
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานเจาะ  จำนวน  10  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายลักษณะของเครื่องเจาะ 
   2. บอกชนิดของเครื่องเจาะ 
   3. เลือกขนาดและชนิดของดอกสว่านให้เหมาะสมกับงาน 
   4. บอกวิธีการจับชิ้นงานเจาะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   5. เลือกใช้ความเร็วตัดที่เหมาะสม 
   6. อธิบายวิธีการระวังรักษาให้เกิดความปลอดภัยในงานเจาะ 
   1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. เลือกใช้เครื่องเจาะและอุปกรณ์เจาะในงานเจาะ 
3. เนื้อหา 
3.1 เครื่องเจาะ 
เครื่องเจาะ (Drilling Machines) เป็นเครื่องจักรกลที่อาศัยแรงหมุนจากมอเตอร์ไฟฟ้า ส่งกำลังด้วยระบบ

สายพานหรือระบบเฟืองไปยังแกนเพลา ซึ่งประกอบอยู่กับหัวจับดอกสว่าน ใช้จับยึดดอกสว่านโดยดอกสว่าน
หมุนรอบแกนเพื่อให้คมตัดของดอกสว่านตัดเฉือนเนื้อวัสดุ เครื่องเจาะมีหลายชนิดและหลายขนาดแต่ในงานฝึก
ฝีมือนี้จะขอกล่าวถึงเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะและเครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการเจาะ 

3.2 ชนิดของเครื่องเจาะ 
3.2.1 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ 
3.2.2 เครื่องเจาะตั้งพ้ืน 
3.2.3 เครื่องเจาะรัศม ี
3.3 ดอกสว่าน 
ดอกสว่านมีรูปร่างทรงกระบอกกลม มีลักษณะเป็นคมเลื้อย มีร่องสำหรับคายเศษโลหะ ทำจากเหล็กเป็น

เครื่องมือประเภทเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กผสมสูง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 



 

 

 
 

3.4 การจับชิ้นงานเจาะ 
ในการเจาะรูชิ้นงานนั้น ชิ้นงานจะต้องถูกจับยึดให้มั่นคง เพื่อให้ได้รูเจาะตรงตำแหน่งตามต้องการ และ

เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานเจาะรู ชิ้นงานที่ใช้ในการเจาะรูมีรูปร่างลักษณะต่างกัน 
ในการจับยึดชิ้นงานแต่ละรูปร่าง จะมีเทคนิควิธีที่แตกต่างกันออกไป 

3.4.1 งานรูปร่างเป็นเหลี่ยม 
3.4.2 งานรูปร่างทรงกระบอก 

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
14-15/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานเจาะ  
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานตัด 
5. ครูให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปรเจคเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
คำตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 7 
2. ครูตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานเจาะ 
3. นักเรียนจดบันทึก

สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 7 
5. ครูสาธิตงานเจาะ และให้

นักเรียนปฏิบัติงานตามใบ
งานที ่7 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
7 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 7 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           2  คะแนน 
ทักษะ           5    คะแนน 
จิตพิสัย           3  คะแนน 
รวม          10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............…….......................................................................................... ............………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
…………………………………….......................................................................................................................................... 

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

................................................................................................................................. ................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเจาะ สอนครั้งที่ 14-15/10 

ชื่อเรื่อง งานเจาะ เวลา 10 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. งานเจาะหมายถึงอะไร 

ก. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องเจาะ 
ข. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องตัด 
ค. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องกล 
ง. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องกัด 

2. โดยทั่วไปเครื่องเจาะแบบถือด้วยมือจะจับยึดดอกสว่านได้ไม่เกิน........มิลลิเมตร 
ก. 10  
ข. 11 
ค. 12  
ง. 13 

3. โดยทั่วไปเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะจะจับยึดดอกสว่านได้ไม่เกิน........มิลลิเมตร 
ก. 10  
ข. 11 
ค. 12  
ง. 13 

4. ดอกสว่านมี 2 ชนิดคืออะไร 
ก. ก้านตรงและก้านเรียว  
ข. ก้านตรงและกา้นเลื้อย 
ค. ก้านเรียวและก้านเลื้อย  
ง. ก้านค้ิวและก้านเลื้อย 

5. ในการถอดปลอกดอกสว่านก้านเรียวสามารถถอดออก ด้วยอะไร 
ก. จำปา  
ข. เหล็กรูปลิ่ม(Drift) 
ค. สกัด  
ง. สกัดและค้อน 
 
 
 



 

 

6. ส่วนประกอบของดอกสว่านส่วนที่มีหน้าที่ช่วยให้การเจาะเที่ยงตรงขึ้นและช่วยให้รูเรียบคืออะไร 
ก. ร่องคมเลื้อย 
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง  
ง. คมขวางหรือคมจิก 

7. ส่วนประกอบของดอกสว่านที่ช่วยในการคายเศษที่เกิดจากการเจาะให้ง่ายขึ้นคือส่วนประกอบอะไร 
ก. ร่องคมเลื้อย  
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง 
ง. คมขวางหรือคมจิก 

8. ส่วนประกอบของดอกสว่านที่ช่วยลดการเสียดสี คือส่วนประกอบอะไร 
ก. ร่องคมเลื้อย  
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง 
ง. คมขวางหรือคมจิก 

9. ส่วนประกอบของดอกสว่านที่ช่วยเกิดความแข็งแรงกับดอกสว่านคือส่วนประกอบใด 
ก. ร่องคมเลื้อย  
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง 
ง. คมขวางหรือคมจิก 

10. การวัดดอกสว่านชนิดก้านตรง มีวิธีการวัดอย่างไร 
ก. วัดที่ก้านของดอกสว่าน 
ข. วัดที่คมเลื้อย (คิ้วทั้งสองข้าง) 
ค. วัดที่คมขวาง  
ง. วัดที่พ้ืนสันเกลียว 
จ. วัดที่คมและก้าน 

11. การวัด ⌀ ดอกสว่านก้านเรียว มีวิธีการวัดอย่างไร 
ก. วัดที่ก้านของดอกสว่าน  
ข. วัดที่คมเลื้อย (คิ้วทั้งสองข้าง) 
ค. วัดที่คมขวาง  
ง. วัดที่พ้ืนสันเกลียว 
 
 



 

 

12. มุมคมขวางที่ถูกต้องควรมีมุม.........องศากับแนวคมหลัก 
ก. 44  
ข. 55 
ค. 66  
ง. 77 

13. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 
ก. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะไม่ทะลุและเจาะขาด 
ข. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะไม่ทะลุและเจาะทะลุ 
ค. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะไม่ขาดและเจาะขาด 
ง. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะทะลุและเจาะขาด 

14. วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับทำดอกสว่านเจาะเหล็กกล้า 
ก. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง    
ข. เหล็กกล้าคาร์บอน    
ค. เหล็กกล้ารอบสูง    
ง. เหล็กคาร์ไบต์   

15.   การปรับความเร็วรอบของงานเจาะต้องนำข้อใดมาพิจารณา 
ก. ขนาดความหนาของชิ้นงาน    
ข. ขนาดความโตของเครื่องเจาะ    
ค. ขนาดความโตของดอกสว่าน    
ง. ขนาดความโตของมอเตอร์   

16. ขั้นตอนแรกของการเจาะรูบนชิ้นงานแบนทำอย่างไร 
ก. ร่างแบบเพ่ือกำหนดตำแหน่งของรูที่จะทำการเจาะ    
ข. ปรับความเร็วรอบของเครื่องเจาะ    
ค. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกา    
ง. จับยึดดอกเจาะนำศูนย์เข้ากับหัวจับ   

17. คำกล่าวเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. หยุดเครื่องทุกครั้งเมื่อต้องการใช้แปรงปัดเศษโลหะ    
ข. ต้องตอกนำศูนย์ทุกครั้งที่มีการเจาะรู    
ค. ใช้อัตราความเร็วรอบและอัตราป้อนเจาะให้เร็วที่สุด    
ง. เมื่อเจาะรูใกล้จะทะลุควรลดแรงกดลง  
 
  
 



 

 

18. ข้อใดคือมุมดอกสว่าน 
ก. มุมลิ่ม 
ข. มุมคาย 
ค. มุมฟรี 
ง. มุมลิ่ม มุมคาย  มุมฟรี 

19. มุมจิก จะมีมุม กี่  องศา 
ก. 112  องศา 
ข. 114  องศา 
ค.  116  องศา 
ง.  118  องศา 

20. การเจียระไนมุมฟรี 8 - 12 องศา เป็นดอกสว่านสำหรับเจาะอะไร 
ก. เหล็กอ่อน 
ข. โลหะ 
ค.  เหล็กคาร์บอน 
ง.  เหล็กกล้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 7 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเจาะ สอนครั้งที่ 14-15/10 

ชื่อเรื่อง งานเจาะ จำนวน 10 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1 เครื่องเจาะ 

2 ชนิดของเครื่องเจาะ 
3 ดอกสว่าน 
4 การจับชิ้นงานเจาะ 
5 การเลือกใช้ความเร็วตัด 
6 การระวังรักษาและความปลอดภัยในงานเจาะ 

งานเจาะ 
ประเภทของเครื่องเจาะ (Type of Drilling Machine) 
เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการเจาะรูก็คือ เครื่องเจาะเป็นเครื่องจักรกลที่อาศัยแรงหมุนจากมอเตอร์

ไฟฟ้า ส่งแรงด้วยระบบสายพานหรือระบบเฟืองไปยังแกนเพลา (Spindle) ซึ่งประกอบอยู่กับหัวจับดอกสว่าน
เครื่องเจาะมีหลายชนิดและหลายขนาด แต่ในงานฝึกฝีมือนี้ผู้เรียบเรียงจะขอกล่าวถึงดอกสว่านตั้งโต๊ะและสว่านตั้ง
พ้ืนเท่านั้น 

1. สว่านตั้งโต๊ะ เป็นสว่านขนาดกลางในการนำมาใช้งานต้องยึดไว้บนโต๊ะ จึงจะทำให้ความสูงในการเจาะ
เหมาะสมกำลังขับจากมอเตอร์มีน้อยจึงใช้เจาะรูซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น ใช้เจาะรูที่มีขนาดโตประมาณ 13 
มม. ดังแสดงในรูปที ่7.1 ( ก ) และ ( ข ) ส่วนใหญ่จะเป็นดอกสว่านก้านตรง หัวจับเป็นแบบขันจับด้วยจำปา ดัง
แสดงในรูปที่ 7.2 ( ก ) 

 
 

รูปที ่7.1 แสดงลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ ( ก ) 
และการส่งกำลังมาจากมอเตอร์ ( ข ) 

 
 
 
 



 

 

 

 
รูปที ่7.2 แสดงหัวจับแบบขันด้วยดอกจำปา ( ก )และแบบขันจับด้วยแรงบิด ( ข ) 

2. เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่ต้องตั้งไว้บนพื้น สามารถเจาะรูขนาดใหญ่บนแผ่น
เหล็กหรือโลหะต่างๆได้ดีทั้งนี้ต้องมีอุปกรณ์การจับยึดชิ้นงานที่แน่นหนามาๆระบบส่งกำลังนั้นจะมาจากมอเตอร์
มี2 แบบ คือ แบบใช้สายพานส่งกำลังและแบบใช้เฟืองส่งกำลัง ดอกสว่านที่ใช้เป็นดอกสว่านชนิดก้านเรียว (Taper 
Shank) ที่มีขนาดใหญ่ดังแสดงในรูปที่ 7.6 ( ข ) 

ดอกสว่านที่ใช้กับเครื่องตั้งพื้นนั้นจะเป็นดอกสว่านขนาดใหญ่มีก้านเรียว สวมใส่ในรูของเพลาหมุน ทำให้
ยึดติดดันด้วยความฝืด โดยมีส่วนแบนของก้านสว่านขัดอยู่ในเพลานำ แต่ถ้าดอกสว่านมีขนาดเล็กก็สามารถเลือก
ปลอกมาสวมใส่ต่อ (Drill Sleeve) เพ่ือช่วยสวมจับให้พอดีกับช่องเพลานำ ดังแสดงในรูปที ่7.4 

 
รูปที ่7.3 แสดงลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของสว่านตั้งพ้ืน 

 

 
รูปที ่7.4 แสดงลักษณะของปลายสวมต่อ ( ก ) และเหล็กตอกถอด ( ข ) 

 



 

 

แต่ถ้าดอกสว่านมีขนาดเล็กก็สามารถเลือกปลอกมาสวมต่อ เพื่อช่วยสวมจับให้พอดีกับช่องของเพลานำ 
ดังเสดงในรูปที่ 7.5 

ชนิดของดอกสว่าน 
ดอกสว่านมีหลายชนิด แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะของก้านแล้วจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 
1. แบบก้านตรง โดยทั่วไปจะเป็นดอกสว่านขนาดเล็กมีความโตไม่เกิน 13 มม. ซึ่งจะนำไปจับเข้ากับหัว

ของสว่านตั้งโต๊ะ 
2. แบบก้านเรียว โดยทั่วไปจะเป็นดอกสว่านขนาดใหญ่ก้านจะมีลักษณะเรียว ใช้สวมต่อเข้ากับรูของ

แกนเพลา 

 
รูปที ่7.5 แสดงลักษณะของปลายสวมต่อ ( ก ) และเหล็กตอกถอด ( ข ) 

ส่วนต่างๆของดอกสว่าน 
ดอกสว่านชนิดคมตัดเลื้อยจะมีส่วนต่าง ๆ ดังแสดงในรูป 

 
รูปที ่7.6 แสดงส่วนต่าง ๆ ของดอกสว่านคมตัดเลื่อย 

วัสดุที่ใช้ทำดอกสว่าน 
ดอกสว่านเป็นเครื่องมือที่จิกกินผิวงาน ฉะนั้นวัสดุที่นำมาทำดอกสว่านต้องมีความแข็งกว่าวัสดุงานที่จะ

เจาะ วัสดุที่นำมาทำดอกสว่านมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดดังนี้ คือ 
1. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) ดอกสว่านที่ทำจากวัสดุชนิดนี้จะมีความแข็งไม่มากนักใช้

เจาะเหล็กจะทื่อเร็ว ทำให้เสียเวลาในการลับบ่อยส่วนมากนิยมใช้กับการเจาะไม้ มีราคาไม่แพงนัก 
2. เหล็กรอบสูง (High Speed Steel) นอกจากมีความแข็งแล้วยังสามารถทนต่อความร้อนได้สูงอีกด้วย 

โดยคุณสมบัติความแข็งไม่เปลี่ยนไปสามารถใช้งานได้นาน ทำงานในขณะที่มีความเร็วสูงได้ สว่านชนิดนี้จึงมีราคา
แพงกว่าสว่านชนิด High Carbon นิยมใช้กันมากในโรงงานทั่วไป 



 

 

3. เหล็กคาร์ไบด์(Carbide Steel) เป็นวัสดุแข็งกว่าเหล็กรอบสูง จะใช้เมื่อวัสดุนั้นแข็งมากไม่สามารถใช้
ดอกสว่านชนิดเหล็กรอบสูงเจาะได้ เช่น การเจาะเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) หรือเหล็กท่ีผ่านการชุบแข็งมาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide) ซึ่งมีราคาแพงมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ ในการทำเครื่องมือจึง
นำชิ้นเล็กๆ มาบัดกรีแข็งติดไว้บริเวณส่วนคมที่สัมผัสกับงานเท่านั้น เช่น ส่วนคมของดอกสว่าน หรือปลายมีดของ
กลึง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 7 หน่วยที่ 7 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเจาะ สอนครั้งที่ 14-15/10 

ชื่อเรื่อง งานเจาะ จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 7 งานเจาะให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 7 
วัตถุประสงค์  

 1. อธิบายลักษณะของเครื่องเจาะ 
 2. บอกชนิดของเครื่องเจาะ 
 3. เลือกขนาดและชนิดของดอกสว่านให้เหมาะสมกับงาน 
 4. บอกวิธีการจับชิ้นงานเจาะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 5. เลือกใช้ความเร็วตัดที่เหมาะสม 
 6. อธิบายวิธีการระวังรักษาให้เกิดความปลอดภัยในงานเจาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 7 หน่วยที่ 7 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเจาะ สอนครั้งที่ 14-15/10 

ชื่อเรื่อง งานเจาะ จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. งานเจาะหมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

2. โดยทัว่ไปเคร่ืองเจาะแบบถือดว้ยมือจะจบัยดึดอกสวา่นไดไ้ม่เกิน........มิลลิเมตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

3. โดยทัว่ไปเคร่ืองเจาะแบบตั้งโต๊ะจะจบัยดึดอกสวา่นไดไ้ม่เกิน........มิลลิเมตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

4. ดอกสวา่นมี 2 ชนิดคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

5. ในการถอดปลอกดอกสวา่นกา้นเรียวสามารถถอดออก ดว้ยอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

7. ส่วนประกอบของดอกสว่านท่ีช่วยในการคายเศษท่ีเกิดจากการเจาะใหง้่ายขึ้นคือส่วน 
ประกอบอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 



 

 

8. ส่วนประกอบของดอกสว่านท่ีช่วยลดการเสียดสี คือส่วนประกอบอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

9. ส่วนประกอบของดอกสว่านท่ีช่วยเกิดความแขง็แรงกบัดอกสวา่นคือส่วนประกอบใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

10. การวดัดอกสวา่นชนิดกา้นตรง มีวิธีการวดัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเจาะ สอนครั้งที่ 14-15/10 

ชื่อเรื่อง งานเจาะ เวลา 10 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. งานเจาะหมายถึงอะไร 

ก. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องเจาะ 
ข. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องตัด 
ค. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องกล 
ง. การทำให้เกิดรูในเนื้อวัสดุงาน โดยใช้ดอกสว่านหมุนรอบตัวเอง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องกัด 

2. โดยทั่วไปเครื่องเจาะแบบถือด้วยมือจะจับยึดดอกสว่านได้ไม่เกิน........มิลลิเมตร 
ก. 10  
ข. 11 
ค. 12  
ง. 13 

3. โดยทั่วไปเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะจะจับยึดดอกสว่านได้ไม่เกิน........มิลลิเมตร 
ก. 10  
ข. 11 
ค. 12  
ง. 13 

4. ดอกสว่านมี 2 ชนิดคืออะไร 
ก. ก้านตรงและก้านเรียว  
ข. ก้านตรงและก้านเลื้อย 
ค. ก้านเรียวและก้านเลื้อย  
ง. ก้านค้ิวและก้านเลื้อย 

5. ในการถอดปลอกดอกสว่านก้านเรียวสามารถถอดออก ด้วยอะไร 
ก. จำปา  
ข. เหล็กรูปลิ่ม(Drift) 
ค. สกัด  
ง. สกัดและค้อน 
 



 

 

6. ส่วนประกอบของดอกสว่านส่วนที่มีหน้าที่ช่วยให้การเจาะเที่ยงตรงขึ้นและช่วยให้รูเรียบคืออะไร 
ก. ร่องคมเลื้อย 
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง  
ง. คมขวางหรือคมจิก 

7. ส่วนประกอบของดอกสว่านที่ช่วยในการคายเศษที่เกิดจากการเจาะให้ง่ายขึ้นคือส่วนประกอบอะไร 
ก. ร่องคมเลื้อย  
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง 
ง. คมขวางหรือคมจิก 

8. ส่วนประกอบของดอกสว่านที่ช่วยลดการเสียดสี คือส่วนประกอบอะไร 
ก. ร่องคมเลื้อย  
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง 
ง. คมขวางหรือคมจิก 

9. ส่วนประกอบของดอกสว่านที่ช่วยเกิดความแข็งแรงกับดอกสว่านคือส่วนประกอบใด 
ก. ร่องคมเลื้อย  
ข. คิ้ว 
ค. พ้ืนที่สันเกลียง 
ง. คมขวางหรือคมจิก 

10. การวัดดอกสว่านชนิดก้านตรง มีวิธีการวัดอย่างไร 
ก. วัดที่ก้านของดอกสว่าน 
ข. วัดที่คมเลื้อย (คิ้วทั้งสองข้าง) 
ค. วัดที่คมขวาง  
ง. วัดที่พ้ืนสันเกลียว 
จ. วัดที่คมและก้าน 

11. การวัด ⌀ ดอกสว่านก้านเรียว มีวิธีการวัดอย่างไร 
ก. วัดที่ก้านของดอกสว่าน  
ข. วัดที่คมเลื้อย (คิ้วทั้งสองข้าง) 
ค. วัดที่คมขวาง  
ง. วัดที่พ้ืนสันเกลียว 
 
 



 

 

12. มุมคมขวางที่ถูกต้องควรมีมุม.........องศากับแนวคมหลัก 
ก. 44  
ข. 55 
ค. 66  
ง. 77 

13. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 
ก. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะไม่ทะลุและเจาะขาด 
ข. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะไม่ทะลุและเจาะทะลุ 
ค. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะไม่ขาดและเจาะขาด 
ง. การเจาะมี 2 แบบคือ เจาะทะลุและเจาะขาด 

14. วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับทำดอกสว่านเจาะเหล็กกล้า 
ก. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง    
ข. เหล็กกล้าคาร์บอน    
ค. เหล็กกล้ารอบสูง    
ง. เหล็กคาร์ไบต์   

15.   การปรับความเร็วรอบของงานเจาะต้องนำข้อใดมาพิจารณา 
ก. ขนาดความหนาของชิ้นงาน    
ข. ขนาดความโตของเครื่องเจาะ    
ค. ขนาดความโตของดอกสว่าน    
ง. ขนาดความโตของมอเตอร์   

16. ขั้นตอนแรกของการเจาะรูบนชิ้นงานแบนทำอย่างไร 
ก. ร่างแบบเพ่ือกำหนดตำแหน่งของรูที่จะทำการเจาะ    
ข. ปรับความเร็วรอบของเครื่องเจาะ    
ค. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกา    
ง. จับยึดดอกเจาะนำศูนย์เข้ากับหัวจับ   

17. คำกล่าวเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. หยุดเครื่องทุกครั้งเมื่อต้องการใช้แปรงปัดเศษโลหะ    
ข. ต้องตอกนำศูนย์ทุกครั้งที่มีการเจาะรู    
ค. ใช้อัตราความเร็วรอบและอัตราป้อนเจาะให้เร็วที่สุด    
ง. เมื่อเจาะรูใกล้จะทะลุควรลดแรงกดลง  
 
 
  



 

 

18. ข้อใดคือมุมดอกสว่าน 
ก. มุมลิ่ม 
ข. มุมคาย 
ค. มุมฟรี 
ง. มุมลิ่ม มุมคาย  มุมฟรี 

19. มุมจิก จะมีมุม กี่  องศา 
ก. 112  องศา 
ข. 114  องศา 
ค.  116  องศา 
ง.  118  องศา 

20. การเจียระไนมุมฟรี 8 - 12 องศา เป็นดอกสว่านสำหรับเจาะอะไร 
ก. เหล็กอ่อน 
ข. โลหะ 
ค.  เหล็กคาร์บอน 
ง.  เหล็กกล้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


