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ช่ือหนวยสมรรถนะ
4031 ควบคุมเตาหลอม

กลุมเปาหมาย  (Target  group) :
ผูปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  สาขาควบคุมเตาหลอม  ในงานหลอผลิตภัณฑโลหะ

คําสรุป (Overview) :

เนื้อหา  (Content) :

หนวยยอย(Element) 1 : ควบคุมการหลอมดวยเตาเบา
เตรียมวัสดุท่ีจะทําการหลอม  ควบคุมลม  และเชื้อเพลิง

หนวยยอย(Element) 2 : ควบคุมการหลอมดวยเตาคิวโปลา
ทําการติดไฟแลว  ทําการจัดปริมาณวัสดุตางๆใหเปนไปตามชารท

หนวยยอย(Element) 3 : ควบคุมการหลอมดวยเตาเหน่ียวนําไฟฟา
ทําการเปดสวิทชเตาไฟฟา  ดูระบบหลอเย็น  ดูแผงหนาปดเช็คการร่ัวของผนังเตา  
ทําการหลอมและเทโดยการใชเตาขดลวดเหน่ียวนํา

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)

หนวยน้ีเกี่ยวกับการควบคุมเตาหลอมชนิดตางๆ ควบคุมเร่ืองกระแสไฟ  เชื่อเพลิง  และการจัดชารท วัสดุท่ี
ตองใสในเตา    สารปองกันส่ิงเจือปนในวัสดุ
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หนาที่หลัก (Key Function)
403 ควบคุมการทําแบบหลอ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 ควบคุมเตาหลอม

หนวยยอย(Element)
4031.1 ควบคุมการหลอมดวยเตาเบา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกชนิดของเบา
ข) เลือกวัสดุท่ีใชหลอม
ค) ใชฟล๊ักซใหเหมาะสมกับชนิดของวัสดุท่ีหลอม
ง) ควบคุมอุณหภูมิหลอมใหเหมาะสมตามชนิดวัสดุ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชนิดเตาเบา
2) วัสดุใชหลอม
3) ควบคุมอุณหภูมิหลอมเหมาะสม

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 การเลือกใชวัสดุและชนิดของเตาเบา
PE 2 ลป. 2 บันทึกปริมาณการใชวัสดุและฟล๊ักซ
PE 3 ลป. 3 บันทึกการควบคุมอุณหภูมิหลอมตามชนิดของวัสดุ

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

KE 1 ลร. 1 หลักการเลือกใชวัสดุ  หลักการทํางานของเตาเบาแตละชนิด
KE 2 ลร. 2 คุณสมบัติของวัสดุ  และฟล๊ักซ
KE 3 ลร. 3 การคํานวณหาปริมาณ  วัสดุ  และฟล๊ักซตามมาตรฐาน

ลร. 4 ขอมูลอุณหภูมิท่ีควบคุมภายในเตา  ตามชนิดของวัสดุท่ีใช

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ประเมินจากของจริงท่ีเลือกใช  เชนวัสดุ  ฟล๊ักซ และการเลือกใชเตาเบา
2 แบบบันทึก , สมุดบันทึก  หรือแฟมสะสมงาน  และหลักฐานการปฏิบัติงานจริง  ใชประเมินความรู
3

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 ควบคุมเตาหลอม

หนวยยอย(Element)
4031.2 การคุมหารหลอมดวยเตาคิวโปลา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เตรียมเตาคิวโปลากอนหลอม
ข) จัดวัสดุตามสวนประสมวัสดุท่ีจะหลอม
ค) ทําการหลอมและควบคุมอุณหภูมินํ้าเหล็ก
ง) เทนํ้าโลหะลงแบบ
จ) ซอมเตาคิวโปลาหลังจากหลอม

ขอบเขต (Range Statement)
1) ควบคุมเตาคิวโปลา
2) ควบคุมวัสดุหลอม
3) ควบคุมการเทนํ้าโลหะ
4) ซอมเตาคิวโปลา

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 บันทึกการควบคุมวัสดุ , เชื้อเพลิง
PE 2 ลป. 2 บันทึกรายละเอียด  การเทนํ้าโลหะ  อุณหภูมินํ้าโลหะ
PE 3 ลป. 3 ความสมบูรณของเตาท่ีซอมเสร็จ  ภายหลังการใชงาน

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

KE 1 ลร. 1 หลักการทํางานของเตาคิวโบลา
KE 2 ลร. 2 ปริมาณสวนผสมของวัสดุ  และเชื้อเพลิงท่ีบรรจุเตา
KE 3 ลร. 3

KE 4 ลร. 4 ความปลอดภัยในการเทนํ้าโลหะ จากเตาคิวโปลา
KE 5 ลร. 5 การซอมเตาเฉพาะจุดท่ีชํารุด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1

2 หลักฐานความรูท่ีจะประเมิน  ดูจากสมุดบันทึก / แฟมสะสมงาน
3

ความรูดานโลหะวิทยาของโลหะหลอมเหลวและการเย็นตัวในสภาวะตางๆของอุณหภูมิแตละชวง  
และการควบคุมอุณหภูมิหลอม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานจริงประกอบดวย  การเลือกใชสวนผสมของวัสดุและเชื้อเพลิง  การควบคุมอุณหภูมิการ
หลอม  การเทนํ้าโลหะ  และการซอมเตา  โดยดูจากหลักฐานการปฏบิัติงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

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

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4031 ควบคุมเตาหลอม

หนวยยอย(Element)
4031.3 ควบคุมการหลอมดวยเตาเหนี่ยวนําไฟฟา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) เลือกวัสดุท่ีจะทําการหลอม
ข) เลือกวัสดุสําหรับการบุผนังเตาท่ีจะใชหลอม
ค) ทําการหลอมและควบคุมอุณหภูมินํ้าโลหะ
ง) เทนํ้าโลหะลงแบบ
จ) ตรวจสอบเตาหลังการหลอม

ขอบเขต (Range Statement)
1) ควบคุมเตาเหน่ียวนําไฟฟา
2) ควบคุมสวนผสมในการหลอม
3) ควบคุมอุณหภูมิเท
4)

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 การเลือกใชวัสดุบุผนังเตา
PE 2 ลป. 2 การบุผนังเตา
PE 3 ลป. 3 บันทึกการควบคุมการทํางานของเตา
PE 4 ลป. 4 บันทึกการใชวัตถุดิบ และใชฟลักซ
PE 5 ลป. 5 บันทึกการควบคุมอุฯหภูมิและการเท

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

KE 1 ลร. 1 หลักการเลือกใชวัสดุท่ีจะนํามาใชหลอม
KE 2 ลร. 2 การทํางานของตามเหนี่ยวนําไฟฟา
KE 3 ลร. 3 การคํานวณหาปริมาณวัสดุ  และเลือกใชฟลักชใหเหมาะสม
KE 4 ลร. 4 ขอมูลอุณหภูมิการทํางานของเตาและอุณหภูมิเท
KE 5 ลร. 5 การบํารุงรักษาเตาหลังใชงาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ประเมินจากของจริงท่ีเลือกใช  การใชวัสดุบุผนังเตา ฟลักช
2 แบบบันทึกข้ันตอนการทํางาน  สมุดบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานจริง
3

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




