
การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือในการประเมิน  

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) 

ภายใต ้
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพผลติภณัฑ์ยาง (อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยางส าหรับ 

ยานยนต์และงานวิศวกรรม) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

สนับสนุนงบประมาณโดย 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

  
ด าเนินการโดย 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดยุางและพอลิเมอร์ เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

4 

1 ควบคุมคลังวัตถุดิบ 

2 
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลติ 

ควบคุมการท างานเคร่ืองผสมยาง 

3 
ปรับแก้การท างานเคร่ืองผสมยาง 

จัดท าแผนรับวัตถดุิบเพื่อการผลติ 

4 ควบคุมกระบวนการผลิตตามที่ก าหนด 

อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง 



จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

1 ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบเส้นใยเหลก็) 

2 
บ ารุงรักษาเครื่องฉาบยาง (calender) 

ควบคุมเครื่องฉาบยาง (calender) เส้นใยเหล็ก 

3 จัดท าแผนรับวัตถดุิบ เพื่อการผลิตยางฉาบเสน้ใยเหล็ก 

อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) 

 

จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

1 ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบผ้าใบ) 

2 
บ ารุงรักษาเครื่องฉาบยางผ้าใบ 

ควบคุมเครื่องฉาบยางฉาบผ้าใบ 

3 จัดท าแผนรับวัตถดุิบ เพื่อการผลิตยางฉาบผา้ใบ 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) 

 

จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

1 ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (หน้ายางและแกม้ยาง) 

2 
บ ารุงรักษาเครื่อง Extruder 

ควบคุมเครื่อง Extruder 

3 จัดท าแผนรับวัตถดุิบ เพื่อการผลิตหน้ายางและแก้มยาง 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) 

 

จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

1 ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ขอบลวดและยางเสรมิ) 

2 

ควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding 
Machine) และยางเสริม (Apex) 

เสริมบ ารุงรักษาเคร่ืองออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding 
Machine) และยางเสริม (Apex) 

3 จัดท าแผนรับวัตถดุิบ เพื่อการผลิตขอบลวดและยางเสริม 



จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

1 ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ 

2 
บ ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต 

ควบคุมการท างานเครื่องขึ้นรูปยาง 

3 
ปรับแก้ การท างาน เคร่ืองขึ้นรูปยาง 

ควบคุมกระบวนการผลิต ตามแผนที่ก าหนด 

อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง 

 
จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

1 ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ 

2 
ควบคุมการท างานเคร่ืองอบยาง 

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑอ์บยางเบือ้งต้น 

3 
ปรับแก้ การท างาน เคร่ืองอบยาง 

ควบคุมกระบวนการผลิต ตามที่ก าหนด 



อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง 

 

จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

2 

2 ปฏิบัติการทดสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

4 

เขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ 

แก้ปัญหา ตามความต้องการของลูกค้า 



จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

2 

3 ควบคุมกิจกรรมในงานซ่อมบ ารุง 

4 

ปฏิบัติงาน Preventive Maintenance เบื้องต้น 

ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง 



จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

1 4 วางแผนควบคุมการผลิตยาง 

อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง 



จ านวนชั้น ระดับชั้น หน่วยสมรรถนะ (UOC) 

3 

4 
ศึกษาความเป็นไปได้ของการพฒันาผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

จัดท าแผนการด าเนนิงานการผลิต 

  
5 

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ออกแบบและกระบวนการผลิต 

ออกแบบ อุปกรณ์เคร่ืองมือ อ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิต 

6 รับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลติ 

 
อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและ 

ผลิตภัณฑ์ยาง 
 



สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางลอ้) 

 
• คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

• การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

• หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC)  

• การประเมินสมรรถนะ  
 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผูท่ี้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ใน
บริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง  และสามารถท างานจัดเก็บยางคอมพาวด์ ติดป้ายระบุสถานะ สามารถใช้อุปกรณ์
การขนย้ายขนาดเล็กได้  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความ ปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
    
1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 1 
2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผสมยาง ชั้น 1 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานใน

อาชีพนี้มาก่อน 
3. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 2 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
     
         1.1.1.4     ควบคุมคลังวัตถุดิบ 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการจริง  

 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผูท่ี้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ บ ารุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 
ควบคุมการท างานเครื่องผสม สามารถท างานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาท่ีพบเป็นประจ าได้ และ 
สามารถท างาน เตรียมการผสมงาน การตรวจสอบ เครื่องจักร เครื่องมือ ตามค่ามาตรฐาน สามารถเขียน รายงานการ
ท างานได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1.    ผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิตาม

หน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  
2.    ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 

ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานสาหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 1 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.   ผูท้ี่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 3 ได้โดยตอ้งสอบผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินมาตรฐานสาหรบัคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 3  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.1.1     บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิต  
     1.1.1.2     ควบคุมการท างานเครื่องผสมยาง 
     1.1.1.4     ควบคุมคลังวัตถุดิบ 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถ ปรับแก้ การท างานเครื่องผสม
ยาง จัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิต โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ สามารถ ท างานการตรวจปรับ ตั้งค่าระยะห่างของลูกกลิ้ง
บดยางตามคู่มือปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน สามารถท าแผน ตรวจรับเบิกจ่ายวัตถุดิบได้  สามารถใช้
สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน    สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยใน 
การท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1.    ผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิตาม

หน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 3 ทั้ง  5 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  
2.    ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 3 

ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานสาหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 2 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไมน่อ้ยกว่า  2 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.   ผูท้ี่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 4 ได้โดยตอ้งสอบผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินมาตรฐานสาหรบัคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 4  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.1.1     บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต  1.1.1.2     ควบคุมการท างานเครื่องผสมยาง 
     1.1.1.3     ปรับแก้การท างาน เครื่องผสมยาง 1.1.1.4     ควบคุมคลังวัตถดุบิ 
     1.1.1.5     จัดท าแผนรับวัตถดุบิเพื่อการผลิต 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผูท่ี้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุม กระบวนการผลิตตามท่ี
ก าหนด สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์และสามารถท างานวาง
แผนการผลิต แก้ปัญหาคุณภาพท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้นได้  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมี 
จิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1.    ผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิตาม

หน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 4 
2.    ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 4 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน

ส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 1-2-3 
3.    ผูท้ี่มีคุณวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ชั้น 4 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพที่สูงขึ้น 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค แบบมีแฟ้มสะสมผลงาน 
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

 

1.1.1.6     ควบคุมกระบวนการผลิตตามท่ีก าหนด 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุมคลัง ช้ินส่วน
ยางล้อ (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก)   สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง 
และสามารถ ท างานจัดเก็บ ติดป้ายระบุสถานะ ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก)  

ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้น
ใยเหล็ก) ชั้น 1 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒวิชิาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 1 ไม่จ าเป็นต้อง
มีประสบการณ์เกีย่วกับงานในอาชีพนี้มากอ่น 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 
2 ได้ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยาง
ฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 2 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนทีไ่ด้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลีย่ไมน่้อยกว่า 80% 
1.1.2.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถ บ ารุงรักษาเครื่องฉาบยาง 
(calendar) ควบคุมเครื่องฉาบยาง (calendar) เส้นใยเหล็ก ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาท่ีพบ
เป็นประจ าได้ และสามารถท างานตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ บ ารุงรักษา ปรับค่า เตรียมการผลิต  ตรวจค่าความผิดปกติ 
ของเครื่องจักร อุปกรณ์และผลผลิตที่มา จากเครื่องฉาบยางประเภทต่างๆ  ท าบันทึก จัดท ารายงาน ได้ สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และมี จิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 

ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใย
เหล็ก) ชั้น 2 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 2  
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใย

เหล็ก) ชั้น 1 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้น ปวช. 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 3 
ได้โดยตอ้งสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้น
ใยเหล็ก) ชั้น 3 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

1.1.2.2    บ ารุงรักษาเคร่ืองฉาบยาง (calender) 1.1.2.3    ควบคุมเครื่องฉาบยาง (calender) เส้นใยเหล็ก 
1.1.2.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถจัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ยางฉาบเส้นใยเหล็ก และสามารถปฏิบัติงานจัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตโดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ ท าแผน ตรวจรับ 
เบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อการฉาบยางประเภทต่างๆ ได้สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการท่ีถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 

ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใย
เหล็ก) ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 3  
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใย

เหล็ก) ชั้น 1-2 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่นอ้ยกว่า 2  ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้น ปวช. 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพขึ้นชั้นที่
สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยาง
ฉาบเส้นใยเหล็ก) ชั้นที่สูงขึ้น 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

1.1.2.1    จัดท าแผนรับวัตถดุิบ เพื่อการผลิตยางฉาบเส้นใยเหล็ก   1.1.2.2    บ ารุงรักษาเครื่องฉาบยาง (calender) 
1.1.2.3    ควบคมุเครื่องฉาบยาง (calender) เส้นใยเหล็ก  1.1.2.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุมคลังชิ้นส่วน
ยางล้อ (ยางฉาบผ้าใบ)  สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง และ
สามารถ ท างานจัดเก็บ ติดป้ายระบุสถานะ ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ)  

ช้ัน 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยาง
ฉาบผ้าใบ)ชั้น 1 

2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 1 ไม่จ าเป็นต้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในอาชีพนี้มาก่อน 

3. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 
2 ได้ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง 
(ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 2 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนทีไ่ด้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลีย่ไมน่้อยกว่า 80% 
 

     1.1.2.8   ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบผ้าใบ) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถ บ ารุงรักษาเครื่องฉาบยางฉาบ
ผ้าใบ ควบคุมเครื่องฉาบยางฉาบผ้าใบ  ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาท่ีพบเป็นประจ าได้ และ
สามารถท างานตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ บ ารุงรักษา ปรับค่า เตรียมการผลิต  ตรวจค่าความผิดปกติของเครื่องจักร 
อุปกรณ์และผลผลิตท่ีมาจากเครื่องฉาบยางประเภทต่างๆ  ท าบันทึก จัดท ารายงาน ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และมี จิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 2 

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 2 
ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 2 
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) 

ชั้น 1 หรอื 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.  ผูท้ี่มีคุณวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพขึ้นชั้นที ่3 ได้โดย
ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ)ชั้น 3 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

 1.1.2.6    บ ารุงรักษาเคร่ืองฉาบยางผ้าใบ  1.1.2.7    ควบคุมเครื่องฉาบยางฉาบผ้าใบ 
1.1.2.8    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบผ้าใบ) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถ จัดท าแผนรับวัตถุดิบ เพื่อการผลิต
ยางฉาบผ้าใบ และสามารถปฏิบัติงานจัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตโดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ ท าแผน ตรวจรับ 
เบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อการฉาบยางประเภทต่างๆ ได้สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการท่ีถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 3 ต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย
สมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 3 
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 1-2 

หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยต้อง
สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ชั้นที่สูงขึ้น 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

1.1.2.5   จัดท าแผนรับวัตถุดิบ เพื่อการผลิตยางฉาบผ้าใบ  1.1.2.6   บ ารุงรักษาเคร่ืองฉาบยางผ้าใบ 
1.1.2.7   ควบคุมเครื่องฉาบยางฉาบผ้าใบ  1.1.2.8   ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบผ้าใบ) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุมคลังชิ้นส่วน
ยางล้อ (หน้ายางและแก้มยาง) สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง 
และสามารถท างานจัดเก็บ ติดป้ายระบุสถานะ ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแกม้

ยาง)  ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้า
ยางและแก้มยาง) ชั้น 1 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 1 ไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกีย่วกบังานในอาชีพนี้มากอ่น 

3.    ผูท้ี่มีคุณวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแกม้ยาง) ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้น
ชั้นที่ 2 ได้ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรบัคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง 
(หน้ายางและแกม้ยาง) ชั้น 2 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนทีไ่ด้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลีย่ไมน่้อยกว่า 80% 
 

     1.1.2.12    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (หน้ายางและแก้มยาง) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถบ ารุงรักษาเครื่อง Extruder 
ควบคุมเครื่อง Extruder ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาท่ีพบเป็นประจ าได้ และสามารถท างาน
ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ บ ารุงรักษา ปรับค่า เตรียมการผลิต  ตรวจค่าความผิดปกติ ของเครื่องจักร อุปกรณ์และ
ผลผลิตท่ีมา จากเครื่องฉาบยางประเภทต่างๆ  ท าบันทึก จัดท ารายงาน ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมี 
จิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 2 

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 2 
ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  ชั้น 2 
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  

ชั้น 1 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไมน่้อยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.  ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 3 ได้
โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) 
ชั้น 3 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
      1.1.2.10    บ ารุงรักษาเครื่อง Extruder 

     1.1.2.11    ควบคุมเครื่อง Extruder 
     1.1.2.12    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (หน้ายางและแก้มยาง) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถจัดท าแผนรับวัตถุดิบ เพื่อการผลิต
หน้าและแก้มยาง และสามารถปฏิบัติงานจัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตโดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ ท าแผน ตรวจรับ 
เบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อการฉาบยางประเภทต่างๆ ได้สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการท่ีถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  ชั้น 3 

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ชั้น 3 
ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  ชั้น 3 
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  

ชั้น 1-2 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.  ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้
โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)  
ชั้นที่สูงขึ้น 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.2.9      จัดท าแผนรับวัตถุดิบ เพ่ือการผลิตหน้ายางและแก้มยาง 
     1.1.2.10    บ ารุงรักษาเครื่อง Extruder 
     1.1.2.11    ควบคุมเครื่อง Extruder 
     1.1.2.12    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (หน้ายางและแก้มยาง) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ขอบ
ลวดและยางเสริม) สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง และสามารถ ท างาน
จัดเก็บ ติดป้ายระบุสถานะ ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผูท้ี่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยาง

เสริม) ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบ
ลวดและยางเสริม) ชั้น 1 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒวิชิาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 1 ไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกีย่วกบังานในอาชีพนี้มากอ่น 

3. ผูท้ี่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้น
ท่ี 2 ได้ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคุณวุฒวิชิาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง 
(ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 2 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนทีไ่ด้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลีย่ไมน่้อยกว่า 80% 
 

     1.1.2.16    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ขอบลวดและยางเสริม) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม)  ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถบ ารุงรักษาเครื่องออกลวด (Tire Bead 
Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) ควบคุมเครื่องม้วนขอบลวดและยางเสริม  ท างาน
ตามวิธีการปฏิบัตงิานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปญัหาทีพ่บเป็นประจ าได ้และสามารถท างานตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ บ ารุงรักษา 
ปรับค่า เตรียมการผลิต  ตรวจค่าความผิดปกติ ของเครื่องจักร อุปกรณ์และผลผลิตที่มาจากเครื่องฉาบยางประเภทต่างๆ ท าบันทึก 
จัดท ารายงาน ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 2 ต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 2 ทั้ง 3 หน่วย
สมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิน้สว่นประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 2 
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม)  ชั้น 1 

หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.    ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม)  ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 3 ได้โดยต้อง
สอบผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวฒุิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลติชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 3 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
      1.1.2.14   บ ารุงรักษาเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) 

     1.1.2.15   ควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex)  
     1.1.2.16   ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ขอบลวดและยางเสริม) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถจัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตขอบลวดและยางเส ริม 
และสามารถปฏิบัติงานจัดท าแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตโดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ ท าแผน ตรวจรับ เบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อการฉาบยางประเภท
ต่างๆ ได้ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 3 

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 
3 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 3 
ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยาง

เสริม) ชั้น 1-2 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.    ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้น
ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยาง
เสริม) ชั้นที่สูงขึ้น 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.2.13    จัดท าแผนรับวัตถุดิบ เพื่อการผลิตขอบลวดและยางเสริม  
     1.1.2.14    บ ารุงรักษาเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) 
     1.1.2.15    ควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex)  
     1.1.2.16    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ขอบลวดและยางเสริม) 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ 
สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง และสามารถปฏิบัติงานท างานจัดเก็บ ติด
ป้ายระบุสถานะ ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผูท่ี้จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยางชั้น 1 
2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 1 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

งานในอาชีพนี้มาก่อน 
3. ผูท่ี้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 2 ได้โดยต้องสอบผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 2 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนทีไ่ด้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลีย่ไมน่้อยกว่า 80% 
 

 1.1.3.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ  สามารถบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 
ควบคุมการท างานเครื่องขึ้นรูปยาง ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ าได้ และสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ บ ารุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ขึ้นรูปยาง การประกอบชิ้นส่วนยาง ตรวจสภาพ บันทึกจัดท ารายงานการขึ้น
รูปยาง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 2 ท้ัง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  
2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการ ขึ้นรูปยาง ชั้น 2 

ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 1 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.    ผูท่ี้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 3 ได้โดยต้องสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 

 
 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

 

การประเมินสมรรถนะ 
1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย   
   คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได้         
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.3.1    บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร อุปกรณ์การผลิต  
     1.1.3.2    ควบคุมการท างาน เครื่องขึ้นรูปยาง 
     1.1.3.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถปรับแก้ การท างานเครื่องขึ้นรูป
ยางตามหลักการท่ีเหมาะสมควบคู่กับการใช้คู่มือ  ควบคุมกระบวนการผลิตตามแผนท่ีก าหนดโดยต้องสอบผ่านเกณฑ์และ  
สามารถปฏิบัติงานปรับตั้งค่าควบคุม ปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์  แก้ปัญหากรณีไฟตกไฟดับตามหลักการท่ีถูกต้อง  สามารถ
ท างานตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต  แก้ปัญหาคุณภาพท่ีเกิดจากกระบวน การผลิตในเบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1.  ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

หน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC) 
 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการข้ึนรูปยาง ชั้น 3  

ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง  ชั้น 1-2 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไมน่้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.  ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ชั้นที่สูงขึ้น 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.3.1    บ ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต  
     1.1.3.2    ควบคุมการท างานเครื่องขึ้นรูปยาง 
     1.1.3.3    ปรับแก้การท างานเครื่องขึ้นรูปยาง 
     1.1.3.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ 
     1.1.3.5    ควบคุมกระบวนการผลิต ตามแผนที่ก าหนด 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ 
สามารถปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง และสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บ ติดป้ายระบุ
สถานะ สามารถใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย
ในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผูท่ี้จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1 
2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน

ในอาชีพนี้มาก่อน 
3. ผูท่ี้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 2 ได้โดยต้องสอบผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 2 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 1 หรือ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้      
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

 1.1.4.4    ควบคุมคลงัชิ้นส่วนยางลอ้ 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 
ควบคุมการท างานเครื่องอบยาง ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ าได้ และ สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อบยาง ตรวจสภาพผิว ตกแต่ง บันทึกจัดท ารายงานการอบยางได้ สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 2 ท้ัง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  
2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 2  

ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3.   ผูท่ี้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 3 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 3  

 
 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.4.1    ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบยางเบื้องต้น 
     1.1.4.2    ควบคุมการท างานเครื่องอบยาง 
     1.1.4.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถปรับแก้ การท างานเครื่องอบยางตามหลักการที่
เหมาะสมควบคู่กับการใช้คู่มือ ควบคุมกระบวนการผลิตตามที่ก าหนด โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานปรับตั้งค่าควบคุม 
ปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง 
ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถท างานตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตในเบื้องต้น สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วย

สมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 3 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)  
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 3  

ก.  ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 1-2 หรือ 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ค.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ปวช. 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ชั้นที่สูงข้ึน 

 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.1.4.1    ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบยางเบื้องต้น 
     1.1.4.2    ควบคุมการท างานเครื่องอบยาง 
     1.1.4.3    ปรับแก้ การท างาน เครื่องอบยาง 
     1.1.4.4    ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ 
     1.1.4.5    ควบคุมกระบวนการผลิต ตามท่ีก าหนด 



อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ยาง ชั้น 2  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถท างาน ปฏิบัติการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาท่ีพบเป็นประจ าได้ และสามารถปฏิบัติงาน
เตรียมอุปกรณ์ แผนงาน ตรวจวัด ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ สอบเทียบเครื่องมือวัดได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ 
มีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคุณวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 2  
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒวิชิาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 2 

ก. ไม่จ าเป็นต้องมปีระสบการณ์เกี่ยวกบังานในอาชีพนี้มากอ่น 
ข. มีประสบการณ์การท างานมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
ค. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้น ปวช. 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 2 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 4 ได้โดยตอ้งสอบ  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรบัคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนที่ได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

1.2.1.1    ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 



อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ยาง ชั้น 4  
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถ เขียนรายงานตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ แก้ปัญหาตามความต้องการขอลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหา
ข้อสรุปประเด็นปญัหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ไดด้้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน  โดยต้องสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานท าเอกสารมาตรฐานการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาประเมินผลและเขียน รายงานได้ และ
บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    สามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 ต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 
2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 2 
3. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยต้อง

สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ชั้นท่ีสูงขึ้น 
 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.2.1.2    เขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
     1.2.1.3    แก้ปัญหา ตามความต้องการของลูกค้า 



อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถวางแผน ส าหรับกิจกรรมในงาน
ซ่อมบ ารุง ปฏิบัติงาน การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการท่ีถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน โดยต้องสอบผ่านตาม
เกณฑ์และสามารถปฏิบัติงานวางแผน อ่านแบบ ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ซ่อมสร้าง Jix fixture, Mold, Die ตรวจสอบ
รายงานผล การซ่อมบ ารุงได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 3 ต้องผ่าน  
เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 3 

2. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 4 ได้โดยต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4 

 1.3.1.1    ควบคุมกิจกรรมในงานซ่อมบ ารุง 



อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถปฏิบัติงาน Preventive 
Maintenance เบื้องต้น สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา
และตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และสามารถปฏิบัติงานวางแผนการ PM เก็บสถิติ ค านวณเปรียบเทียบ MTBF & MTTR ได้ และบุคคลจะต้องมี
คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยใน
การท างาน 

1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4 

2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 3 

3. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ชั้น 4 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยตอ้งสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรผลิตยาง ท่ีสูงขึ้น 

     1.3.1.2    ปฏิบัติงาน Preventive Maintenance เบื้องต้น 
     1.3.1.3    ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 



อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ชั้น 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถวางแผน ควบคุมการผลิต 
ประสานงาน รายงานผลหน่วยงานภายนอก สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหา
ข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน  โดยต้อง
สอบผ่านเกณฑ์และ สามารถปฏิบัติงานท าแผนต่างๆ เขียนรายงานการผลิต ประสานงานกับลูกค้า Supplier ได้ และ
บุคคลจะต้อง มีคุณลักษณะท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้าน 
ความปลอดภัยในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ชั้น 4 ต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ชั้น 4 
2. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ชั้น 4 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้โดยต้อง

สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ท่ีสูงขึ้น 
 
 
 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

3. ประเมินโดยวิธีสอบสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ สังเกตการณ์      
    ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  
 - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโจทย์ท่ีได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ 

- มีกรรมการสอบ 3 คน ร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได ้        
- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วยคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 
 

     1.4.1.1    วางแผนควบคุมการผลิตยาง 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
          

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค แบบมีแฟ้มสะสมผลงาน 
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

 

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน Preventive 
Maintenance เบื้องต้น สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยต้องสอบผ่านตาม
เกณฑ์และสามารถปฏิบัติงานวางแผนการ PM เก็บสถิติ ค านวณเปรียบเทียบ MTBF & MTTR ได้ และบุคคลจะต้องมี
คุณลักษณะที่มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน 

1. ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ยาง ชั้น  4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น  4 

2. ผู้ท่ีจะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 ไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในอาชีพนี้มาก่อน 

3. ผู้ท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้น
ท่ี 5 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 5 

     1.5.1.1   ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
     1.5.1.2   จัดท าแผนการด าเนินงานการผลิต 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
          

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค แบบมีแฟ้มสะสมผลงาน 
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

 

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถรับรอง ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ัวไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตาม
แผนได้ โดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์และสามารถปฏิบัติงานทดลอง สรุปผล ทบทวนวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข ยื่นขอ
การรับรอง ประเมินผลตอบกลับ ได้  และบุคคลจะต้องมี คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 5 
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 
5 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒวิชิาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 5 ต้องสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่ 6 ได้
โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ยาง ชั้น 6 

     1.5.1.3   ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
     1.5.1.4   ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต 
     1.5.1.5   ออกแบบ อุปกรณ์เครื่องมือ อ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิต 



อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
          

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency: UOC) 
 

การประเมินสมรรถนะ 
 

1. ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 - ระยะเวลา 1 ชั่วโมงส าหรับข้อสอบ 60 ข้อ 
 - เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
   คะแนนไม่น้อยกว่า 70% 
2. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค แบบมีแฟ้มสะสมผลงาน 
 - ระยะเวลาสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับข้อสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 
 - มีกรรมการสอบ 3 คนร่วมกันและเฉลี่ยคะแนนท่ีได้  

- เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ คือผู้ประเมินต้องผ่านด้วย      
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% 

 

ผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถรับรองผลิตภัณฑ์  สามารถแก้ไข
ปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานท่ีมีด้วยความช านาญ โดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์และสามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑ์  สรุปและรวบรวมผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนและหาแนวทางการแก้ไขผลิตภัณฑ์ 
ยื่นขอการรับรอง ประเมินผลตอบกลับได้  และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตส านึกด้าน ความปลอดภัยในการท างาน 

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและไดร้ับการรับรองคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 6 
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหนว่ยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 
6 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒวิชิาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 6 ต้องสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 4 - 5 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ที่สูงขึ้น ได้
โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณุวุฒวิิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ยาง ชั้นที่สูงขึ้น 

     1.5.1.6   รับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 


