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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4021 สรางกระสวน

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ในสาขาการทํากระสวน  งานหลอผลิตภัณฑโลหะ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQ       อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ทํากระสวนแบบงาย
มุงเนนการจัดเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณในการทํากระสวนแบบงาย

หนวยยอย(Element) 2 : ทํากระสวนแผน
มุงเนนการจัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณในการทํากระสวนแผนพรอมท้ังวางระบบจายนํ้าโลหะ

หนวยยอย(Element) 3 : ทํากระสวนกวาด  
มุงเนนจัดเตรียมเคร่ืองชั่ง  อุปกรณในการทํากระสวนกวาด

หนวยยอย(Element) 4 : ทํากลองไสแบบ  
มุงเนนการวางตําแหนงของฝาไสแบบ  การเพาะไม  ใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ
ทําการตกแตงรองของไสแบบ  และบาของไสแบบ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

หนวยน้ีเกี่ยวกับเทคนิคการกระสวน  และทําไสแบบในงานหลอผลิตภัณฑโลหะ



25

หนาที่หลัก (Key Function)
402 ควบคุมการทําแบบหลอ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 สรางกระสวน

หนวยยอย(Element)
4021.1 ทํากระสวนแบบงาย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณในการทํากระสวน
ข) ทํากระสวนชิ้นเดียว
ค) ทํากระสวนแยกชิ้น
ง) ตรวจสอบความถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุอุปกรณทํากระสวน
2) กระสวนชิ้นเดียว
3) กระสวนแยกชิ้น
4) ความถูกตอง

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 การเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัวดุอุปกรณในการทํากระสวน
PE 2 ลป. 2 ชิ้นงานกระสวนชิ้นเดียว
PE 3 ลป. 3 ชิ้นงานกระสวนแยกชิ้น
PE 4 ลป. 4 บันทึกการตรวจสอบความถูกตองตามแบบกําหนด

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักการทํากระสวนชิ้นเดียว
KE 2 ลร. 2 หลักการทํากระสวนแยกชิ้น
KE 3 ลร. 3 ข้ันตอนการทํา
KE 4 ลร. 4 การบันทึกการปฏิบัคิงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการ  ประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  หรือบันทึกการปฏิบัติงานจริง
2 แบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
3 ชิ้นงานกระสวนท่ีเสร็จสมบูรณ  สามารถใชงานไดจริง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

หนวยยอย (Element of Competence)
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 ควบคุมการทําแบบหลอ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 สรางกระสวน

หนวยยอย(Element)
4021.2 ทํากระสวนแผน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุในการทํากระสวนแผน
ข) ทํากระสวนแผน
ค) ตรวจสอบความถูกตอง
ง)

ขอบเขต (Range Statement)
1) วัสดุท่ีใชทํากระดานไม  โลหะ  อื่น ๆ
2) กระสวนแผน
3) ความถูกตองในการทํางาน
4)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุในการทํากระสวนแผน
PE 2 ลป. 2 ชิ้นงานกระสวนแผน
PE 3 ลป. 3 ชิ้นงานกระสวนแผน บน – ลาง
PE 4 ลป. 4 บันทึกการตรวจสอบความถูกตองตามแบบกําหนด

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักและวิธีการทํากระสวนแผน
KE 2 ลร. 2 ข้ันตอนและวิธีการวางกระสวนแผน
KE 3 ลร. 3 การบันทึกการปฏิบัติงาน  และรายงานผล
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักบานความรูท่ีตองการประเมินผลจากการบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2 แบบบันทึกรายงานผลการทํางาน
3 ชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ  สามารถใชงานไดจริง

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 ควบคุมการทําแบบหลอ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 สรางกระสวน

หนวยยอย(Element)
4021.3 ทํากระสวนกวาด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกใชเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุในการทํากระสวนกวาด
ข) ทํากระสวนกวาด
ค) ตรวจสอบความถูกตอง
ง)

ขอบเขต (Range Statement)
1) วัสดุท่ีใชทํากระสวนกวาด  ไม  โลหะ
2) กระสวนกวาด
3) ความถูกตองในการทํางาน
4)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุในการทํากระสวนกวาด
PE 2 ลป. 2 ชิ้นงานกระวนกวาด
PE 3 ลป. 3 บันทึกการตรวจสอบความถูกตองตามแบบกําหนด

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักและวิธีการทํากระสวนกวาด
KE 2 ลร. 2 ข้ันตอนและวิธีการทํากระสวนกวาด
KE 3 ลร. 3 การบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผล
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินผลจากการบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2 แบบบันทึกรายงานผลการทํางาน
3 ชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ  และสามารถใชงานไดจริง

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 ควบคุมการทําแบบหลอ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 สรางกระสวน

หนวยยอย(Element)
4021.4 ทํากลองไสแบบ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณ ในการทํากลองไสแบบ
ข) ทํากลองไสแบบชิ้นเดียว
ค) ทํากลองไสแบบซับซอน
ง) ตรวจสอบความถูกตอง

ขอบเขต (Range Statement)
1) เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุอุปกรณ  ทํากระสวน
2) กลองไสแบบชิ้นเดียว
3) กลองไสแบบซับซอน
4) ความถูกตอง

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 การเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณในการทําไสแบบ
PE 2 ลป. 2 กลองไสแบบชิ้นเดียว
PE 3 ลป. 3 กลองไสแบบซับซอน
PE 4 ลป. 4 บันทึกการตรวจสอบความถูกตองตามแบบกําหนด

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักการทํากลองไสแบบชิ้นเดียว
KE 2 ลร. 2 หลักการทํากลองไสแบบซับซอน
KE 3 ลร. 3 ข้ันตอนการทํากลองไสแบบ
KE 4 ลร. 4 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการ  ประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติงาน  ประเมินจากบันทึกการปฏิบัติงานจริง
3 ชินงานไสแบบท่ีเสร็จสมบูรณ  สามารถใชงานไดจริง

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




