
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

   1. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  
   2. บอกประโยชน์ของเครื่องกลึง 
    3. บอกชนิดของเครื่องกลึง 
    4. อธิบายหน้าที่และส่วนประกอบของเครื่องกลึง 
   5. บอกขั้นตอนการใช้เครื่องกลึงและการบำรุงรักษาเครื่องกลึง 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 

3. เนื้อหา 
3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 เครื่องมือทั่วไป 

   3.1.1.1 ไขควง (Screwdrivers) 
ไขควงปากแบ นหรือไขควงธรรมดา (Common Screwdrivers) ไขควงปากแฉก (Phillips Head  

Screwdriver) ไขควงหัวคลัตซ์ (Clutch Head Screwdriver) ไขควงออฟเสท (Offset Screwdriver) ไข 
ควงสตาร์ตติง (Starting Screwdriver) 
   3.1.1.2 ค้อน (Hammers) 

 ก) ค้อนหัวแข็ง (Hard Hammers) 
    ข) ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) ค้อนหัวตรง (Straight Peen Hammer)  
ค้อนหัวขวาง (Cross Peen Hammer) ค้อนตีเหล็ก ค้อนเดินสายไฟ (Electrician Hammer) ค้อนช่างไม้หรือ 
ค้อนหัวแพะ (Claw Hammer) ค้อนขนาดใหญ่หรือค้อนพะเนิน (Heavy Hammer) 
    ฃ) ค้อนหัวอ่อน (Soft Hammer) 
    ค) ค้อนทองเหลือง (Brass Hammer) ค้อนพลาสติก (Plastic Hammer) ค้อนยาง  
(Rubber Hammer) ค้อนไม ้(Wood Mallet) 

 3.1.1.3 คีม (Pliers) 
    คีมเลื่อน คีมตัด คีมตัดข้าง คีมปากจิ้งจก คีมล็อก คีมถอดแหวนล็อก 
   3.1.1.4 ประแจ (Wrenches) 

   ประแจปากตาย ประแจเลื่อน ประแจแหวน ประแจจับท่อ ประแจกระบอก ประแจแอล 
ประแจขอ 
   3.1.1.5 กรรไกร (Snips) 

 แบบใบมีดตัดตรง แบบใบมีดตัดผสม  
 



 

 

 3.1.1.6 ปากกาจับงาน (Bench Vises) 
3.1.2 เครื่องมือกลเบื้องต้น 

 3.1.2.1 เครื่องกลึง (Lathe Machines) 
 3.1.2.2 ชนิดของเครื่องกลึง 
 3.1.2.3 ขนาดของเครื่องกลึง 
 3.1.2.4 หน้าที่และส่วนประกอบของเครื่องกลึง 

    3.1.2.5 การบำรุงรักษาเครื่องกลึง 
 3.1.2.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง 
3.1.2.7 ประโยชน์ของเครื่องกลึง 
3.1.2.8 การใช้เครื่องกลึง 

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.ครู-นักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับเครื่องมือทั่วไป
และเครื่องมือกลเบื้องต้น   
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น   
5.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปนเจคเตอร์ 
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 ให้ตรงกับคำถาม 
โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
2.ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3.ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 2 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข ั ้ นสร ุ ปและประ เ ม ิ นผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. 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  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือกลทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนครั้งที่ 2/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือกลทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เวลา 6 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ข้อใดหมายถึงเครื่องมือทั่วไป 

ก.  เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
ข.  เครื่องมือพ้ืนฐานในงานช่าง เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้มือบังคับควบคุมการทำงาน 
ค.  เครื่องมือจำเป็นของงานช่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ 
ง.  เครื่องมือพ้ืนฐานในงานช่าง เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ 

2. ค้อนแบ่งออกเป็น กี่ ประเภท 
ก.  5  ประเภท 
ข.  4  ประเภท 
ค.  3  ประเภท 
ง.  2  ประเภท 

3. คีมชนิดไหนที่ใช้สำหรับการตัดโลหะอ่อน 
ก.  คีมตัดปากทแยง 
ข.  คีมปากนกแก้ว 
ค.  คีมถอดแหวนล๊อค 
ง.  คีมล๊อค 

4.  คีมชนิดไหน ใช้สำหรับจับ ตัด และโค้งงอชิ้นงาน 
ก.  คีมตัดปากทแยง 
ข.  คีมปากนกแก้ว 
ค.  คีมถอดแหวนล๊อค 
ง.  คีมแบบผสม 

5. ประแจทีส่ามารถปรับขยายปากของประแจเข้าออกได้ เพื่อให้พอดีกับขนาดของนัตและสลักเกลียว 
หมายถึง อะไร 

ก.  ประแจเลื่อน 
ข.  ประแจแบบปรับได้ 
ค.  ประแจแบบปรับไม่ได้ 
ง.  ประแจปากตาย 
 
 



 

 

6. ใช้งานกันมากในอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด หมายถึง ข้อใด 
ก.  แคลมป์ขนาน (Parallel Clamp) 
ข.  แคลมป์ลูกเข้ียว (Cam – action Champ) 
ค.  แคลมป์สกรู (Screw Clamp) 
ง.  ซีแคลมป์ (C - Clamp) 

7. แท่นตัว - วีบล็อก (V - BLOCK) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับอะไร 
ก.  ใช้สำหรับในการร่างแบบสามารถจับยึดชิ้นงานที่เป็น แท่งกลมหรือท่อกลมได้ดี 
ข.  ใช้จับยึดชิ้นงานเพื่อเจาะ โดยออกแบบมาให้จับยึดชิ้นงานทั้งกลมและเหลี่ยมได้ 
ค.  ใช้จับงานโลหะแผ่นเพื่อตีดัดงอ หรือตะไบ 
ง.  ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน เพ่ือปฏิบัติงานอื่นต่อไป 

8.  ข้อใดคือ ค้อนหัวแข็ง 
ก.  ค้อนหัวขวาง 
ข.  ค้อนไม้ 
ค.  ค้อนหนัง 
ง.  ค้อนยาง 

9.  ค้อนหัวอ่อน หมายถึง ข้อใด 
ก.  ทำมาจากวัสดุแข็ง เช่น ไม้ 
ข.  ทำมาจากวัสดุอ่อน เช่น เหล็กหล่อเหนียว 
ค.  ทำมาจากวัสดุอ่อน เช่น ไม้ พลาสติก 
ง.  ทำมาจากวัสดุแข็ง เช่น เหล็กหล่อเหนียว 

10.  คีมตัดด้านข้าง ใช้สำหรับอะไร 
ก.  ใช้สำหรับจับ ตัด และโค้งงอชิ้นงานส่วนปากของคีม 
ข.  ใช้จับยึดหรือข้ึนรูปงานโลหะแผ่น 
ค.  ใช้สำหรับตัดชิ้นลวดหรือตะปูโดยเฉพาะ 
ง.   ใช้สำหรับงอลวด, พับ โลหะแผ่นยางจับชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กๆ        

11.  คีมชนิดไหนที่ใช้สำหรับการตัดโลหะอ่อน 
ก.  คีมตัดปากทแยง 
ข.  คีมปากนกแก้ว 
ค.  คีมถอดแหวนล๊อค 
ง.  คีมล๊อค 
 
 



 

 

12. ประแจที่สามารถปรับขยายปากของประแจเข้าออกได้ เพื่อให้พอดีกับขนาดของนัตและสลักเกลียว 
หมายถึง อะไร 

ก.  ประแจเลื่อน 
ข.  ประแจแบบปรับได้ 
ค.  ประแจแบบปรับไม่ได้ 
ง.  ประแจปากตาย 

13.  ข้อใดคือไม่ใช่ประแจปรับไม่ได้ 
ก.  ประแจแหวน (Box Wrenches)  
ข.  ประแจชุดกระบอก (Socket Wrench) 
ค.  ประแจตะขอ (Spanner Wrenches)   
ง.   ประแจจับท่อ (Pipe Wrench) 

14. ข้อใดเป็นการใช้ประแจที่ผิดวิธี 
ก.  ควรใช้ท่อต่อเข้ากับประแจเพื่อเพ่ิมแรงหมุนหรือ ขัน 
ข.  ควรเลือกประแจให้มีขนาดพอดีกับขนาดของนัต 
ค.  หากไม่จำเป็นไม่ควรใช้ประแจเลื่อน 
ง.   หากจำเป็นต้องใช้ประแจเลื่อนต้องแน่ใจว่าปากของประแจเลื่อนแน่นสนิทดีแล้ว        

15. ก้านของไขควงมีลักษณะอย่างไร 
ก.  ทำด้วยทองแดงชุบแข็งและผ่านการอบคืนตัว 
ข.  ทำด้วยเงินชุบแข็งและผ่านการอบคืนตัว 
ค.  ทำด้วยเหล็กชุบแข็งและผ่านการอบคืนตัว 
ง.  ทำด้วยสแตนเลสชุบแข็งและผ่านการอบคืนตัว 

16. ข้อใด ไม่ใช่ชนิดของไขควง 
ก.  ไขควงปากแบน (Standard Blade Screwdriver) 
ข.  ไขควงปากแฉก (Phillip Screwdriver) 
ค.  ไขควงพิเศษ (Special Screwdriver) 
ง.  ไขควงตัวยึดด้าม (Ferrule) 

17. วิธีการใช้งานและบำรุงรักษาไขควง ที่ถูกต้องคือข้อใด 
ก.  ใช้ไขควงแทนสกัดในการตอกตีวัสดุ 
ข.  ให้ไขควงใกล้ความร้อน 
ค.  ไม่เลือกขนาดไขควงให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ง.   ต้องใช้ไขควงสำหรับในการขันเท่านั้น 
 
 



 

 

18. ข้อใดคือประเภทของกรรไกรที่ถูกต้อง 
ก.  คมตัดตรง  คมตัดโค้ง คมตัดซิกแซก 
ข.  คมตัดโค้ง  คมตัดผสม คมตัดซิกแซก 
ค.  คมตัดผสม  คมตัดตรง  คมตัดโค้ง 
ง.   คมตัดตรง    คมตัดซิกแซก คมตัดเหลี่ยม 

19.  ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก.  กรรไกรคมตัดตรง  ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะตามแนวเส้นตรงหรือแนวนอน 
ข.  กรรไกรคมตัดโค้ง  ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะตามแนวเส้นโค้งหรือแนวราบ 
ค.  กรรไกรคมเหลี่ยม   ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะเหลี่ยมหรือแนวนอน 
ง.   กรรไกรคมตัดผสม      ใช้ตัดได้ทั้งแนวตรง และแนวโค้ง 

 20.  เหล็กส่งเป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำอะไร 
ก.  ใช้สำหรับส่งหรือถอดงานจำพวกสลัก   
ข.  ใช้สำหรับส่งหรือถอดงานจำพวกไม้   
ค.  ใช้สำหรับส่งหรือถอดงานจำพวกหิน   
ง.   ใช้สำหรับส่งหรือถอดงานจำพวกเหล็ก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 2 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนครั้งที่ 2/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ค้อน (Hammers) 
ค้อนเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน มีอยู่หลายประเภท มีรูปร่างและ

ลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไป ค้อนที่ทำจากเหล็กหล่อเหนียว เหมาะสำหรับรับแรงกระแทกและแรงอัดได้ดี 
ส่วนค้อนที่ทำจากโลหะเบาหรือวัสดุอ่อน เหมาะสำหรับใช้ในการเคาะดัดโค้งพับโลหะแผ่นเปลือยที่มีเนื้ออ่อน หรือ
โลหะแผ่นเคลือบซึ่งไม่ต้องการให้โลหะที่เคลือบอยู่หลุดล่อนออกค้อนมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนหัว และ
ส่วนด้าม ด้ามค้อนส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนมายังมือจับ ในปัจจุบันได้มีการ
นำพลาสติกแข็งมาทำดามค้อนแทนไม้กันบ้างแล้ว 

ค้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้ดังนี้ คือ 
1. ค้อนหัวแข็ง 
2. ค้อนหัวอ่อน 
1. ค้อนหัวแข็ง โดยทั่วไปจะทำจากเหล็กหล่อเหนียว หรือเหล็กกล้าชุบแห้ง ทนต่อแรงอัดและแรง

กระแทกได้เป็นอย่างดี แต่ละประเภทมีรูปร่างและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้ คือ 
1.1 ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) ค้อนหัวกลมเป็นค้อนที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายชนิดหนึ่ง 

หน้าค้อนที่ใช้ตอกตี หน้าตัดจะมีลักษณะกลม ผิวหน้าของค้อนจะนูนโค้งเล็กน้อยส่วนด้านบนหรือหงอนค้อนจะมี
ลักษณะเป็นทรงกลม ผิวหน้าของค้อนจะนูนโค้งเล็กน้อย ส่วนด้านบนหรือหงอนค้อนจะมีลักษณะเป็นทรงกลม 
นิยมนำมาใช้ในการตอกตีทั่วไป เช่นใช้กับสกัด การนำศูนย์ การดัดงอเหล็กเส้นกลม หรือเส้นแบน และเคาะขึ้นรูป
ทั่วไป 

 
รูปที่ 2.1 แสดงรูปร่างและลักษณะการใช้งานของค้อนหัวกลม 

วิธีการใช้งาน การใช้ค้อนหัวกลมทำการเคาะหรือตอกตีนั้น ควรให้ผิวหน้าของค้อน ขนานกับผิวของชิ้นงาน 
เพ่ือให้ผิวหน้าของค้อนสัมผัสเต็มหน้า พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ขอบใดของหนึ่ง ของหัวค้อน 

 
 



 

 

 
รูปที่ 2.2 แสดงวิธีการใช้ค้อนหัวกลมท่ีผิด  

1.2 ค้อนหัวตรง (Straight Peen Hammer) ค้อนชนิดนี้ส่วนหงอนของค้อนจะมี ลักษณะแบนและอยู่ใน
ตำแหน่งขนานไปกับด้ามค้อน ด้านหน้าค้อนใช้ตอกตี เคาะ ดัดชิ้นงานทั่วไป ส่วน  หงอนที่มีลักษณะแบบนั้น ใช้
เคาะขึ้นรูปหรือตียืดแผ่นโลหะมีรูปร่างต่างๆ เช่น การเคาะขึ้นรูปเหยือกน้ำ เป็นต้น 

 
รูปที ่2.3 แสดงลักษณะของค้อนหัวตรง ค้อนหัวขวาง และรอยสัมผัสบนแผ่นโลหะ ที่เกิดจากค้อนหัวกลม 

ค้อนหัวกลม และค้อนหัวขวาง 
1.3 ค้อนหัวขวาง (Cross Peen Hammer) ค้อนชนิดนี้มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ ค้อนหัวกลมและ

ค้อนหัวตรง แต่ค้อนชนิดนี้หงอนด้านบนมีลักษณะแบน แต่อยู่ในตำแหน่งขวางกับด้านจับดัง  
1.4 ค้อนตีเหล็ก ค้อนตีเหล็กเป็นค้อนสำหรับงานหนัก ได้รับการออกแบบไว้สำหรับ  ตีเหล็กทนต่อแรง

กระแทกและความร้อนได้ดี หน้าตัดของค้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมลบมุมทั้ง 4 ด้าน ผิวหน้าของ ค้อนนูนและลาดเอียงไป
ยังด้านข้าง ด้านบนหรือหงอนค้อนมีลักษณะลาดเอียงบรรจบกันเป็นมุมแหลม มีทั้ง หงอนแบบตรงและหงอนแบบ
ขวาง 

 
รูปที่ 2.4 แสดงลักษณะของค้อนตีเหล็ก 

1.5 ค้อนย้ำตะเข็บ (Setting Hammer) ค้อนชนิดนี้ใช้สำหรับย้ำตะเข็บในงานโลหะ แผ่นโดยเฉพาะการ
เคาะตะเข็บก้นกระป๋องจำเป็นต้องใช้ค้อนชนิดนี้ พ้ืนที่หน้าตัดของหัวค้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก ผิวหน้าเรียบไม่
ลบคม ส่วนหางหรือหงอนค้อนจะบากเฉียงเพียงด้านเดียว ด้านที่บากเฉียงนี้สามารถ  หลบลำตัวของกระป๋องได้ดี
ขณะทำการเคาะตะเข็บก้นกระป๋อง 

 



 

 

 
รูปที่ 2.5 แสดงลักษณะของค้อนย้ำตะเข็บ และการใช้งาน 

1.6 ค้อนย้ำหมุด (Reveting Hammer) ค้อนชนิดนี้ได้รับการออกแบบไว้สำหรับช่าง โลหะแผ่นเพื่อใช้
สำหรับย้ำหมุดหน้าตัดของค้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกลบมุมทางด้านข้างและด้านหน้า ผิวหน้า  ค้อนนูนเล็กน้อย ส่วน
หางหรือหงอนค้อนเรียวบรรจบกันเป็นมุมแหลม 

 
รูปที ่2.6 แสดงลักษณะของค้อนย้ำหมุด 

1.7 ค้อนเดินสายไป ค้อนเดินสายไฟชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายกับค้อนย้ำหมุดทุกประการเพียงแต่ผิวหน้าของ
ค้อนจะเรียบ เพื่อที่จะได้ใช้ตอกตะปูเดินสายไฟโดยไม่ลื่น ค้อนเดินสายไฟนี้มีขนาดเล็ก ขนาดที่ใช้กันทั่วไป คือ 
น้ำหนัก 150 กรัม และ 200 กรัม 

1.8 ค้อนปอนด์ เป็นค้อนที่ใช้งานสำหรับงานหนักทั่วไป หน้าตัดมีรูปร่างเป็นรูปเหลี่ยม ผิวหน้าจะนูนและ
ลาดเอียงไปทางขอบ มีตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้แรงกระแทกสูง เช่น ใช้ทุบ
กำแพง ใช้ตีเหล็ก และงานทุบตี ดัดงอทั่วไป 

 
รูปที ่2.7 แสดงลักษณะของค้อนปอนด์ 

1.9 ค้อนช่างไม้ (Carpenter Hammer) หรือค้อนหัวแพะ เป็นค้อนสำหรับช่างไม้ ซึ่งใช้สำหรับตอกตะปู 
และถอนตะปู หน้าตัดของค้อนจะมีลักษณะกลม ผิวหน้าเรียบหรือมีโค้งเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นขณะ
ทำการตอกตะปู ส่วนหางหรือหงอนค้อนจะมีลักษณะเป็นง่ามคล้ายเขาแพะ ซึ่งใช้สำหรับถอนตะปู ด้ามค้อนอาจ
ทำด้วยไม้หรือพลาสติกแข็งก็ได้ 

 
รูปที ่2.8 แสดงลักษณะของค้อนช่างไม้ 

 



 

 

หมายเหตุ : ค้อนช่างไม้นี้ได้รับการออกแบบไว้สำหรับตอกหัวตะปูที่มีผิวอ่อนและรับแรงไม่ 
        มากนัก ดังนั้น ไม่ควรนำค้อนช่างไม้ไปใช้ตอกตีงานอ่ืน 
2. ค้อนหัวอ่อน เป็นค้อนที่ทำจากวัสดุอ่อน เหมาะสำหรับใช้ตี เคาะ ดัดชิ้นงานที่มีผิวอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้

ผิวหน้าของโลหะเป็นรอย หรือโลหะแผ่นเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้โลหะที่เคลือบอยู่หลุดล่อนหรือลอกออก ค้อน
ชนิดนี้มีหลายชนิดด้วยกัน คือ 

2.1 ค้อนทองเหลือง (Brass Hammer) หัวค้อนทำจากทองเหลืองซึ่งมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี 
ผิวหน้าของค้อนมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ใช้สำหรับเคาะชิ้นงานหรือแผ่นโลหะที่ทำจากโลหะที่มีเนื ้ออ่อน เช่น
ทองแดง อลูมิเนียม ตะกั่ว เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะของค้อนทองเหลือง 

2.1 ค้อนพลาสติก (Plastic Hammer) หัวค้อนทำด้วยพลาสติกแข็ง หน้าตัดมี ลักษณะกลม ผิวหน้านูน
เล็กน้อย บริเวณขอบมน หัวพลาสติกท้ังสองข้างเหมือนกันขันติดอยู่กับแกนเกลียว ของอลูมิเนียมหล่อ เมื่อหัวค้อน
เยินหรือแตก สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้ 

 
รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะของค้อนพลาสติก 

2.3 ค้อนยาง (Rubber Hammer) หัวค้อนทำด้วยยางพาราซึ่งผ่านกรรมวิธีทางเคมี ทำให้มีสำดำ คุณสมบัติ
เหนียวนุ่ม เหมาะสำหรับใช้เคาะขึ้นรูปชิ้นงานที่มีเนื้ออ่อนหรือโลหะแผ่นเคลือบที่บาง มาก เพื่อช่วยในการรักษาผิว
งาน 

 
รูปที ่2.11 แสดงลักษณะของค้อนยาง 

2.4 ค้อนไม้ (Wooden Mallet) เป็นค้อนที่ไม่ได้ทำจากโลหะ แต่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งอาจจะทำเป็นแท่ง
กลมตันโดยลบคมบริเวณของทั้งสองข้าง หรืออาจทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมโดยลบคมบริเวณมุมที่กระทำกับผิวหน้าทั้ง 
4 ด้าน ใช้เคาะ ดัด ตีวัสดุหรือโลหะท่ีมีผิวอ่อนและโลหะแผ่นเคลือบ 

 
รูปที ่2.11 แสดงลักษณะของค้อนยาง 



 

 

2.5 ค้อนหนัง (Rawhide Hammer) ค้อนชนิดนี้หัวค้อนทำจากหนังแข็งที่ยังไม่ได้ฟอกม้วนเป็นแท่งกลม 
หน้าตัดกลมเรียบ เหมาะสำหรับเคาะพับโลหะอ่อนทั่วไป 

 
รูปที ่2.11 แสดงลักษณะของค้อนยาง 

คีม (Pliers) 
เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจับบิด บีบ 

ดึง พับชิ้นงานทั่วไป คีม มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ปากบนปากล่าง และสลักเกลียว ซึ่ง
ประกอบยึดให้ติดกัน บางชนิดอาจใช้วิธีการย้ำให้ติดกัน โดยมีสลักเกลียวหรือหมุดย้ำเป็นจุดหมุน 

คีมมีหลายแบบและหลายขนาด แต่ละแบบได้รับการออกแบบให้ใช้งานเฉพาะอย่าง แต่ก็มีคีมบางชนิดได้รับ
การออกแบบมาสำหรับใช้งานหลายอย่างได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกใช้คีมให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับงาน 

1. คีมยูนิเวอร์แซล (Universal Cutting Pliers) คีมชนิดนี้ทำงานได้อเนกประสงค์ คือสามารถตัดลวดได้ 
จับพับชิ้นงานได้ ปากด้านในจะมีลักษณะแบน มีร่องฟัน ช่วยให้จับชิ้นงานโดยไม่ลื่นด้านข้างขอบของปากคีมจะมี
คมตัด สามารถใช้ตัดลวดและสายไฟได้ดี บริเวณด้ามจะหุ้มด้วยพลาสติกซ่ึงเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี เป็นคีมท่ีช่างไฟฟ้า
นิยมนำมาใช้งานกันมาก 

 

รูปที่ 2.15 แสดงลักษณะของคีมปากแหลมหรือคีมปาจิ้งจก (Long - nose Pliers) 
2.คีมปากกลม (Round-nose Pliers) คีมชนิดนี้เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นปากของ คีมมีลักษณะกลม

เรียวออกไปทางด้านปลาย ส่วนปากจับด้านในจะเจียระไนให้เรียบและทำร่องฟัน  บริเวณด้ามจะหุ้มด้วยพลาสติก 
ใช้สำหรับดัดลวดขนาดเล็กให้เป็นห่วงกลม และใช้จับชิ ้นงานที ่มีขนาด  เล็ก เช่น งานช่างไฟฟ้า และช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.16 แสดงลักษณะของคีมปากกลม 

 



 

 

3. คีมปอกสายไฟ รูปร่างมีลักษณะคล้ายกับคีมตัดปากเฉียง เพียงแต่ด้านข้างๆ ของคม  ตัดได้มีการเว้า 
เพ่ือให้ลวดเข้าอยู่ในร่องโดยไม่ขาด แต่พลาสติกท่ีหุ้มลวดได้ถูกตัดขาดเพียงอย่างเดียวเมื่อดึง คีมออก ปลอกสายไฟ
ก็จะถูกดึงถอดมาจากลวด ส่วนบริเวณท่ีไม่ได้เว้าไว้ก็สามารถใช้ตัดลวดได้เช่นกัน 

 
รูปที่ 2.18 แสดงลักษณะของคีมปอกสายไฟ 

4. คีมปรับความกว้างของปากได้ (Slip Joint Pliers) คีมชนิดนี้ลักษณะของปากด้าน ใน โค้งเว้าและมีร่อง
ฟัน บริเวณส่วนปลายของปากจะเป็นพื้นที่ราบและมีร่องฟัน สามารถปรับความกว้างของ ปากจับได้ โดยการขยับ
สลักเกลียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุน ประกอบอยู่ระหว่างปากท้ังสอง มีขนาด ความยาวตั้งแต่ 5-10 นิ้ว ใช้สำหรับ
จับชิ้นงานทั่วไปที่ไม่ต้องการความละเอียดหรือประณีตมากนัก เช่น ใช้  จับชิ้นงานเชื่อมและ ชิ้นงานที่หนา ซึ่งคีม
ธรรมดาไม่สามารถใช้จับได ้

 

รูปที่ 2.19 แสดงลักษณะของคีมปรับปากความกว้างของปากได้ 
5. คีมปากนกแก้ว (Pincers) ปากของคีมมีลักษณะคล้ายปากของนกแก้ว ส่วนปลายของ  ปากมีลักษณะ

เป็นคมตัดโดยหันขวางกับด้ามคีม ใช้สำหรับตัดเหล็ก เส้นลวด หรือถอนตะปู ขนาดเล็ก  เหมาะสำหรับงานช่างไม้ 
ช่างเฟอร์นิเจอร์ คีมชนิดนี้ไม่สามารถใช้จับชิ้นงานได้ 

 
รูปที่ 2.20 แสดงลักษณะของคีมปากนกแก้ว  

6. คีมปากแบน (Flat-nose Pliers) คีมชนิดนี้ปากจะแบน มีร่องฟัน บริเวณปลายปาก จะตรงและตั้งฉาก
กับด้านข้าง ใช้สำหรับจับพับชิ้นงานโลหะแผ่นที่บางและมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะสามารถใช้พับ ขอบตะเข็บหรือ
ขอบลวดได้ดี จึงนิยมนำไปใช้ในงานโลหะแผ่น 

 
รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะและการใช้งานของคีมปากแบน  



 

 

9. คีมล็อก (Vise Grip Pliers) ปากของคีมชนิดนี้ ไม่สามารถตัดงานได้ แต่สามารถจับ งานได้ดี ปากจะบีบ
ให้แน่นด้วยกลไกที่ด้าม บริเวณปากสามารถปรับให้แคบใช้จับงานบาง หรือจะปรับให้  กว้างสำหรับจับงานหนา 
โดยปรับที่สกรูบริเวณปลายสุดของด้าม ปากจะบีบและล็อกแน่นอยู่กับที่แม้จะ  ปล่อยมือก็ไม่หลุดจากชิ้นงาน ทำ
ให้ไม่ต้องจับคีมบีบอยู่ตลอดเวลา นิยมใช้กันมากในงานทั่วๆ ไป ปกติไม่ นิยมใช้ขันสลักเกลียวเพราะจะทำให้หัว
ของสลักเกลียวเสียเหลี่ยมได้ 

 
รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะและการใช้งานของคีมปากแบน 

ประแจ (Wrench) 
เป็นเครื่องมือที่มีใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ปัจจุบันได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์

มากขึ้น เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในบ้านเมืองขึ้น เช่น รถยนต์ จักรกลการเกษตร และมอเตอร์ไซด์ ซึ่ง
มีใช้แทบทุกครัวเรือน จึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หน้าที่หลักของประแจ ใช้จับ หมุนนัต(Nut) โบลต์ (Bolt) แคปส
กร ู(Cap Screw) และชิ้นส่วนที่มีเกลียว 

ประแจมาตรฐาน สามารถนำไปใช้กับงานเกือบทุกประเภท มีทั้งระบบมาตรฐานอเมริกัน (ระบบนิ้ว) และ
ระบบมาตรฐานเมตริก (ระบบมิลลิเมตร) และประแจพิเศษ ซึ่งใช้กับงานซ่อมบำรุงเฉพาะงานปัจจุบันมีผู้ใช้ประแจ
ในการซ่อมบำรุงทำให้งานสำเร็จลงได้ แต่ยังไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังกับงานนั้น 
หรือสร้างปัญหาให้กับผู้ที่จะมาซ่อมบำรุงต่อไป ดังนั้น จะต้องขอกล่าวถึงชนิดของประแจและวิธีการใช้งานให้
เข้าใจต่อไป 

1. ประแจปากตาย (Open End Wrench) เป็นประแจที่นิยมใช้กันมากที่สุด เป็นประแจที่มีปากเปิดซึ่งมี
ทั้งเปิดข้างเดียวและเปิดทั้งสองข้าง แบบปากตายชนิดสองด้าน ปากจะมีขนาดแตกต่างกัน เช่น ข้างหนึ่งปากจะมี
ความกว้าง 16 มิลลิเมตร ส่วนอีกข้างหนึ่งจะมีความกว้าง 18 มิลลิเมตร เป็นต้น ขนาดของปากประแจวัดจาก
ขนาดของหัวสลักเกลียวที่ขนาดกัน ไม่ใช้ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวสลักเกลียว (Bolt) ประแจปากตายจะ
ทำให้ช่อง ปากเอียงทำมุมกับด้านจับ 15 องศา แต่ในที่คับแคบสามารถทำการขันได้ครั้งละ 30 องศา 

 
ประแจปากตายชนิดปากมีข้างเดียว ( Single End ) 

 

 
 
 
 ประแจปากตายชนิดปากมีสองข้าง ( Double End ) 
 
 



 

 

2. ประแจแหวน (Box Wrench) ส่วนปลายของประแจที่จะรวมเข้ากับนัต (Nut) หรือหัวของสลักเกลียว 
(Bolt) มีลักษณะคล้ายแหวน ภายในวงกลมนั้นโดยทั่วไปจะทำเหลี่ยมไว้ 12 เหลี่ยม หัวของประแจแหวนจะทำให้
เยื้องศูนย ์ (Off Set) กับด้าม 15 องศา เพ่ือหลบหัวนัดตัวอ่ืนหรือเพ่ือที่สามารถให้นิ้วสอดเข้าไปยังด้ามประแจขัน
งานได้เหลี่ยมทั้ง 12 เหลี่ยมของประแจ จะมีอยู่หกเหลี่ยมที่จับยึดหัวนัตได้อย่างแน่นหนา และแข็งแรง จึงเหมาะ
สำหรับขันงานหนัก หรืองานขันให้ตึงในขั้นสุดท้าย 

 

 
รูปที ่2.24 ประแจแหวนและลักษณะการวางตำแหน่งของประแจขณะใช้งาน 

เครื่องมือกลเบื้องต้น 
เครื่องเจาะ (Drilling Machine) เครื่องเจาะเป็นเครื่องจักรที่สำคัญที่นำมาใช้ร่วมกับดอกสว่านเพื่อใช้ในการ

เจาะรูชิ้นงาน โดยใช้แรงขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัวขับดันและส่งกำลังไปยังหัวขับดอกสว่านด้วยสายพานหรือ
เฟือง เครื่องเจาะมีหลายขนาดและหลายแบบ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 

 
รูปที ่2.25 แสดงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเจาะ 

เครื่องกลึง (Lathe) 
เป็นเครื่องจักรที่สำคัญมากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นเครื่องจักรที่สามารถปฏิบัติงานได้หลายอย่าง เช่น 

ใช้เจาะ ใช้ลดขนาด และใช้ขึ ้นรูปชิ้นงาน เป็นต้น ใช้แรงขับดันจากมอเตอร์ ส่งกำลังไปยังหัวจับชิ ้นงานซึ่ง
ปฏิบัติงานในลักษณะหมุนในแนวนอน มีส่วนประกอบต่างๆ 

 
รูปที ่2.26 แสดงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกลึง 

 



 

 

เครื่องเลื่อย 
เครื่องเลื่อยเป็นเครื่องจักรกลขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญ อย่างมากในงานอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง

นั้น ชิ้นงานต้องผ่านการเลื่อยให้ได้ขนาดใกล้เคียงอย่างหยาบๆ ก่อน ต่อจากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปให้มีรูปร่างและขนาด
ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เครื่องเลื่อยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีอยู่หลายแบบ ดังนี้ 

1. เครื่องเลื่อยกลแบบชัก เครื่องเลื่อยกลชนิดนี้นิยานำมาใช้งานกันมาก เนื่องจากใช้งานตัดได้ดี และมี
ราคาถูกใบเลื่อยจะตัดเฉือนชิ้นงานในระยะชักกลับโดยอาศัยแรงขับดันจากมอเตอร์ไฟฟ้า  โครงเลื่อยทำจาก
เหล็กหล่อเพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือน ใช้ใบเลื่อยชนิดฟันสลับขนาด 36 นิ้ว 

 
รูปที่ 2.27 แสดงลักษณะของเครื่องเลื่อยแบบชักชนิดงานเบา ( ก ) และชนิดงานหนัก ( ข ) 

2. เครื่องเลื่อยวงเดือน เป็นเครื่องเลื่อยอีกแบบหนึ่งที่นำมาใช้ตัดโลหะในงานอุตสาหกรรมเลื่อยชนิดนี้เมื่อ
นำมาตัดเหล็กซึ่งแข็งจะใช้เวลาในการตัดมาก แต่จะใช้งานได้ดีเมื่อนำมาทำการตัดวัสดุที่อ่อนโดยใช้ความเร็วรอบ
สูง เช่น ตัดไม ้ตัดอลูมิเนียม เป็นต้น ใบตัดของเลื่อยวงเดือน ทำจากเหล็กเครื่องมือหรือเหล็กกล้าผสมสูงมีลักษณะ
เป็นแผ่นกลมมีคมติดอยู่โดยรอบ 

 
รูปที่ 2.28 แสดงลักษณะของเลื่อยวงเดือน 

 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน หน่วยที่ 2 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนครั้งที่ 2/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น ให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 2 
วัตถุประสงค์  
1. บอกชื่อเครื่องมือได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. สมุด 
2. ปากกา 
3. หนังสือวิชางานฝึกฝีมือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน หน่วยท่ี 2 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนครั้งที่ 1/18 

เรื่อง เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงบอกชื่อเครื่องมือและวิธีการใช้งานพร้อมกับการบำรุงรักษาจากรูปท่ีกำหนดให้ 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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