
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9  งานลับคมตัด จำนวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
    1.อธิบายการทำงานของเครื่องเจียระไน 
    2.จำแนกชนิดของเครื่องเจียระไน 
    3.อธิบายวิธีการลับมีดกลึง 
     4.บอกขั้นตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า  
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. เลือกใช้เครื่องมือในงานตัดตามลักษณะชิ้นงาน 
3. เนื้อหา 

3.1 เครื่องเจียระไน 
เครื่องเจียระไน เป็นเครื่องมือที่ใช้ลับคมตัดของมีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และผิวงานให้เรียบ 
3.2 ชนิดของเครื่องเจียระไน 
3.2.1 เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ (Pedestal Grinder) 
3.2.2 เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน (Bench Grinder) 
3.2.3 ขั้นตอนการใช้เครื่องเจียระไน 
3.3 การลับมีดกลึง 
การลับมีดกลึงด้วยล้อหินเจียระไนนั้น จะต้องจับมีดกลึงให้แน่นและในขณะลับมีดกลึงจะเกิด

ความร้อนให้จุ่มน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ การกดมีดกลึงกับหน้าล้อหินเจียระไนมากเกินไปจะทำให้ผิวมีดกลึง
ไหม้เป็นสีดำ ซึ่งจะทำให้คมมีดกลึงอ่อน ในการลับมีดกลึงควรยืนให้ห่างจากเครื่องเจียระไนพอเหมาะไม่
ห่างหรือชิดจนเกินไป 

3.4 การลับมีดกลึงปาดหน้า 
ในการลับมีดกลึงปาดหน้า เพ่ือใช้กลึงปาดหน้าผิวงาน กลึงบ่าฉาก กลึงลบมุม มีดกลึงปาดหน้ามี

ความแตกต่างไปจากมีดกลึงแบบอื่น ๆ ตรงค่าของมุมคมตัด จะต้องลับมุมคมตัดให้ถูกต้องตามแบบที่
กำหนด 

 
 
 



 

 

3.5 การลับมีดกลึงปอกผิว 
ในการลับมีดกลึงปอกผิว เพื่อใช้ในการกลึงปอกผิวชิ้นงานให้มีขนาดเล็กลง มีดกลึงปอกผิวต่าง

จากมีดกลึงชนิดอื่น ๆ ที่มุมคมตัด จึงจำเป็นต้องลับมุมตัดและมุมอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 

            
3.6 การลับดอกสว่าน 
การลับคมตัดดอกสว่านโดยทั่วไปจะต้องเอียงคมตัดของดอกสว่านให้ทำมุม 59 องศา กับหน้าล้อ

หิน ทำการลับคมตัดทั้ง 2 ข้าง โดยลับทีละข้างจนกว่าจะได้มุมรวม 118 องศา และตรวจสอบด้วยเกจวัด
มุมดอกสว่านให้ได้มุม 59 องศา ทีละข้าง 

        
 
 
 
 
 
 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
17/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานลับคมตัด 
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานลับคมตัด 
5. ครูให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
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 9 
2. ครูตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานลับคมตัด 

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 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 9 

5. ครูสาธิตงานลับคมตัด และ
ให้นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงานที ่9 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
9 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 9 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           1  คะแนน 
ทักษะ         2.5    คะแนน 
จิตพิสัย         1.5  คะแนน 
รวม            5 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 9 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานลับคมตัด สอนครั้งที่ 17/6 

ชื่อเรื่อง งานลับคมตัด เวลา 6 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบเครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะกับเครื่องเจียระไนตั้งพ้ืน 
ก. เครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะมีขนาดใหญ่กว่า  
ข. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืนมีขนาดใหญ่กว่า 
ค. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืนมีขนาดเล็กกว่า  
ง. มีขนาดเท่ากัน 

2. มอเตอร์ส่งก าลังนิยมใช้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์ 
ก. 55 , 110  
ข. 110 , 220  
ค. 110 , 380  
ง. 220 , 380 

3. เราใช้ล้อหินเจียระไนละเอียดในกรณีใดถึงจะถูกต้อง 
ก. เจียระไนขั้นสุดท้าย  
ข. เจียระไนระยะแรก  
ค. เจียระไนลดขนาดมาก ๆ  
ง. เจียระไนตัดชิ้นงาน 

4. ล้อหินเจียระไนหยาบจะใช้กรณีใดถึงจะถูกต้อง 
ก. เจียระไนขั้นสุดท้าย  
ข. เจียระไนตกแต่งสำเร็จ  
ค. เจียระไนผิดเรียบ  
ง. เจียระไนช่วงแรกเพ่ือขึ้นรูป 

5. ในการเลือกขนาดล้อหินเจียระไนจะต้องดูขนาดในข้อใด 
ก. ราคา –รูใน –โตนอก  
ข. ราคา –รูใน –ความหนา 
ค. ราคา –โตนอก–ความหนา  
ง. โตนอก–รูใน – ความหนา 

 
 
 



 

 

6. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลจ าเป็นในการแต่งหน้าหินเจียระไน 
ก. แต่งหน้าหินที่นำมาติดตั้งใหม่  
ข. ปรับขนาดความโต 
ค. หน้าล้อหินเจียระไนทื่อ  
ง. หน้าล้อหินเจียระไนไม่เรียบ มีรอย 

7. แท่นรองรับงานควรมีระยะปรับไม่เกินกี่มิลลิเมตร 
ก. 3  
ข. 5  
ค. 10  
ง. 12 

8. สิ่งที่นำมาใช้ระบายความร้อนที่ดีและประหยัด คือข้อใด 
ก. น้ำมันตัด  
ข. น้ำมันก๊าด  
ค. น้ำมันเครื่อง  
ง. น้ำธรรมดา 

9. ในการวัดมุมมีดกลึงปอกใช้เครื่องมือในข้อใด 
ก. ใบวัดมุม  
ข. บรรทัดเหล็ก  
ค. เกจวัดมุมสี่เหลี่ยม  
ง. เกจวัดมุมสามเหลี่ยม 

10. เกจวัดมุมสามเหลี่ยมที่มีมุม 60o คือข้อใด 
ก. Protractor  
ข. Center Gage  
ค. Drill Point Gage  
ง. Acme Thread Gage 

11. เกจวัดมุมสี่เหลี่ยมคางหมูคือข้อใด 
ก. Protractor  
ข. Center Gage  
ค. Drill Point Gage  
ง. Acme Thread Gage 

 
 
 



 

 

12. เกจวัดมุมดอกสว่าน คือข้อใด 
ก. Protractor  
ข. Center Gage  
ค. Drill Point Gage  
ง. Acme Thread Gage 

13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 
ก. ใช้ลับคมเครื่องมือตัด  
ข. ใช้เจียระไนรอยเชื่อม  
ค.ใช้เจียระไนขัดผิวงาน  
ง. ไม่มีข้อถูก 

14. วัสดุที่ใช้ทำมีดกลึงประเภทใด ที่ใช้ฝึกปฏิบัติงานกลึง 
ก. เหล็กไฮสปีด  
ข. สเตลไลด์  
ค. ทังสเตนคาร์ไบด์  
ง. เซรามิค 

15. ข้อใดไม่ใช่มุมของมีดกลึง 
ก. มุมคายเศษ  
ข. มุมฟรี  
ค. มุมคมตัด  
ง. มุมจิก 

16. ข้อใดไม่ใช่กฎการลับมีดกลึง 
ก. จับมีดกลึงให้แน่น  
ข. ออกแรงกดมากๆ  
ค. มีการหล่อเย็นขณะลับมีด  
ง. เคลื่อนมีดไป – มาตลอดหน้าหิน 

17. การกลึงปอกขวามีความหมายในข้อใด 
ก. กลึงจากซ้ายไปขวา  
ข. กลึงจากขวาไปซ้าย  
ค. การกลึงเกลียวขวา  
ง. การกลึงจากตรงกลางงาน 

 
 
 



 

 

18. มุมรวมปลายดอกสว่านมีมุมรวมก่ีองศา 
ก. 100  
ข. 118  
ค. 120  
ง. 128 

19. กรณีลับมุมดอกสว่านสองข้างไม่เท่ากัน จะมีผลในข้อใด 
ก. คมตัดจะตัดงานด้านเดียว  
ข. ดอกสว่านไม่แข็งแรง  
ค. มุมจิกไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง  
ง. จะเจาะงานไม่ได้ 

20. กรณีลับมุมหลบดอกสว่านมากเกินไป จะมีผลในข้อใด 
ก. ดอกสว่านจะเจาะไม่เข้า  
ข. ดอกสว่านแกว่ง  
ค. มุมจิกไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง  
ง. ดอกสว่านมีรอยบิ่นแตกหัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 9 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานลับคมตัด สอนครั้งที่ 17/6 

ชื่อเรื่อง งานลับคมตัด จำนวน 6 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1.อธิบายการทำงานของเครื่องเจียระไน 
  2.จำแนกชนิดของเครื่องเจียระไน 
  3.อธิบายวิธีการลับมีดกลึง 
   4.บอกขั้นตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า  
ความหมายของเครื่องเจียระไนลับคมตัด  

เครื่องเจียระไนลับคมตัด เป็นเครื่องมือกลพื้นฐานชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์  มากสามารถทำงานได้อยาง
กว้างขวาง เช่น ใช้สําหรับลับคมตัดต่าง ๆ ของเครื่องมือตัด  ได้แก่ มีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และยังสามารถ
เจียระไนตกแต่งชิ ้ นงานต่าง ๆ ได้โดย คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย 

 

ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

เครื่องเจียระไนลับคมตัดโดยทั่วๆไป แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน 

 
การเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัด 
ต้องคำนึงถึงขนาดของล้อหินเจียระไนด้วยวาเครื ่องเจียระไนระบุให้ใช้ล้อหินขนาดเท่ าใดสิ ่งที ่ต้อง

ทราบกคือ็ 
- ขนาดเส้นผาศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไน ่ 
- ความหนาของล้อหินเจียระไน 
- ขนาดเส้นผาศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน ่ 
- แต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

 
การปรับยะระห่างระหว่างแท่นรองรับช้ินงานกับล้อหินเจียระไน 

 
 
 



 

 

วิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด 
- หมันตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องให้เรียบร้อยทุกจุด ให้อยูในสภาพดี พร้อมจะใช้งานเสมอหากเกิด

การชํารุดเสียหายควรทำการจัดซ่อมให้ใช้งานได้ด ี
- ตรวจดูล้อหินเจียระไนว่ามีรอยร้าวหรือรอยบิ่นหรือไม่  เมื่อล้อหินเจียระไนทื่อไม่คมจะต้องทำการ

แต่งหน้าหินเจียระไนใหม่ 
- หลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง ควรปิดสวิตซ์และทำความสะอาดเครื่องเจียระไน 

 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 
- การแต่งกายต้องรัดกุม ไม่รุ่มร่าม ไม่ผูกเนคไท ผมไม่ยาวรุงรัง 
- ต้องสวมแวนตานิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
- จะต้องมีกระจกนิรภัยและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน เพ่ือป้องกนัเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
- ห้ามใช้ผ้าจับเครื่องมือตัดหรือชิ้นงานที่นํามาเจียระไน เพราะผ้าอาจจะติดเข้าไปในล้อหินเจียระไนที่

กำลังหมุน และทำให้มือติดเข้าไปด้วยทำให้เกดิอันตรายได้ 
- เครื่องเจียระไนทุกเครื่องจะต้องมีการติดตั้งสายดินเพ่ือป้องกนไฟฟ้าดูดผู้ปฏิบัติงาน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตัด 
- ใบวัดมุม เป็นเครื่องมือวัดมุมสeหรับวัดมุมของเครื่องมือวัด เช่น มีดกลึง มีดไส ใบวัดมุมสามารถวัดมุม
ได้ตั้งแต0่-180 องศา 

 
 
 



 

 

 
- เกจวัดมุมดอกสว่าน 

 
 

 
 
ขั้นตอนการลับมีดกลึงปอกขวา 
1. ลับมุมเอียงคมตัดด้านที่ 1 30 องศา พร้อมกบมุมหลบข้างเท่ากบั 8 องศา 

 
 

2. ลับมุมรวมปลายมีด เท่ากบ ั 90 องศา พร้อมทั้งลับมุมหลบหน้ามีดด้านที่ 2 เท่ากับ 8 องศา 

 
3. ลีบมุมคายข้างด้านที่ 3 เท่ากับ14องศา 

 
 
 



 

 

 
 

ขั้นตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า 
1. ลับมุมเอียงคมตัดด้านที่ 1 เท่ากับ 12 องศา พร้อมกบมุมหลบข้างมีดเทา่กบั 8 องศา 
 

 
 
2. ลับมุมรวมปลายมีด 55องศา พร้อมทั้งลับมุมหลบหน้ามีดด้านที่ 2 เท่ากับ 27 องศา 
 

 
 

3. ลับมุมคายข้างเท่ากับ 14 องศา 

 
 

 



 

 

การลับดอกสว่าน 

 
 

 
ขั้นตอนการลับดอกสว่าน 
ให้ผู้ปฏิบัติงานเอียงมุมดอกสวานก ่ บหน้าล้อหินเจียระไนทำมุมประมาณ 59 องศา แล้วค่อย ๆ หมุนดอก

สว่านขึ้นตามทิศทางดังรูปเพ่ือให้เกิดมุมหลบประมาณ 8 – 12องศา 
 

 
เมื่อทำการลับดอกสว่าน ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมุมจิกของดอกสว่านด้วยเกจวัดดอกสวานเพื่อเป็นการ

ตรวจสอบค่ามุมที่ทำการลับวาถูกต้องหรือไม่ 

 
 



 

 

ข้อควรระวังในการลับดอกสว่าน 
- ไม่ควรออกแรงกดมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้ล้อหินแตกได้ 
- ในขณะลับดอกสวานควรจุ่มนำ้หล่อเย็นบ่อยๆ เพ่ือเป็นการระบายความร้อนของดอกสว่าน 
- ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่แวนตานิรภัยทุกครั้งเพ่ือป้องกนเศษโลหะกระเด็นเข้าตา  
- ในการลับคมดอกสวานให้บิดสว่านขึน้เพื่อทำมุมหลบประมาณ 8-12 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 9 หน่วยที่ 9 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานลับคมตัด สอนครั้งที่ 17/6 

ชื่อเรื่อง งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 9 งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้าให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 9 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืน 
 2. ล้อแต่งหน้าหิน (Dresser) 
 3. ใบวัดมุม (Angle Protector) หรือเกจวัดมุมมีด 
 4. แว่นตานิรภัย 
 5. นำ้หล่อเย็น 
 6. ประแจสำหรับขันแท่นรองงาน 
 7. บรรทัดเหล็ก 
ขัน้ตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า 
 1. ศึกษาแบบงานให้เข้าใจ 
 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยเครื่องเจียระไนลับเครื่องมือ 
 3. ร่างตำแหน่งที่จะท าการลับบนมีดกลึงซึ่งจะมีมุมข้างมีด 12 องศามุมแหลมคม 55 องศาลับมุมฟรีด้านคม
ตัด โดยเอียงมีดเป็นมุมเท่ากับมุมด้านข้าง ในขณะลับมีดจะเอียงมีดข้ึนเล็กน้อยเพื่อให้เกิดมุมฟรีทางด้านมุมข้างมีด 
 4. เปิดสวิตช์เครื่องโดยไม่ยืนอยู่หน้าล้อหินโดยตรง ต้องยืนอยู่ด้านข้างล้อหินเพราะแรงเหวี่ยงในการเปิดครั้ง
แรกมีความแรงมาก และต้องให้หินเจียระไนหมุนนิ่งก่อนจึงท าการเจียระไนลับคมตัด 
 5. ใช้มือซ้ายจับบริเวณส่วนปลายของมีดกลึง ส่วนมือขวาประคองอยู่บริเวณส่วนท้ายของมีดกลึง โดยที่มือซ้าย
วางอยู่บนแท่นรองรับงานหินเจียระไนเมื่อพร้อมจึงเคลื่อนคมตัดของมีดกลึงเข้าหาล้อหินเจียระไนอย่างช้าๆ 
 6. ตั้งมีดให้เป็นมุม 12 องศา และ มุมฟรีด้านข้าง 8 องศา 
 7. ลบัมุมแหลม 55 องศาโดยตั้งมีดให้เป็นมุมประมาณ 45 องศา โดยวางมือกับแท่นรองงานค่อยๆกดมีดเข้าหา
ล้อหิน และมุมหลบหน้า 8 องศา โดยเอียงมีดเป็นมุมแหลม ในขณะลับมีดจะยกมีดขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดมุมหลบ
หน้า 
 8. ลับมุมคาย 14 องศา โดยเอียงด้านหลังมีดเข้าหาขอบล้อหิน เอียงมีดขึ้นเล็กน้อย ให้ล้อหินกินมีดจาก
ด้านล่างข้ึนมาหาสันคมตัด จะไม่เลื่อนมีดไป-มา เหมือนกับลับมุมอ่ืนๆ 
 9. ตรวจสอบมุมต่างๆของมีดกลึงด้วยใบวัดมุม 
 10. เมื่อเลิกใช้เครื่องเจียระไนให้ปิดสวิตซ์ 
 11. ก่อนเลิกงานให้ทำความสะอาดเครื่องเจียระไนให้เรียบร้อย  



 

 

 

 

ใบงาน 9 หน่วยที่ 9 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานลับคมตัด สอนครั้งที่ 17/6 

ชื่อเรื่อง งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า จำนวน 6 ชั่วโมง 

 

           
 
 
 

1 มีดกลึง 20 ×20×150 มม. HSS 1 

ชิ้นที ่ รายการ ขนาด วัสดุ จำนวน 
มาตรส่วน :: งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า หมายเลขแบบ UTC-BT002 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 17/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว เวลา 6 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบเครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะกับเครื่องเจียระไนตั้งพ้ืน 
ก. เครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะมีขนาดใหญ่กว่า  
ข. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืนมีขนาดใหญ่กว่า 
ค. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืนมีขนาดเล็กกว่า  
ง. มีขนาดเท่ากัน 

2. มอเตอร์ส่งก าลังนิยมใช้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์ 
ก. 55 , 110  
ข. 110 , 220  
ค. 110 , 380  
ง. 220 , 380 

3. เราใช้ล้อหินเจียระไนละเอียดในกรณีใดถึงจะถูกต้อง 
ก. เจียระไนขั้นสุดท้าย  
ข. เจียระไนระยะแรก  
ค. เจียระไนลดขนาดมาก ๆ  
ง. เจียระไนตัดชิ้นงาน 

4. ล้อหินเจียระไนหยาบจะใช้กรณีใดถึงจะถูกต้อง 
ก. เจียระไนขั้นสุดท้าย  
ข. เจียระไนตกแต่งสำเร็จ  
ค. เจียระไนผิดเรียบ  
ง. เจียระไนช่วงแรกเพ่ือขึ้นรูป 

5. ในการเลือกขนาดล้อหินเจียระไนจะต้องดูขนาดในข้อใด 
ก. ราคา –รูใน –โตนอก  
ข. ราคา –รูใน –ความหนา 
ค. ราคา –โตนอก–ความหนา  
ง. โตนอก–รูใน – ความหนา 



 

 

6. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลจ าเป็นในการแต่งหน้าหินเจียระไน 
ก. แต่งหน้าหินที่นำมาติดตั้งใหม่  
ข. ปรับขนาดความโต 
ค. หน้าล้อหินเจียระไนทื่อ  
ง. หน้าล้อหินเจียระไนไม่เรียบ มีรอย 

7. แท่นรองรับงานควรมีระยะปรับไม่เกินกี่มิลลิเมตร 
ก. 3  
ข. 5  
ค. 10  
ง. 12 

8. สิ่งที่นำมาใช้ระบายความร้อนที่ดีและประหยัด คือข้อใด 
ก. น้ำมันตัด  
ข. น้ำมันก๊าด  
ค. น้ำมันเครื่อง  
ง. น้ำธรรมดา 

9. ในการวัดมุมมีดกลึงปอกใช้เครื่องมือในข้อใด 
ก. ใบวัดมุม  
ข. บรรทัดเหล็ก  
ค. เกจวัดมุมสี่เหลี่ยม  
ง. เกจวัดมุมสามเหลี่ยม 

10. เกจวัดมุมสามเหลี่ยมที่มีมุม 60o คือข้อใด 
ก. Protractor  
ข. Center Gage  
ค. Drill Point Gage  
ง. Acme Thread Gage 

11. เกจวัดมุมสี่เหลี่ยมคางหมูคือข้อใด 
ก. Protractor  
ข. Center Gage  
ค. Drill Point Gage  
ง. Acme Thread Gage 
 
 
 



 

 

12. เกจวัดมุมดอกสว่าน คือข้อใด 
ก. Protractor  
ข. Center Gage  
ค. Drill Point Gage  
ง. Acme Thread Gage 

13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 
ก. ใช้ลับคมเครื่องมือตัด  
ข. ใช้เจียระไนรอยเชื่อม  
ค.ใช้เจียระไนขัดผิวงาน  
ง. ไม่มีข้อถูก 

14. วัสดุที่ใช้ทำมีดกลึงประเภทใด ที่ใช้ฝึกปฏิบัติงานกลึง 
ก. เหล็กไฮสปีด  
ข. สเตลไลด์  
ค. ทังสเตนคาร์ไบด์  
ง. เซรามิค 

15. ข้อใดไม่ใช่มุมของมีดกลึง 
ก. มุมคายเศษ  
ข. มุมฟรี  
ค. มุมคมตัด  
ง. มุมจิก 

16. ข้อใดไม่ใช่กฎการลับมีดกลึง 
ก. จับมีดกลึงให้แน่น  
ข. ออกแรงกดมากๆ  
ค. มีการหล่อเย็นขณะลับมีด  
ง. เคลื่อนมีดไป – มาตลอดหน้าหิน 

17. การกลึงปอกขวามีความหมายในข้อใด 
ก. กลึงจากซ้ายไปขวา  
ข. กลึงจากขวาไปซ้าย  
ค. การกลึงเกลียวขวา  
ง. การกลึงจากตรงกลางงาน 

 
 
 



 

 

18. มุมรวมปลายดอกสว่านมีมุมรวมก่ีองศา 
ก. 100  
ข. 118  
ค. 120  
ง. 128 

19. กรณีลับมุมดอกสว่านสองข้างไม่เท่ากัน จะมีผลในข้อใด 
ก. คมตัดจะตัดงานด้านเดียว  
ข. ดอกสว่านไม่แข็งแรง  
ค. มุมจิกไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง  
ง. จะเจาะงานไม่ได้ 

20. กรณีลับมุมหลบดอกสว่านมากเกินไป จะมีผลในข้อใด 
ก. ดอกสว่านจะเจาะไม่เข้า  
ข. ดอกสว่านแกว่ง  
ค. มุมจิกไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง  
ง. ดอกสว่านมีรอยบิ่นแตกหัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.................................. 


