มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

จัดทําโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
N/A
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบื้องต้น
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติกนี้ ประกอบไปด้วย คุณวุฒิวิชาชีพ 5 สาขา ได้แก่ สาขากระบวนการฉีดขึ้น, สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป,
สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป ,สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ และสาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ซึ่งประกอบด้วยอาชีพ
ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป, ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป, อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป,
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป, ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป,
ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป, อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป,
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูปและอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป, ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป,
ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป, อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป,
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปและอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป , ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ,
ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ, อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ,
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศและอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ,
ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ, ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ,
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ, อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
และอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
N/A
6. ครั้งที่
N/A
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
N/A
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of All Units of Competence within this Occupational Standards)
รหัสหน่วยสมรรถนะ

เนื้อหา

0000

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0131

บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

0132

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

0133

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

10. ระดับคุณวุฒิ
10.1 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ในอาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
จะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องฉีดขึ้นรูป
และบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนในระดับรับคำสั่งและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้
2. ทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
3. แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย
2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
2.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2 อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 วัน หรือ
2.2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3 ได้
3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป
3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
N/A
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย ได้แก่ 0000 หน่วยสมรรถนะ 3 หน่วย ได้แก่ 0131, 0132, 0133
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
0132 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป
0133 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่ 1
(ทบทวนครั้งที่ (ไม่มี) ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี)
ตาราง 1 : FUNCTIONAL MAP แสดง KEY PURPOSE , KEY ROLES , KEY FUNCTION
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
ความมุ่งหมายหลัก
บทบาทหลัก
หน้าที่หลัก
Key Purpose
Key Roles
Key Function
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้คุณภาพตามมาตรฐ 00
ผลิตพลาสติกด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
000 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการผลิตพลาสติก
านสากล
01
ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์
013 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนก
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแ
ารฉีดขึ้นรูป
ผน
คำอธิบาย ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
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
หน่วยสมรรถนะ
Key Function
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
000 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการผลิตพล 0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอด
าสติก
ภัยในการปฏิบัติงาน

00002 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยขณะปฎิบัติงาน

013

01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป

บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกร 0131
ะบวนการฉีดขึ้นรูป
0132

บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
00001 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม

01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
01313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

01321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน
01322 บำรุงรักษาจิกและฟิกเจอร์
01323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

0133

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

01331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
01332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
หน้าที่หลัก
หน่วยสมรรถนะ
Key Function
Unit of Competence
รหัส
คําอธิบาย
รหัส
คําอธิบาย
013 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกร 0133 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป
ะบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คําอธิบาย
01333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

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

0000

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยขณะปฎิบัติงานได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
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6

7
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อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการในการทำงานของลูกจ้าง
2. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 255
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
00001 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม

00002 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยขณะปฎิบัติงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1.อธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ข้อสอบข้อเขียน
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
1.สวมใส่หรือนำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไปใช้ตลอดเวลา ข้อสอบข้อเขียน
ขณะปฏิบัติงาน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
2. จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สวมใส่หรือนำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไปใช้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
2. จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
3. อธิบายและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. อธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่สามารถนำมาใช้ในงานของตน
5. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ความปลอดภัย
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. วิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2. การจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และมีทักษะในการอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการงานใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมได้
2. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานได้
3. สามารถจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(ก) คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และมีทักษะในการอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการงานใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะป
ฏิบัติงานจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
“อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายระหว่างการปฎิบัติงาน เช่น แว่นตา ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
18.2 เครื่องมือประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
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1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

0131

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป

01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
01313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค
เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน
3.
บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งา
น
1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้
2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดตามแผนที่กำหนดได้
1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเครื่องฉีดได้
2.
จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน
2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินเกี่ยวกับโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และ
หลักฐานด้านความรู้
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปได้
2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน
3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น
(ก) คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน
บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
“ตรวจสอบสภาพเครื่องฉีด” หมายถึง ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนดำเนินการผลิต เช่น การตรวจสอบปริมาณน้ำมันไฮโดรลิก ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อเปิด หาเครื่องเป่า,
หลอดฟีด เป็นนต้น
“การบำรุงรักษาเครื่องฉีด” หมายถึง การบำรุงรักษาสภาพเครื่องฉีดให้พร้อมใช้งาน เช่น Electrical part หรือ ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า ระบบ Hydraulic ระบบปิด-เปิดแม่พิมพ์
หรือ Mold Clamping system ระบบฉีด หรือ Injection system
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมินตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมินบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

0132

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
01321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

01322 บำรุงรักษาจิกและฟิกเจอร์
01323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค
เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้
2. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน
1.ดูแลทำความสะอาดจิ๊กและฟิกเจอร์
2. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบำรุงรักษา
1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่
เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังใช้งาน
2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้น
3. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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วิธีการประเมิน (Assessment)
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ข้อสอบข้อเขียน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
1. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นได้
2. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ได้
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ได้ตามคู่มือ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
“การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์” หมายถึง
การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุง
รักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต
“การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์” หมายถึง
การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติกา
รบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ ช่วงการผลิต
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน
1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์
1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น
1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน
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สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

0133

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่

N/A

4. สร้างใหม่

ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปั
ญหาที่เกิดขึ้นได้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7

8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย (Element)
01331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

01332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

01333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
วิธีการประเมิน (Assessment)
1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค
ข้อสอบข้อเขียน
เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
2.
อธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรู
ป
3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนแ
ละหลังใช้งาน
1.อธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป ข้อสอบข้อเขียน
ได้
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
2.
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งาน
3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น
1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่ ข้อสอบข้อเขียน
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
2. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
3.จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับ
สนุนเครื่องฉีดได้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้
(ก)คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
“อุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Hot runner อุปกรณ์จับยึด เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น
1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
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