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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนท่ีมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการ
ยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้
คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและ
เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
๓. มาตรฐานอาชีพ 

 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเช่ือมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
๗. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

ระบบการจัดหมวดหมู่ของอาชีพ                    
(ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีก าหนด 
โดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ 
ทักษะ และคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตท่ีพึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม 
และระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม  
แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูง  ๆ จะสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ท่ีพึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมท่ีเป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขัน  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพท่ีก าหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ท้ังของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเช่ือมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษา  
ในระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) ค าอธิบายทัว่ไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าข้ันพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง 
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความส าคัญกับการท างาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้ 
การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า 
จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน
ตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพ่ือ 
การพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น  
มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : ค าท่ีใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายท่ีเป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
โดยเฉพาะเจาะจง 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าข้ันพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง  
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งงาน 
ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามค าสั่งงาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แลว้ แก้ไข
ปัญหาทีพ่บเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพื่อการแก้ไขปัญหาที่พบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะฝีมือในการท างานตามข้ันตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามข้ันตอนปฏิบัติที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของหวัหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มั ยและความปลอดภั ย  (OSH)  ให้ ก าหนดเป็ นสมร รถนะทั่ ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติ งานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา  
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เขา้ใจและอธิบายสาระส าคญัของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพือ่ควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้ 
การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและ 
ผลการวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบติังาน และตัดสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหวัหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ี 
- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการท างานอย่างต่อเน่ือง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
 อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 

competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ป ระกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา  
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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    คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ 
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงานอาชีพ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงาน 
อย่างต่อเน่ืองด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา  
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพ
การท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพ่ือพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน 
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางาน 
ที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเน่ือง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและ 

ก ากับดูแลผู้ร่วมงาน 
- ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
- เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชพี 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา  
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรอืนวัตกรรมเพื่อการพฒันาระบบงาน  
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรอื
นวัตกรรมในงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม  
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และ 
ใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่เพิ่มผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความช านาญ 

- เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชพี 
หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้ แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา  
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มคีวามซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรอืนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อพฒันา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
- เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชพี 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ป ระกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา  
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด 
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น  
มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็น 
ต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่น 
ในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะข้ันสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือ
แนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรอืมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรอื

แนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
- เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชพี 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงข้ึนและแตกต่างจากสมรรถนะ 
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
ตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้ แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา 
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ค าน า 

 

แนวทางการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ 

ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 

จากประเด็นส าคัญในเรื่องของการท่ีประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยจะรวมตัวกัน
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกล้ชิดกับไทยมากการรวมกลุ่มนี้  จะก่อให้เกิดตลาดในภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
เนื่องจากอาเซียนมีประชากรรวมถึงเกือบ 600 ล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
มากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อตลาดอาเซียนรวมเป็นหนึ่งสินค้า บริการ แรงงาน และการลงทุน  
ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ จะเกิดการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีนับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าของประเทศ 
นอกจากนั้น อาเซียนยังมีแนวทางการขยายความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่ม  
ไปถึง ASEAN+3 และ ASEAN+6 ท่ีประกอบด้วยประเทศคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีประชากรรวมกันว่า 3 พันล้านคน มีมูลค่า GDP รวมกันประมาณ 1 ใน 4 
ของโลก 

โดยประเทศไทยจะมีผลผูกพันของ AEC Blueprint อันได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การเปิดเสรี
การค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคล่ือนย้าย การด าเนินงานตามความร่วมมือ 
รายสาขาอื่นๆ และการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี  

ประเด็นส าคัญท่ีส่งผลต่อระบบคุณาวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย คือ การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ 
อย่างเสรีในภูมิภาค ซึ่งจะต้องสร้างมาตรฐานท่ีชัดเจนของแรงงานฝีมือ และอ านวยความสะดวกให้กับแรงงาน
ฝีมือท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้สามารถเคล่ือนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เช่น 
การจัดท า ASEAN Business Card เป็นต้น โดยจะมีการบริหารจัดการการเคล่ือนย้ายหรืออ านวยความสะดวก
ในการเดินทางส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุญาตท างานส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุน ท่ีผ่านมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมทางวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 
สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บริการบัญชี บริการวิศวกร สถาปนิก และนักส ารวจ เพื่ออ านวย 
ความสะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียน  จากพื้นฐานท่ีประเทศไทยได้พัฒนาระบบ 
การเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความรู้
ในด้านวิชาการท่ีดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
เป็นส่ิงวัดระดับความสามารถของบุคคลและเป็นส่ิงส าคัญในการจ้างงานท้ังในภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด 
เมื่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนรับผู้จบการศึกษาท่ีมีความรู้ทางวิชาการเข้ามาท างานแล้ว ต้องท า 
การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรใหม่มีสมรรถนะท่ีจะสามารถท างานให้กับองค์กรได้ต่อไปซึ่งต้องใช้
เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก แต่หลังจากท่ียุคสมัยได้มีการเปล่ียนแปลงจนถึงภาวการณ์ 
ในปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ท้ังโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม  
ส่วนบุคลากรใหม่ก็ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอท่ีจะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นเดียวกัน จะมีความรู้
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แต่ในเชิงวิชาการเช่นเดียวกับในอดีตไม่ได้ซึ่งในหลายประเทศได้ท าการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคล  
ซึ่งรู้จักกันดีในนาม“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” มาอย่างต่อเนื่องและบางประเทศได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
แล้วเช่นกัน ดังนั้นการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายดังได้กล่าวมาข้างต้น 
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มาตรฐานอาชีพ 
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ชื่อมาตรฐานอาชีพ 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ    

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 : ตุลาคม 2562 

3. ทะเบียนอา้งอิง (Imprint)  

 N/A 

4. ข้อมูลเบื้องต้น  

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยสัดส่วนมูลค่า
ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่า
การส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้
เทคโนโลยีระดับกลางและสูง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพึ่งพาการน าเข้า ช้ินส่วน องค์ประกอบ ทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ยังต้องอาศัย
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากขั้นตอนการใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ าและทุนเป็นหลักท าให้เกิดแผนการ
ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ  (Enhance 
competitive industry platform) ขึ้น ในประเด็นของ  

การยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific Training Development Program) มุ่งเน้นไปท่ี
การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และปริมาณท่ีเพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ ในอนาคต  โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการท างานท่ีสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งมีปัจจัยในการพัฒนาท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิด 
การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท างานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยท่ีตรงกับ
ความต้องการส าหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial Training) ส าหรับบุคลากรเฉพาะด้าน 
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และ 
สร้างความเช่ือมโยงความต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้ากับหลักสูตร
อาชีวศึกษา โดยช่างแมคคาทรอนิกส์นั้นเป็นสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการของแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
โดยค าอธิบายลักษณะงานของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ คือ ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง  ๆ  
กับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติด้วยความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงขององค์ความรู้ ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล 
คอมพิวเตอร์และการจัดการ ส าหรับการท างานของระบบนั้นๆ โดยจะปรากฏอยู่ในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

• เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงส าหรับ โรงงานท่ีมีการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติท าการผลิต 
• เจ้าหน้าท่ีผลิต ประกอบ ติดต้ัง เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับ

โรงงานท่ีมีการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติท าการผลิต 
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• เจ้าหน้าท่ีเซอร์วิส ติดต้ัง แก้ปัญหา ของอุปกรณ์ทางแมคคาทรอนิกส์ส าหรับบริษัทท่ีจัดจ าหน่าย
เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ท้ังท่ีผลิตในและต่างประเทศ 

• เจ้าหน้าท่ีผลิต ประกอบ ติดต้ัง เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติส าหรับบริษัทท่ีออกแบบเครื่องจักรและ
ระบบอัตโนมัติ 

 ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น “มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ อีกสาขาวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการ
จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และในระดับอุดมศึกษา  

 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละคร้ัง  

 ครั้งท่ี 1 : ตุลาคม 2562 

6. คร้ังที่ 1  ตุลาคม 2562 

คร้ังที่ (อื่น ๆ)   N/A 

คร้ังที่ประกาศก่อนหน้านี้  N/A  วันที่ประกาศ  N/A  

ข้อสังเกตุ  

 N/A 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

 เปล่ียนสาขาช่ือสาขาวิชาชีพ จาก สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  เป็น สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติ  

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

 มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5   

 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (Related Professional Qualifications) 

 N/A  
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9. หน่วยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ 

(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

ME11   ก าหนดขั้นตอนวางแผนขั้นตอนการท างาน 
ME12  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ME21 อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจ าแนกประเภทของช้ินส่วนทางกลท่ีก าหนดตามมาตรฐาน

การผลิต 
 ME22  ตัด การขึ้นรูป ช้ินส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ 
 ME23  ประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล 
 ME31  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
 ME32  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
 ME41  ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง 
 ME42  ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม 

ME51  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME52  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME53  ถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME61  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME62  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME63  ทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME71  เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ 
ME72  ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุม 
ME73  ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ 
ME81  ติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ 
ME82  เคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ 
ME91 บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน (Preventive Maintainance 

mechatronics) 
ME92  ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance 
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10 ระดับคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคจากการใช้คู่มือ  
ตามมาตราฐานการท างาน แบบส่ังงาน แบบไฟฟ้าและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน  
มีความสามารถในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

• ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ท้ัง 12 หน่วย  
 

• ผู้ท่ีเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิช้ัน 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ ผู้ ท่ีก าลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3 (มีใบรับรองจากสถานศึกษา) ขึ้นไป หรือ 
- ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านเครื่อง จักรอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 3 ปี (มี ใบรับรองจาก 

สถานประกอบการ) 
- ผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 3 (มรช.1) ในสาขาอาชีพ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ หรือ 
- ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม(สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ 

การอบรม) ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า  
90 ช่ัวโมง ภายใน 1 ปี หรือ 
 

• ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 สามารถเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์  
ในระดับท่ีสูงขึ้นหลังจาก 2 ปี ท่ีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช้ัน 3 และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วย
สมรรถนะอาชีพตามท่ีก าหนดในระดับนั้นๆ 
 

• กรณีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสมรรถนะ 
- มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และผ่านการประเมินแฟ้มผลงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ท่ีท างานในบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
บริษัทอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
ME11   วางแผนและควบคุมข้ันตอนการท างาน 
ME21 อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจ าแนกประเภทของช้ินส่วนทางกลท่ีก าหนดตามมาตรฐาน

การผลิต 
 ME22  ตัด การขึ้นรูป ช้ินส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ 
 ME23  ประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล 
 ME31  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
 ME32  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
 ME51  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 

ME52  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME53  ถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME81  ติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ 
ME82  เคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ 
ME91 บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์ เชิงป้องกัน (Preventive Maintainance 

mechatronics) 
 

10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน และ สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน คาดการณ์  
ปัญหาท่ีจะอาจจะเกิดขึ้นได้ มีระเบียบวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา 
ตามหน้าท่ีขอตนเองได้อย่างเป็นระบบ ใช้ทฤษฎีตามมาตราฐานการท างาน เพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน
อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตัวเอง สามารถติดต้ัง วัด ทดสอบและปรับต้ังการท างานของระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

• ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 4 ท้ัง 19 หน่วย  

• ผู้ท่ีเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิช้ัน 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ ผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 (มีใบรับรองจากสถานศึกษา) ขึ้นไป หรือ 
- ผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบรับรองจากสถาน

ประกอบการ) 
- ผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 3 (มรช.1) ในสาขาอาชีพ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  
2 ปี หรือ 
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- ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม(สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจหรือธุรกิจท่ี เกี่ยวกับ 
การอบรม) ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า  
150 ช่ัวโมง ภายใน 2 ปี หรือ 

- ในกรณีท่ีผ่านการประเมินระดับ 3 มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้สอบเพิ่มอีก 7 หน่วย
สมรรถนะ เพื่อให้ครบ 19 หน่วย โดยไม่ต้องประเมินใหม่ท้ังหมด  
 

• ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 สามารถเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์  
ในระดับท่ี สูงขึ้นหลังจาก 2 ปี  ท่ีไ ด้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช้ัน 4 และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
หน่วยสมรรถนะอาชีพตามท่ีก าหนดในระดับนั้น ๆ 
 

• กรณีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสมรรถนะ 
- มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และผ่านการประเมินแฟ้มผลงาน  

ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ท่ีท างานในบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
บริษัทอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง   

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

ME11   วางแผนและควบคุมข้ันตอนการท างาน 
ME12  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ME21 อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจ าแนกประเภทของช้ินส่วนทางกลท่ีก าหนดตามมาตรฐานการผลิต 

 ME22  ตัด การขึ้นรูป ช้ินส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ 
 ME23  ประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล 
 ME31  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
 ME32  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
 ME41  ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง 
 ME42  ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม 

ME51  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME52  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME53  ถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME61  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME62  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME63  ทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME81  ติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
ME82  เคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
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ME91 บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน (Preventive Maintainance 
mechatronics) 

ME92  ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance 

10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะการเป็นผู้น า การตัดสินใจในการแก้ปัญหา สามารถจัดการปัญหา ถ่ายทอดงานตามแผน  
ท่ีได้วางไว้ สามารถให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ สอนงาน ก ากับดุแลการท างานตามมาตราฐานการท างาน
อย่างมีระบบ มีทักษะทางเทคนิคใน วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อการวางแผนการแก้ปัญหา การปฎิบัติงาน  
ท่ีมีความซับซ้อนของเทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมการท างานร่วมกันของระบบไฟฟ้า เครื่องกลและ
คอมพิวเตอร์ สามารถประเมินผลงาน ปรับปรุงการท างาน และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ   
หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ
ทางด้านช่างเทคนิค ทางเครื่องกล ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบ
ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความรู้ทางด้านเทคนิคท่ีมีการบรูณาการของความรู้ทางเครื่องกล ไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้และสามารถอบรมและฝึกฝน  
บุคคลอื่นได้ 
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

• ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 4 ท้ัง 22 หน่วย  

• ผู้ท่ีเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิช้ัน 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ ผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ปีท่ี 3 (มีใบรับรองจากสถานศึกษา) ขึ้นไป หรือ 
- ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านเครื่อง จักรอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 7 ปี (มี ใบรับรองจาก 

สถานประกอบการ) 
- ผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 3 (มรช.1) ในสาขาอาชีพ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  
4 ปี หรือ 

- ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม(สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ 
การอบรม) ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า  
200 ช่ัวโมง ภายใน 3 ปี หรือ 

- ในกรณีท่ีผ่านการประเมินระดับ 3 มาแล้ว สอบเพิ่มอีก 10 หน่วย เพื่อให้ครบ 22 หน่วย  
โดยไม่ต้องประเมินใหม่ท้ังหมด  

- ในกรณีท่ีผ่านการประเมินระดับ 4 มาแล้ว สอบเพิ่มอีก 3 หน่วย เพื่อให้ครบ 22 หน่วย  
โดยไม่ต้องประเมินใหม่ท้ังหมด 
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• ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 สามารถเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์  
ในระดับท่ี สูงขึ้นหลังจาก 2 ปี  ท่ีไ ด้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช้ัน 5 และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
หน่วยสมรรถนะอาชีพตามท่ีก าหนดในระดับนั้นๆ 

• กรณีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสมรรถนะ 

- มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และผ่านการประเมินแฟ้มผลงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 ผู้ท่ีท างานในบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
บริษัทอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

ME11   วางแผนและควบคุมข้ันตอนการท างาน 
ME12  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ME21 อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจ าแนกประเภทของช้ินส่วนทางกลท่ีก าหนดตามมาตรฐานการผลิต 

 ME22  ตัด การขึ้นรูป ช้ินส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ 
 ME23  ประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล 
 ME31  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
 ME32  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
 ME41  ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง 
 ME42  ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม 

ME51  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME52  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME53  ถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME61  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME62  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME63  ทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร 
ME71  เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ 
ME72  ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุม 
ME73  ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ 
ME81  ติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ 
ME82  เคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ 
ME91 บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน (Preventive Maintainance 

mechatronics) 
ME92  ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่  

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก  
Key Roles 

 หน้าที่หลัก   
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

วางแผน พัฒนา ตรวจสอบ 
ควบคุม และดัดแปลงอุปกรณ์
ทางแมคคาทรอนิกส ์

M E 
 

หน่วย
สมรรถณนะใน
สาขาวิชาชีพ
หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 
สาขาช่างแมคคา
ทรอนิกส์ 

 

M E 1 
 

วางแผน ควบคุม
และตรวจสอบ
งาน (Plan and 
manage work 
processes) 

M E 2 
 

ดัดแปลงชิ้นส่วน
ทางกล (Process 
mechanical 
parts) 

M E 3 
 

ติดต้ังและถอด
ประกอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายใน
เครื่องจักร 
(Install 
electrical sub-
assemblies 
and 
components) 

M E 4 
 

ตรวจวัดและ
ทดสอบปริมาณ
ทางไฟฟ้า 
(Measure and 
test electrical 
values) 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/
ปี 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก  
Key Roles 

 หน้าที่หลัก   
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

วางแผน พัฒนา ตรวจสอบ 
ควบคุม และดัดแปลงอุปกรณ์
ทางแมคคาทรอนิกส ์

M E 
 

หน่วย
สมรรถณนะใน
สาขาวิชาชีพ
หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 
สาขาช่างแมคคา
ทรอนิกส์ 

 

M E 5 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนต่างๆใน
เครื่องจักร 
(Assemble 
sub-
assemblies 
and 
components 
into machines 
and systems) 

M E 6 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของระบบ
แมคคาทรอนิกส์ 
(Test and 
adjust the 
functioning of 
mechatronics 
systems) 

M E 7 
 

ติดต้ังและ
ทดสอบระบบ
ควบคุม (Build 
and test 
control 
systems) 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก  
Key Roles 

 หน้าที่หลัก   
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

วางแผน พัฒนา ตรวจสอบ 
ควบคุม และดัดแปลงอุปกรณ์
ทางแมคคาทรอนิกส ์

M E 
 

หน่วย
สมรรถณนะใน
สาขาวิชาชีพ
หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 
สาขาช่างแมคคา
ทรอนิกส์ 

 

M E 8 
 

รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย 
ขนส่งเครื่องจักร
และระบบต่างๆ
โดยปลอดภัย 
(Assemble and 
dismantle 
machinery, 
systems and 
plants, 
transport and 
secure) 

M E 9 
 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมบ ารุงระบบ
แมคคาทรอนิกส์ 
(Maintain 
mechatronics 
systems) 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 1 
 

วางแผน 
ควบคุมและ
ตรวจสอบงาน 
(Plan and 
manage 
work 
processes) 

M E 1 1 
 

วางแผนและ
ควบคุมข้ันตอน
การท างาน 

M E 1 1 1 
 

วางแผนงานหรือ
แผนกระบวนการ 

M E 1 1 2 
 

เข้าใจระบบ
เอกสารตาม
ระบบคุณภาพ
มาตรฐานที่
องค์กรได้รับ 

M E 1 2 
 

ตรวจสอบและ
ประเมนิผลงาน 

M E 1 2 1 
 

ตรวจสอบและ
ควบคุมผลการ
ท างานตาม
แผนงานหรือ
แผนกระบวนการ 

M E 1 2 2 
 

ประเมินผลงาน
ตามแผนงานหรือ
แผนกระบวนการ
เพ่ือใช้ในการ
ปรับเปลี่ยน
แผนงาน 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 2 
 

ดัดแปลง
ชิ้นส่วนทางกล 
(Process 
mechanical 
parts) 

M E 2 1 
 

อ่าน ตรวจสอบ 
ระบุและจ าแนก
ประเภทของ
ชิ้นส่วนทางกล
ที่ก าหนดตาม
มาตรฐานการ
ผลิต 

M E 2 1 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
แบบสั่งงาน 

M E 2 1 2 
 

เลือกและใช้
เครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริม
ต่างๆในการวัด
ปริมาณทางมิติ 

M E 2 1 3 
 

วัดขนาดของ
ชิ้นงานและ
เปรียบเทียบกับ
ค่าพิกัดด้าน
ขนาดที่ก าหนด
ในแบบสั่งงาน 

M E 2 1 4 
 

วัดขนาดทางด้าน
รูปร่าง (GD&T) 
และเปรียบเทียบ
กับค่าพิกัดที่
ก าหนดในแบบ
สั่งงาน 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 2 
 

ดัดแปลง
ชิ้นส่วนทางกล 
(Process 
mechanical 
parts) 

M E 2 2 
 

ตัด การข้ึนรูป 
ชิ้นส่วนทางกล
แบบด้วยทักษะ
และการใช้
เครื่องมือ 

M E 2 2 1 
 

เลื่อย โลหะแผ่น 
แผ่นไม้ แผ่น
พลาสติกเป็น
รูปร่างตามระบุ
ในแบบ 

M E 2 2 2 
 

ปรับพ้ืนผิว
ส าหรับการ
ประกอบและ
การวัด 

M E 2 2 3 
 

เจาะรูบนชิ้นงาน 

M E 2 2 4 
 

กลึงข้ึนรูป
ชิ้นงาน 

M E 2 2 5 
 

กัดข้ึนรูปชิ้นงาน 

M E 2 2 6 
 

พับ โลหะแผ่น 
ตามระบุในแบบ 

M E 2 2 7 
 

ดัด ท่อโลหะ 
ตามระบุในแบบ 

M E 2 2 8 
 

ตัด ข้ึนรูป 
ชิ้นส่วนทางกล
แบบด้วยความ
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 2 
 

ดัดแปลง
ชิ้นส่วนทางกล 
(Process 
mechanical 
parts) 

M E 2 3 
 

ประกอบและ
การเชื่อม
ชิ้นส่วนทางกล 

M E 2 3 1 
 

ประกอบงาน
ด้วยสกรูและ    
น๊อตตามระบุใน
แบบ 

M E 2 3 2 
 

ประกอบงาน
ด้วยการยิงหมุด
ย้ า 

M E 2 3 3 
 

ประกอบและ
การเชื่อม
ชิ้นส่วนทางกล
ด้วยความ
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 3 
 

ติดต้ังและถอด
ประกอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายใน
เครื่องจักร 
(Install 
electrical 
sub-
assemblies 
and 
components) 

M E 3 1 
 

ติดต้ังและรื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลัง 

M E 3 1 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
แบบวงจรไฟฟ้า
ก าลัง 

M E 3 1 2 
 

เลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลังชนิด
ต่างๆ ตามสเปค
ที่ก าหนดใน
แบบไฟฟ้าก าลัง 

M E 3 1 3 
 

เลือกและใช้
เครื่องมือช่างใน
การติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลัง 

M E 3 1 4 
 

วาง Lay out 
ของตู้ไฟฟ้า
ส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลัง 

M E 3 1 5 
 

ติดต้ัง รื้อและ
ท าสัญลักษณ์
ของสายไฟฟ้า
ก าลังและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

M E 3 1 6 
 

ติดต้ังและรื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลังด้วยความ
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 3 
 

ติดต้ังและถอด
ประกอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายใน
เครื่องจักร 
(Install 
electrical 
sub-
assemblies 
and 
components) 

M E 3 2 
 

ติดต้ังและรื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 3 2 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
แบบวงจรไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 3 2 2 
 

เลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าควบคุม
ชนิดต่างๆ 
ตามสเปคที่
ก าหนดในแบบ
ไฟฟ้าควบคุม 

M E 3 2 3 
 

เลือกและใช้
เครื่องมือช่างใน
การติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 3 2 4 
 

วาง Lay out 
ของตู้ไฟฟ้า
ส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 3 2 5 
 

ติดต้ังและรื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุมและท า
สัญลักษณ์ใน
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 3 2 6 
 

ติดต้ังและรื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุมด้วย
ความปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 4 
 

ตรวจวัดและ
ทดสอบ
ปริมาณทาง
ไฟฟ้า 
(Measure 
and test 
electrical 
values) 

M E 4 1 
 

ตรวจวัดและ
ทดสอบปริมาณ
ทางไฟฟ้าก าลัง 

M E 4 1 1 
 

เลือกเครื่องมือวัด
และอุปกรณ์เสริม
ต่างๆในการวัด
ปริมาณไฟฟ้า
ก าลัง 

M E 4 1 2 
 

วัด ทดสอบ และ
บันทึกความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของ
วงจรไฟฟ้าก าลัง 

M E 4 1 3 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึก
กระแสไฟฟ้าท่ี
ไหลในวงจรไฟฟ้า
ก าลัง 

M E 4 1 4 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึกค่าความ
ต้านทานของ
วงจรไฟฟ้าก าลัง 

M E 4 1 5 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึกปริมาณ
ทางไฟฟ้าก าลัง
ด้วยความ
ปลอดภัย 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   37 

ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 4 
 

ตรวจวัดและ
ทดสอบ
ปริมาณทาง
ไฟฟ้า 
(Measure 
and test 
electrical 
values) 

M E 4 2 
 

ตรวจวัดและ
ทดสอบปริมาณ
ทางไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 4 2 1 
 

เลือกเครื่องมือวัด
และอุปกรณ์เสริม
ต่างๆในการวัด
ปริมาณไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 4 2 2 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึกความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของ
วงจรไฟฟ้าควบคุม 

M E 4 2 3 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึก
กระแสไฟฟ้าท่ีไหล
ในวงจรไฟฟ้า
ควบคุม 

M E 4 2 4 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึกปริมาณ
ไฟฟ้าควบคุมใน
ฟังก์ชั่นของเวลา
ด้วย
ออสซิลโลสโคป 

M E 4 2 5 
 

วัด ทดสอบและ
บันทึกปริมาณทาง
ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ความปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 5 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนต่างๆใน
เครื่องจักร 
(Assemble 
sub-
assemblies 
and 
components 
into 
machines 
and systems) 

M E 5 1 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์นิวเม
ติกส์  

M E 5 1 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
วงจรนิวเมติกส์ 

M E 5 1 2 
 

เลือกและใช้
เครื่องมือช่างใน
การถอดและ
ติดต้ังอุปกรณ์
นิวเมติกส์ 

M E 5 1 3 
 

ถอดและติดต้ัง
ระบบดัดฝุ่นและ
น้ าในลมเข้ากับ
วงจรนิวเมติกส์ 

M E 5 1 4 
 

ถอดและติดต้ัง
กระบอกลม
แบบต่างๆเข้า
กับวงจรนิวเม
ติกส์ 

M E 5 1 5 
 

ถอดและติดต้ัง
ท่อลมและวาล์ว
ลมแบบต่างๆ
เข้ากับวงจรนิว
เมติกส์ 

M E 5 1 6 
 

ท าสัญลักษณ์
ระบุชื่อของท่อ
ลมและอุปกรณ์
นิวเมติกส์ตามท่ี
ระบุไว้ในวงจร
นิวเมติกส์ 

M E 5 1 7 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์นิวเม
ติกส์ด้วยความ
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 5 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนต่างๆใน
เครื่องจักร 
(Assemble 
sub-
assemblies 
and 
components 
into 
machines 
and systems) 

M E 5 2 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์ไฮดรอ
ลิกส ์

M E 5 2 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
วงจรไฮดรอลิกส ์

M E 5 2 2 
 

เลือกและใช้
เครื่องมือช่างใน
การติดต้ัง
อุปกรณ์ไฮดรอลิกส ์

M E 5 2 3 
 

ถอดและติดต้ัง
ปั๊มน้ ามัน กรอง
น้ ามันและน้ ามันไฮ
ดรอลิกส ์

M E 5 2 4 
 

ถอดและติดต้ัง
กระบอกไฮดรอ
ลิกส์และมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์แบบต่างๆ
เข้ากับวงจรไฮดรอ
ลิกส ์

M E 5 2 5 
 

ถอดและติดต้ังท่อ
น้ ามัน วาล์วไฮดรอ
ลิกส์และระบบ
สะสมความดันแบบ
ต่างๆเข้ากับ
วงจรไฮดรอลิกส ์

M E 5 2 6 
 

ท าสัญลักษณ์ระบุ
ชื่อของท่อน้ ามัน
และอุปกรณ์ไฮดรอ
ลิกส์ตามท่ีระบุไว้
ในวงจรไฮดรอลิกส ์

M E 5 2 7 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
ด้วยความปลอดภัย 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   40 

ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 5 
 

ถอดและติดต้ัง
ชิ้นส่วนต่างๆใน
เครื่องจักร 
(Assemble 
sub-
assemblies 
and 
components 
into 
machines 
and systems) 

M E 5 3 
 

ถอดและ
ประกอบ
ชิ้นส่วนทางกล
ของเครื่องจักร 

M E 5 3 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
แบบสั่งงานใน
การประกอบ
ชิ้นส่วนทางกล 

M E 5 3 2 
 

เลือกและใช้
เครื่องมือช่างใน
การติดต้ัง
ชิ้นส่วนทางกล 

M E 5 3 3 
 

ถอดและ
ประกอบชิ้นส่วน
ทางกลต่างๆ
ของเครื่องจักร 

M E 5 3 4 
 

ถอดและ
ประกอบชิ้นส่วน
ทางกลของ
เครื่องจักรด้วย
ความปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 6 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
ระบบแมคคา
ทรอนิกส์ (Test 
and adjust 
the 
functioning of 
mechatronics 
systems) 

M E 6 1 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
อุปกรณ์นิวเม
ติกส์ 

M E 6 1 1 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานระบบ
จ่ายลม ระบบ
ดัดฝุ่นและน้ าใน
ลมเข้ากับวงจร
นิวเมติกส์ 

M E 6 1 2 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
กระบอกลม
แบบต่างๆ 

M E 6 1 3 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
วาล์วลมแบบ
ต่างๆ 

M E 6 1 4 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
ระบบรวม
ทั้งหมดตาม
วงจรนิวเมติกส์ 

M E 6 1 5 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
อุปกรณ์นิวเมติ
กส์อย่าง
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 6 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
ระบบแมคคา
ทรอนิกส์ (Test 
and adjust 
the 
functioning of 
mechatronics 
systems) 

M E 6 2 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
อุปกรณ์ไฮดรอ
ลิกส ์

M E 6 2 1 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
ปั๊มน้ ามันไฮดรอ
ลิค กรองน้ ามัน
และถังน้ ามันไฮ
ดรอลิค 

M E 6 2 2 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
กระบอกไฮดรอ
ลิกส์แบบต่างๆ 

M E 6 2 3 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
มอเตอร์ไฮดรอ
ลิกส์แบบต่างๆ 

M E 6 2 4 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของระบบ
รวมทั้งหมดของ
วงจรไฮดรอลิกส ์

M E 6 2 5 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
อุปกรณ์ไฮดรอลิ
กส์อย่าง
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 6 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
ระบบแมคคา
ทรอนิกส์ (Test 
and adjust 
the 
functioning of 
mechatronics 
systems) 

M E 6 3 
 

ทดสอบการ
ท างานของ
ชิ้นส่วนทางกล
ของเครื่องจักร 

M E 6 3 1 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของตลับ
ลูกปืนกับเพลา
หรือรูสวม 

M E 6 3 2 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
เฟืองกับเพลา 

M E 6 3 3 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของมูเล่ 
สายพาน โซ่
และสป็อกเก็ต 

M E 6 3 4 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของราง
เลื่อนส าเร็จรูป 
(Linear 
Guide) 

M E 6 3 5 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของบอล
สกรู (ball 
screw) 

M E 6 3 6 
 

ทดสอบและ
ปรับต้ังการ
ท างานของ
ระบบหล่อลื่น
และสารหล่อ
ลื่น 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 7 
 

ติดต้ังและ
ทดสอบ
ระบบ
ควบคุม 
(Build and 
test 
control 
systems) 

M E 7 1 
 

เขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมระบบแมค
คาทรอนิกส์ 
(Controller 
programming for 
mechatronics 
systems) 

M E 7 1 1 
 

อ่านและเข้าใจ
ความหมายของ
โปรแกรมที่ใช้ใน
ระบบควบคุม
แมคคาทรอนิกส์
แบบต่างๆ 

M E 7 1 2 
 

ใช้โปรแกรม
ส าหรับการเขียน 
อ่านข้อมูลและ
ชุดค าสั่งการ
ท างานลงใน
ระบบควบคุม
แมคคาทรอนิกส ์

 M E 7 2 
 

ติดต้ังและทดสอบ
การท างานของ
ระบบควบคุม 
(Build and test 
Control systems) 

 M E 7 2 1 
 

เชื่อมต่อระบบ
ควบคุมแมคคา
ทรอนิกส์กับ
คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลผ่าน
โปรแกรมสื่อสาร 

 M E 7 2 2 
 

ติดต้ังชุดควบคุม
และอุปกรณ์
เชื่อมต่อต่างๆ 
ตามท่ีระบุใน
แบบวงจรไฟฟ้า 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 7 
 

ติดต้ังและ
ทดสอบ
ระบบ
ควบคุม 
(Build and 
test 
control 
systems) 

M E 7 3 
 

ติดต้ังและ
ทดสอบการ
ท างานของ
ระบบควบคุม
มอเตอร์ (Build 
and test 
motor control 
systems) 

M E 7 3 1 
 

ติดต้ังและทดสอบ
การท างานของ
ระบบควบคุม
มอเตอร์ประเภท
ซิงโครนัสมอเตอร์ 
(Synchronous 
motor) 

M E 7 3 2 
 

ติดต้ังและทดสอบ
การท างานของ
ระบบควบคุม
มอเตอร์ประเภทอะ
ซิงโครนัสมอเตอร์ 
(Asynchronous 
motor ) 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 8 
 

รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย 
ขนส่ง
เครื่องจักรและ
ระบบต่างๆ
โดยปลอดภัย 
(Assemble 
and 
dismantle 
machinery, 
systems and 
plants, 
transport 
and secure) 

M E 8 1 
 

ติดต้ังและรื้อ
ถอน เครื่องจักร
และระบบต่างๆ 

M E 8 1 1 
 

ติดต้ังและรื้อ
ถอนระบบไฟฟ้า
เข้าเครื่องจักร
และระบบต่างๆ 

M E 8 1 2 
 

ติดต้ังและรื้อ
ถอนระบบท่อลม
และท่อน้ าเข้า
เครื่องจักรและ
ระบบต่างๆ 

M E 8 1 3 
 

ติดต้ังและรื้อ
ถอน ถอดแท่น
ยึดเครื่องจักร
ออกจาก
เครื่องจักร 

M E 8 1 4 
 

ออกเอกสาร
แสดง
รายละเอียดการ
รื้อถอน
เครื่องจักร 

M E 8 1 5 
 

ติดต้ังและรื้อ
ถอนเครื่องจักร
และระบบต่างๆ
ด้วยความ
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 8 
 

รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย 
ขนส่ง
เครื่องจักรและ
ระบบต่างๆ
โดยปลอดภัย 
(Assemble 
and 
dismantle 
machinery, 
systems and 
plants, 
transport 
and secure) 

M E 8 2 
 

เคลื่อนย้ายและ
ขนส่งเครื่องจักร
และระบบต่างๆ 

M E 8 2 1 
 

เลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการ
ยกและ
เคลื่อนย้าย
เครื่องจักร 

M E 8 2 2 
 

เคลื่อนย้ายและ
ขนส่งเครื่องจักร
และระบบต่างๆ
ด้วยความ
ปลอดภัย 
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ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

หน้าที่หลัก 

Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

M E 9 
 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมบ ารุงระบบ
แมคคาทรอนิกส์ 
(Maintain 
mechatronics 
systems) 

M E 9 1 
 

บ ารุงรักษาระบบ
แมคคาทรอนิกส์
เชิงป้องกัน 

M E 9 1 1 
 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมบ ารุงตาม
มาตรฐานการ
ซ่อมบ ารุงที่
ก าหนดของ
ระบบแมคคา
ทรอนิกส์ 

M E 9 1 2 
 

วิเคราะห์ข้อมูล
ที่บันทึกจาก
การซ่อมบ ารุง
เพ่ือประเมิน
สถานะความ
พร้อมใช้งาน
ของระบบแมค
คาทรอนิกส ์

 M E 9 2 
 

ซ่อมบ ารุงระบบ
แมคคาทรอนิกส์
แบบ Break-
down 
Maintenance 

 M E 9 2 1 
 

แก้ไขปัญหา
การเกิด 
Break-down 
ของระบบแมค
คาทรอนิกส ์

 M E 9 2 2 
 

วิเคราะห์หา
สาเหตุปัญหา
การเกิด 
Break-down 
ของระบบแมค
คาทรอนิกส์
และความ
ปลอดภัยใน
การซ่อมบ ารุง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME11   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วางแผนและควบคุมข้ันตอนการท างาน  

(Plan and control work processes)  

3. ทบทวนคร้ังที่  1    

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการวางแผนและควบคุมขั้นตอนการท างาน โดยจะครอบคลุมถึง การวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ 
และความเข้าใจระบบเอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐานขององค์กร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME111 วางแผนงานหรือ 
แผนกระบวนการ 
 

1.1 สามารถวางแผนงานหรือแผน
กระบวนการในการดัดแปลง
ช้ินส่วนทางกลได้ 

1.2 สามารถวางแผนงานหรือแผน
กระบวนการในการติดต้ัง ถอด
ประกอบอุปกรณ์ทางกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องจักรได้ 

1.3 สามารถวางแผนงานหรือแผน
กระบวนการในการรื้อถอน 
เคล่ือนย้าย ขนส่งเครื่องจักรและ
ระบบต่างๆได้ 

การสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
ME112 เข้าใจระบบเอกสาร
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ขององค์กร  

2.1 สามารถใช้เอกสารตามระบบ
คุณภาพที่เกี่ยวข้องได้ 

การสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

-    การใช้เอกสารควบคุม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- การวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ 

- การควบคุมข้ันตอนการท างานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ 

- ระบบคุณภาพมาตรฐาน 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   51 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ 
- ใบบันทึกการอบรมการควบคุมขั้นตอนการท างานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ 
- ใบบันทึกระบบคุณภาพมาตรฐาน 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงาน 
ในสถานท่ีท างาน กฎขอบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ  
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)     
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- วางแผนวางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการดัดแปลงช้ินส่วนทางกล 
- วางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการติดต้ัง ถอดประกอบอุปกรณ์ทางกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภายในเครื่องจักร 
- วางแผนงานหรือแผนกระบวนการในการรื้อถอน เคล่ือนย้าย ขนส่งเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือโดยค านึงถึงระบบ 5ส และ 

ความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ ได้แก่ อุปกรณ์ส านักงาน 
คอมพิวเตอร์ 

- วัตถุดิบท่ีใช้ในการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ ได้แก่ กระดาษ กระดาน White Broad    
 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 

- เอกสารตามระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

 แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

 แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME12   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจสอบและประเมินผลงาน  

(Check and Evaluate work results) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1    

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4  ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยจะครอบคลุมถึง ตรวจสอบและควบคุมผลการท างานตามแผนงาน
หรือแผนกระบวนการและประเมินผลงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปล่ียนแผนงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME121 ตรวจสอบและควบคุม
ผลการท างานตามแผนงานหรือ
แผนกระบวนการ 

1.1 สามารถตรวจสอบและควบคุม 
ผลการท างานตามแผนงานหรือ 
แผนกระบวนการในการดัดแปลง
ช้ินส่วนทางกลได้ 

1.2 สามารถตรวจสอบและควบคุม 
ผลการท างานตามแผนงานหรือ
แผนกระบวนการในการติดต้ัง 
ถอดประกอบอุปกรณ์ทางกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องจักรได้ 

1.3 สามารถตรวจสอบและควบคุม 
ผลการท างานตามแผนงานหรือ
แผนกระบวนการในการรื้อถอน 
เคล่ือนย้าย ขนส่งเครื่องจักรและ
ระบบต่าง ๆ ได้ 

1. การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME122 ประเมินผลงานตาม
แผนงานหรือแผนกระบวนการ
เพื่อใช้ในการปรับเปล่ียน
แผนงาน  
  

2.1 สามารถประเมินผลงานตาม
แผนงานหรือแผนกระบวนการ
เพื่อใช้ในการปรับเปล่ียนแผนงาน
ในการดัดแปลงช้ินส่วนทางกลได้ 

2.2 สามารถประเมินผลงานตาม
แผนงานหรือแผนกระบวนการ
เพื่อใช้ในการปรับเปล่ียนแผนงาน
ในการติดต้ัง ถอดประกอบ
อุปกรณ์ทางกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในเครื่องจักรได้ 

2.3 สามารถประเมินผลงานตาม
แผนงานหรือแผนกระบวนการ
เพื่อใช้ในการปรับเปล่ียนแผนงาน
ในการรื้อถอน เคล่ือนย้าย ขนส่ง
เครื่องจักรและระบบต่างๆได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- การตรวจสอบและควบคุมผลการท างานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ 

- การประเมินผลงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปล่ียนแผนงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมการตรวจสอบและควบคุมผลการท างานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ 
- ใบบันทึกการอบรมการประเมินผลงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการเพื่อใช้ในการ

ปรับเปล่ียนแผนงาน 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ 
เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน กฎข้อบังคับ 

มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ  
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- ตรวจติดตามงานและควบคุมผลการท างานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ 
- ประเมินผลของงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ 

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือโดยค านึงถึงระบบ 5 ส และความ

ปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ ได้แก ่อุปกรณ์ส านักงาน 
คอมพิวเตอร์ 

- วัตถุดิบท่ีใช้ในการวางแผนงานหรือแผนกระบวนการ ได้แก่ กระดาษ กระดาน White Broad    
 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 

- เอกสารตามระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME21   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจ าแนกประเภทของช้ินส่วนทางกลท่ีก าหนดตามมาตรฐาน
การผลิต (Check, mark off and label work pieces of mechanical parts) 

3. ทบทวนคร้ังที่  1    

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4  และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 

ในการท าความเข้าใจในรายละเอียดของการผลิตจากแบบส่ังงานและการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติในการวัด
ขนาดและรูปร่างของช้ินงานเพื่อตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอร์มท่ีก าหนดในระบบคุณภาพ
ต่าง ๆ เช่น QC Inspection Sheet หรือ Corrective Action Request (CAR) เป็นต้น  
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME211 อ่านและเข้าใจ
ความหมายของแบบส่ังงาน 

1.1 อ่านและเข้าใจความหมายของ
แบบส่ังงานผลิต แบบประกอบ
และสัญลักษณ์การเช่ือม 

1.2 เข้าใจความหมายของระบบพิกัด
ความคลาดเคล่ือนทางด้านขนาด 
(Dimension) และรูปร่าง 
(GD&T) ของช้ินงาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME212 เลือกและใช้เครื่องมือ
วัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ใน
การวัดปริมาณทางมิติ 

2.1 เลือกและใช้เครื่องมือในการวัด
ขนาดของช้ินงาน 

2.2 เลือกและใช้เครื่องมือในการวัด
รูปร่างของช้ินงาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน 
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME213 วัดขนาดของช้ินงาน
และเปรียบเทียบกับค่าพิกัด
ด้านขนาดท่ีก าหนดในแบบ
ส่ังงาน 
  

3.1 บันทึกผลการวัดขนาดของช้ินงาน
ลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

3.2 ประเมินผลการวัดขนาดโดย
เปรียบเทียบกับค่าพิกัดท่ีก าหนด
ในแบบส่ังงาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 ME214 วัดขนาดทางด้าน
รูปร่าง (GD&T) และ
เปรียบเทียบกับค่าพิกัด 
ท่ีก าหนดในแบบส่ังงาน 
  
  
  
  

4.1 บันทึกผลการวัดขนาดทางด้าน
รูปร่าง (GD&T) ลงในแบบฟอร์ม
ท่ีก าหนด 

4.2 ประเมินผลการวัดขนาดทางด้าน
รูปร่าง (GD&T) โดยเปรียบเทียบ
กับค่าพิกัดท่ีก าหนดในแบบ
ส่ังงาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
- เลือกใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดด้านมิติและการวัดคุณภาพเบื้องต้นของรอยเช่ือม 
- ใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดด้านมิติและการวัดคุณภาพเบื้องต้นของรอยเช่ือม  

 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- การอ่านแบบส่ังงาน 
- ความเข้าใจความหมายของระบบพิกัดความคลาดเคล่ือนทางด้านขนาด (Dimension) และ

รูปร่าง (GD&T) ของช้ินงาน 
 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการการอ่านแบบส่ังงานและความเข้าใจความหมายของระบบ
พิกัดความคลาดเคล่ือนทางด้านขนาด (Dimension) และรูปร่าง (GD&T) ของช้ินงาน 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการการทดสอบ 
ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ 
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
 ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบส่ังงาน 
- ใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดปริมาณทางมิติ 
- วัดขนาดของช้ินงานและเปรียบเทียบกับค่าพิกัดด้านขนาดกับแบบส่ังงาน 
- วัดขนาดทางด้านรูปร่าง (GD&T) และเปรียบเทียบกับค่าพิกัดท่ีก าหนดกับแบบส่ังงาน  

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5 ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการตรวจสอบช้ินส่วนทางกลท่ีก าหนดตามมาตรฐานการผลิต ได้แก่ 
ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไดอัลเกจ ไม้บรรทัด แท่งขนาน 
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 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบส่ังงานในการผลิต 
- QC Data Inspection Sheet  

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เครื่องมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ ์หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME22   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตัด การขึ้นรูป ช้ินส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ  

(Cut, separate and reform mechanical parts manually or by machine) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1    

4. สร้างใหม่   -      

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการดัดแปลงช้ินส่วนทางกล โดยการตัด ดัด ช้ินงานท่ีมีลักษณะเพลากลมตัน แท่งเหล่ียมตัน ท่อและแผ่น
ของวัสดุท้ังโลหะและอโลหะ โดยใช้เครื่องจักรพื้นฐานในการดัดแปลง อันได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด  
เครื่องเจาะ เครื่องเล่ือย เครื่องพับและเครื่องดัด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยในการดัดแปลงช้ินส่วน
ทางกลในกระบวนการต่าง ๆ ข้างต้นด้วย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME221 เล่ือย โลหะแผ่น  
แผ่นไม้ แผ่นพลาสติกเป็น
รูปร่างตามระบุในแบบ 

1.1 เลือกชนิดของใบเล่ือยท่ีเหมาะสม
กับวัสดุประเภทต่าง ๆ 

1.2 ปรับความเร็วรอบและความเร็ว
ในการเล่ือยให้เหมาะสมกับวัสดุ
ประเภทต่างๆ 

1.3 ใช้เครื่องเล่ือยในการเล่ือยเป็น
รูปร่างได้อย่างถูกต้อง 

1.4 ดูแลรักษาเครื่องเล่ือยและ
อุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME222 ปรับพื้นผิวส าหรับ
การประกอบและการวัด 
  
  
  

2.1 เลือกใช้เครื่องมือในการลบคม
ช้ินงานส าหรับการประกอบและ
การวัดได้อย่างถูกต้อง 

2.2 สามารถลบคมช้ินงานส าหรับ 
การประกอบและการวัดได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME223 เจาะรูบนช้ินงาน 
  
  
  
  

3.1 เลือกชนิดและขนาดของดอก
สว่านท่ีเหมาะสมกับวัสดุและรู
ประเภทต่างๆ 

3.2 ปรับความเร็วรอบดอกสว่านและ
ความเร็วในการเจาะให้เหมาะสม
กับวัสดุและรูประเภทต่าง ๆ 

3.3 ใช้เครื่องเจาะในการเจาะรู 
บนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 

3.4 ดูแลรักษาเครื่องเจาะและ
อุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME224 กลึงขึ้นรูปช้ินงาน 4.1 เลือกชนิดและรูปร่างของมีดกลึง
ท่ีเหมาะสมกับวัสดุและการกลึง
แบบต่าง ๆ เช่น กลึงนอก กลึงใน 
กลึงปาดหน้า กลึงเกลียวใน  
กลึงเกลียวนอก เป็นต้น 

4.2 ปรับความเร็วรอบของสปินเดิล 
ให้เหมาะสมกับวัสดุและการกลึง
แบบต่าง ๆ 

4.3 ใช้เครื่องกลึงในการกลึงช้ินงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4.4 ดูแลรักษาเครื่องกลึงและ
อุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME225 กัดข้ึนรูปช้ินงาน 5.1 เลือกชนิดและรูปร่างของมีดกัด 
ท่ีเหมาะสมกับวัสดุและการกัด
แบบต่าง ๆ เช่น การปาดหน้า  
การคว้าน การต๊าปเกลียว  
การเดินร่องสล็อต เป็นต้น 

5.2 ปรับความเร็วรอบของมีดกัดให้
เหมาะสมกับวัสดุและการกัด 
แบบต่าง ๆ 

5.3 ใช้เครื่องกัดในการกัดช้ินงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

5.4 ดูแลรักษาเครื่องกัดและ
อุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

ME226 พับ โลหะแผ่น ตาม
ระบุในแบบ 

6.1 เลือกชนิดและรูปร่างของ 
พิมพ์พับให้เหมาะสมกับวัสดุและ
การพับแบบต่าง ๆ เช่น การพับ
ฉาก การพับมุม เป็นต้น 

6.2 ปรับแรงในการพับให้เหมาะสม
กับวัสดุและการพับแบบต่าง ๆ 

6.3 ใช้เครื่องพับในการพับช้ินงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

6.4 ดูแลรักษาเครื่องพับและ
อุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.6 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME227 ดัด ท่อโลหะ ตามระบุ
ในแบบ 

7.1 เลือกชนิดและรูปร่างของ 
พิมพ์ดัดให้เหมาะสมกับวัสดุและ
การดัดท่อมุมต่าง ๆ  

7.2 ปรับแรงในการดัดให้เหมาะสมกับ
วัสดุและการดัดท่อมุมต่าง ๆ 

7.3 ใช้เครื่องดัดในการดัดท่อโลหะ 
ได้อย่างถูกต้อง 

7.4 ดูแลรักษาเครื่องดัดและ
อุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.7 

ME228 ตัด ขึ้นรูป ช้ินส่วน 
ทางกลแบบด้วยความปลอดภัย 

8.1 ความปลอดภัยในการใช้ 
เครื่องเล่ือย 

8.2 ความปลอดภัยในการใช้ 
เครื่องเจาะ 

8.3 ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องกลึง 

8.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด 
8.5 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องพับ

โลหะแผ่น 
8.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องดัด

ท่อโลหะ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.8 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการเล่ือย การเจาะ การกลึง การกัด การดัด การพับช้ินงาน  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ทฤษฎีการตัดเฉือนโลหะ 
- ทฤษฎีการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้และความปลอดภัยในการใช้ เครื่องเล่ือย เครื่องเจาะ 
เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องพับโลหะและแผ่นเครื่องดัดท่อโลหะ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการการทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ 
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน กฎขอบังคับ 

มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ  
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
 ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบส่ังงาน 
- ท าการเล่ือย โลหะแผ่น แผ่นไม้ แผ่นพลาสติกเป็นรูปร่างตามแบบส่ังงาน 
- ท าการปรับพื้นผิวส าหรับการประกอบและการวัด 
- ท าการเจาะรูบนช้ินงาน กลึงขึ้นรูปช้ินงาน กัดข้ึนรปูช้ินงาน 
- ท าการพับ โลหะแผ่น ตามระบุในแบบ 
- ท าการดัด ท่อโลหะ ตามระบุในแบบ 

 
 ii) สถานที่ท างาน (work site)  

- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  
5ส และความปลอดภัยในการท างาน 

 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในตัด การขึ้นรูป ช้ินส่วนทางกล ได้แก่ เล่ือยมือ สว่านมือ สว่านแท่น 

เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องพับโลหะแผ่น เครื่องดัดท่อ 
    

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบส่ังงานในการผลิต 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เครื่องมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   69 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.7 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.8 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME23   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล  

(Join, Assembly mechanical parts) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1     

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล โดยจะประกอบด้วยความรู้และทักษะใน การประกอบงานด้วย 
สกรูและน๊อต ประกอบงานด้วยการยิงหมุดย้ า นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยในประกอบและการเช่ือม
ช้ินส่วนทางกลแบบต่าง ๆ ข้างต้นด้วย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME231 ประกอบงานด้วยสกรู
และน๊อตตามระบุในแบบ 

1.1 เลือกชนิดของสกรูและน๊อตได้
ถูกต้องตามท่ีระบุในแบบส่ังงาน 

1.2 ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต 

1.3 ประกอบช้ินงานด้วยสกรูและ    
น๊อตตามค่าแรงบิดท่ีระบุ 
ในแบบส่ังงานได้อย่างถูกต้อง 

1.4 สามารถตรวจสอบคุณภาพของ
การประกอบ อันได้แก่ แรงบิด 
ในการประกอบ ได้  

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ18.1 

  
  

  
ME232 ประกอบงานด้วย 
หมุดย้ า 
  
  
  

2.1 เลือกชนิดของหมุดย้ าและการ
เตรียมรูเจาะได้ถูกต้องตามท่ีระบุ
ในแบบส่ังงาน 

2.2 ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ 
การประกอบงานด้วยหมุดย้ า 

2.3 สามารถประกอบช้ินงานด้วย 
หมุดย้ าตามข้อก าหนดท่ีระบุ 
ในแบบได้ 

2.4 สามารถตรวจสอบคุณภาพของ
การประกอบด้วยหมุดย้ า ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ18.2 

ME233 ประกอบและการเช่ือม
ช้ินส่วนทางกลด้วย 
ความปลอดภัย 
  
  
  
  

3.1 ความปลอดภัยในการประกอบ
งานด้วยสกรูและน๊อต 

3.2 ความปลอดภัยในการประกอบ
งานด้วยหมุดย้ า 

3.3 ความปลอดภัยในการประกอบ
ช้ินงานด้วยการเช่ือม 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ18.3 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อต หมุดย้ าและการเช่ือม  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- มาตรฐานระบบสกรูและน๊อต หมุดย้ า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้และความปลอดภัยในการการประกอบงานด้วยสกรู
และน๊อต การประกอบงานด้วยหมุดย้ า 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต  
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
 ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบส่ังงาน 
- ท าการประกอบงานด้วยสกรูและน๊อตตามแบบส่ังงาน 
- ท าการประกอบงานด้วยหมุดย้ าตามแบบส่ังงาน 
- ท าการประกอบช้ินงานด้วยการเช่ือมตามแบบส่ังงาน 

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล ได้แก่ ประแจประเภทต่าง ๆ 
เครื่องย้ าหมุดย้ า เครื่องเช่ือมไฟฟ้า (Electric Arc Welding) เครื่องเช่ือม MIG (Metal Inert 
Gas)  เครื่องเช่ือม TIG (Tungsten Inert Gas) 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบส่ังงานในการผลิต 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล 
- คู่มือการใช้เครื่องเช่ือม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME31  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1    

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ในการท า
ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ัง การวาง Lay out ของตู้ไฟฟ้า
ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ การติดต้ัง รื้อและท าสัญลักษณ์สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง การติดต้ังและรื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลังด้วยความปลอดภัย 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME311 อ่านและเข้าใจ
ความหมายของแบบวงจรไฟฟ้า
ก าลัง 

1.1 อ่านและเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ของแบบวงจรไฟฟ้าก าลังได้ 

1.2 อ่านและเข้าใจความหมายของ
การต่อเช่ือมของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลังต่างๆได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
ME312 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลังชนิดต่างๆ ตามสเปค 
ท่ีก าหนดในแบบไฟฟ้าก าลัง  

2.1 เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น สายไฟ เช่น Magnetic 
Contactor,  Fuse ฯลฯ  
ตามท่ีระบุในแบบได้ 

 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME313 เลือกและใช้เครื่องมือ
ช่างในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลัง  
  
  

3.1 สามารถเลือกเครื่องมือช่างท่ีใช้ 
ในการติดต้ังสายไฟและ 
ยึดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  
กับตู้ไฟได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   78 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME314 วาง Lay out ของ 
ตู้ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลัง 

4.1 วาง Lay out ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในตู้ไฟโดยไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 
ของวงจรได้ 

4.2 ประมาณความยาวของสายไฟ 
ท่ีระบุในแบบได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME315 ติดต้ัง รื้อและท า
สัญลักษณ์ของสายไฟฟ้าก าลัง
และอุปกรณ์ต่างๆ 

5.1 สามารถท าสัญลักษณ์ของ
สายไฟฟ้าท่ีต้นสายและปลายสาย
ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ 
ในการติดต้ังและรื้อได้ 

5.2 สามารถท าสัญลักษณ์ของอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น Magnetic 
Contactor,  Fuse ด้วย
เครื่องมือต่าง ๆ ได้ 

5.3 สามารถติดต้ัง รื้อสายไฟฟ้าก าลัง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 

 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอยีดในหัวข้อ18.5 

ME316 ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลังด้วยความปลอดภัย 

6.1 สามารถตัด ดัดและติดต้ัง
สายไฟฟ้าก าลังได้อย่างปลอดภัย 

6.2 สามารถติดต้ังสายไฟฟ้าก าลัง 
ได้อย่างปลอดภัย 

 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.6 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการดัด ตัดสายไฟฟ้าก าลัง  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- มาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าก าลัง 
- ทฤษฎีไฟฟ้าก าลัง 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าก าลัง 
-  ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าก าลัง 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการการทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
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(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- ท าการเบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังชนิดต่าง ๆ ตามแบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- เลือกใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- วาง Lay out ของตู้ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
- ติดต้ัง รื้อและท าสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้าก าลังและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5 ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง ได้แก่ สว่านมือ ชุดต๊าปเกลียว  
คีมปอกสายไฟ คีมเข้าสาย เครื่องพิมพ์หมายเลขสายไฟและอุปกรณ์ ฯลฯ 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   81 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME32   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1    

4. สร้างใหม่   -       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการท าติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบ
วงจรไฟฟ้าควบคุม การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ัง การวาง  
Lay out ของตู้ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ การติดต้ัง รื้อและท าสัญลักษณ์สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
การติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัย 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME321 อ่านและเข้าใจ
ความหมายของแบบวงจรไฟฟ้า
ควบคุม 

1.1 อ่านและเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมได้ 

1.2 อ่านและเข้าใจความหมายของ
การต่อเช่ือมของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุมต่าง ๆ ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
ME322 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุมชนิดต่าง ๆ ตามสเปค 
ท่ีก าหนดในแบบไฟฟ้าควบคุม 

2.1 เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น สายไฟ เช่น Magnetic 
Contactor,  Fuse และเซ็นต์
เซอร์ ตามท่ีระบุในแบบได้ 

 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME323 เลือกและใช้เครื่องมือ
ช่างในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุม  
  
  

3.1 สามารถเลือกเครื่องมือช่างท่ีใช้ใน
การติดต้ังสายไฟและยึดอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ กับตู้ไฟได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME324 วาง Lay out ของ 
ตู้ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟ้าควบคุม 

4.1 วาง Lay out ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในตู้ไฟโดยไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของ 
วงจรได้ 

4.2 ประมาณความยาวของสายไฟ 
ท่ีระบุในแบบได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME325 ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าควบคุมและท าสัญลักษณ์
ในอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 

5.1 สามารถท าสัญลักษณ์ของ
สายไฟฟ้าท่ีต้นสายและปลายสาย
ด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการ
ติดต้ังและรื้อได้ 

5.2 สามารถท าสัญลักษณ์ของอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น Magnetic 
Contactor,  Fuse ด้วย
เครื่องมือต่าง ๆ ได้ 

5.3 สามารถติดต้ัง รื้อสายไฟฟ้า
ควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 

5.4 สามารถติดต้ังชุดเซ็นเซอร์ 
ได้อย่างถูกต้อง 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 
 

ME326 ติดต้ังและรื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าควบคุมด้วยความ
ปลอดภัย 

6.1 สามารถตัด ดัดและติดต้ัง
สายไฟฟ้าควบคุมได้อย่าง
ปลอดภัย 

6.2 สามารถติดต้ังสายไฟฟ้าควบคุม 
ได้อย่างปลอดภัย 

 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.6 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการดัด ตัดสายไฟฟ้าควบคุม  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- มาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าควบคุม 
- เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม 
- ทฤษฎีไฟฟ้าควบคุม 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าควบคุม 
- ใบบันทึกการอบรม เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม 
-  ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าควบคุม 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการการทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต  

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม 
- ท าการเบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมชนิดต่างๆ ตามแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม 
- เลือกใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
- วาง Lay out ของตู้ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 
- ติดต้ัง รื้อและท าสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5 ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต้ังและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม ได้แก่ สว่านมือ ชุดต๊าปเกลียว 
คีมปอกสายไฟ คีมเข้าสาย เครื่องพิมพ์หมายเลขสายไฟและอุปกรณ์ หัวแร่งในการบัดกรีเข้าสาย
ฯลฯ 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบวงจรไฟฟ้าควบคุม 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานช่างไฟฟ้าควบคุม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  
1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  
1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  
1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  
1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  
1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  
1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME41   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1    

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการท าตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง โดยจะครอบคลุมถึง การเลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
ในการวัดปริมาณไฟฟ้าก าลัง การวัด ทดสอบ และบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
ของวงจรไฟฟ้าก าลัง รวมไปถึงการวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟ้าก าลังด้วยความปลอดภัยด้วย 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME411 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด
ปริมาณไฟฟ้าก าลัง 

1.1 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัด 
ความต่างศักย์ไฟฟ้าก าลัง 

1.2 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัด
กระแสไฟฟ้าก าลัง 

1.3 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัด 
ค่าความต้านทาน 

1.4 การดูแลเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด
ปริมาณไฟฟ้าก าลังให้พร้อม 
ใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME412 วัด ทดสอบ และ
บันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
วงจรไฟฟ้าก าลัง 

2.1 วัด ทดสอบ และบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าก าลังกระแสตรง 

2.2 วัด ทดสอบ และบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าก าลังกระแสสลับ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME413 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าท่ีไหล 
ในวงจรไฟฟ้าก าลัง  
  

3.1 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าก าลังแบบ
กระแสตรง 

3.2 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าก าลังแบบ
กระแสสลับ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME414 วัด ทดสอบและบันทึก
ค่าความต้านทานของ
วงจรไฟฟ้าก าลัง 

4.1 วัดค่าความต้านทานของสายไฟ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

     ของการต่อสายไฟ 
4.2 วัดค่าความต้านทานของสายไฟ

และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อ
ตรวจสอบการลงกราวน์ของ
อุปกรณ์ต่างๆ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME415 วัด ทดสอบและบันทึก
ปริมาณทางไฟฟ้าก าลังด้วย
ความปลอดภัย 

5.1 วัด ทดสอบและบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าก าลังด้วย 
ความปลอดภัย 

5.2 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าก าลังด้วย 
ความปลอดภัย 

5.3 วัด ทดสอบและบันทึก 
ความต้านทานด้วย 
ความปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะการวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณต่างๆของระบบไฟฟ้าก าลัง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ทฤษฎีไฟฟ้าไฟฟ้าก าลัง 
- ทฤษฎีไฟฟ้าเครื่องมือวัดไฟฟ้าก าลัง 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าก าลัง 
- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าไฟฟ้าก าลัง 
- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าเครื่องมือวัดไฟฟา้ก าลัง 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต  
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
 ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents) 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- เลือกใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและ 

ค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- วัด ทดสอบ และบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าก าลัง 

 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง ได้แก่ มัลติมิเตอร์ เมก้าโอห์ม  
คลิปแอมป์ ฯลฯ 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าก าลัง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME42   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1    

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการท าตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม โดยจะครอบคลุมถึง การเลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
ในการวัดปริมาณไฟฟ้าควบคุม การวัด ทดสอบและบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
ของวงจรไฟฟ้าควบคุม การวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ช่ันของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป     
และการวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟ้าควบคุมด้วยความปลอดภัยด้วย 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME421 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด
ปริมาณไฟฟ้าควบคุม 

1.1 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด
ความต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุม 

1.2 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด
กระแสไฟฟ้าควบคุม 

1.3 เลือกเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด 
ค่าความต้านทาน 

1.4 การดูแลเครื่องมือวัดและ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการวัด
ปริมาณไฟฟ้าควบคุมให้พร้อม 
ใช้งาน 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง  
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME422 วัด ทดสอบและ
บันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ของวงจรไฟฟ้าควบคุม 

2.1 วัด ทดสอบ และบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมกระแสตรง 

2.2 วัด ทดสอบ และบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมกระแสสลับ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME423 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าท่ีไหล 
ในวงจรไฟฟ้าควบคุม  
  

3.1 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าควบคุม 
แบบกระแสตรง 

3.2 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าควบคุม 
แบบกระแสสลับ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME424 วัด ทดสอบและบันทึก
ปริมาณไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ช่ัน
ของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป 

4.1 วัด ทดสอบและบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ช่ัน
ของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป 

4.2 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าควบคุมในฟังก์ช่ัน
ของเวลาด้วยออสซิลโลสโคป 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME425 วัด ทดสอบและบันทึก
ปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม 
ด้วยความปลอดภัย 

5.1 วัด ทดสอบและบันทึกความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าควบคุมด้วย 
ความปลอดภัย 
5.2 วัด ทดสอบและบันทึก
กระแสไฟฟ้าควบคุมด้วย 
ความปลอดภัย 
5.3 วัด ทดสอบและบันทึก 
ความต้านทานด้วยความปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการวัด ทดสอบและบันทึกปริมาณต่างๆของระบบไฟฟ้าควบคุม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ทฤษฎีไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม 
- ทฤษฎีไฟฟ้าเครื่องมือวัดไฟฟ้าควบคุม 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านแบบไฟฟ้าควบคุม 
- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม 
- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีไฟฟ้าเครื่องมือวัดไฟฟา้ควบคุม 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต  
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม 
- เลือกใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆในการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ 

ค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าควบคุม 
- วัด ทดสอบ และบันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้า

ควบคุม 
 ii) สถานที่ท างาน (work site)  

- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  
5ส และความปลอดภัยในการท างาน 

 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม ได้แก่ มัลติมิเตอร์ คลิปแอมป์ 

ออสซิลโลสโคป ฯลฯ 
 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 

- แบบวงจรไฟฟ้าก าลัง 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าก าลัง 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME51   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์  

(Assemble sub-assemblies and components of pneumatics systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1     

4. สร้างใหม่   -       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพชา่งแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4  และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรนิวเมติกส์ การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ังอุปกรณ์นิวเมติกส์ การถอดและติดต้ังระบบดัดฝุ่น
และน้ าในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ การถอดและติดต้ังกระบอกลมแบบต่างๆเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ ถอดและ
ติดต้ังท่อลมและวาล์วลมแบบต่างๆเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ การท าสัญลักษณ์ระบุช่ือของท่อลมและอุปกรณ์ 
นิวเมติกส์ตามท่ีระบุไว้ในวงจรนิวเมติกส์และการถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ด้วย 
ความปลอดภัย  
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME511 อ่านและเข้าใจ 
การท างานของวงจรนิวเมติกส์ 

1.1 อ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วย 
นิวเมติกส์ได้ 

1.2 อ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้าได้ 

1.3 เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในวงจรนิวเมติกส์ เช่น  
กระบอกสูบ วาล์วควบคุมต่าง ๆ 
สายลม ฯลฯ ตามท่ีระบุในแบบได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 
 

  
  

  
 ME512 เลือกและใช้เครื่องมือ
ช่างในการถอดและติดต้ัง
อุปกรณ์นิวเมติกส์ 

2.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือช่าง
ในการถอดและติดต้ังอุปกรณ์ 
นิวเมติกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 
 

ME513 ถอดและติดต้ังระบบ
จ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ า 
ในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ 
  

3.1 สามารถถอดและติดต้ังระบบจ่าย
ลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

3.2 สามารถถอดและติดต้ังถอดและ
ติดต้ังระบบดัดฝุ่นและน้ าในลมได้ 

 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME514 ถอดและติดต้ัง
กระบอกลมแบบต่าง ๆ เข้ากับ
วงจรนิวเมติกส์ 

4.1 สามารถถอดและติดต้ังกระบอก
ลมแบบเส้นตรง (Linear 
Cylinder)เข้ากับวงจรนิวเมติกส์
ได้ 

4.2 สามารถถอดและติดต้ังกระบอก
ลมแบบ (Rotary Cylinder)  
เข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME515 ถอดและติดต้ังท่อลม
และวาล์วลมแบบต่าง ๆ เข้ากับ
วงจรนิวเมติกส์ 

5.1 สามารถถอดและติดต้ังท่อลมเข้า
กับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

5.2 สามารถถอดและติดต้ังวาล์ว
ควบคุมทิศทางการไหลของลมเข้า
กับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

5.3 สามารถถอดและติดต้ังวาล์ว
ควบคุมความดันลมเข้ากับวงจร
นิวเมติกส์ได้ 

5.4 สามารถถอดและติดต้ังวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหลของลมเข้า
กับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

ME516 ท าสัญลักษณ์ระบุ 
ช่ือของท่อลมและอุปกรณ์ 
นิวเมติกส์ตามท่ีระบุไว้ในวงจร
นิวเมติกส์ 

6.1 ท าสัญลักษณ์ระบุช่ือของท่อลม
ตามท่ีระบุไว้ในวงจรนิวเมติกส์ได้ 

6.2 ท าสัญลักษณ์ระบุช่ือของอุปกรณ์
นิวเมติกส์ต่างๆตามท่ีระบุไว้ใน
วงจรนิวเมติกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.6 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME517 ถอดและติดต้ังช้ินส่วน
ของอุปกรณ์นิวเมติกส์ด้วย
ความปลอดภัย 

7.1 ถอดและติดต้ังท่อลมด้วย 
ความปลอดภัย  

7.2 ถอดและติดต้ังวาล์วแบบต่าง ๆ
ด้วยความปลอดภัย 

7.3 ถอดและติดต้ังระบบสร้าง 
ความดันลม (Air Compressor) 
และระบบจ่ายลมได้ด้วย 
ความปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ 
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.7 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วยนิวเมติกส์ 
- ทักษะการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 

 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- มาตรฐานการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุม
ด้วยระบบไฟฟ้า 

- ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 
 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรนิวเมติกส์ ท่ีควบคุมด้วย 
นิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 

- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการการทดสอบ  
 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต  

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านวงจรนิวเมติกส์ 
- เบิกอุปกรณ์นิวเมติกส์แบบต่างๆ ตามวงจรนิวเมติกส์ 
- ถอดและติดต้ังระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ าในลม กระบอกลม ท่อลมและวาล์วลมแบบต่าง ๆ 

เข้ากับวงจรนิวเมติกส์ตามแบบท่ีก าหนด 
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 ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยค านึงถึงระบบ  

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้แก่ สว่านมือ 
ชุดต๊าปเกลียว ประแจและอุปกรณ์เครื่องมือกลต่างๆ ฯลฯ 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์นิวเมติกส์แบบต่าง ๆ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.7 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME52   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์  

(Assemble sub-assemblies and components of hydraulics systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1     

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรไฮดรอลิกส์ การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ังอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ การถอดและติดต้ังปั๊มน้ ามัน 
กรองน้ ามัน และน้ ามันไฮดรอลิกส์ การถอดและติดต้ังกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ
เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ การถอดและติดต้ังท่อน้ ามัน วาล์วไฮดรอลิกส์และระบบสะสมความดันแบบต่าง  ๆ  
เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ การท าสัญลักษณ์ระบุช่ือของท่อน้ ามันและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามท่ีระบุไว้ในวงจร 
ไฮดรอลิกส์และการถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ด้วยความปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME521 อ่านและเข้าใจ 
การท างานของวงจรไฮดรอลิกส์ 

1.1 อ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรสร้างพลังงานแกน่้ ามัน 
ไฮดรอลิกส์และระบบกรองน้ ามัน 

1.2 อ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรน้ ามันและวงจรไฟฟ้า
ควบคุมความเร็วและความดัน
ของกระบอกไฮดรอลิกส์ 

1.3 อ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรน้ ามันและวงจรไฟฟ้า
ควบคุมความเร็วและความดัน
ของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

1.4 อ่านและเข้าใจการท างานของ
วงจรน้ ามันและวงจรไฟฟ้าสะสม
แรงดัน 

1.5 เข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในวงจรไฮดรอลิกส์ เช่น  
กระบอกสูบ วาล์วควบคุมต่าง ๆ 
สายน้ ามัน ประเภทของน้ ามัน 
ไฮดรอลิกส์ ฯลฯ ตามท่ีระบุ 
ในแบบได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ ใบรายงาน 
 การตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการในการ 
 ปฏิบัติงานจริง หรือ การสังเกต 
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME522 เลือกและใช้เครื่องมือ
ช่างในการติดต้ังอุปกรณ์ 
ไฮดรอลิกส์ 

2.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือช่าง
 ในการถอดและติดต้ังอุปกรณ์ 
 ไฮดรอลิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ ใบรายงาน 
 การตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการในการ 
 ปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME523 ถอดและติดต้ัง
ปั๊มน้ ามัน กรองน้ ามันและ
น้ ามันไฮดรอลิกส์ 
  

3.1 สามารถเลือกและเติมน้ ามัน 
 ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
 ตามท่ีระบุในคู่มือ 
3.2 สามารถถอดและติดต้ังปั๊มน้ ามัน
 เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้ 
3.2 สามารถถอดและติดต้ัง 
 กรองน้ ามันแบบต่าง ๆ เข้ากับ
วงจรไฮดรอลิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ ใบรายงาน 
 การตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการในการ 
 ปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME524 ถอดและติดต้ัง
กระบอกไฮดรอลิกส์และ
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ
เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ 

4.1 สามารถถอดและติดต้ังกระบอก 
ไฮดรอลิกส์เข้ากับวงจรไฮดรอ
ลิกส์ได้ 

4.2 สามารถถอดและติดต้ังมอเตอร์ 
ไฮดรอลิกส์เข้ากับวงจรไฮดรอ
ลิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ 
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME525 ถอดและติดต้ัง 
ท่อน้ ามัน วาล์วไฮดรอลิกส์และ
ระบบสะสมความดันแบบ 
ต่าง ๆ เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ 

5.1 สามารถถอดและติดต้ังท่อน้ ามัน 
เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้ 

5.2 สามารถถอดและติดต้ังวาล์ว
ควบคุมทิศทางการไหลของน้ ามัน
เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ได้ 

5.3 สามารถถอดและติดต้ังวาล์ว
ควบคุมความดันน้ ามันเข้ากับ
วงจรไฮดรอลิกส์ได้ 

5.4 สามารถถอดและติดต้ังวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหลของน้ ามัน
เข้ากับวงจร 
ไฮดรอลิกส์ได้ 

5.5 สามารถถอดและติดต้ังระบบ
สะสมความดันของน้ ามันเข้ากับ
วงจร 
ไฮดรอลิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ 
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

ME526 ท าสัญลักษณ์ระบุช่ือ
ของท่อน้ ามันและอุปกรณ์ 
ไฮดรอลิกส์ตามท่ีระบุไว้ใน
วงจรไฮดรอลิกส์ 

6.1 ท าสัญลักษณ์ระบุช่ือของท่อ
น้ ามันตามท่ีระบุไว้ในวงจรไฮดรอ
ลิกส์ได้ 

6.2 ท าสัญลักษณ์ระบุช่ือของอุปกรณ์ 
ไฮดรอลิกส์ต่างๆตามท่ีระบุไว้ใน
วงจรไฮดรอลิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ 
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.6 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME527 ถอดและติดต้ังช้ินส่วน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ด้วย
ความปลอดภัย 

7.1 ถอดและติดต้ังท่อน้ ามันด้วย
ความปลอดภัย  

7.2 ถอดและติดต้ังวาล์วแบบต่าง ๆ 
ด้วยความปลอดภัย 

7.3 ถอดและติดต้ังกระบอกสูบและ
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ด้วยความ
ปลอดภัย 

7.4 ถอดและติดต้ังวงจรสร้างพลังงาน 
แก่น้ ามันไฮดรอลิกส์และระบบ 
กรองน้ ามันด้วยความปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ ใบรายงาน
 การตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.7 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการอ่านและเข้าใจการท างานของวงจรสร้างพลังงานแก่น้ ามันไฮดรอลิกส์และระบบ 
กรองน้ ามัน 

- ทักษะการอ่านและเข้าใจการท างานของวงจรน้ ามันและวงจรไฟฟ้าควบคุมความเร็วและความดัน
ของกระบอกไฮดรอลิกส์ 

- ทักษะการอ่านและเข้าใจการท างานของวงจรน้ ามันและวงจรไฟฟ้าควบคุมความเร็วและความดัน
ของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

- ทักษะการอ่านและเข้าใจการท างานของวงจรน้ ามันและวงจรไฟฟ้าสะสมแรงดัน 
- ทักษะความเข้าใจค่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฮดรอลิกส์ เช่น กระบอกสูบ วาล์วควบคุม

ต่าง ๆ สายน้ ามัน ประเภทของน้ ามันไฮดรอลิกส์ ฯลฯ ตามท่ีระบุในแบบได้ 
 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- มาตรฐานการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์ในวงจรต่างๆ 
- ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  

 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมการอ่านและเข้าใจความหมายของวงจรไฮดรอลิกส์ในวงจรต่างๆ 
- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากการการทดสอบ  
 ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต  

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
(ก) ค าแนะน า  
 ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ 
- เบิกอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ ตามวงจรไฮดรอลิกส์ 
- ถอดและติดต้ังปั๊มน้ ามัน กรองน้ ามันและน้ ามันไฮดรอลิกส์  กระบอกไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

ท่อน้ ามัน วาล์วไฮดรอลิกส์ ระบบสะสมความดัน เข้ากับวงจรไฮดรอลิกส์ตามแบบท่ีก าหนด 
 ii) สถานที่ท างาน (work site)  

- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  
5ส และความปลอดภัยในการท างาน 

 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้แก่ สว่านมือ 

ชุดต๊าปเกลียว ประแจและอุปกรณ์เครื่องมือกลต่าง ๆ ฯลฯ 
 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 

- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือกล 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.7 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME53  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร   

(Assemble sub-assemblies and components of mechanisms)  

3. ทบทวนคร้ังที่ 1     

4. สร้างใหม่   -     

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมาย 
ของแบบส่ังงานในการประกอบช้ินส่วนทางกล การเลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ังช้ินส่วนทางกล  
การถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลต่างๆของเครื่องจักรและการถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของ
เครื่องจักรด้วยความปลอดภัย 

 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME531 อ่านและเข้าใจ
ความหมายของแบบส่ังงาน 
ในการประกอบช้ินส่วนทางกล 

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของการประกอบ
ตลับลูกปืนกับเพลา 

1.2 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของเฟืองกับเพลา 

1.3 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของมูเล่ สายพาน 
โซ่และสป็อกเก็ต 

1.4 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของรางเล่ือน
ส าเร็จรูป (Linear Guide) 

1.5 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของบอลสกรู  
(ball screw) 

1.6 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของคัปปล่ิง 
แบบต่าง ๆ 

1.7 สามารถอ่านและเข้าใจแบบ 
การประกอบของระบบหล่อล่ืน
และสารหล่อล่ืนช้ินส่วนทางกล 

1.8 สามารถเข้าใจค่าสเปคของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางกล เช่น ตลับ
ลูกปืน เฟือง มูเล่ สายพาน โซ่ 
สป็อกเก็ต รางเล่ือนส าเร็จรูป 
บอลสกรู คัปปล่ิง ระบบหล่อล่ืน
และสารหล่อล่ืนช้ิน ตามท่ีระบุ 
ในแบบได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME532 เลือกและใช้ 
เครื่องมือช่างในการติดต้ัง
ช้ินส่วนทางกล 

2.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบตลับลูกปืนกับ
 เพลาได้ 
2.2  สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบของเฟืองกับ 
 เพลาได้ 
2.3  สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบของมูเล่ สายพาน  
 โซ่ และสป็อกเก็ตได้ 
2.4  สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบของรางเล่ือน 
 ส าเร็จรูปได้ 
2.5  สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบของบอลสกรูได้ 
2.6 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบของคัปปล่ิง 
 แบบต่าง ๆ ได้ 
2.7 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ 
 ในการประกอบของระบบ 
 หล่อล่ืนได้ 
 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME533 ถอดและประกอบ
ช้ินส่วนทางกลต่างๆของ
เครื่องจักร 

3.1  สามารถถอดและประกอบ
 ตลับลูกปืนกับเพลาได้ 
3.2  สามารถถอดและประกอบเฟือง
 กับเพลาได้ 
3.3  สามารถถอดและประกอบ 
 มูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ตได้ 
3.4  สามารถถอดและประกอบ 
 รางเล่ือนส าเร็จรูปได้ 
3.5  สามารถสามารถถอดและ
 ประกอบบอลสกรูได้ 
3.6 สามารถถอดและประกอบ      
 คัปปล่ิงแบบต่าง ๆ ได้ 
3.7  สามารถสามารถถอดและ
 ประกอบระบบหล่อล่ืนทางกลได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
ME534 ถอดและประกอบ
ช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร
ด้วยความปลอดภัย 

4.1  สามารถถอดและประกอบช้ินส่วน
 ทางกลของเครื่องจักร 
 ด้วยความปลอดภัยได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการอ่านและเข้าใจแบบการประกอบของการประกอบตลับลูกปืนกับเพลา การประกอบ
ของเฟืองกับเพลา การประกอบของลูกเบี้ยว มูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต การประกอบของ
รางเล่ือนส าเร็จรูป (Linear Guide) การประกอบของบอลสกรู (ball screw) การประกอบของ             
คัปปล่ิงแบบต่างๆและการประกอบของระบบหล่อล่ืนและสารหล่อล่ืนช้ินส่วนทางกล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้ของช้ินส่วนมาตรฐานทางกล ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง ลูกเบ้ียว มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต 
รางเล่ือนส าเร็จรูป บอลสกรู คัปปล่ิงและระบบหล่อล่ืน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ของช้ินส่วนมาตรฐานทางกล ได้แก่ ตลับลูกปืน เฟือง มูเล่ สายพาน 
โซ่ สป็อกเก็ต รางเล่ือนส าเร็จรูป บอลสกรู คัปปล่ิงและระบบหล่อล่ืน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการการทดสอบ  
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบส่ังงานในการประกอบช้ินส่วนทางกล 
- เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดต้ังช้ินส่วนทางกล 
- เบิกช้ินส่วนทางกลเพื่อใช้ในการประกอบตามแบบส่ังงาน 
- ถอดและประกอบช้ินส่วน ตลับลูกปืนกับเพลา เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่ และสป็อกเก็ต 

ของเครื่องจักร รางเล่ือนส าเร็จรูป บอลสกรู คัปปล่ิงและระบบหล่อล่ืน 
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ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยค านึงถึงระบบ  

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องมือ
ช่างท่ัวไป เครื่องให้ความร้อนลูกปืนและเฟือง เครื่องอัดไฮดรอลิคส าหรับการถอดลูกปืนและ 
เฟือง ประแจทอร์คในการถอด ประกอบช้ินส่วนทางกล ฯลฯ 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบส่ังงานในการประกอบช้ินส่วนทางกล 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือกลท่ัวไป 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการถอดและติดต้ังช้ินส่วนทางกล 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  
 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME61   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์  

(Test and adjust the functioning of pneumatics systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1     

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ าในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ การทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของกระบอกลมแบบต่างๆ การทดสอบและปรับต้ังการท างานของวาล์วลมแบบต่าง ๆ การทดสอบ
และปรับต้ังการท างานของระบบรวมท้ังหมดตามวงจรนิวเมติกส์และการทดสอบและปรับต้ังการท างานของ
อุปกรณ์นิวเมติกส์อย่างปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME611 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของระบบจ่ายลม 
ระบบดัดฝุ่นและน้ าในลมเข้า
กับวงจรนิวเมติกส์ 

1.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของระบบจ่ายลม 
เข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

1.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของระบบดัดฝุ่นและ
น้ าในลมเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  ME612 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของกระบอกลม
แบบต่าง ๆ 

2.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ระยะชักของกระบอกลมแบบ 
ต่าง ๆ ได้ 

2.2 สามารถทดสอบการรั่วของซีล 
กระบอกลมได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME613 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของวาล์วลม 
แบบต่าง ๆ 

3.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวาล์วควบคุม 
ทิศทางการไหลเข้ากับวงจร 
นิวเมติกส์ได้ 

3.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวาล์วควบคุม 
ความดันเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

3.3 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวาล์วควบคุมอัตรา
การไหลเข้ากับวงจรนิวเมติกส์ได้ 

3.4 สามารถทดสอบการรั่วของลม
ของวาล์วแบบต่าง ๆ ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME614 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของระบบรวม
ท้ังหมดตามวงจรนิวเมติกส์ 

4.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรควบคุมวาล์ว
ด้วยลม (Pure Pneumatic 
control)   ในการควบคุม
ความเร็วและความดันของ
กระบอกลมได้ 

4.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรควบคุมวาล์ว
ด้วยไฟฟ้า (Electro Pneumatic 
control) ในการควบคุมความเร็ว
และความดันของกระบอกลมได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME615 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของอุปกรณ์นิวเมติ
กส์อย่างปลอดภัย 

5.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของระบบจ่ายลม 
ระบบดัดฝุ่นและน้ าในลมเข้ากับ
วงจรนิวเมติกส์ได้อย่างปลอดภัย 

5.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของกระบอกลมแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

5.3 สามารถทดสอบและปรับต้ังการ
ท างานของวาล์วลมแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- วงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 
- ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานวงจรนิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วยนิวเมติกส์และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 
- ใบบันทึกการอบรม ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents) 

 
  
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   125 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบวงจรและแบบการท างาน (Function Diagram) ของวงจรนิวเมติกส์ 
- ปรับต้ังความดันเข้าระบุตามท่ีระบุในวงจรที่ระบบจ่ายลม ระบบดัดฝุ่นและน้ าในลม 
- ปรับต้ังระยะการเคล่ือนท่ีต่ าสุดและสูงสุดของกระบอกลม 
- ทดสอบการท างานของวาล์วแบบแมนนวลตรงท่ีวาล์วโดยดูจากทิศทางการท างานและความเร็ว

ของกระบอกลม 
- ทดสอบการท างานของวาล์วโดยป้อนสัญญาณลม (วงจรเป็น Pure Pneumatic control) หรือ

ป้อนสัญญาณไฟฟ้า (วงจรเป็น Electro-Pneumatic control) ท่ีวาล์วโดยดูจากทิศทาง 
การท างานและความเร็วของกระบอกลม 

ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้แก่ 
เครื่องมือช่างกลท่ัวไปและเครื่องมือช่างไฟฟ้าท่ัวไป 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบไฟฟ้าควบคุมการท างานของวาล์ว 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการปรับต้ังอุปกรณ์นิวเมติกส์ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME62   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์  

(Test and adjust the functioning of hydraulics systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่  1     

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิค กรองน้ ามันและถังน้ ามันไฮดรอลิค การทดสอบและปรับต้ังการท างาน 
ของกระบอกไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การทดสอบและปรับต้ังการท างานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ  
การทดสอบและปรับต้ังการท างานของวาล์วไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การทดสอบและปรับต้ังการท างาน 
ของระบบรวมท้ังหมดของวงจรไฮดรอลิกส์และการทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
อย่างปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME621 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของปั๊มน้ ามัน 
ไฮดรอลิค กรองน้ ามันและ 
ถังน้ ามันไฮดรอลิค 

1.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของทดสอบและ
ปรับต้ังการท างานของ
ปั๊มน้ ามันไฮดรอลิคได้ 

1.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของกรองน้ ามันและ 
ถังน้ ามันไฮดรอลิคได้ 

1.3 สามารถท าการไล่ลมออกจาก
วงจรไฮดรอลิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

 ME622 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของกระบอก 
ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ 

2.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ระยะชักของกระบอกไฮดรอลิกส์
แบบต่าง ๆ ได้ 

2.2 สามารถทดสอบการรั่วของซีล 
กระบอกลมได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME623 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของมอเตอร์ 
ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ 

3.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ทิศทางการหมุนและความเร็ว
รอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
แบบต่าง ๆ ได้ 

3.2 สามารถทดสอบและปรับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์          
ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME624 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของระบบรวม
ท้ังหมดของวงจรไฮดรอลิกส์ 

4.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรท่ีควบคุม
วาล์วด้วยไฟฟ้า (Electro-
Hydraulic control) ในการ
ควบคุมความเร็วและความดัน
ของกระบอกไฮดรอลิคได้ 

4.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรท่ีควบคุม
วาล์วด้วยน้ ามัน (Hydraulic 
Pilot control) ในการควบคุม
ความเร็วและความดันของ
กระบอกไฮดรอลิคได้ 

4.3 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรท่ีควบคุม
วาล์วด้วยไฟฟ้า (Electro-
Hydraulic control) ในการ
ควบคุมความเร็วรอบและแรงบิด
ความดันของมอเตอร์ไฮดรอลิคได้ 

4.4 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรท่ีควบคุม
วาล์วด้วยน้ ามัน (Hydraulic 
Pilot control) ในการควบคุม
ความเร็วรอบและความดันของ
มอเตอร์ไฮดรอลิคได้ 

4.5 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวงจรสะสม 
ความดันของวงจรไฮดรอลิคได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME625 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของอุปกรณ์ 
ไฮดรอลิกส์อย่างปลอดภัย 

5.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของปั๊มน้ ามัน 
ไฮดรอลิค กรองน้ ามันและถัง
น้ ามันไฮดรอลิคส์ได้อย่าง
ปลอดภัย 

5.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของกระบอกไฮดรอ
ลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
แบบต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

5.3 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของวาล์ว ไฮดรอลิกส์
แบบต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

5.4 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของระบบรวมท้ังหมด
ของวงจรไฮดรอลิกส์ 
ได้อย่างปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 
 
 
 
 
 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมมาตรฐานวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านแบบวงจรและแบบการท างาน (Function Diagram) ของวงจรไฮดรอลิกส์ 
- ปรับต้ังความดันและอัตราการไหลรวมไปถึงระบบความปลอดภัยของวงจรเข้าวงจรท่ีระบุ 

ตามข้อก าหนดของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิค กรองน้ ามันและถังน้ ามันไฮดรอลิค 
- ปรับต้ังระยะการเคล่ือนท่ีต่ าสุดและสูงสุด ของกระบอกไฮดรอลิกส์ 
- ทดสอบการท างานของวาล์วแบบแมนนวลโดยตรงท่ีวาล์วโดยดูจากทิศทางการท างานและ

ความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
- ทดสอบการท างานของวาล์วโดยป้อนสัญญาณไฟฟ้าท่ีวาล์วโดยดูจากทิศทางการท างานและ

ความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
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ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ  

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ได้แก่ 
เครื่องมือช่างกลท่ัวไปและเครื่องมือช่างไฟฟ้าท่ัวไป 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- แบบไฟฟ้าควบคุมการท างานของวาล์วควบคุมทิศทางและความดัน 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการปรับต้ังอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME63   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร  

(Test run the mechanisms systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1     

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร โดยจะครอบคลุมถึง การทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม การทดสอบและปรับต้ังการท างานของเฟืองกับเพลา การ
ทดสอบและปรับต้ังการท างานของมูเล่ สายพาน โซ่และสป็อกเก็ต  การทดสอบและปรับต้ังการท างานของ 
รางเล่ือนส าเร็จรูป (Linear Guide) การทดสอบและปรับต้ังการท างานของบอลสกรู  (ball screw) และ 
การทดสอบและปรับต้ังการท างานของระบบหล่อล่ืนและสารหล่อล่ืน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME631 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของตลับลูกปืนกับ
เพลาหรือรูสวม 

1.1 สามารถทดสอบและปรับต้ังค่า 
พรีโหลดของการประกอบ 
ลูกปืนได้ 

1.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของตลับลูกปืนกับ
เพลาหรือรูสวมโดยการวัด
อุณหภูมิของลูกปืนได้ 

1.3 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
การท างานของตลับลูกปืนกับ
เพลาหรือรูสวมโดยการวัด 
การส่ันสะเทือนได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

 ME632 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของเฟืองกับเพลา 

2.1 สามารถทดสอบและปรับต้ังค่า 
Backlash ของเฟืองได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME633 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของมูเล่ สายพาน 
โซ่และสป็อกเก็ต 

3.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ความตึงของสายพานได้ 

3.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ความตึงของโซ่ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME634 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของรางเล่ือน
ส าเร็จรูป (Linear Guide) 

4.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ความขนานของรางเล่ือน
ส าเร็จรูป (Linear Guide) ได้ 

4.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ความตรงของรางเล่ือนส าเร็จรูป 
(Linear Guide) ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 

ME635 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของบอลสกรู (ball 
screw) 

5.1 สามารถทดสอบและปรับต้ังค่า 
Run out ของบอลสกรู  
(ball screw) ได้ 

5.2 สามารถทดสอบและปรับต้ังค่า
ระยะรนุของบอลสกรู  
(ball screw) ได้ 

5.3 สามารถทดสอบและปรับต้ังค่า 
Backlash ของบอลสกรูได้ 

1. การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

ME636 ทดสอบและปรับต้ัง
การท างานของระบบหล่อล่ืน
และสารหล่อล่ืน 

6.1 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ระบบหล่อล่ืนด้วยน้ ามันได้ 

6.2 สามารถทดสอบและปรับต้ัง 
ระบบหล่อล่ืนด้วยจาระบีได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.6 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการทดสอบและปรับต้ังตลับลูกปืน 

- ทักษะการทดสอบและปรับต้ังการท างานของรางเล่ือนส าเร็จรูป (Linear Guide) 

- ทักษะการทดสอบและปรับต้ังการท างานของบอลสกรู (ball screw) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้ในการวัดความอุณหภูมิของตลับลูกปืน 
- ความรู้ในการวัดการส่ันสะเทือนของตลับลูกปืน 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการวัดความอุณหภูมิของตลับลูกปืน 
- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการวัดการส่ันสะเทือนของตลับลูกปืน 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

(ก) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- ตรวจสอบการท างานของของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่  

สป็อกเก็ต รางเล่ือนส าเร็จรูป (Linear Guide) บอลสกรู (ball screw) และระบบหล่อล่ืน 
และสารหล่อล่ืน 

- ปรับต้ังการท างานของตลับลูกปืนกับเพลาหรือรูสวม เฟืองกับเพลา มูเล่ สายพาน โซ่ สป็อกเก็ต 
รางเล่ือนส าเร็จรูป (Linear Guide) บอลสกรู (ball screw) และระบบหล่อล่ืนและสารหล่อล่ืน 

ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเครื่องจักร ได้แก่ 
เครื่องมือช่างกลท่ัวไป  

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบส่ังงานในการประกอบช้ินส่วนทางกล 
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือกลท่ัวไป 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในด้านการปรับต้ังการท างานของช้ินส่วนทางกล 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   139 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME71   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์  

(Controller programming for mechatronics systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1      

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์โดยจะครอบคลุมถึง การอ่านและเข้าใจความหมาย
ของโปรแกรมท่ีใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆและการใช้โปรแกรมส าหรับการเขียน อ่านข้อมูล
และชุดค าส่ังการท างานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ 

 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME711 อ่านและเข้าใจ
ความหมายของโปรแกรม 
ท่ีใช้ในระบบควบคุม 
แมคคาทรอนิกส์แบบต่าง ๆ  
 
 

1.1 สามารถอ่านและเข้าใจ
ความหมายของโปรแกรมท่ีใช้
ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
แบบ IL (Instruction List) ได้  

1.2 สามารถอ่านและเข้าใจ
ความหมายของโปรแกรมท่ีใช้
ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
แบบ LD (Ladder Diagrams) ได้ 

1.3 สามารถอ่านและเข้าใจ
ความหมายของโปรแกรมท่ีใช้
ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
แบบ FBD (Function Block 
Diagrams) ได้ 

1.4 สามารถอ่านและเข้าใจ
ความหมายของโปรแกรมท่ีใช้
ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
แบบ SFC (Sequential 
Function Chart) ได้  

1.5 สามารถอ่านและเข้าใจ
ความหมายของโปรแกรมท่ีใช้
ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
แบบ ST (Structured Text) ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME712 ใช้โปรแกรมส าหรับ
การเขียน อ่านข้อมูลและ
ชุดค าส่ังการท างานลงในระบบ
ควบคุมแมคคาทรอนิกส์ 

2.1 สามารถเข้าใจโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของโปรแกรม
ส าหรับระบบควบคุม 
แมคคาทรอนิกส์  

2.2 สามารถก าหนดประเภท ชนิด
และช่ือของสัญญาณอินพุต 
(Input) และเอาต์พุต (Output) 
ท้ังแบบดิจิตัลและอนาลอกได้  

2.3 สามารถสร้างเงื่อนไขแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของ
อินพุตและเอ๊าพุตส าหรับควบคุม
ระบบแมคคาทรอนิกส์แบบเปิด 
(Open Loop) และระบบปิด 
(Closed Loop) ได้ 

2.4 สามารถเขียนโปรแกรมในการ
ส่ือสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักร
โดยระบบจอแบบสัมผัส (Touch 
screen monitor)  

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่างๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด 

- ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในระบบควบคุมแบบปิดและเปิด 
- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในระบบเซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าควบคุมวาล์วนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการการทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ี เกี่ยวข้อง 

  
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- อ่านโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ IL (Instruction List) หรือ แบบ LD 

(Ladder Diagrams) หรือ แบบ FBD (Function Block Diagrams) หรือ แบบ SFC 
(Sequential Function Chart) หรือ แบบ ST (Structured Text) โดยอ่านจากโปรแกรมเขียน
ระบบควบคุม 

- ใช้โปรแกรมส าหรับการเขียน อ่านข้อมูลและชุดค า ส่ังการท างานลงใน ระบบควบคุม 
แมคคาทรอนิกส์ โดย 

o ก าหนดประเภท ชนิดและช่ือของสัญญาณอินพุต (Input) และเอาต์พุต (Output) 
ท้ังแบบดิจิตัลและอนาลอก 

o สร้างเงื่อนไขแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตส าหรับควบคุม
ระบบแมคคาทรอนิกส์แบบเปิด (Open Loop) และระบบปิด (Closed Loop) ได้ 

o เขียนโปรแกรมในการส่ือสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส 
(Touch screen monitor) 

ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมอ่านโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์และโปรแกรม 
ในการส่ือสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส 

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดต้ังระบบควบคุม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME72   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุม  

(Build and test Control systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่  1      

4. สร้างใหม่   -      

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)     

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมโดยจะครอบคลุมถึง การเช่ือมต่อระบบควบคุม 
แมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมส่ือสารและการติดต้ังชุดควบคุมและอุปกรณ์เช่ือมต่อ
ต่าง ๆ ตามท่ีระบุในแบบวงจรไฟฟ้า  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME721 เช่ือมต่อระบบควบคุม
แมคคาทรอนิกส์กับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ผ่านโปรแกรมส่ือสาร 

1.1 สามารถเช่ือมต่อระบบควบคุม
แมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลด้วยการส่ือสาร 
แบบต่าง ๆ เช่น RS232, LAN 
เป็นต้น 

1.2 สามารถ Up load และ Down 
load โปรแกรมท่ีใช้ควบคุมระบบ
แมคคาทรอนิกส์ออกและ 
เข้าชุดควบคุมได้ 

1.3 สามารถอ่านสถานะของอินพุต
และเอา๊พุตเพื่อทดสอบ 
ความถูกต้องของโปรแกรม 
ท่ีเขียนควบคุมได้ 

1. การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

ME722 ติดต้ังชุดควบคุมและ
อุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุในแบบวงจรไฟฟ้า 

2.1 สามารถต่อเช่ือมและทดสอบ 
การเช่ือมต่อระหว่างชุดควบคุม
กับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต
ท้ังแบบดิจิตอลและอนาลอกได้
โดยใช้การต่อสายสัญญาณ
โดยตรงได้  

2.2 สามารถต่อเช่ือมและทดสอบ 
การเช่ือมต่อระหว่างชุดควบคุม
กับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต
ท้ังแบบดิจิตอลและอนาลอกได้
โดยใช้การส่ือสารแบบดิจิตอล
ต่างๆ เช่น LAN, Profibus  
เป็นต้น 

2.3 สามารถเช่ือมต่อจอแบบสัมผัส 
(Touch screen monitor) กับ
ระบบควบคุมได้ 

2.4 สามารถเช่ือมต่อชุดควบคุม 
แต่ละชุดควบคุมเป็นระบบ
โครงข่ายด้วยระบบ LAN ได้ 

1. การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการอ่านและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์แบบต่าง ๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้ในการส่ือสารระบบโครงข่ายแบบต่างๆ เช่น ระบบ LAN, RS232 และอื่น ๆ  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการส่ือสารระบบโครงข่ายแบบต่าง ๆ เช่น ระบบ LAN, RS232 
และอื่น ๆ  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
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(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- เช่ือมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมส่ือสาร  

ใช้โปรแกรมส าหรับการเขียน อ่านข้อมูลและชุดค า ส่ั งการท างานลงในระบบควบคุม 
แมคคาทรอนิกส์ โดย 

o เช่ือมต่อระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล 
ด้วยการส่ือสารแบบต่างๆ เช่น RS232, LAN เป็นต้น 

o Up load และ Down load โปรแกรมท่ีใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
ออกและเข้าชุดควบคุม 

o อ่านสถานะของอินพุตและเอ๊าพุตเพื่อทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม 
ท่ีเขียนควบคุมได้  

- ติดต้ังชุดควบคุมและอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ ตามท่ีระบุในแบบวงจรไฟฟ้า โดย 
o ต่อเช่ือมและทดสอบการเช่ือมต่อระหว่างชุดควบคุมกับสัญญาณอินพุตและ

เอาต์พุตท้ังแบบดิจิตอลและอนาลอกได้โดยใช้การต่อสายสัญญาณโดยตรง 
o ต่อเช่ือมและทดสอบการเช่ือมต่อระหว่างชุดควบคุมกับสัญญาณอินพุตและ

เอาต์พุตท้ังแบบดิจิตอลและอนาลอกได้โดยใช้การส่ือสารแบบดิจิตอลต่าง ๆ 
เช่น LAN, Profibus 

o เช่ือมต่อจอแบบสัมผัส (Touch screen monitor) กับระบบควบคุม 
o เช่ือมต่อชุดควบคุมแต่ละชุดควบคุมเป็นระบบโครงข่ายด้วยระบบ LAN 

ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 

 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมอ่านโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์และโปรแกรมในการส่ือสารระหว่าง
ผู้ใช้กับเครื่องจักรโดยระบบจอแบบสัมผัส 
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 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการตดิต้ังระบบควบคุม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME73   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์  

(Build and test motor control systems) 

3. ทบทวนคร้ังที่  1      

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์โดยจะครอบคลุมถึง การติดต้ังและทดสอบ 
การท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous motor) และการติดต้ัง 
และทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทอะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous motor) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME731 ติดต้ังและทดสอบ 
การท างานของระบบควบคุม
มอเตอร์ประเภทซิงโครนัส
มอเตอร์ (Synchronous 
motor) 
 
 

1.1 สามารถเช่ือมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรม
ส่ือสารได้ 

1.2 สามารถ Up load, Down load และแกค่้า 
พารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุมมอเตอร์
ซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการส่ือสารได้ 

1.3 สามารถติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการ
ควบคุมแรงบิดมอเตอร์ซิงโครนัสได้  

1.4 สามารถติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัสได้ 

1.5 สามารถติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการ
ควบคุมต าแหน่งมอเตอร์ซิงโครนัสได้ 

1.6 สามารถติดต้ังและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ 
(Feed Back) ของมอเตอร์ซิงโครนัสได้  

1. การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
ME732 ติดต้ังและทดสอบ 
การท างานของระบบควบคุม
มอเตอร์ประเภทอะซิงโครนัส
มอเตอร์ (Asynchronous 
motor) 

2.1 สามารถเช่ือมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรม
ส่ือสารได้ 

2.2 สามารถ Up load, Down load และแกค่้า 
พารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุมมอเตอร์ 
อะซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการ 
ส่ือสารได้ 

2.3 สามารถติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์อะซิงโครนัสได้ 

2.4 สามารถติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการ
ควบคุมต าแหน่งมอเตอร์อะซิงโครนัสได้ 

2.5 สามารถติดต้ังและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ 
(Feed Back) ของมอเตอร์อะซิงโครนัสได้ 

1. การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2. ประเมินจากรายงานหรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการติดต้ังระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าควบคุม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้ในการควบคุมมอเตอร์แบบมอเตอร์ซิงโครนัสและมอเตอร์อะซิงโครนัส 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรม ความรู้ในการควบคุมมอเตอร์แบบมอเตอร์ซิงโครนัสและมอเตอร์อะซิงโครนัส  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ก) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ประเภทซิงโครนัสมอเตอร์ 

(Synchronous motor) โดย 
o เช่ือมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลผ่าน 

โปรแกรมส่ือสาร 
o Up load, Down load และแก้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุม 

มอเตอร์ซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการส่ือสาร 
o ติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมแรงบิดมอเตอร์ซิงโครนัส 
o ติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัส 
o ติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมต าแหน่งมอเตอร์ซิงโครนั 
o ติดต้ังและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ (Feed Back) ของมอเตอร์ซิงโครนัส 

- ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ ประเภทอะซิงโครนัสมอเตอร์ 
(Asynchronous motor) โดย 

o เช่ือมต่อระบบควบคุมของมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลผ่าน 
โปรแกรมส่ือสาร 

o Up load, Down load และแก้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการควบคุม
มอเตอร์อะซิงโครนัสด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการส่ือสาร 

o ติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์อะซิงโครนัส 
o ติดต้ังและทดสอบพารามิเตอร์ในการควบคุมต าแหน่งมอเตอร์อะซิงโครนัส 
o ติดต้ังและทดสอบเซ็นเซอร์ป้อนกลับ (Feed Back)ของมอเตอร์อะซิงโครนัส 

ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมส่ือสาร 
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 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์ 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดต้ังระบบควบคุม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME81   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1      

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของ ช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆโดยจะครอบคลุมถึง การติดต้ังและรื้อถอนระบบไฟฟ้า 
เข้าเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ การติดต้ังและรื้อถอนระบบท่อลมและท่อน้ าเข้าเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
การติดต้ังและถอดแท่นยึดเครื่องจักร การออกเอกสารแสดงรายละเอียดการรื้อถอนเครื่องจักรและการติดต้ัง
และรื้อถอนเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ด้วยความปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME811 ติดต้ังและรื้อถอน
ระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรและ
ระบบต่าง ๆ 

1.1 สามารถติดต้ังระบบไฟฟ้าก าลัง
และไฟฟ้าควบคุมเข้าเครื่องจักร
และระบบต่าง ๆ ได้ 

1.2 สามารถรื้อถอนและท าสัญลักษณ์
ระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้า
ควบคุมเข้าเครื่องจักรและระบบ
ต่าง ๆ ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ  
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
 ME812 ติดต้ังและรื้อถอน
ระบบท่อลมและท่อน้ า 
เข้าเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 

2.1 สามารถติดต้ังระบบท่อลมและ 
ท่อน้ าเข้าเครื่องจักรและระบบ
ต่าง ๆ ได้ 

2.2 สามารถรื้อถอนระบบท่อลมและ
ท่อน้ าเข้าเครื่องจักรและระบบ
ต่าง ๆ ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2. ประเมินจากรายงาน หรือ  
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

ME813 ติดต้ังและถอดแท่นยึด
เครื่องจักร 

3.1 สามารถติดต้ังแท่นยึดเครื่องจักร
ได้ 

3.2 สามารถถอดแท่นยึดเครื่องจักรได้ 
3.3 สามารถจัดเก็บหรือยึดตรึง 

(Lock) ช้ินส่วนทางกลและไฟฟ้า
ของเครื่องจักรให้สะดวกในการ
เคล่ือนย้ายได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ  
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.3 

ME814 ออกเอกสารแสดง
รายละเอียดการรื้อถอน
เครื่องจักร 

4.1 สามารถออกเอกสารแสดง
รายละเอียดการรื้อถอนทางกลได้ 

4.2 สามารถออกเอกสารแสดง
รายละเอียดการรื้อถอนทางไฟฟ้า
ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.4 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME815 ติดต้ังและรื้อถอน
เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
ด้วยความปลอดภัย 

5.1 สามารถติดต้ังเครื่องจักรและ
ระบบต่าง ๆ ด้วยความปลอดภัย 

5.2 สามารถรื้อถอนเครื่องจักรและ
ระบบต่าง ๆ ด้วยความปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต
 การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.5 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการติดต้ังและรื้อถอนระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
- ทักษะการติดต้ังและถอดแท่นยึดเครื่องจักร 
- ทักษะการติดต้ังและรื้อถอนระบบท่อลมและท่อน้ าเข้าเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

N/A 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบอบรมการติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบั ติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 

 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  
- ติดต้ังและรื้อถอนระบบไฟฟ้า ระบบท่อลมและท่อน้ า แท่นยึดเครื่องจักร เข้าเครื่องจักรและ 

ระบบต่างๆ 
- ออกเอกสารแสดงรายละเอียดการรื้อถอนเครื่องจักร 
ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือกล
พื้นฐาน เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane)  

http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243
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 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์ 
- ข้อระบุทางด้านเทคนิคในการติดต้ังระบบควบคุม 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.3 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 

18.4 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.5 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME82   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1      

4. สร้างใหม่   -      

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการเคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆโดยจะครอบคลุมถึง การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับการยกและเคล่ือนย้ายเครื่องจักรและการเคล่ือนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
ด้วยความปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME821 เลือกใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการยก
และเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 

1.1 สามารถเลือกใช้ ขอเกี่ยว 
ลวดสลิงหรือสายผ้าท่ีมีสามารถ
รับน้ าหนักในการยกและ
เคล่ือนย้ายเครื่องจักรได้ 

1.2 สามารถจัดวางต าแหน่งท่ีถูกต้อง
ของ ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้า
ตามท่ีระบุในคู่มือปฏิบัติงาน 

1.3 สามารถเลือกและใช้ เครนเหนือ
ศีรษะ (Over Head Crane)  
ในการยกและเคล่ือนย้าย
เครื่องจักรได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
ME822 เคล่ือนย้ายและขนส่ง
เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ 
ด้วยความปลอดภัย 

2.1 สามารถใช้ เครนเหนือศีรษะ 
(Over Head Crane) ในการยก
และเคล่ือนย้ายเครื่องจักรได้ 

2.2 สามารถปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยในการยกและ
เคล่ือนย้ายเครื่องจักรได้ 
อย่างถูกต้อง 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะใช้ เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) ในการยกและเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- กฎความปลอดภัยในการยกและเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 
- การเลือกใช้ ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าท่ีมีสามารถรับน้ าหนักในการยกและเคล่ือนย้าย

เครื่องจักร 

http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมกฎความปลอดภัยในการยกและเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 
- ใบบันทึกการอบรมการเลือกใช้ ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าท่ีมีสามารถรับน้ าหนักในการยกและ

เคล่ือนย้ายเครื่องจักร 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 
การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 

 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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  (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  

- เลือก ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าท่ีมีสามารถรับน้ าหนักในการยกและเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 
- ติดต้ัง ขอเกี่ยว ลวดสลิงหรือสายผ้าในต าแหน่งท่ีถูกต้องตามท่ีระบุในคู่มือปฏิบัติงาน 
- เลือกใช้ เครนเหนือศีรษะ (Over Head Crane) ในการยกและเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 
ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
 iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  

- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต้ังและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือกล
พื้นฐาน Overhead Crane   

 iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=39784&uid=38243


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   166 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME91   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน  

(Preventive Maintainance mechatronics)  

3. ทบทวนคร้ังท่ี  1      

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการบ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกันโดยจะครอบคลุมถึง การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง 
ตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุงท่ีก าหนดของระบบแมคคาทรอนิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีบันทึกจากการ 
ซ่อมบ ารุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบแมคคาทรอนิกส์ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME911 บ ารุงรักษาและ 
ซ่อมบ ารุงตามมาตรฐาน 
การซ่อมบ ารุงท่ีก าหนด 
ของระบบแมคคาทรอนิกส์ 

1.1 สามารถเข้าใจและปฏิบัติตาม 
ใบ check sheet แบบรายวัน 
รายสัปดาห์และรายเดือน 
ตามท่ีก าหนดได้ 

1.2 สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด 
ความผิดปกติจากใบ check 
sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์
และรายเดือนได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

  
ME912 วิเคราะห์ข้อมูล 
ท่ีบันทึกจากการซ่อมบ ารุง 
เพื่อประเมินสถานะความพร้อม
ใช้งานของระบบ 
แมคคาทรอนิกส์ 

2.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลของ 
ใบ check sheet แบบรายวัน 
รายสัปดาห์และรายเดือน 
เป็นข้อมูลทางสถิติได้ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ของใบ check sheet แบบ
รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
เป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อป้องกัน
ความเสียหายได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

- ทักษะการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้ในการบ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมความรู้ในการบ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ 
เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน กฎขอบังคับ 

มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ  
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  

- บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุงท่ีก าหนดของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดย  
o ปฏิบัติตามใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนตามท่ีก าหนด 

แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดปกติจากใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และ 
รายเดือนได้ 

- วิเคราะห์ข้อมูลท่ีบันทึกจากการซ่อมบ ารุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของระบบ  
แมคคาทรอนิกส์ 
o จัดเก็บข้อมูลของใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนเป็นข้อมูล 

ทางสถิติ 
o วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของใบ check sheet แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน

เป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อป้องกันความเสียหาย 
ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยค านึงถึงระบบ 

5ส และความปลอดภัยในการท างาน 
iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน ได้แก่ เครื่องมือกล

พื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางด้านมิติ   
iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมนิผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ME92   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance 

3. ทบทวนคร้ังที่ 1      

4. สร้างใหม่   -        

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 และระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)   

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยท่ีอธิบายถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของช่างแมคคาทรอนิกส์ 
ในการซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance โดยจะครอบคลุมถึงการแก้ไข
ปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด  
Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์และความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

N/A 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

ME921 แก้ไขปัญหาการเกิด 
Break-down ของระบบ 
แมคคาทรอนิกส์ 

1.1 สามารถเข้าใจความหมายของ
อาการแจ้งเตือน (Alarm)  

1.2 สามารถหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีระบุในคู่มือซ่อมบ ารุง
ระบบแมคคาทรอนิกส์ได้ 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.1 

  
  

 ME922 วิเคราะห์หาสาเหตุ
ปัญหาการเกิด Break-down 
ของระบบแมคคาทรอนิกส์และ
ความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง 

2.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลของการเกิด 
Break-down เป็นข้อมลูทางสถิติ
ได้ 

2.2 สามารถใช้ผังก้างปลาและ
เครื่องมือทางสถิติต่าง ๆ ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไข
ปัญหาการเกิด Break-down 
ของระบบแมคคาทรอนิกส์ได้ 

2.3 สามารถจัดท าเอกสารรายงาน 
ผลการแก้ไขปัญหา (Corrective 
Action Requestion, CAR)  
เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตได้ 

2.4 สามารถท าการแก้ปัญหาการเกิด 
Break-down ได้อย่างปลอดภัย 

1.  การทดสอบ หรือ สัมภาษณ์ 
 หรือ  
2.  ประเมินจากรายงาน หรือ 
 ใบรายงานการตรวจสอบ 
 หรือ 
3.  การสังเกตการปฏิบัติงาน  
 ณ สถานประกอบการ 
 ในการปฏิบัติงานจริง หรือ
 การสังเกตการจ าลอง 
 การปฏิบัติงานจริง 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ 18.2 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 N/A 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

N/A 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- Portfolio  
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- ใบบันทึกการอบรมความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อก าหนด
ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง  
 1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. ขอบเขตด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(ง) วิธีการประเมิน 

ประเมินจากรายงานหรือใบรายงานการตรวจสอบ 
ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในการปฏิบัติงานจริง หรือการสังเกต 

การจ าลองการปฏิบัติงานจริง 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  
(ก) ค าแนะน า  
ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ส าคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างาน (workplace procedures) 
สถานท่ีท างาน (work site) สภาวะในการท างาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร 
(information/documents)  
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานทีท่ างาน (workplace procedures)  

- แก้ไขปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดย  
o แก้ปัญหาอาการแจ้งเตือน (Alarm) โดยศึกษาในคู่มือซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์ 
o วิเคราะห์ข้อมูลท่ีบันทึกจากการซ่อมบ ารุงเพื่อประเมินสถานะความพร้อมใช้งานของ

ระบบแมคคาทรอนิกส์ 
- วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดย 

o เก็บข้อมูลของการเกิด Break-down เป็นข้อมูลทางสถิติ 
o สร้างผังก้างปลาและเครื่องมือทางสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา

การเกดิ Break-downของระบบแมคคาทรอนิกส์ 
o ท าเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Requestion, CAR) เพื่อ

ป้องกันปัญหาในอนาคต 
 

ii) สถานที่ท างาน (work site)  
- ท าความสะอาด บ ารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยค านึงถึงระบบ 5 ส 

และความปลอดภัยในการท างาน 
 

iii) สภาวะในการท างาน (operating conditions)  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down 

Maintenance ได้แก่ เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางด้านมิติ  
  

iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents) 
- แบบไฟฟ้าระบบควบคุม 
- แบบวงจรนิวเมติกส์ 
- แบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
- แบบประกอบทางกลของระบบแมคคาทรอนิกส์ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A  

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์               – Page   175 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

18.1 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมิน  

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก หรือ ถูกผิด หรือ เติมค า หรือ 
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ หรือ 
3) แบบฟอร์มแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


