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเค 05042 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบ
รื่อง จักร
1
050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ

05043 ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

05043 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกร
1
ณ์อิเล็กทรอนิกส์
050432 รายงานผลการตรวจสอบ
050433 แนะนำการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็
กทรอนิกส์

05051 ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

05051 เตรียมการสอน
1
050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน
050513 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

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

01011

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรูปและทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมไฮดรอลิกส์และการแก์ไขปัญหาความผิดปกติในระบบ
ไฮดรอลิกส์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
010111
1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวาล์ว
วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฮดรอลิ 1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของกระบอกสูบ
กส์
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดต้นกำลัง
010112
1.1วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ
วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฟฟ้าคว 1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของเซ็นเซอร์
บคุมไฮดรอลิกส์
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของสวิทซ์
1.4 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของรีเลย์
1.5
วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวงจรไฟฟ้าควบคุม
1.6 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของ PLC
010113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบไฮดรอลิกส์
1.1 บอกลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร
1.2 อธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 เขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์
1.4 ปรับตั้งแรงของเครื่องจักร
1.5 ปรับตั้งความเร็วของเครื่องจักร
1.6 เปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มไฮดรอลิกส์
1.7 ทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ และระบบไฟฟ้าควบคุม
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การจัดเก็บ และรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของวาล์ว กระบอกสูบ และชุดต้นกําลัง
3. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของชุดแหล่งจ่ายไฟ เซ็นเซอร์ สวิทซ์ รีเลย์ และ
วงจรไฟฟ้าควบคุม
4. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของ PLC
5. การเขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์
6. การปรับตั้งแรงและความเร็วของเครื่องจักร
7. การเปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มไฮดรอลิกส์
8. การทดสอบการทํางานหลังการแก้ไข
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ลําดับขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักร
2. หน้าที่การทํางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
3. หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์
4. มีความรู้เรื่องการอ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ระบบไฮดรอลิกส์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณารองรอยหลักฐานที่เกี่ยวของ กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมในเครื่องจักรเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเครื่
องจักรและปรับตั้งแรง,ความเร็วเพื่อให้เครื่องจักรทํางานได้เป็นปกติ
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของวาล์ว กระบอกสูบ และชุดต้นกําลังมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของชุดแหล่งจ่ายไฟ เซ็นเซอร์ สวิทซ์ รีเลย์ และวงจรไฟฟ้าควบคุม
3. ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของ PLC
4. ต้องเขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์
5. ต้องปรับตั้งแรงและความเร็วของเครื่องจักร
6. ต้องเปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มไฮดรอลิกส์
7. ต้องทดสอบการทํางานหลังการแก้ไข
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01021

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุง วางแผนการซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์และวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง
เพื่อให้เป็นการซ่อมบํารุงมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
010211
1.1 บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบไฮดรอลิกส์ได้
ข้อสอบข้อเขียน
วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.2 บอกรอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
ของระบบไฮดรอลิกส์
1.3 บอกวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010212 วางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์
1.1 บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิกส์ ข้อสอบข้อเขียน
1.2 ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์
1.3 จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบไฮดรอลิกส์
010213
1.1 บอกวิธีการจัดหาอะไหล่ได้
ข้อสอบข้อเขียน
วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ 1.2 บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่ได้ถูกต้อง
1.3 บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ และการวางแผนการจัดการ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. การจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงของระบบไฮดรอลิกส์
3. การประเมินระยะเวลาในการซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ค่าพารามิเตอร์ของระบบไฮดรอลิกส์
2. รอบเวลาการทํางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
3. วิธีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
4. รายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุงในระบบไฮดรอลิกส์
5. วิธีการจัดหาอะไหล่
6. วิธีการจัดเก็บอะไหล่
7. จํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
8. ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนและซ่อมเครื่องจักรกล
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้าน ปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้อง มีความรู้และเข้าใจในการจัดการซ่อมบํารุง เพื่อให้วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุง
วางแผนการซ่อมบํารุงรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องอะไหล่
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงานและบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
2. ต้องบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุง ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบํารุง และ จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงในระบบไฮดรอลิกส์
3. ต้องบอกวิธีการจัดหา จัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01022

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์เชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในใช้ข้อมูลต่างๆทางการซ่อมบํารุงมาใช้เพื่อวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง

010222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง
1.2 ข้อมูลผู้จำหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ
ราคาชิ้นส่วนอะไหล่
1.3 ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี
1.1 วางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.2 วางแผนปริมาณงานการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.3 วางแผนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.4 วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้ที่เกี่ยวการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
แฟ้มสะสมผลงาน

ข้อสอบข้อเขียน
แฟ้มสะสมผลงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การวางแผนกําลังคนในการซอมบํารุงเชิงพยากรณ์
2. การวางแผนปริมาณงานนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
3. การวางแผนระยะเวลาในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
4. การวางแผนงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
5. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. สถิติและประวัติการซ่อม
2. การจัดซื้อ ราคาอะไหล่
3. งบประมาณประจําปี
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้ข้อมูลต่างๆเช่น ประวัติการซ่อมบํารุง ด้านการจัดหาอุปกรณ์และด้านกําลังคน เพื่อนํามาวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมบํารุง
2. ต้องการความรู้เรื่องผู้จําหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ระยะเวลาการจัดซื้อ และราคาประเมิน
3. ต้องการความรู้เรื่องการประเมินกําลังคน
4. ต้องการความรู้เรื่องการประเมินปริมาณงานในการซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น และ/หรือ
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01031

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความผิดปกติ และเมื่อพบความผิดปกติสามารถถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับแต่ง
อุปกรณ์ไฮดรอิกส์เพื่อให้เครื่องจักรทํางานได้เป็นปกติ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010311 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010312
เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 บอกการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 บอกคุณสมบัติอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 บอกวิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์
1.1 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า
1.1 บอกตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับวงจร
1.2 ถอทเปลี่ยนเซ็นเซอร์
1.3 ถอดเปลี่ยนวาล์ว
1.4 ถอดเปลี่ยนสาย/ท่อไฮดรอลิกส์
1.5 ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม
1.6 ถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน
1.7 ถอดเปลี่ยนเกจวัดความดัน
1.1 อ่านแบบเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์
1.3 ติดตั้งวาล์ว
1.4 ติดตั้งสาย/ท่อไฮดรอลิกส์
1.5 ติดตั้งสายไฟควบคุม
1.6 ติดตั้งไส้กรองน้ำมัน
1.7 ติดตั้งเกจวัดความดัน
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สมรรถนะย่อย (Element)
010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010316 ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010317
ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 อธิบายหลักการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ปรับตั้งเซ็นเซอร์
1.3 ปรับตั้งวาล์ว
1.4 ปรับตั้งกระบอกสูบ
1.1 บอกโครงสร้างของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ซ่อมวาล์ว
1.3 ซ่อมกระบอกสูบ
1.1 ทดสอบเซ็นเซอร์หลังการซ่อมบำรุง
1.2 ทดสอบวาล์วหลังการซ่อมบำรุง
1.3 ทดสอบสาย/ท่อไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง
1.4 ทดสอบสายไฟฟ้าควบคุมหลังการซ่อมบำรุง
1.5 ทดสอบไส้กรองน้ำมันหลังการซ่อมบำรุง
1.6 ทดสอบเกจวัดความดันหลังการซ่อมบำรุง
1.7 ทดสอบกระบอกสูบหลังการซ่อมบำรุง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกลและทางไฟฟ้า
2. การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
3. การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฮดรอลิกส์
4. การปรับตั้งวาล์ว กระบอกสูบไฮดรอลิกส์
5. การซ่อมวาล์ว กระบอกสูบไฮดรอลิกส์
6. การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบํารุง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การทํางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
2. มีความรู้เรื่องการอ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ระบบไฮดรอลิกส์
3. ความรู้เรื่องโครงสร้างของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
4. วิธีการเปลี่ยน และปรับตั้งระบบไฮดรอลิกส์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในเครื่องจักรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบหาความผิดปกติ และถอดเปลี่ยน ปรับตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1.ต้องบอกบอกการทํางาน คุณสมบัติและวิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
2.ต้องเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล และ เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า
3.ต้องถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์สายไฟควบคุม ไส้กรองน้ํามัน และเกจวัดความดัน
4.ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์สายไฟควบคุม และไส้กรองน้ํามัน
5.ต้องปรับตั้งเซ็นเซอร์ตั้งวาล์ว และ กระบอกสูบ
6.ต้องซ่อมวาล์ว และกระบอกสูบ
7.ต้องทดสอบเซ็นเซอร์วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ สายไฟฟ้าควบคุม ไส้กรองน้ํามัน เกจวัดความดัน และกระบอกสูบหลังการซ่อมบํารุง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01041

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในอ่านแผนงาน การเตรียมเครื่องมือ และวิธีการตรวจสอบจุดต่างในเครื่องจักรตามแผนงานได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
1.2 อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงาน
1.3 บอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
010412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 บอกรายการเครื่องมือในการตรวจสอบ
1.2 เลือกใช้ประเภทเครื่องมือในการตรวจสอบ
1.3 บอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.1 บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามแผน
1.2 ตรวจสอบความดัน
1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกส์
1.4 ตรวจสอบอัตราการไหลของชุดต้นกำลัง
1.5 ตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในระบบควบคุมไฮดรอลิกส์
1.6 ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว
1.7 ตรวจสอบกระบอกสูบ
1.8 ตรวจสอบสายไฮดรอลิกส์
1.9 ตรวจสอบสายไฟควบคุม
1.10 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังพักน้ำมัน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการอ่านวงจรไฮดรอลิกส์
2. ทักษะการตรวจสอบจุดต่างๆในระบบไฮดรอลิกส์ของเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เรื่องรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. ความรู้เรื่องวิธีการใช้เครื่องมือการตรวจสอบจุดต่างๆอย่างถูกต้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้การตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ที่จุดต่างๆของเครื่องจักรตามแผนงาน
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงานและบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
2. ต้องบอกรายการเครื่องมือ เลือกใช้ประเภทเครื่องมือ และบอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
3. ต้องบอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามแผน และตรวจสอบจุดต่างๆได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01042

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะ ในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงรวมถึงการแนะนําเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

010422 รายงานผลการปฏิบัติงาน

010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน
1.2 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
1.3 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำปี
1.1 บอกสิ่งผิดปกติ
1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ
1.3 บอกวิธีแก้ไข
1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 แนะนำข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์
1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน/ปี
2. การบอกสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และบอกวิธีแก้ไข
3. การแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การบํารุงรักษา อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
4. การแนะนําการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. การใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
3. ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
4. การบํารุงรักษาอุปกรณ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร้องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องบันทึกเพื่อรายสิ่งผิดปกติที่ได้ตรวจพบของระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักร
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน/เดือน/ปี
2. ต้องบอกสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และบอกวิธีแก้ไข
3. ต้องแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และการปรับปรุงงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01043

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการซ่อมบํารุงอย่างดีเพื่อให้สามารถควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบํารุงรายงานผลการซ่อม และแนะนําการซ่อมบํารุงอย่างถูกต้องและปลอดภัย
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง

010432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง

010433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 ควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.4 ควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.1 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุง
1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง
1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง
1.1 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง
1.2 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย
1.3 แนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐานและการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การควบคุมการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง และซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
2. การเขียนรายงานสรุปผลการซ่อมบํารุง
3. การควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
4. การควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
5. การควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
6. การควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
7. การสรุปรายงานผลการซ่อมบํารุง
8. การอธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
9. การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการซ่อมบํารุงและประวัติการซ่อมเครื่องจักรกล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. จุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
2. วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
3. วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกตอง
4. วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัย
5. ข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ขั้นตอนการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้สามารถแนะนําผู้ปฎิบัติงานได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องควบคุมการถอดเปลี่ยน การติดตั้ง การปรับตั้ง และ การซ่อม อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
2. ต้องสรุปรายงานผลการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่สําคัญ และอธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญ
3. ต้องแนะนําวิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อควรระวัง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01051

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีทักษะและความรู้ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์เพื่อการปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักร
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010511 ออกแบบระบบไฮดรอลิกส์

010512 ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
1.2 กำหนดขนาดของปั๊มได้ถูกต้องตามแบบ
1.3 กำหนดขนาดของวาล์วได้ถูกต้องตามแบบ
1.4 กำหนดขนาดของกระบอกสูบได้ถูกต้องตามแบบ
1.5
กำหนดขนาดของถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้องตามแบบ
1.1
อธิบายการทำงานเชื่อมโยงระหว่างระบบไฮดรอลิกส์และระบ
บชุดควบคุม
1.2 ปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบไฮดรอลิกส์
1.3 ตรวจสอบการทำงานหลังการปรับปรุง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
การคํานวณในระบบไฮดรอลิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
2. การคํานวณขนาดของปั๊ม
3. การคํานวณขนาดวาล์ว
4. การคํานวณขนาดกระบอกสูบ
5. การคํานวณขนาดของถังพักน้ํามันไฮดรอลิกส์
6. การปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบไฮดรอลิกส์
7. การตรวจสอบการทํางานหลังการปรับปรุง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการทํางานของระบบเครื่องจักรกล
2. หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์
3. การทํางานเชื่อมโยงระหว่างระบบไฮดรอลิกส์และระบบชุดควบคุม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ในการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ตามความต้องการและสามารถกําหนดขนาดของอุปกรณ์ต่างๆที่เลือกใช้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
2. ต้องกําหนดขนาดของปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ และ ของถังพักน้ํามันไฮดรอลิกส์
3. ต้องปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบไฮดรอลิกส์

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01061

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะที่จําเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อม บํารุงระบบไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010611 เตรียมการสอน

010612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน

010613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างาน
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างได้ผล
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน
1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้ผล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
การซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในการเรียน
2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฏีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อในการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดทักษะ ประกอบกับความรู้ที่จําเป็นในการทำงาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้างาน
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กําหนด
(ข) อธิบายรายละเอียด
1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทํางาน การสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ทสี่ าคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

01062

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
010621 เตรียมการสอน

010622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน

010623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนในชั้นเรียน
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างได้ผล
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน
1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้ผล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
การซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในบทเรียน
2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน ด้วยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆเช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นต้น
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ทสี่ ําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02011

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของวงจรนิวเมติกส์และวงจรไฟฟ้าควบคุม เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ชุดปรับสภาพลม
บูสเตอร์ แอร์คอมเพรสเซอร์ ชุดแหล่งจ่ายไฟ สวิทซ์ รีเลย์ ชุดควบคุม และแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบนิวเมติกส์ได้ตามขั้นตอนพร้อมทั้งทดสอบหลังการแก้ไขได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
020111
1.1 วิเคราะห์เซ็นเซอร์
วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบนิวเมติก 1.2 วิเคราะห์วาล์ว
ส์
1.3 วิเคราะห์กระบอกสูบ
1.4 วิเคราะห์ชุดปรับสภาพลม
1.5 วิเคราะห์บูสเตอร์
1.6 วิเคราะห์วงจรนิวเมติกส์
1.7 วิเคราะห์แอร์คอมเพรสเซอร์
020112
1.1 วิเคราะห์ชุดแหล่งจ่ายไฟ
วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบไฟฟ้าคว 1.2 วิเคราะห์เซ็นเซอร์
บคุมนิวเมติกส์
1.3 วิเคราะห์สวิทซ์
1.4 วิเคราะห์รีเลย์
1.5 วิเคราะห์ชุดควบคุม
1.6 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าควบคุม
020113 แก้ไขปัญหาการตั้งค่าความเร็วในระบบนิวเมติกส์ 1.1 บอกขั้นตอนการทำงาน
1.2 อธิบายหน้าที่การทำงาน
1.3 เขียนแบบวงจรนิวเมติกส์
1.4 ปรับตั้งค่าความเร็ว
1.5 ทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

45

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

มีความรู้หลักการทํางานของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์และมีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบ
คุม
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ออกแบบเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์
2. มีทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์
3. มีทักษะการเขียนแบบวงจรนิวเมติกส์และวงจรไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือปรับตั้งค่าต่างๆของระบบนิวเมติกส์
5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทดสอบการทํางานหลังการแก้ไข
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการทํางานและส่วนประกอบของระบบนิวเมติกส์
2. มีความรู้เรื่องการอ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ต่างๆของระบบนิวเมติกส์
3. หลักการและวิธีการปรับตั้งค่าต่างๆของระบบนิวเมติกส์
4. หลักการและวิธีการทดสอบระบบนิวเมติกส์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส์และระบบไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบนิวเมติก
ส์และระบบไฟฟ้าควบคุม สามารถเขียนแบบวงจรนิวเมติกส์และปรับตั้งค่าความเร็วและทดสอบหลังการแก้ไขได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของเซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ชุดปรับสภาพลม บูสเตอร์ แอร์คอมเพรสเซอร์ และวงจรนิวเมติกส์
2. ต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของชุดแหล่งจ่ายไฟ สวิทซ์ รีเลย์ ชุดควบคุม และวงจรไฟฟ้าควบคุม
3. ต้องมีความรู้ในการเขียนแบบวงจรนิวเมติกส์
4. มีความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งค่าความเร็วของระบบนิวเมติกส์
5. มีความรู้ในการทดสอบการทํางานหลังการแก้ไข
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02021

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงรายวัน รายเดือน รายปี สามารถบอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ รอบเวลาในการทํางานของอุปกรณ์
วิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งสามารถบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุง ระยะเวลาในการซ่อม วิธีการเบิกอะไหล์เพื่อการซ่อมบํารุง นอกจากนี้ต้องวางแผนการจัดซื้อ
จัดเก็บ และจํานวนที่ต้องจัดเก็บอะไหล่
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
020211
1.1 บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ
วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.2 บอกรอบเวลาทำงานของอุปกรณ์
ของระบบนิวเมติกส์
1.3 บอกวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์
020212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบนิวเมติกส์
1.1 บอกอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง
1.2 ประเมินเวลาซ่อมบำรุง
1.3 บอกวิธีเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง
020213
1.1 บอกวิธีการจัดซื้ออะไหล่
วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์
1.2 บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่
1.3 บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องเก็บ
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. มีทักษะในการวางแผนการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
3. มีทักษะในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1.
มีความรู้เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆรอบเวลาการทํางานของอุปกรณ์และวิธีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์นิวเมติกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์เพื่อใช้ใน
การวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายป์
2. มีความรู้เกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ระยะเวลาในการซ่อมบํารุง และวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
3. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้ออะไหล่ วิธีการจัดเก็บอะไหล่ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี วางแผนการซ่อมบํารุง วางแผนการจัดการอะไหล่ และสามารถบอกค่าพารามิเตอร์
รอบเวลาในการทํางานของอุปกรณ์ วิธีการตรวจสอบ รายการอุปกรณ์ระยะเวลาในการซ่อม วิธีการเบิกอะไหล์ วิธีการจัดซื้อจัดเก็บ และจํานวนที่ต้องจัดเก็บอะไหล่
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี และวางแผนการซ่อมบํารุง
2. ต้องบอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบนิวเมติกส์รอบเวลาการทํางานและวิธีการตรวจ

สอบการทํางานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

3. ต้องบอกรายการอุปกรณ์ระยะเวลาในการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์และวิธีการเบิกอะไหล่
4. ต้องวางแผนวิธีการจัดหาอะไหล่ วิธีการจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บเพื่อการซ่อม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
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เพื่อการซ่อมบํารุง
บํารุง

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02022

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีเพื่อวางแผนกําลังคน
ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง

020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 สถิติและประวัติการซ่อม
1.2 การจัดซื้อ ราคาอะไหล่
1.3 งบประมาณประจำปี
1.1 วางแผนกำลังคน
1.2 วางแผนงาน
1.3 วางแผนระยะเวลา
1.4 วางแผนงบประมาณ

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
แฟ้มสะสมผลงาน
ข้อสอบข้อเขียน
แฟ้มสะสมผลงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การเก็บ และรวบรวมข้อมูลการซ่อมบํารุงต่างๆที่จําเป็นในการวางแผนการซ่อมบํารุง
2. มีทักษะในการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลสถิติ ประวัติการซ่อมบํารุง การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ และงบประมาณประจําปีเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุง
2. มีความรู้เกี่ยวกับกําลังคน แผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบํารุง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อม การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ งบประมาณประจําปีเพื่อวางแผนงาน กําลังคน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องมีความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง
2. ต้องมีข้อมูลผู้จําหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ ระยะเวลาการจัดซื้อ และราคาประเมิน
3. ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณประจําปี
4. ต้องประเมินกําลังคน ระยะเวลา และงบประมาณเพื่อวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอรมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02031

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ สามารถบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
และสามารถเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกลและทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ เพื่อการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ซึ่งประกอบไปด้วย
เกจวัดความดัน เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ สายลม สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม และบูสเตอร์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020311 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 บอกการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
1.2 บอกคุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
1.3 บอกวิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์
020312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ 1.1 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า
020313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นิวเมติกส์
1.1 บอกตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับวงจร
1.2 ถอดเปลี่ยนเกจวัดความดัน
1.3 ถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์
1.4 ถอดเปลี่ยนวาล์ว
1.5 ถอดเปลี่ยนกระบอกสูบ
1.6 ถอดเปลี่ยนสายลม
1.7 ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม
1.8 ถอดเปลี่ยนชุดปรับสภาพลม
1.9 ถอดเปลี่ยนบูสเตอร์
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
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สมรรถนะย่อย (Element)
020314 ติดตั้งระบบนิวเมติกส์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 อ่านแบบเพื่อติดตั้ง
1.2 ติดตั้งเกจวัดความดัน
1.3 ติดตั้งเซ็นเซอร์
1.4 ติดตั้งวาล์ว
1.5 ติดตั้งกระบอกสูบ
1.6 ติดตั้งสายลม
1.7 ติดตั้งสายไฟควบคุม
1.8 ติดตั้งชุดปรับสภาพลม
1.9 ติดตั้งบูสเตอร์
020315 ปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์
1.1 อธิบายหลักการปรับตั้ง
1.2 ปรับตั้งเซ็นเซอร์
1.3 ปรับตั้งวาล์ว
1.4 ปรับตั้งกระบอกสูบ
1.5 ปรับตั้งชุดปรับสภาพลม
1.6 ปรับตั้งบูสเตอร์
020316 ซ่อมอุปกรณ์นิวเมติกส์
1.1 บอกโครงสร้างอุปกรณ์
1.2 ซ่อมเซ็นเซอร์
1.3 ซ่อมวาล์ว
1.4 ซ่อมกระบอกสูบ
1.5 ซ่อมชุดปรับสภาพลม
1.6 ซ่อมบูสเตอร์
020317
1.1 ทดสอบเกจวัดความดัน
ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.2 ทดสอบเซ็นเซอร์
1.3 ทดสอบวาล์ว
1.4 ทดสอบกระบอกสูบ
1.5 ทดสอบสายลม
1.6 ทดสอบสายไฟควบคุม
1.7 ทดสอบชุดปรับสภาพลม
1.8 ทดสอบบูสเตอร์

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้และทักษะในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ และสามารถเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม
และทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการเตรียมเครื่องมือในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์นิวเมติกส์
2. ทักษะการใช้เครื่องมือในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นิวเมติกส์เช่น เกจวัดความดันเซ็นเซอร์ วาล์ว
และบูสเตอร์
3. ทักษะการใช้เครื่องมือในการติดตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น เกจวัดความดัน เซ็นเซอร์
และบูสเตอร์
4. ทักษะการใช์เครื่องมือในการปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์เช่น เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ
5. ทักษะการใช้เครื่องมือในการซ่อมอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ชุดปรับ
6. ทักษะการใช์เครื่องมือในการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์เช่น เกจวัดความดัน เซ็นเซอร์ วาล์ว
และบูสเตอร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
2. มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล
3. มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า
4. มีความรู้ในการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ซึ่งประกอบไป
สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม
และบูสเตอร์

กระบอกสูบ สายลม สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม
วาล์ว กระบอกสูบ สายลม สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม
ชุดปรับ สภาพลม และบูสเตอร์
สภาพลม และบูสเตอร์
กระบอกสูบ สายลม สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม

ด้วย เกจวัดความดัน เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ สายลม

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ
และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์นิวเมติกส์พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือวัดทางกลและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม
และทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ซึ่งประกอบไปด้วย เกจวัดความดัน เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ สายลม สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม และบูสเตอร์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์นิวเมติกส์
2. ต้องเตรียมและใช้เครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามาตรฐานอาชีพและ
3. ต้องมีความรู้ในการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ซึ่ง
สายลม สายไฟควบคุม ชุด
ปรับสภาพลม และบูสเตอร์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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ประกอบไปด้วย เกจวัดความดัน เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ
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1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02041

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการอ่านแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี เพื่อบอกรายละเอียดในแผนงาน และ
เตรียมและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจสอบ ระบบนิวเมติกส์ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าความชื้น
เซ็นเซอร์วาล์ว กระบอกสูบ ลมรั่ว สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม บูสเตอร์และแอร์คอมเพรสเซอร์ได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 บอกรายละเอียดในแผนงาน
1.2 อ่านวงจรนิวเมติกส์ในแผนงาน
1.3 บอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์
020412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ 1.1 บอกเครื่องมือการตรวจสอบ
1.2 เลือกใช้เครื่องมือตรวจสอบ
1.3 บอกวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบ
020413 ตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์
1.1 บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์
1.2 ตรวจสอบค่าความชื้น
1.3 ตรวจสอบเซ็นเซอร์
1.4 ตรวจสอบวาล์ว
1.5 ตรวจสอบกระบอกสูบ
1.6 ตรวจสอบลมรั่ว
1.7 ตรวจสอบสายไฟควบคุม
1.8 ตรวจสอบชุดปรับสภาพลม
1.9 ตรวจสอบบูสเตอร์
1.10 ตรวจสอบแอร์คอมเพรสเซอร์

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการอ่านแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
2. ทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์
สายลม สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม
บูสเตอร์ และแอร์คอมเพรสเซอร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. มีความรู้ในการอ่านวงจรนิวเมติกส์ และสามารถบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์นิวเมติกส์
3. มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือ และและอุปกรณ์ในการตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและหลักการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม
บูสเตอร์ และแอร์คอมเพรสเซอร์

เช่น ตรวจสอบค่าความชื้น เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ

และอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์
ควบคุมนิวเมติกส์ เช่น เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ สายลม

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัตื

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกรายละเอียดของแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีและสามารถอ่านวงจรนิวเมติกส์และบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ได้เพื่อเตรียมเครื่องมือที่
ต้องใช้ในการตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าความชื้น เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ลมรั่ว สายไฟควบคุม ชุดปรับสภาพลม บูสเตอร์
และแอร์คอมเพรสเซอร์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรนิวเมติกส์ และ
2. ต้องบอกรายการเครื่องมือ การเลือกใช้ และวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบนิวเม
3. ต้องบอกวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์ และจุด
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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บอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์
ติกส์
ตรวจสอบต่างๆได้

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02042

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปีสามารถรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข
และแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

020422 รายงานผลการปฏิบัติงานได้

020423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานได้

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ประจำวัน
1.2 ประจำเดือน
1.3 ประจำปี
1.1 บอกสิ่งผิดปกติ
1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ
1.3 บอกวิธีแก้ไข
1.1 การใช้งานอุปกรณ์
1.2 ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์
1.3 การบำรุงรักษาอุปกรณ์
1.4 การเพิ่มผลผลิต

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการการบันทึกผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการแนะนําเพื่อการปรับปรุงงาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี
2. ทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการแนะนําผู้ปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี
2. มีความรู้ในเรื่องข้อมูล รายละเอียดสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และวิธีแก้ไข
3. การใช้งานอุปกรณ์ ข้อควรระวัง การบํารุงรักษาอุปกรณ์ และการปรับปรุงงานเพิ่มผลผลิต
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจํา ปี สามารถรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข
และแนะนําการใช์งานอุปกรณ์ ข้อควรระวัง การบํารุงรักษาอุปกรณ์ และการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตได์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี
2. ต้องรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุที่เกิดสิ่งผิดปกติ และวิธีการแก้ไข
3. ต้องแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ และการปรับปรุงงานเพิ่มผลผลิต
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02043

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์เพื่อการซ่อมบํารุง
รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สําคัญและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง

020432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง

020433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
1.2 ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์
1.3 ควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์
1.4 ควบคุมการซ่อมอุปกรณ์
1.1 สรุปรายงานการซ่อมบำรุง
1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อม
1.3 อธิบายวิธีการตรวจจุดตรวจ
1.1 แนะนำการซ่อมที่ถูกต้อง
1.2 แนะนำวิธีการซ่อมที่ปลอดภัย
1.3 แนะนำข้อควรระวังการซ่อม

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในเรื่องการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งอุปกรณ์นิวเมติกส์เพื่อการซ่อมบํารุง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานต่างๆ
2. ทักษะในการเขียนสรุปรายงานการซ่อมบํารุง
3. ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. วิธีการและขั้นตอนการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง และซ่อมบํารุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ได้ถูกต้อง
2. รายละเอียดการซ่อมบํารุง การบอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง และวิธีการตรวจสอบจุด
3. วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง

ปลอดภัย และฃ้อควรระวังการซ่อม
ปลอดภัย
ตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ได้ถูกต้องปลอดภัยเพื่อควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติการซ่อมบํารุง และสามารถสรุปรายงานการซ่อมบํารุง
การบอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง และวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง พร้อมทั้งแนะนําวิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกตอง ปลอดภัย
และข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง และซ่อมบํารุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ได้

ถูกต้องตามขั้นตอนและปลอดภัย

2. ต้องสรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง และอธิบายวิธีการ

ตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุงได้

3. ต้องแนะนําการปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อควรระวังในการซ่อม

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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บํารุงได้

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02051

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ กําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม และสามารถปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม
พร้อมทั้งตรวจสอบหลังการแก้ไข
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์

020512 ปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ออกแบบวงจรนิวเมติกส์
1.2 กำหนดขนาดสายลม
1.3 กำหนดขนาดวาล์ว
1.4 กำหนดขนาดกระบอกสูบ
1.5 กำหนดขนาดชุดปรับสภาพลม
1.1 อธิบายการเชื่อมโยงนิวเมติกส์และPLC
1.2 ปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม
1.3 ตรวจสอบหลังการแก้ไข

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ กําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม และการปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. มีทักษะการออกแบบระบบนิวเมติกส์วงจรนิวเมติกส์
2. มีทักษะในการกําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม
3. มีทักษะในการปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบนิวเมติกส์
4. มีทักษะในการตรวจสอบหลังการแก้ไข
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการทํางานของวงจรนิวเมติกส์
2. การคํานวณ และวิธีการกําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับ
3. หลักการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์กับPLC
4. หลักการเขียนโปรแกรมชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์
5. วิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบหลังการแก้ไข

สภาพลม

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ในการออกแบบระบบนิวเมติกส์และการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์ กับPLC โดยสามารถออกแบบวงจรนิวเมติกส์กําหนดขนาดสายลม
ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม พร้อมทั้งการปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรมและตรวจสอบหลังการแก้ไข
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องออกแบบวงจรนิวเมติกส์
2. ต้องคํานวณและกําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม
3. ต้องอธิบายหลักการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์กับPLC
4. ต้องปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรมชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์
5. ต้องตรวจสอบหลังการแก้ไขได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

64

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02061

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ OJT
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020611 เตรียมการสอน

020612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน

020613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนตามหลักการ OJT
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน
1.3 ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน
1.1 ประเมินผลหลังการอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือประเมินผล

วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ OJT
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในการเรียน
2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฏีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อในการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กําหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทํางาน การสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ทสี่ าคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

02062

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class
Training เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
020621 เตรียมการสอน

020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน

020623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนตามหลักการ In Class Training
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน
1.3 ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน
1.1 ประเมินผลหลังการอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือประเมินผล

วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ In Class Training
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในบทเรียน
2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ

งาน

15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กำหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นต้น
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ทสี่ ําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03011

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ PLC และอุปกรณ์ต่อร์วม หน่วย ประมวลผลกลาง (central processing unit, CPU)
หลักของระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (programmable logic controller, PLC) รวมทั้งซอฟต์แวร์(Software) การแก้ไขความผิดปกติของระบบ
PLCและอุปกรณ์เชื่อมต่อ และจําลองโปรแกรม (Simulation program) พร้อมทั้งทดสอบหลังการแก้ไขได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ Hardware

030112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของ Software

030113 แก้ไขความผิดปกติของระบบ PLC

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) วิเคราะห์ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินพุท
เอ้าท์พุท โมดุล ระบบ PLC
2) วิเคราะห์ปัญหาด้าน CPU หลักของ PLC
3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ภายนอกที่มาต่อเชื่อม
1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากค้างสเต็ปการใช้งานโปรแกรม
2) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากข้อมูลที่สะสมใน Memory
และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากสัญญาณรบ
กวนที่ทำให้โปรแกรมผิดปกติ
1)
แก้ไขความผิดปกติของซอฟต์แวร์ในโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอ
นโทรลเลอร์
2) แก้ไขการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร (Communication)
ระหว่าง PLC กับ Computer
3) ใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบสถานะ (Monitoring function)
ในการหาจุดผิดปกติของระบบ PLC
4) จำลองโปรแกรม (Simulation program) ระบบ PLC

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของ PLC ไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติของHardware ด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ อินพุท เอ้าท์พุท โมดุล ระบบ PLC, CPU หลักของ PLC
และอุปกรณ์ภายนอกที่มาต่อเชื่อม
2. ตรวจสอบและทดสอบหาสาเหตุความผิดปกติของSoftware ด้านปัญหาที่เกิดจากการเขียน โปรแกรมค้างสเต็ป, ข้อมูลที่สะสมใน Memory และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
และสัญญาณรบ กวน ที่ทําให้โปรแกรมทํางานผิดปกติ
3. แก้ไขความผิดปกติของซอฟต์แวร์ในโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้
4. แก้ไขการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร (Communication) ระหว่าง PLC กับ Computerได้ 5. ใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบสถานะ (Monitoring function)
ในการหาจุดผิดปกติของระบบ PLCได้
6. จําลองโปรแกรม (Simulation program) ระบบ PLC ได
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของ PLC
2. เข้าใจหลักการทํางานของอุปกรณ์ภายนอกและผลกระทบของสัญญาณรบกวน
3. ระบุหน้าที่คําสั่งโปรแกรม PLC
4. อ่านการทํางานของโปรแกรมใน PLC
5. อ่านแบบวงจร สัญลักษณะระบบ PLC
6. ระบุขั้นตอนการติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC กับ Computer
7. บอกขั้นตอนการแก้ไขโปรแกรมในขณะออนไลน์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของ PLC อุปกรณ์ภายนอกได้เป็นอย่างดี การเชื่อมต่อ PLC กับอุปกรณ์ภายนอกที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งเข้าใจการตั้งค่าในการเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขความผิดปกติของระบบ PLC
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(ข.) คําธิบายรายละเอียด
1. ต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม เช่น อุปกรณ์อินพุท (เช่น Sensor switch) เอาท์พุท (เช่น ชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR)
แหล่งจ่าย สายสัญญาณ
2. ต้องมีความรู้ในการเขียนแบบวงจรระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
3. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งค่าในระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
4. มีความรู้ในการทดสอบการทํางานหลังการแก้ไข
5. บอกสัญลักษณ์และการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและคําสั่งพื้นฐานของ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
6. อ่านคู่มือ อ่านแบบและเข้าใจ Name plate ของตัว PLC อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อร่วมได้
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7. เข้าใจหลักการทํางานของชุดคําสั่งภายใน PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร (Communication) ระหวาง PLC กับ Computer
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03021

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงรายวัน รายเดือน รายปี สามารถบอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
รอบเวลาในการทํางานของอุปกรณ วิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งสามารถบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุง ระยะเวลาในการซ่อม
วิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง นอกจากนี้ต้องวางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บ และจํานวนที่ต้องจัดเก็บอะไหล่
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030211 วางแผนการตรวจสอบ รายวัน/รายเดือน/รายปี
ของระบบ PLC

030212
วางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1) บอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในงานซ่อมบำรุงระบบPLC
ข้อสอบข้อเขียน
และอุปกรณ์ต่อร่วม
2) บอกกรอบเวลาการทำงานในงานซ่อมบำรุงของระบบ PLC
และอุปกรณ์ต่อร่วม
3) บอกวิธีการในแผนการซ่อมบำรุงระบบ PLC
และอุปกรณ์ต่อร่วม
1) บอกวิธีการจัดหาและแหล่งของอุปกรณ์อะไหล่
ข้อสอบข้อเขียน
2) บอกวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่
การสาธิตการปฏิบัติงาน
3) จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบ PLC

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
เขียนขั้นตอนในวางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบ PLC ด้านการจัดหาและแหล่งของอุปกรณ์อะไหล่, จัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่
และจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. บอกรอบเวลาการทํางานของระบบ PLC
2. อธิบายวิธีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์
3. บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุงในระบบPLC
4. บอกวิธีการจัดหาอะไหล่
5. บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่
6. บอกจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บได
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และเข้าใจการจัดการซ่อมบํารุง เพื่อให้วางแผนการตรวจสอบการ
ซ่อมบํารุง วางแผนการซ่อมบํารุงรวมไปถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับอะไหล่
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบอกรายละเอียดในแผนรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรระบบ PLC ในแผนงานและระบุชื่อ/สัญลักษณ์ในระบบ PLC
2. ต้องบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุง ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบํารุง และจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบ PLC
3. ต้องวางแผนวิธีการจัดหาอะไหล่ วิธีการจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03022

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC เชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูล งบประมาณการซ่อมบํารุง ระบบPLC
และอุปกรณ์ต่อร่วมประจําปีเพื่อวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง

030222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) ข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมบำรุง
2) ข้อมูลผู้จำหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อราคาประเมิน
3) ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี
1) วางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
2) วางแผนปริมาณงานการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
3) วางแผนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเชิพยากรณ์
4) วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. แสดงหรือเขียนขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงพยากรณ์ด้าน ข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมบํารุง, ข้อมูลผู้จําหน่าย
ระยะเวลาการจัดซื้อราคาประเมินและ ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปี
2. แสดงหรือเขียนขั้นตอนในการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ด้านวางแผนกําลังคน, ปริมาณงาน, ระยะเวลา และงบประมาณ ในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการจัดเก็บสถิติและประวัติการซ่อม
2. อธิบายขั้นตอนการจัดซื้อ ราคาอะไหล่
3. บอกวิธีการเตรียมงบประมาณประจําปี
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการซ่อมบํารุง การจัดหาอะไหล่ และกําลังคน เพื่อนํามาวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง
2. ข้อมูลผู้จําหน่ายPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
3. ประเมินกําลังคน
4. การประเมินปริมาณงานในการซ่อมบํารุงระบบ PLC
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงPLC เชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03031

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการซ่อมบํารุงระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม สามารถบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
และสามารถเตรียมเครื่องมือวัดค่า ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ เพื่อการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย
อุปกรณ์อินพุท(เช่น Sensor switch) เอาท์พุท(เช่น ชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ รวมทั้งใช้โปรแกรม PLCเบื้องต้นได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030311 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC

030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC

030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) บอกการทำงานของวงจร Self-holding circuit
2) บอกการทำงานของ วงจร Interlock
3) บอกการทำงานของ วงจร Timer circuit
4) บอกการทำงานของ วงจร Counter circuit
1) จัดวางอุปกรณ์ตามรูปแบบ
2) จัดวางอุปกรณ์โมดูลจ่ายพลังงาน
3) จัดวางตัวประมวลผลกลาง
4) จัดวางอุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุต
5) จัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ
1) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์โมดูลจ่ายพลังงาน
2) ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม
3) ถอดเปลี่ยนหน่วยประมวลผลกลาง
4) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุต
5) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของ PLC ไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคําสั่งพื้นฐาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC ด้าน วางอุปกรณ์ตามรูปแบบ, โมดูลจ่ายพลังงาน, เปลี่ยนสายไฟควบคุม, หน่วยประมวลผลกลาง,
อุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุตและ อุปกรณ์หน่วยความจําได้
2. ถอดเปลี่ยนอุปกร์ณในระบบ PLC ด้านโมดูลจ่ายพลังงาน, สายไฟควบคุม, หน่วยประมวลผลกลาง, อุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุตและ อุปกรณ์หน่วยความจําได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของ PLC
2. บอกสัญลักษณ์ระบบ PLC
3. เข้าใจคําสั่งของ PLC
4. เข้าใจการทํางานของโปรแกรมใน PLC
5. บอกวิธีการเปลี่ยนและถอดชิ้นส่วนของ PLC
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้โครงสร้างและหลักการทํางานของ PLC การทํางานของโปรแกรมใน PLC
เพื่อสมารถตรวจสอบหาความผิดปกติพร้อมทั้งถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆในตัว PLC ได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม
2. ต้องเตรียมและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3. ต้องมีความรูปในการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบอุปกรณ์ในระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์อินพุท (เช่น Sensor switch)
เอาท์พุท (เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR ) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ
4. เขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น เช่น วงจร Self-holding circuit, Interlock,Timer circuit,Counter circuit ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอ์รมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03032

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรูปและทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมเพื่อการซ่อมบํารุง
รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สําคัญและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
030321 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC 1)
ชี้แจงและให้คำแนะนำจุดอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการท
ำงานของระบบPLC
2) จัดลำดับความสำคัญของงาน
3) มอบหมายงานแก่ทีมงานตามลำดัความสำคัญ
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ 1) อธิบายหลักการของFailure mode (Short circuit /
External Input/ output device
Contactfailure )
2) อธิบายหลักการของ NPN / PNP
3) อธิบายหลักการของ Common + / Common–
4) อธิบายหลักการของ Input (DC Source/ DC Sink, AC)
5) อธิบายหลักการของ Output (TransistorSource /
Transistor Sink)
6) อธิบายหลักการของSemiconductor output (LED,Pilot
lamp)
7) อธิบายหลักการของ segment
030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC
1) บอกการทำงานของวงจรควบคุมแบบป้อนกลับ(feedback
control)
2) บอกการทำงานของ วงจรควบคุมขั้นประยุกต์ (Shift
register)
3) บอกความสัมพันธ์ของ Word, Byte, Bitระบบเลขฐาน
4) บอกหลักการของ Digital / Analog
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สมรรถนะย่อย (Element)
030324 เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) ใช้คำสั่ง MOVEในการจัดการข้อมูล
2) ใช้คำสั่ง JUMP ในการเขียนโปรแกรม
3) ใช้คำสั่ง Compare ในการเขียนโปรแกรม

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทาง ไฟฟ้า และคําสั่งพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางด้าน Digital / Analog
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
เขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่ง ในระบบ PLC เช่น คําสั่ง MOVE , JUMP และ Compare ได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. บอกวิธีการตรวจสอบจุดที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
2. บอกวิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. เข้าใจคําสั่งของ PLC
4. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของ PLC
5. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท
6. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ข.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ะบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมได้ถูกต้องปลอดภัย เพื่อควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติการซ่อมบํารุง
การใช้งานคําสั่ง PLC หลักการของ Digital / Analog หลักการทํางานของอุปกรณ์ทางด้านดิจิตอล
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องมีความรู้และทักษะในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมได้ถูกต้องและปลอดภัย
2. ต้องมีความรู้และทักษะการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย และข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
3. ต้องมีความรู้การทํางานของอุปกรณ์ทางด้าน Digital / Analog
4. ต้องมีความรู้การการใช้งานคําสั่งของ PL
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03041

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการอ่านแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีเพื่อบอกรายละเอียดในแผนงาน และเตรียมและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจสอบ ระบบPLC
และอุปกรณ์ต่อร่วมซึ่งประกอบไป
อุปกรณ์อินพุท (เช่น Sensor switch) เอาท์พุท (เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR) แหล่งจ่าย สายสัญญาณไดตามแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030411 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี

030412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
PLC
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) บอกตัวอักษรย่อและสัญลักษณ์ตามตารางแผนงานรายวัน
/ รายเดือน / รายปี
2) บอกตำแหน่งในการตรวจเช็คตามแผน
3) ระบุชื่อและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในระบบ PLC
4) บันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้ตรงตามข้อกำหนด
1) บอกรายการเครื่องมือ
2) เลือกใช้ประเภทเครื่องมือ
3) บอกวิธีการใช้เครื่องมือ
1) บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบPLC ตามแผนงาน
2) ตรวจสอบ อุปกรณ์ อินพุท /เอาท์พุท โมดุล
3) ตรวจสอบเซ็นเซอร์
4) ตรวจสอบสายไฟควบคุม
5) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
6) ตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทาง (Final control element)
7) ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer
8) ตรวจสอบการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคําสั่งของ PLC
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC ทาง Hardware เช่น อุปกรณ์ อินพุท /เอาท์พุท โมดุล, เซ็นเซอร์, สายไฟควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์ปลายทาง
และการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer
2. ตรวจและทดสอบสอบการทํางานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC ได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. อธิบายรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. บอกวิธีการใช้เครื่องมือการตรวจสอบจุดต่างๆอย่างถูกต้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกรายละเอียดของแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีและสามารถ อ่านวงจรระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมและบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PLC กับ คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/เดือน/ปี อ่านวงจรระบบ PLC ในแผนงานและบอกชื่อ/ ระบุสัญญลักษณ์ของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุท
2. บอกรายการเครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบ PLC
3. บอกวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์เอาท์พุทและอินพุทระบบ PLC
4. ตรวจสอบการทํางานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC 5. ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

82

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03042

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปีสามารถรายงานสิ่ง ผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข
และแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ข้อควร ระวัง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

030422 รายงานผลการปฏิบัติงาน

030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) ประจำวัน
2) ประจำเดือน
3) ประจำปี
1.1 บอกสิ่งผิดปกติที่พบ
1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ
1.3 บอกวิธีการแก้ไข
1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ PLC
1.2 แนะนำข้อควรระวังของอุปกรณ์ PLC
1.3 แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ PLC
1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทาง ไฟฟ้า และอ่านแผนการซ่อมบํารุงประจําวัน/เดือน/ปี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน/เดือน/ปี
2. แก้ไขสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และวิธีการแก้ไข
3. การใช้งานอุปกรณ์ระบบ PLCที่เน้น ข้อควรระวังและ การบํารุงรักษา
4. ปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC เพื่อเพิ่มผลผลิต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. บอกวิธีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ในระบบ PLC
3. บอกข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ในระบบ PLC
4. บอกวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปีสามารถรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข
และแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ข้อควรระวัง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน/ปี
2. ต้องบอกความผิดปกติ สาเหตุที่เกิดความผิดปกติ และวิธีการแก้ไข
3. ต้องแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบPLC และการปรับปรุง งานเพื่อเพิ่มผลผลิต
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03051

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม เลือก CPU จากขนาดการ ควบคุม (จํานวน Input/ Output)
และจากฟังก์ชั่นที่จําเป็นในอุปกรณ์เป้าหมายการควบคุม ออกแบบ ตู้ควบคุมที่มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน ออกแบบการเดินสายไฟภายในและภายนอกตู้ควบคุม
การสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ กับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การสื่อสาร ทั่วไป วิธีการรับ-ส่งข้อมูล เลือกชนิดของสื่อนําสัญญาณ
อธิบายอุปกรณ์เชื่อมต่อขั้นสูง การ I/O Refresh processing การ Interruption processing เขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา Instruction List (IL)
และภาษา Structured Text (ST) และสามารถปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม PLC พร้อม ทั้งตรวจสอบหลังการแก้ไข
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030511 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC

030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) เลือก CPUจากขนาดการควบคุม (จำนวน Input/
Output) ตามคุณสมบัติที่กำหนด
2) ออกแบบเลือก CPU
จากฟังก์ชั่นที่จำเป็นในอุปกรณ์เป้าหมายการควบคุม
3) ออกแบบตู้ควบคุมที่มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน
4) ออกแบบการเดินสายไฟภายในตู้ควบคุม
5) ออกแบบการเดินสายไฟภายนอกตู้ควบคุม
1)
อธิบายการสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเล
อร์กับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
2) อธิบายการสื่อสารทั่วไป
3) อธิบายวิธีการรับ-ส่งข้อมูล
4) เลือกชนิดของสื่อนำสัญญาณ
5) อธิบายอุปกรณ์เชื่อมต่อขั้นสูง

85

วิธีการประเมิน (Assessment)
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ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
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สมรรถนะย่อย (Element)
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) อธิบายวิธีการI/O Refresh processing
2) อธิบายวิธีการ Interruption processing
3) อธิบายวิธีการใช้ Sub-routine
4) เขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา
InstructionList (IL)
5) เขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา
StructuredText (ST)

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้า การคํานวนพิกัดของอุปกรณ์ ควบคุมทางไฟฟ้าและการป้องกันสัญญาณรบกวน
โครงสร้างคําสั่งของโปรแกรม PLC ขั้นตอนการติดตั้งระบบ PLC
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. มีทักษะการออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC ในส่วนของ เลือก CPU จากขนาดการควบคุม (จํานวน Input/ Output ) ตามคุณสมบัติที่กําหนด, ออกแบบเลือก CPU
จากฟังก์ชั่นที่ จําเป็นในอุปกรณ์เป้าหมายการควบคุม, ออกแบบตู้ควบคุมที่มีความทนทานต่อสัญญาณ รบกวน, การเดินสายไฟภายในตู้ควบคุม,
การเดินสายไฟภายนอกตู้ควบคุมได้
2. มีทักษะการออกแบบระบบสื่อสารภายในเช่น การสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก คอนโทรลเลอร์ กับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์, การสื่อสารทั่วไป,
การรับ-ส่ง ข้อมูล, เลือกชนิดของสื่อนําสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อขั้นสูงได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบ PLC
2. คํานวณหาพิกัดของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทของระบบ PLC
3. เข้าใจการทํางานเชื่อมโยงระหว่างPLC กับอุปกรณ์ภายนอก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรระบบ PLC คํานวณหาขนาดพิกัด พิกัดของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทต่างๆของระบบ PLC
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องออกแบบวงจรระบบ PLC
2. คํานวณหาขนาดพิกัดพิกัดของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทต่างๆของระบบ PLC
3. ปรับแต่งโปรแกรมเพื่อให้ PLC สามารถควบคุมอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทต่างๆ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

87

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03061

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน
และสอนตามหลักการอบรมหน้างาน(On the job training, OJT) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบPLC
และอุปกรณ์ต่อร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030611 เตรียมการสอน

030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน

030613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) เตรียมแผนการสอน
2) เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
3) เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1) สอนตามหลักการOJT
2) ใช้สื่อประกอบการสอน
3) ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์
4) ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
5) ควบคุมบทเรียนตามแผน
1) ประเมินผลหลังการอบรม
2) ใช้เครื่องมือประเมินผล

วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหา และสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ(On the job training)
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในการเรียน
2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฏีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อในการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรูู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดทักษะประกอบกับความรู้ที่จําเป็นในการทางาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้างาน
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กําหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทํางาน การสอนหน้า

งานแบบ 4 ขั้นตอน

2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะ

และความรู้ที่สาคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

03062

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class
Training เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
030621 เตรียมการสอน

030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน

030623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1) เตรียมแผนการสอน
2) เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
3) เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนตามหลักการ In Class Training
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน
1.3 ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน
1) ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก
2) ควบคุมบทเรียนตามแผน

วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ In Class Training
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

90

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในบทเรียน
2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรูู้
2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน ด้วยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆเช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียน

รู้ด้วยตนเองเป็นต้น

2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะ

และความรูที่สําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04011

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบการทํางานของ เครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่น)
การทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการ ทํางานของเครื่องจักร (ชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุม) และการแก้ไขปัญหา
ของระบบการทํางานของเครื่องจักร
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ
งานของระบบการทำงานของเครื่องจักร
040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ
งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร

040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบต้นกำลัง
1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบส่งกำลัง
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบหล่อลื่น
1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ
1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของสวิทซ์
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของรีเลย์
1.4 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดควบคุม
1.5
วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวงจรไฟฟ้าควบคุม
1.1
บอกลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบการทำงานของเครื่อง
จักร
1.2
อธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเ
ครื่องจักร
1.3 ปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.4 ทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบต้นกําลัง, ระบบ ส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร
การทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุด ควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร
และการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของ เครื่องจักร
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
2. ทักษะวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร
3. ทักษะการลําดับขั้นตอนการทํางาน, หน้าที่การทํางานของอุปกรณ์, การปรับแต่งระบบและ การทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่น)
3. ความรู้ด้านการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุม (ชุด แหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุม)
4. ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของเครื่องจักร (ขั้นตอนการทํางาน, หน้าที่ การทํางานของอุปกรณ์, การปรับแต่ง และทดสอบการทํางาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของ เครื่องจักร
2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของ ระบบการทํางานของเครื่องจักร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของ ระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบไฟฟ้า ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของ เครื่องจักรได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่นของการ ทํางานของเครื่องจักร
2. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร
3. การแก้ไขปัญหา การปรับแต่งระบบและการทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

93

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04021

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุง รายวัน /รายเดือน /รายปี
รวมทั้งการวางแผนการซ่อมบํารุงของระบบและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักร
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040211 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงราย
วัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทำงานของเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1.1 บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบการทำงานของเครื่องจักร ข้อสอบข้อเขียน
1.2
บอกรอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเ
ครื่องจักร
1.3
บอกวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำง
านของเครื่องจักร
040212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบการทำ
1.1
ข้อสอบข้อเขียน
งานของเครื่องจักร
บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบการทำงานของเ
ครื่องจักร
1.2
ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่อ
งจักร
1.3
บอกวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบการทำงาน
ของเครื่องจักร
040213
1.1 บอกวิธีการจัดซื้ออะไหล่
ข้อสอบข้อเขียน
วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของ 1.2 บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่
เครื่องจักร
1.3 บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุง, บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ, รอบเวลาการทํางานของอุปกรณ์ในระบบ,
บอกวิธีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบ, บอกรายการ อุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุงในระบบ รวมทั้งการประเมินระยะเวลาในการซ่อมบํารุงระบบ,
บอกวิธีการเบิกอะไหล่ เพื่อการซ่อมบํารุงของระบบ, บอกวิธีการจัดซื้อ การจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. ทักษะในการวางแผนการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
3. ทักษะในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
4. ทักษะวางแผนการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รอบเวลาการทํางานของอุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบ การทํางานของเครื่องจักร
เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. มีความรู้เกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมบํารุง และวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการ ซ่อมบํารุงเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักร
3. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้ออะไหล่ วิธีการจัดเก็บอะไหล่ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมบํารุงรักษาการทํางานของเครื่องจักร
2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการ ซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงรายวัน/ รายเดือน/ รายปี ของระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการวางแผนการซ่อมบํารุงของระบบการทํางาน ของเครื่องจักรได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง ระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องวางแผนการซ่อมบํารุงรักษา ก่อนเริ่มใช้งานและการตรวจสอบ ตามเอกสารการตรวจสอบที่กําหนดไว้ได้
2. บอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รอบเวลาการทํางานและวิธีการตรวจสอบของระบบการทํางานของ เครื่องจักร
3. ต้องบอกรายการอุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักรและ วิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง
4. ต้องบอกวิธีการจัดซื้อ วิธีการจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บเพื่อการซ่อมบํารุง
5. ต้องการทักษะความรู้เรื่องจัดการการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04022

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูล
งบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงและการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง

040222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง
1.2 ข้อมูลผู้จำหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ
ราคาชิ้นส่วนอะไหล่
1.3 ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี
1.1 วางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.2 วางแผนปริมาณงานการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.3 วางแผนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.4 วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
แฟ้มสะสมผลงาน

ข้อสอบข้อเขียน
แฟ้มสะสมผลงาน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูล
งบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงและการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูล งบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุง
2. ทักษะการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิง พยากรณ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรูปเกี่ยวกับสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง
2. ความรูปเกี่ยวกับข้อมูลผู้จําหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ ราคาชิ้นส่วนอะไหล่
3. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปี
4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน กําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการ ซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ
และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. การรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง
2. อธิบายข้อมูลผู้จําหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ ราคาชิ้นส่วนอะไหล่
3. อธิบายข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปี
4. วางแผนงาน กําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ ในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04031

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการทํางาน คุณสมบัติวิธีการแก้ไขความผิดปกติของระบบการทํางานของ เครื่องจักร และเตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบต้นกําลัง
ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น เพื่อการซ่อม บํารุงรักษา บอกตําแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับแบบของเครื่องจักร การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง
ระบบหล่อลื่น ติดตั้งและปรับแต่งระบบต่นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
040311
1.1 บอกการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักร
อธิบายการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 บอกคุณสมบัติของระบบการทำงานของเครื่อง จักร
1.3
บอกวิธีการแก้ไขความผิดปกติของระบบการทำงานของเครื่อง
จักร
040312
1.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบต้นกำลัง
เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเ 1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบส่งกำลัง
ครื่องจักร
1.3 เตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบหล่อลื่น
040313
1.1 บอกตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับแบบของเครื่องจักร
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ถอดเปลี่ยนระบบต้นกำลัง
1.3 ถอดเปลี่ยนระบบส่งกำลัง
1.4 ถอดเปลี่ยนระบบหล่อลื่น
040314 ติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.1
อ่านแบบเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ติดตั้งระบบต้นกำลัง
1.3 ติดตั้งระบบส่งกำลัง
1.4 ติดตั้งระบบหล่อลื่น
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สมรรถนะย่อย (Element)
040315 ปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องจักร

040316 ซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร

040317
ทดสอบการทำงานของระบบการทำงานในเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 อธิบายหลักการปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ปรับแต่งระบบต้นกำลัง
1.3 ปรับแต่งระบบส่งกำลัง
1.4 ปรับแต่งระบบหล่อลื่น
1.1 บอกโครงสร้างของระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ซ่อมบำรุงรักษาระบบต้นกำลัง
1.3 ซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง
1.4 ซ่อมบำรุงรักษาระบบหล่อลื่น
1.1 ทดสอบระบบต้นกำลัง
1.2 ทดสอบระบบส่งกำลัง
1.3 ทดสอบระบบหล่อลื่น

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ความสามารถในการทํางาน คุณสมบัติ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของระบบการทํางานของ เครื่องจักร และเตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบต้นกําลัง
ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น เพื่อการซ่อม บํารุงรักษา บอกตําแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับแบบของเครื่องจักร การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง
ระบบหล่อลื่น ติดตั้งและปรับแต่งระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการทํางานและวิธีการแก้ไขความผิดปกติของระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ทักษะการเตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น เพื่อการซ่อมบํารุงรักษา
3. ทักษะการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น
4. ทักษะติดตั้งระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
5. ทักษะปรับแต่งระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการทํางาน คุณสมบัติ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านเตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น)
3. ความรู้ด้านการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบการทํางานของเครื่องจักรตามตําแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับแบบของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง
ระบบหล่อลื่น)
4. ความรู้ด้านการติดตั้งระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น)
5. ความรู้ด้านการปรับแต่งระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น)
6. ความรู้ด้านการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น)
7. ความรู้ด้านการทดสอบการทํางานของระบบในเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการติดตั้งอุปกรณ์ ถอดเปลี่ยนและปรับแต่งระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการ ติดตั้งอุปกรณ์ ถอดเปลี่ยน และปรับแต่งระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการทํางาน คุณสมบัติ วิธีการแก้ไขความผิดปกติ ของระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
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2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น เพื่อการซ่อมบํารุงรักษาได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกตําแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับแบบของเครื่องจักร การถอด เปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ได้
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องติดตั้งและปรับแต่งระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของ เครื่องจักรได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ระบุรายละเอียดการทํางาน คุณสมบัติ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของระบบการทํางานของ เครื่องจักร
2. เตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดและประกอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น เพื่อการซอม บํารุงรักษา ของเครื่องจักร
3. บอกตําแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับแบบของเครื่องจักร การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
4. ติดตั้งและปรับแต่งระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่น ของเครื่องจักร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04041

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการอธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีและเตรียมเครื่องมือ รายการ เครื่องมือ การเลือกใช้ประเภทเครื่องมือ
วิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร และการตรวจสอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน / รายเดือน / รายปี
1.2 เข้าใจระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงาน
1.3 บอกชื่อ/สัญลักษณ์ของระบบการทำงานในเครื่องจักร
040412
1.1 บอกรายการเครื่องมือในการตรวจสอบ
เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจั 1.2 เลือกใช้ประเภทเครื่องมือในการตรวจสอบ
กร
1.3 บอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
040413 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง จักร
1.1 บอกวิธีตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.2 ตรวจสอบระบบต้นกำลัง
1.3 ตรวจสอบระบบส่งกำลัง
1.4 ตรวจสอบระบบหล่อลื่น

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ความสามารถในการอธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี และเตรียมเครื่องมือ รายการ เครื่องมือ การเลือกใช้ประเภทเครื่องมือ
วิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร และการตรวจสอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการวางแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทํางานของ เครื่องจักร
3. ทักษะการตรวจสอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
2. ความรู้ด้านการเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
3. ความรู้ด้านการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบงานรายวัน/รายเดือน/รายปี ของเครื่องจักร
2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการ ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี ของระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมเครื่องมือ รายการเครื่องมือ การเลือกใช้ประเภทเครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักรได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่นของ เครื่องจักรได้
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ต้องระบุรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี และบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของ เครื่องจักร
3. ต้องเตรียมเครื่องมือ รายการเครื่องมือ การเลือกใช้ประเภทเครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือใน การตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร
4. ต้องตรวจสอบระบบต้นกําลัง ระบบส่งกําลัง ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักรตามแผน และ ตรวจสอบจุดต่างๆ ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04042

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สิ่งผิดปกติที่พบ สาเหตุความผิดปกติวิธีการแก้ไข รูปแบบประจําวัน/
ประจําเดือน/ประจําปีและการแนะนําการใช้งาน อุปกรณ์ข้อควรระวังของอุปกรณ์การบํารุงรักษาอุปกรณ์และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

040422 รายงานผลการปฏิบัติงาน

040423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานได้

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน
ข้อสอบข้อเขียน
1.2 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
1.3 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำปี
1.1 บอกสิ่งผิดปกติที่พบ
ข้อสอบข้อเขียน
1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ
1.3 บอกวิธีการแก้ไข
1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ในระบบการทำ
ข้อสอบข้อเขียน
งานของเครื่องจักร
1.2
แนะนำข้อควรระวังของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่อง
จักร
1.3
แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจั
กร
1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ความสามารถในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สิ่งผิดปกติที่พบ สาเหตุความผิดปกติ วิธีการแก้ไข
รูปแบบประจําวัน/ประจําเดือน/ประจําปี และการแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ ข้อควรระวังของอุปกรณ์
การบํารุงรักษาอุปกรณ์และการแนะนําการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน/ประจําเดือน/ประจําปี
2. ทักษะการนําเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน สิ่งผิดปกติที่พบ สาเหตุความผิดปกติ วิธีการแก้ไข
3. ทักษะการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน การแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวังการ บํารุงรักษาอุปกรณ์
4. ทักษะการแนะนําการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ด้านการนําเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน
3. ความรู้การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
4. ความรู้การบํารุงรักษาอุปกรณ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน ประจําวัน, ประจําเดือน, ประจําปี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานตาม รูปแบบแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน/ประจําเดือน/ประจําปี
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุและบันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ข้อเสนอแนะนําเพื่อการปรับปรุงงาน
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องบันทึกผลตามแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน ประจําวัน/ประจําเดือน/ประจําปี
2. ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน สิ่งผิดปกติที่พบ สาเหตุความผิดปกติ วิธีการแก้ไข
3. ต้องแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การบํารุงรักษาอุปกรณ์ และการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่ม ผลผลิต
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04043

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์การติดตั้งอุปกรณ์การปรับตั้ง อุปกรณ์การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร
เพื่อการซ่อมบํารุง รายงานผลการตรวจสอบการ ซ่อมบํารุง สรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญ
ในการซ่อมบํารุงและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัย และแนะนําข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง

040432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง

040433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)

วิธีการประเมิน (Assessment)
1.1
ข้อสอบข้อเขียน
ควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่อง การสาธิตการปฏิบัติงาน
จักร
1.2
ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.3
ควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.4
ควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1.1 สรุปรายงานการซ่อมบำรุง
ข้อสอบข้อเขียน
1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง
การสาธิตการปฏิบัติงาน
1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง
1.1 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง
ข้อสอบข้อเขียน
1.2 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย
1.3 แนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร เพื่อการซ่อมบํารุง
รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง สรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อม
บํารุงและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัยและแนะนํา ข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการควบคุมถอดเปลี่ยน การติดตั้ง การปรับตั้ง และการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการ ทํางานของเครื่องจักร
2. ทักษะการสรุปรายงานการซ่อมบํารุงบอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง วิธีการ ตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
3. ทักษะการแนะนําวิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องวิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัยและแนะนําข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการควบคุมผู้ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงของเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านการรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง
3. ความรู้เรื่องจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
4. ความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
5. ความรู้ด้านการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย
6. ความรู้เรื่องข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านรายงานผลการ ปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ และ การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ต้องรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง สรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่ สําคัญในการซ่อมบํารุง และวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง
3. ต้องแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัย และแนะนําข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04051

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องจักร เช่น ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลังและระบบหล่อลื่น
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040511 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ปรับปรุงระบบต้นกำลัง
1.2 ปรับปรุงระบบส่งกำลัง
1.3 ปรับปรุงระบบหล่อลื่น

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้ในการปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องจักร เช่น ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง และระบบหล่อลื่น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการปรับปรุงระบบต้นกําลังของเครื่องจักร
2. ทักษะในการปรับปรุงระบบส่งกําลังของเครื่องจักร
3. ทักษะในการปรับปรุงระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบต้นกําลังของระบบการทํางานของเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบส่งกําลังของระบบการทํางานของเครื่องจักรมาตรฐานอาชีพและ
3. ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบหล่อลื่นของระบบการทํางานของเครื่องจักร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องจักร
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงระบบต้นกําลัง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงระบบส่งกําลัง
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงระบบหล่อลื่น
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. การปรับปรุงระบบต้นกําลัง
2. การปรับปรุงระบบส่งกําลัง
3. การปรับปรุงระบบหล่อลื่น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฎิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04061

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ OJT
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการการปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040611 เตรียมการสอน

040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน

040613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างาน (OJT)
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างได้ผล
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุ ประสงค์
1.4 ลำดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน
1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้

วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ OJT
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในการเรียน
2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฏีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อในการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ความรู้ที่จําเป็นในการทำงาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้างาน ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ
และการประเมินผล
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กําหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทํางาน การสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สำคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

04062

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class
Training การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการการปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
040621 เตรียมการสอน

040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน

040623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนในชั้นเรียน
1.2ใช้สื่อประกอบการสอน
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน
1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม
1.2ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้

วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class
Training การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในบทเรียน
2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช้สื่อการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน ด้วยวิธีการสอนแบบต่างๆ
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คําแนะนํา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วย
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่

ตนเองเป็นต้น
สําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้
2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05011

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมไปถึงความผิดปกติของเครื่องจักร
และสามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิตและเครื่องจักรได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
050111 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต

050112 วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักร

050113 แก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกระ
บวนการผลิตและเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1.1 วิเคราะห์ปัญหาจากการประกอบ Aperance
ข้อสอบข้อเขียน
1.2
การสาธิตการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ปัญหาความถูกต้องของค่าอุปกรณ์ที่ประกอบApera
nce ( Position /Alignment,Solder Joints, Polarity,
Missing etc.)
1.1
ข้อสอบข้อเขียน
วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการประ การสาธิตการปฏิบัติงาน
กอบ
1.2
วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการทด
สอบ
1.1 บอกลำดับขั้นตอนการผลิต
ข้อสอบข้อเขียน
1.2 รวบรวมข้อมูลของสาเหตุความผิดปกติ
การสาธิตการปฏิบัติงาน
1.3 ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Line Layout
1.4 ทดสอบการทำงานหลังแก้ไข

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการผลิตและเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในกระบวนการผลิต
3. ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
4. ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ
5. ทักษะการปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Line Layout
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการลําดับขั้นตอนของระบบการประกอบและการผลิต
2. มีความรู้ด้านเครื่องจักรในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ความรู้ด้านค่าความถูกต้องของอุปกรณ์การประกอบ Aperance
4. ความรู้ด้านค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ประกอบ (Position/Alignment,
5. หลักการการทดสอบหลังการแก้ไข

Solder Joints, Polarity, Missing etc.)

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถลําดับขั้นตอนของปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงให้การผลิตมีประสิทธิภาพ
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้หลักการ SPC วิเคราะห์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุตามที่กําหนดไว้ได้
2. ต้องการทักษะใช้หลักการ MSA (Measurmemt Analysis) วิเคราะห์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุตามที่กําหนดไว้ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05021

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 2
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการระบุสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการประกอบตามใบสั่งงานหรือแบบที่ได้รับในการประกอบ
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
050211 อ่านแบบ Drawing
และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1.1 ระบุสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์
ข้อสอบข้อเขียน
1.2
บอกการทำงานของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลั
บ
1.3 ระบุขั้นตอนการประกอบตามใบสั่งงาน
1.4 อ่านแบบภาพประกอบ
050212 เตรียมอุปกรณ์ Electronic Devices ตามแบบ และ 1.1 เตรียมแผ่น PCB
ข้อสอบข้อเขียน
Specification ที่กำหนด
1.2 เตรียมอุปกรณ์ประกอบ Chassis
การสาธิตการปฏิบัติงาน
1.3 เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบการประกอบ
050213 เตรียมเครื่องมือในการประกอบที่จำเป็น ตามแบบ 1.1 เตรียมเครื่องมือจับยึดแผ่น PCB
ข้อสอบข้อเขียน
และ Specification ที่กำหนด
1.2 เตรียม หัวแร้ง ตะกั๋วบัดกรี เครื่องดูดตะกั๋ว
การสาธิตการปฏิบัติงาน
1.3 เตรียมระบบดูดอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้เบื้องต้นในด้านสัญลักษณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การอ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สําหรับการประกอบ
2. การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จําเป็นในการประกอบตามแบบที่กําหนด
3. ทักษะการเตรียมเครื่องมือในการประกอบ เช่น หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดตะกั่ว
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้ด้านสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์
1.1 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ ชิ้นส่วนเลเซอร์, ชิ้นส่วนผลึกเหลว, ชิ้นส่วน Oscillator
1.2 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ Resister, Diode, transistor, Condenser, Relay, IC
2. ความรู้ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบ
3. หลักการด้านความปลอดภัยในการทํางาน
4. มีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุทักษะการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือในการ

ประกอบได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมระบบดูดอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งการจัดสภาวะแวดล้อมในการทํางานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
(ข) คําอธิบายรายละเอียด
ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือก่อนเริ่มปฏิบัติงานและการตรวจสอบตามเอกสารการประกอบตามที่กําหน
ดไว้ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05022

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการอ่านความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะสามารถทําความเข้าใจกับใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ
กส์ด้วยเครื่องจักรและจะต้องสามารถปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
050221
1.1 อธิบายค่า และ Specification
ข้อสอบข้อเขียน
อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
องจักร
1.2 อธิบายหลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า
1.3 อ่านใบสั่งงานและการผลิตตามที่กำหนด
1.4 อธิบายวิธีขั้นตอนการประกอบใบสั่งงานด้วยเครื่องจักร
050222 ปรับตั้ง(Set
1.1 ปรับตั้ง Glue Dispenser Machine
ข้อสอบข้อเขียน
Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 ปรับตั้ง Solder Printer Machine
การสาธิตการปฏิบัติงาน
1.3 ปรับตั้ง Chip / ICMounter
1.4 ปรับตั้ง Reflow Oven
1.5 ปรับตั้ง Axial Insertion machine
1.6 ปรับตั้ง Radial Insertion Machine
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้เบื้องต้นในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การอ่านใบสั่งงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร
2. ทักษะการใช้เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Glue Dispenser Machine
4. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Solder Printer Machine
5. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Chip / IC Mounter
6. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Reflow Oven
7. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Axial Insertion machine
8. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Radial Insertion Machine
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า
2. มีความรู้ด้าน Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Resistor, Condenser,Varistor, Switch, Transformer, Relay )
3. ความรู้ด้านหลักการขั้นตอนการประกอบใบสั่งงานด้วยเครื่องจักร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุ Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจําเป็นสําหรับการทําหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์ Electronics devices (Resistor, Condenser, Varistor, Switch, Transformer, Relay) ตามที่กําหนดไว้ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05023

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและจัดทําแผนในการการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ แบบรายวัน/รายเดือน/รายปี
ซึ่งจะต้องวางแผนได้ทั้งระยะเวลาการผลิต กําลังคนและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
050231
1.1 ข้อมูลสถิติกำลังการผลิต
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รา 1.2 ข้อมูลความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร
ยเดือน/รายปี
1.3 ข้อมูลยืนยันและคาดการณ์ Firmed / Forecast
050232 วางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.1 วางแผนเครื่องจักร
1.2 วางแผนระยะเวลาในการผลิต
1.3 วางแผนกำลังคน
1.4 วางแผนวัตถุดิบ
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ทักษะและประสบการณ์ด้านการวางแผนงาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวางแผน
2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลและการวางแผน
3. ทักษะการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ด้านข้อมูลสถิติกําลังการผลิต
2. ความรู้ด้านข้อมูลความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร
3. ความรู้ด้านประเภท และปริมาณการใช้ของกําลังคนและวัตถุดิบ
4. หลักการด้านการคาดการณ์ Firmed / Forecast
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องวางแผนการประกอบแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี ได้อย่างถูกต้อง
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประกอบแบบรายวัน/
2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการวางแผนเครื่องจักร
3. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการวางแผนระยะเวลาในการผลิต, วางแผนกําลังคน, วางแผนวัตถุดิบ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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รายเดือน/รายปี ตามที่กําหนดไว้ได้

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05031

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 2
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ลงบนแผ่น PCB
ได้ตามแบบการประกอบที่กําหนดซึ่งจะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการประกอบ รวมถึงการอ่านแบบการประกอบและทําตามแบบได้อย่างถูกต้อง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
050311
1.1 อ่านแบบ Chassis assembly drawing
ข้อสอบข้อเขียน
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องลงบน 1.2 ติดตั้ง Toggle switch, Terminalด้วยการขันยึด
การสาธิตการปฏิบัติงาน
Chassis
1.3 บัดกรี Cable Wiring และบำรุงรักษาเครื่องมือ
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บน Chassis
050312
1.1 อ่านแบบ Print board assembly drawing
ข้อสอบข้อเขียน
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือ
1.2 ติดตั้ง Resiste, Diode, transistor,Condensor, Relay, การสาธิตการปฏิบัติงาน
ลงบน Print Circuit Board (PCB)
IC
1.3 ติดตั้ง Square chip resister แบบ SMT
1.4 Wiring และบำรุงรักษาเครื่องมือด้วย vinylelectric wire
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้เบื้องต้นในด้านสัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้เครื่องมือในการประกอบ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การอ่านแบบ Chassis assembly drawing จากใบสั่งงานที่ใช้ในการประกอบ
2. การติดตั้ง Toggle switch, Terminal ด้วยการขันยึดด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง
3. การ Wiring สายไฟ cable และ บัดกรี เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บน Chassis
4. การอ่านแบบ Print board assembly drawing จากใบสั่งงานที่ใช้ในการประกอบ
5. ทักษะการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis
6. ทักษะการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB (Resiste, Diode,transistor ,Condensor, Relay, IC )
7. ทักษาะการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้ด้านแบบและสัญญลักษณ์บน Chassis assembly drawing
1.1 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ Toggle switch , terminal
1.2 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ wiring cable ระหว่างอุปกรณ์
2. มีความรู้ด้านการอ่านแบบ Print board assembly drawing
2.1 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ chip resistor
2.2 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ (Resiste,Diode, transistor,Condensor, Relay,IC)
3. หลักการการประกอบอุปกรณ์และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบอุปกรณ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ได์อย่างถูกต้อง
อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB ได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์อ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis
รวมไปถึงการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB ตามแบบที่กําหนดไว้ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

127

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05032

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการทดลองการประกอบและปรับแต่งการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เครื่องจักร
โดยหลังจากทําการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อการประกอบแล้วจะต้องสามารถทดลองการประกอบได้ จริงตามการปรับตั้งที่ได้ดําเนินการไว้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
050321
ทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร
050322 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ทดลองประกอบ PCB ด้วยเครื่องจักร
1.2 ทดลองประกอบ Chassis
1.1 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Glue Dispenser Machine
1.2 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Solder PrinterMachine
1.3 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Chip / IC Mounter
1.4 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Reflow Oven
1.5 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Axial Insertionmachine
1.6 ปรับแต่งและบำรุงรักษา Radial InsertionMachine

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้เบื้องต้นในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การใช้เครื่องจักรในการทดลองการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. การปรับแต่งเครื่องจักร(Glue Dispenser Machine ,Solder Printer Machine ,Chip / IC Mounter ,Reflow Oven , Axial Insertion machine , Radial Insertion
Machine ) ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Glue Dispenser Machine ,Solder Printer Machine ,Chip / IC Mounter ,Reflow Oven , Axial Insertion machine , Radial
Insertion Machine ) ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการด้านการปรับแต่งและใช้งานเครื่องจักรเพื่อการประกอบ
2. ความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยเครื่องจักร Electronics devices (Resistor, Condenser,Varistor, Switch, Transformer, Relay )
3. หลักการของกระบวนการทํางานของเครื่องจักรและการบํารุงรักษาเครื่องจักร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุการใช้งานและปรับแต่งการประกอบด้วยเครื่องจักร ลงยัง Printed Circuit Board แบบ SMT ด้วยเครื่องจักร
รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบได้อย่างถูกต้อง
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
ต้องการทักษะความรู้ Electronics devices (Resistor, Condenser, Varistor, Switch, Transformer, Relay) เพื่อการประกอบลงยัง Printed Circuit Board แบบ
SMT ด้วยเครื่องจักรตามแบบการประกอบได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05041

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 2
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ตรวจสอบ ประกอบอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB
หลังจากการประกอบเสร็จสิ้น และสามารถปรับแต่งชิ้นงานที่ได้จากการการประกอบได้อย่างถูกต้อง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
050411 ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน 1.1 ตรวจสอบการขันยึดสกรู
Chassis
1.2 ตรวจสอบการติดตั้ง Toggle switch,terminal
1.3 ตรวจสอบการ wiring cable ระหว่างอุปกรณ์
050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน 1.1
Print Circuit Board (PCB)
ตรวจสอบระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
ส์
1.2 ตรวจสอบการวางตำแหน่ง chip resistorกับ land
1.3 ตรวจสอบการหักงอ lead wire และ anneal copper
wire
1.4 ตรวจสอบการบัดกรีตามพื้นผิวที่เชื่อมต่อ
050413 ตรวจสอบการประกอบด้วย Inspection Test
1.1 ตรวจสอบการประกอบด้วย Visual Inspection
1.2 ตรวจสอบการประกอบด้วย Function Inspection
1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ
050414 ปรับแต่งชิ้นงานการประกอบ
1.1 ปรับแต่งแก้ไขชิ้น จุดบัดกรี ตำแหน่งอุปกรณ์ Touch up
ชิ้นงานด้วยหัวแร้ง
1.2 ปรับแต่งแก้ไขวงจร ให้มี
Functionการทำงานเป็นไปตามคุณสมบัติของชิ้นงาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ทักษะในด้านการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การตรวจสอบระยะในการยึดติดตั้ง องศาและมุมที่ถูกต้องในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลง บน Chassis
2. ทักษะการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis
3. การตรวจสอบระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (lead wire และ anneal copper wire ) ที่ติดตั้งลงบน PCB
4. ทักษะการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB
5. การปรับแต่งชิ้นงานด้วยความละเอียดและเรียบร้อยหลังการประกอบและปรับแต่งงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการในการปรับแต่ง และขันยึดอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
2. ความรู้ด้านการตรวจสอบและประเมินชิ้นงานด้วยสายตา ( Visual Inspection )
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพ การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพ การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสืลงบน PCB ได้อย่างถูกต้อง
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวม ไปถึงความรู้ด้านการวางตําแหน่ง chip resistor กับ land
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05042

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
สาขาอาชีพการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 3
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยสายตาและตรวจสอบการ
ประกอบด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือสําหรับตรวจสอบหลังการทดลองประกอบ รวมถึงการบันทึกผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาอาชีพการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
050421 ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบ

050422 ตรวจสอบด้วยเครื่องหลังการทดลองประกอบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 ตรวจสอบรูปร่างComponents, Solder Joints,
Position,Alignment, Bodymarking, Forming
1.2 ตรวจสอบขนาด (Dimension / Lay Out)
1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ
1.1 ตรวจสอบการประกอบด้วย Solder Printed Thickness
Inspection
1.2 ตรวจสอบการประกอบด้วย Automated
OpticalInspection
1.3 ตรวจสอบการประกอบด้วย In CircuitTest
1.4 ตรวจสอบการประกอบด้วย Function Test
1.5 บันทึกผลการตรวจสอบ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้เบื้องต้นในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การตรวจสอบรูปร่างด้วย Visual Test หลังการประกอบด้วยเครื่องจักร
2. ทักษะการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดแบบ In Circuit Test สําหรับการประกอบด้วย เครื่องจักร
3. การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดแบบ Function Test สําหรับการประกอบด้วยเครื่องจักร
4. การบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการบันทึก
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการและขั้นตอนการประกอบและกระบวนการทั้งหมดในการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านรูปร่าง Components, Solder Joints, Position, Alignment, Body marking, Forming
3. หลักการและความรู้ด้านขนาด (Dimension / Lay Out)
4. หลักการและความรู้ด้านขนาด Solder Printed Thickness
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุการเชื่อมต่อการบัดกรีตามพื้นผิวที่เชื่อมต่อบนแผ่น PCB ด้วย เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย Solder Printed Thickness Inspection ตามที่กําหนดไว้ได้
2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย Automated Optical Inspection ตามที่กําหนดไว้ได้
3. ต้องการทักษะความรู้เรื่องตรวจสอบการประกอบด้วย In Circuit Test และ Function Test ตามที่กําหนดไว้ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น และ/หรือ
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05043

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบรวมถึงแนะนําการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

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

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
050431
1.1 ควบคุมการปรับตั้งเครื่องจักร
ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ 1.2 ควบคุมการทดลองประกอบด้วยเครื่องจักร
นิกส์
1.3 ควบคุมการปรับแต่งเครื่องจักร
1.4
ควบคุมการตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่
องจักร
050432 รายงานผลการตรวจสอบ
1.1 สรุปรายงานการประกอบ
1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการประกอบ
1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการประกอบ
050433
1.1 แนะนำวิธีการประกอบที่ถูกต้อง
แนะนำการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ 1.2 แนะนำวิธีการประกอบที่ปลอดภัย
กส์
1.3 แนะนำข้อควรระวังในการประกอบ

วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสาธิตการปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้และทักษะในด้านการใช้เครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการควบคุม การทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การควบคุมและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ในแต่ละส่วนงานของกระบวนการประกอบ
2. ทักษะการควบคุมและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ในการปรับตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบทั้งกระบวนการ
3. ทักษะการควบคุมและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ในการตรวจสอบชิ้นงานหลังการ ทดลองประกอบด้วยเครื่องจักร
4. การพูดโน้มน้าวและจูงใจในการแนะนําให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
5. ทักษะการบันทึกและการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผลการตรวจสอ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการด้านการทํางานด้วยความปลอดภัย
2. ความรู้ด้านวิธีการประกอบและการเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ถูกวิธี
3. ความรู้ด้านวิธีการประกอบด้วยเครื่องจักรในกระบวนการประกอบที่ปลอดภัย
4. หลักการของผลลัพธ์ที่ถูกต้องของการตรวจสอบการประกอบ
5. ความรู้ด้านจิตวิทยาในการดูแลและแนะนําผู้ปฏิบัติงานภายใต้การดูแล
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
1. ผู้เขารับการประเมินต้องสามารถควบคุมผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถให้คําแนะนําการปฏิบัติในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการบอกจุดตรวจที่สําคัญในการประกอบ
2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการประกอบ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ข้อสอบข้อเขียน
-แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ
- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น
2. สาธิตการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

05051

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่

-/-

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 4
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเตรียมการสอนถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึง ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
050511 เตรียมการสอน

050512 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน

050513 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1.1 เตรียมแผนการสอน
1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน
1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน
1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างาน
1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน
1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.4 ลำดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก
1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน
1.1 ประเมินผลหลังการฝึกอบรม
1.2 ใช้เครื่องมือประเมินผล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ทักษะเบื้องต้นในการสอนงานและถ่ายทอดการทํางาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน
การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

การจำลองสถานการณ์
แฟ้มสะสมผลงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในการเรียน
2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน
3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฏีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ
3. การเลือกใช่สื่อในการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์
(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
N/A
(ค.) คําแนะนําในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คําแนะนํา
ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอนแบบหน้างานได้อย่างถูกต้อง
(ข.) คําอธิบายรายละเอียด
1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการเตรียมแผนการสอน การเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอนรวมถึง แบบประเมินการสอนตามที่กําหนดไว้ได้
2. ต้องการทักษะความรู้เรื่องการสอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างานการใช้สื่อ ประกอบการสอน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. จําลองสถาณการณ์เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน ( On the Job Training ) ตามโจทย์ที่กําหนดให้
2. แฟ้มสะสมผลงานเป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน
ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความ พึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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