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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งน้ําเหล็ก
ในเตาปรุงน้ําเหล็ก (Ladle Furnace)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งน้ําเหล็กในเตาปรุงน้ําเหล็ก (Ladle Furnace) โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งน้ําเหล็กในเตาปรุงน้ําเหล็ก (Ladle Furnace)
หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ใ นการวั ด อุ ณ หภู มิ น้ํ า เหล็ ก
เก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก จัดเตรียมฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys) และเตรียมแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
(Graphite Electrode) ในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก ควบคุมส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็กและเครื่องจักร
ในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก และสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิตในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
จัดทํารายงานการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงบังคับบัญชา สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และปฏิบัติงานภายใต้ข้อกําหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งน้ําเหล็กในเตาปรุงน้ําเหล็ก
(Ladle Furnace) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน สามารถวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก เก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
ในการจัดเตรียมฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys) ในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก เตรียมแท่งกราไฟต์
อิเล็กโทรด (Graphite Electrode) และการส่งมอบน้ําเหล็กให้กับโรงหล่อ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
ในการประสานงานระหว่างกะการผลิต ควบคุมส่วนผสมทางเคมีและเครื่องจักรในกระบวนการปรุงแต่ง
น้ําเหล็ก รวมถึงการบันทึกข้อมูลในการผลิต
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิตในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก สามารถดําเนินงานตามแผนการผลิต
และจัดทํารายงานการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงบังคับบัญชา อบรมให้ความรู้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งน้ําเหล็กในเตาปรุงน้ําเหล็ก
(Ladle Furnace) ให้เป็นดังนี้
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๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) กฎระเบี ยบการปฏิ บั ติ งานปรุ งแต่ งน้ํ าเหล็ กในเตาปรุ ง
น้ําเหล็ก (Ladle Furnace)
(๒) กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
๓.๑.๑.๒ การวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๑) วิธีการตรวจด้ามวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๒) ขั้นตอนการสวมด้ามวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๓) ตําแหน่งการวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๔) วิธีการจุ่มอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๕) ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
๓.๑.๑.๓ การเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๑) วิธีการตรวจสอบด้ามเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๒) หลักเกณฑ์การตรวจสอบด้ามเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๓) วิ ธี การสวมปลอกเก็ บตั วอย่ างเข้ ากั บด้ ามเก็ บตั วอย่ าง
น้ําเหล็ก
(๔) เทคนิคการกําหนดตําแหน่งในการเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๕) เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๖) ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๗) วิธีการถอดปลอกเก็บตัวอย่างออกจากด้ามเก็บตัวอย่าง
น้ําเหล็ก
(๘) วิธีการนําชิ้นตัวอย่างออกจากปลอกเก็บตัวอย่าง
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๑) การเตรียมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
(๒) การวัดอุณหภูมิน้ําเหล็ก
๓.๑.๒.๒ การเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๑) การสวมปลอกเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๒) การเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
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(๓) การถอดปลอกเก็บตัวอย่างน้ําเหล็ก
(๔) การเก็บตัวอย่างน้ําเหล็กออกจากปลอกเก็บตัวอย่าง
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การจั ด เตรี ย มฟลั๊ ก ซ์ (Fluxes) และอั ล ลอย (Alloys)
ในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
(๑) รายละเอียดของแผนการผลิต
(๒) รายการฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys) ที่ใช้
(๓) หลักเกณฑ์การเตรียมฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys)
๓.๒.๑.๒ การเตรียมแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด (Graphite Electrode)
(๑) ข้อกําหนดการเตรียมแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
(๒) ข้อควรระวังในการป้องกันความเสียหายของแท่งกราไฟต์
อิเล็กโทรด
(๓) ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์จับยก
(๔) ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์จับยก
(๕) รายการเครื่องมือที่ใช้ในการต่อแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
(๖) วิธีการใช้เครื่องมือต่อแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
(๗) ขั้นตอนการต่อแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
(๘) วิธีการควบคุมหัวจับอิเล็กโทรด
(๙) วิธีการจับแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
๓.๒.๑.๓ การส่งมอบน้ําเหล็กให้กับโรงหล่อ
(๑) ค่ากําหนดของส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็กที่จะส่งให้
โรงหล่อ
(๒) ค่ากําหนดอุณหภูมิของน้ําเหล็กที่จะส่งให้โรงหล่อ
(๓) วิธีการใช้อุปกรณ์ในการส่งเบ้ารับน้ําเหล็ก
(๔) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการส่งเบ้ารับน้ําเหล็ก
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
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๓.๒.๒.๑ การจั ด เตรี ย มฟลั๊ ก ซ์ (Fluxes) และอั ล ลอย (Alloys)
ในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
(๑) รับแผนการผลิต
(๒) การเตรียมฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys)
๓.๒.๒.๒ การเตรียมแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด (Graphite Electrode)
(๑) การเตรียมแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
(๒) การต่อแท่งกราไฟต์อิเล็กโทรด
๓.๒.๒.๓ การส่งมอบน้ําเหล็กให้กับโรงหล่อ
(๑) การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็ก
(๒) การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําเหล็ก
(๓) การควบคุมการส่งเบ้ารับน้ําเหล็ก (Ladle)
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การประสานงานระหว่างกะการผลิต
(๑) ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
(๒) วิธีการตรวจสอบปัญหา
(๓) ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
(๔) เกณฑ์ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(๕) วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาในการผลิต
(๖) การรายงานข้อมูลการแก้ปัญหาการผลิต
๓.๓.๑.๒ การควบคุมส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็ก
(๑) ค่ากําหนดของส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็ก
(๒) หลักเกณฑ์การเลือกใช้ฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย
(Alloys)
(๓) วิธีคํานวณปริมาณการใช้ฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย
(Alloys) เพื่อปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็ก
(๔) ขั้นตอนการเติมฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys)
เข้าเตาปรุงน้ําเหล็ก
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๓.๓.๑.๓ การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
(๑) วิ ธี ก ารควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รในการฟลั๊ ก ซ์ (Fluxes)
และอัลลอย (Alloys)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ค่ากําหนดปริมาณฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys)
ขั้นตอนการปรุงแต่งน้ําเหล็กด้วยเตาปรุงน้ําเหล็ก
วิธีการเปิด-ปิด เตาปรุงน้ําเหล็ก
วิธีการปรับกําลังไฟฟ้าและระยะอาร์ค
หลักเกณฑ์การใช้กําลังไฟฟ้าและระยะอาร์คในการปรุงแต่ง

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

ข้อควรระวังในการปรุงแต่งน้ําเหล็กด้วยเตาปรุงน้ําเหล็ก
วิธีใช้ระบบกวนอาร์กอน
กระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
หลักเกณฑ์การกวนน้ําเหล็กด้วยอาร์กอนในการปรุงแต่ง

น้ําเหล็ก

น้ําเหล็ก
๓.๓.๑.๔ การบันทึกข้อมูลในการผลิต
(๑) รายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูลการใช้ฟลั๊กซ์ (Fluxes)
และอัลลอย (Alloys) ในการผลิต
(๒) วิธีการบันทึกปริมาณฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys)
ในการผลิตลงในแบบบันทึกข้อมูลการใช้ฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys) ในการผลิต
(๓) รายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูลเวลาในการผลิต
(๔) วิธีการบันทึกเวลาในการผลิตลงในแบบบันทึกข้อมูลเวลา
ในการผลิต
(๕) รายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการผลิต
(๖) วิธีการบันทึกพลังงานไฟฟ้าในแบบบันทึกข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการผลิต
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การประสานงานระหว่างกะการผลิต
(๑) การรายงานปัญหาที่เกิดระหว่างกะการผลิต
(๒) การแก้ไขการผลิตระหว่างกะการผลิต

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๒.๒ การควบคุมส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็ก
(๑) การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของน้ําเหล็ก
(๒) การเลื อ กฟลั๊ ก ซ์ (Fluxes) และอั ล ลอย (Alloys)
เข้าเตาปรุงน้ําเหล็ก
(๓) การกําหนดปริมาณฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย (Alloys)
เข้าเตาปรุงน้ําเหล็ก
(๔) การเติ ม ฟลั๊ ก ซ์ (Fluxes) และอั ล ลอย (Alloys)
เข้าเตาปรุงน้ําเหล็ก
๓.๓.๒.๓ การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
(๑) การควบคุมระบบการลําเลียงฟลั๊กซ์ (Fluxes) และอัลลอย
(Alloys) เข้าเตาปรุงน้ําเหล็ก
(๒) การควบคุมการทํางานของเตาปรุงน้ําเหล็ก
(๓) การควบคุมระบบกวนน้ําเหล็กด้วยอาร์กอน
๓.๓.๒.๔ การบันทึกข้อมูลในการผลิต
(๑) การบั น ทึ ก ฟลั๊ ก ซ์ (Fluxes) และอั ล ลอย (Alloys)
ที่ใช้ในการผลิต
(๒) การบันทึกเวลาในการผลิต
(๓) การบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิตในกระบวนการปรุงแต่ง
น้ําเหล็ก
(๑) ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในการปรุงแต่งน้ําเหล็ก
(๒) วิธีการประเมินปัญหา
(๓) วิธีการตรวจสอบหน้างานและสรุปข้อเท็จจริง
(๔) กระบวนการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา
(๕) การกําหนดวิธีการแก้ปัญหา
(๖) การประเมินข้อจํากัดของวิธีการแก้ปัญหา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

๓.๔.๑.๒

๓.๔.๑.๓

๓.๔.๑.๔

๓.๔.๑.๕

๓.๔.๑.๖

หน้า ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๗) ปัจจัยการกําหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา
(๘) วิธีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(๑) วิธีการกําหนดหัวข้อและเนื้อหาในการสื่อสาร
(๒) ประเภทของช่องทางในการสื่อสาร
(๓) ข้อจํากัดของช่องทางในการสื่อสาร
(๔) วิธีการติดตามและประเมินผลการประสานงาน
(๕) วิธีการเขียนรายงานและสรุปผลการประสานงาน
การจัดทํารายงานการผลิต
(๑) วิธีการใช้ข้อมูลทางสถิติ
(๒) วิธีการจําแนกข้อมูล
(๓) วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
(๔) วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
การดําเนินงานตามแผนการผลิต
(๑) วิธีการกําหนดเป้าหมายตามแผนการผลิต
(๒) เทคนิคการสื่อสารแผนการผลิต
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการผลิต
(๔) วิธีการบันทึกข้อมูล
(๕) วิธีการจําแนกข้อมูล
(๖) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
(๗) วิธีการจัดทํารายงาน สรุปผล
(๘) วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
การควบคุมการทํางานของพนักงาน
(๑) การมอบหมายงาน
(๒) ข้อบังคับการทํางาน
(๓) ประเภทและลักษณะของงาน
(๔) หลักการประเมินผลในการปฏิบัติงาน
(๕) หลักการประเมินผลพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
(๖) เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน
การสอนงาน
(๑) กระบวนการทํางาน
(๒) จิตวิทยาการเรียนรู้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
๓.๔.๒ ความสามารถ

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

วิธีการพัฒนาบุคคลเบื้องต้น
วิธีการคัดเลือกผู้สอนให้สอดคล้องกับแผนการสอน
หลักเกณฑ์การสอนงาน
วิธีการวัดผล
วิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
วิธีการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิตในกระบวนการปรุงแต่ง
น้ําเหล็ก

๓.๔.๒.๒
๓.๔.๒.๓
๓.๔.๒.๔

๓.๔.๒.๕
๓.๔.๒.๖

(๑) การรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต
(๒) การวิเคราะห์ปัญหา
(๓) การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(๑) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การติดตามประเมินผลการประสานงาน
การจัดทํารายงานการผลิต
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
(๒) การจัดทํารายงานการผลิต
การดําเนินงานตามแผนการผลิต
(๑) การรับแจ้งแผนการผลิต
(๒) การดําเนินงานตามแผนการผลิต
(๓) การตรวจสอบผลจากการดําเนินงาน
(๔) สรุปผลจากการดําเนินงานตามแผน
การควบคุมการทํางานของพนักงาน
(๑) การจัดสรรกําลังคน
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสอนงาน
(๑) การวางแผนการสอน
(๒) การสอนงาน
(๓) การติดตามและประเมินผลของการสอนงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความมีวินัย มีความขยัน และความอดทน
มีความซื่อสัตย์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตสาธารณะ รู้จักการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นํา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

