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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4022 สรางแบบหลอ

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  สาขาการสรางแบบหลอ
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย  TVQ  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ทําแบบหลอทราย
มุงเนนการใชเทคนิคทําแบบหลอทราย  การเตรียมเคร่ืองมือ  และอุปกรณในการปฏิบัติงาน

หนวยยอย(Element) 2 : ทําแบบหลอถาวร
มุงเนนการใชเทคนิคการทําแบบหลอท่ีเปนโลหะ จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณในการทําแบบหลอถาวร

หนวยยอย(Element) 3 : ทําแบบหลอฉีด
มุงเนนการใชเทคนิคการทําแบบหลอฉีด  ซ่ึงตองวางระบบจายนํ้าโลหะ  
วางตําแหนงการปลดชิ้นงาน   เพื่อใหไดแบบหลอฉีด

หนวยยอย(Element) 4 : ทําแบบหลอสูญข้ีผึ้ง
มุงเนนการทําพิมพยาง  ทําตนแบบหลอท่ีเปนข้ีผึ้ง  เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทําแบบหลอสูญข้ีผึ้ง

หนวยยอย(Element) 5 : ทําแบบหลอทรายท่ีใชตัวประสานพิเศษ
มุงเนนการใชเทคนิคทําแบบหลอทราย  โดยใชตัวประสานพิเศษ   รวมท้ังการ
เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

หนวยน้ีเกี่ยวกับเทคนิคการทําแบบหลอชนิดตางๆ เชน แบบหลอทราย , แบบหลอดวยวิธีพิเศษ และแบบหลอ
ทรายท่ีใชตัวประสานพิเศษ
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หนาที่หลัก (Key Function)
402 ควบคุมการทําแบบหลอ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 สรางแบบหลอ

หนวยยอย(Element)
4022.1 ทําแบบหลอทราย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกชนิดของทราย  และตัวประสาน
ข) เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชงาน
ค) ทําแบบหลอ
ง) ตรวจสอบความแข็งแรงของแบบหลอ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชนิดของทราย  และตัวประสาน
2) เคร่ืองมือ อุปกรณ
3) แบบหลอทราย
4) ตรวจสอบความแข็งแรง

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 การเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุอุปกรณในการทําแบบหลอทราย
PE 2 ลป. 2 แบบหลอทราย
PE 3 ลป. 3 บันทึกการตรวจสอบความถูกตองตามแบบกําหนด

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

KE 1 ลร. 1 หลักการทําแบบหลอทราย
KE 2 ลร. 2 วิธีคัดเลือกทรายทําแบบหลอ
KE 3 ลร. 3 ข้ันตอนการทําแบบหลอทราย
KE 4 ลร. 4 บันทึกการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติงาน  ประเมินจากบันทึกการปฏิบัติงานจริง
3 แบบหลอทรายท่ีเสร็จสมบูรณ  สามารถใชงานไดจริง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 สรางแบบหลอ

หนวยยอย(Element)
4022.2 ทําแบบหลอถาวร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกใชวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ
ข) ทําแบบหลอถาวร
ค) ตรวจสอบความถูกตอง  ตามหลักการออกแบบ
ง)

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชนิดของวัสดุท่ีนํามาทําแบบหลอ
2) เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณทําแบบ
3) แบบหลอถาวร
4)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 การเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุ  อุปกรณในการทําแบบหลอ
PE 2 ลป. 2 ทําแบบหลอถาวร
PE 3 ลป. 3 บันทึกตรวจสอบความถูกตอง ของแบบหลอถาวร

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

KE 1 ลร. 1 หลักและวิธีการทําแบบหลอถาวร
KE 2 ลร. 2 ข้ันตอนการทําแบบ
KE 3 ลร. 3 บันทึกผลการทํางานและรายงานผล
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติงาน  ประเมินจากการบันทึกการปฏิบัติงาน
3 ชิ้นงานสําเร็จซ่ึงสามารถใชงานไดจริง

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 สรางแบบหลอ

หนวยยอย(Element)
4022.3 ทําแบบหลอฉีด
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ มองแบบไดถูกตอง
ข) ทําแบบหลอฉีด
ค) ตรวจสอบความถูกตองตามหลักการออกแบบ
ง) ทดสอบการใชงาน บันทึกผลการทํางาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชนิดของวัสดุท่ีนํามาทําแบบหลอฉีด
2) เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณทําแบบ
3) แบบหลอฉีด
4)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณท่ีใชในการทํางาน
PE 2 ลป. 2 ทําแบบตามรายละเอียดของแบบ
PE 3 ลป. 3 บันทึกตรวจสอบความถูกตองของแบบหลอฉีด

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

KE 1 ลร. 1 หลักและวิธีการเลือกวัสดุมาใชทําแบบ
KE 2 ลร. 2 หลักและวิธีการออกแบบดวยคอมพิวเตอรและนํามาประยุกตใช
KE 3 ลร. 3 หลักและวิธีการทําแบบหลอฉีด
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติงานประเมินจากการบันทึกการปฏิบัติงาน
3 ชิ้นงานสําเร็จท่ีสามารถใชงานไดเหมาะสม

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 สรางแบบหลอ

หนวยยอย(Element)
4022.4 ทําแบบหลอสูญข้ีผึ้ง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ทําตนแบบสูญข้ีผึ้ง
ข) เลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรใหเหมาะสม
ค) ควบคุมการทํางาน  อุณหภูมิหลอมผึ้ง
ง) ตรวจสอบความถูกตอง
จ) ทดสอบการใชงานและบันทึกผลการดําเนินงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชนิดของวัสดุท่ีนํามาทําแบบสูญข้ีผึ้ง
2) เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีนํามาใชงาน
3) แบบหลอสูญข้ีผึ้ง
4) ความถูกตองในการสรางแบบ

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุ  อุปกรณ
PE 2 ลป. 2 ทําแบบหลอสูญข้ีผึ้ง
PE 3 ลป. 3 บันทึกตรวจสอบความถูกตอง

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

KE 1 ลร. 1 หลักและวิธีการเลือกใชข้ีผึ้งในการทําแบบ
KE 2 ลร. 2 หลักและวิธีการเลือกใชเคร่ืองจักรทําแบบ
KE 3 ลร. 3 หลักและวิธีการออกแบบหลอสูญข้ีผึ้ง
KE 4 ลร. 4 แบบรายงานและบันทึกผลจากการทํางาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผล  จากการบันทึกการปฏิบัติงาน
3 ชิ้นงานสําเร็จ  ท่ีสามารถใชงานไดเหมาะสม

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 สรางแบบหลอ

หนวยยอย(Element)
4022.5 ทําแบบหลอทรายท่ีใชตัวประสานพิเศษ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) กําหนดวัสดุอุปกรณในการทําแบบ
ข) เลือกใชตัวประสานชนิดตางๆ
ค) ทําแบบงานหลอ
ง) ตรวจสอบคุณภาพความถูกตอง
จ)

ขอบเขต (Range Statement)
1) วัสดุอุปกรณทําแบบ
2) ตัวประสานชนิดตางๆ
3) แบบหลอทราย
4) ความถูกตอง

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 แบบหลอทรายท่ีใชตัวประสานพิเศษ
PE 2 ลป. 2 บันทึกการตรวจสอบความแข็งแรงและถูกตอง
PE 3 ลป. 3

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

KE 1 ลร. 1 หลักการทําแบบหลอทรายท่ีใชตัวประสานพิเศษ
KE 2 ลร. 2 หลักการเลือกใชตัวประสานชนิดตางๆ
KE 3 ลร. 3 เทคนิคการทําแบบหลอทราย  โดยใชตัวประสานพิเศษ
KE 4 ลร. 4

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2 หลักฐานการปฏิบัติงานประเมินจากบันทึกการปฏิบัติจริง  และชิ้นงานจิรงท่ีเสร็จสมบูรณ
3 สามารถใชงานไดจริง

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




