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 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                   อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 
............................................................................................................................. ...........................................
....................................................................................... .............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

(นายวัลลภ  กรีไกรนุช)  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

........../............/........... 
 
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงดังเสนอ □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 
 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 จำนวน 2 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง (0-6-2) 

2. คำอธิบายราวิชา 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ 
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการประกอบ
ชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพงานฝึกฝีมือ 
2. เพ่ือให้มีทักษะการใช้งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใช้งานฝึกฝีมือ 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานฝึกฝีมือ 
 2. ออกแบบภาพแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
 3. สร้างภาพแบบและจัดการแฟ้มภาพด้วยงานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. ความปลอดภัยทั่วไป 0.5 0.5     2.5 1.5 5 6 6 

2. เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 0.5 0.5     2.5 1.5 5 7 6 

3. เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 0.5 0.5 1    5 3 10 3 12 

4. งานร่างแบบ 1 1 2    10 6 20 2 18 

5. งานตะไบ 1 2 2    12.5 7.5 25 1 24 

6. งานเลื่อยและสกัด   0.5 0.5 1    5 3 10 4 12 

7. งานเจาะ 0.5 0.5 1    5 3 10 5 10 

8. งานตัดเกลียว 0.5 0.5     2.5 1.5 5 8 6 

9. งานลับคมตัด 0.5 0.5     2.5 1.5 5 9 6 

10. งานประกอบ 0.5 0.5     2.5 1.5 5 10 6 

ประเมินความรู้           2 

รวม            

รวมทั้งหมด 20 50 30 100  108 
ลำดับความสำคัญ 3 1 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. ความปลอดภัยทั่วไป 
 

6 
 

 

 

 

1. อธิบายการป้องกันอันตรายจากการใช้
เครื่องมือทั่วไปได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย
แต่ละชนิดได้ 
4. อธิบายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ 

1 จำแนกความปลอดภัยทั่วไป
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จำแนกสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. เครื่องมือทั่วไปและ
เครื่องมือกลเบื้องต้น 
 

6 1. อธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. บำรุงรักษาเครื่องมือทั่วไปให้มีอายุการใช้
งานได้นาน 

1. จำแนกเครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จำแนกเครื่องมือกลเบื้องต้น
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

3. เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ 

12 1. บอกความหมายของเครื่องมือวัดได้ 
อธิบายและจำแนกหน่วยวัดระบบต่างๆ ได้ 
2. อ่านค่าของเครื่องมือแต่ละชนิดได้ 
อธิบายวิธีการใช้ฉากและอ่านเกจต่างๆ ได้ 

1. เลือกใช้เครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

4. งานร่างแบบ 
 

18 1. บอกชนิดของเครื่องมือในงานร่างแบบได้ 
2. อธิบายการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ
ในงานร่างแบบได้ 
3. สามารถร่างแบบได้อย่างถูกวิธี 
4. อธิบายข้อควรระวังและการทำงานให้
ปลอดภัยได้ 

1. จำแนกเครื่องมือร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

5. งานตะไบ 24 1. บอกความหมายของตะไบได้ 
2. บอกส่วนต่างๆ ของตะไบได้ 
3. บอกชนิดของตะไบและลักษณะของงานได้ 
4. เลือกใช้ตะไบได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน 
5. บอกอิทธิพลของมุมต่างๆ ของฟันตะไบได้ 
6. ตะไบผิวราบได้ 
7. ตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานตะไบ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานตะไบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

6. งานเลื่อยและสกัด   
 

12 1. อธิบายความหมายของการเลื่อยได้ 
2. บอกวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา
เครื่องมือตัดได้ 
3. ทำการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยได้ 
4. ทำการตัดชิ้นงานด้วยสกัดได้ 
5. อธิบายกรตัดด้วยกรรไกรได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

7. งานเจาะ 10 1. บอกความหมายของการเจาะรูได้ 
2. บอกประเภทของเครื่องเจาะและชนิดดอก
สว่านได ้
3. อธิบายความสำคัญของความเร็วตัดได้ 
4. อธิบายวิธีการยึดจับชิ้นงานได้ 
5. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานเจาะรูได้ 
6. อธิบายวิธีการหล่อเย็นได้ 
7. บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานได้ 
8. อธิบายวิธีการลับดอกสว่านได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

8. งานทำเกลียวด้วยมือ 
 

6 1. บอกส่วนประกอบ  ชนิดของเกลียว  
ระบบเกลียวใน - เกลียวนอก  การใช้งาน  
ข้อควรระวังและการ      บำรุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจำแนกส่วนประกอบ และ
ปฏิบัติการทำเกลียวด้วยมือ  ข้อควรระวัง
และการ         บำรุงรักษา 
3. อธิบายลำดับขั้นตอนการทำเกลียวใน - 
เกลียวนอก 
4. เลือกใช้ดอกทำเกลียวแต่ละชนิดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาดอกทำเกลียวได้ 
6. ปฏิบัติงานทำเกลียวตามใบงานได้ 
 
 

1. จำแนกเครื่องมืองานทำ
เกลียวด้วยมือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
2. . เลือกใช้วิธีงานทำเกลียว
ด้วยมือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

9. งานลับคมตัด 6 1.  บอกส่วนประกอบ ชนิดของเครื่องลับคม
ตัด การใช้งาน ข้อควรระวังและการ
บำรุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจำแนกส่วนประกอบ ชนิด
ของเครื่องลับคมตัด  การใช้งาน  ข้อควร
ระวังและ การบำรุงรักษา 
3. อธิบายลำดับขั้นตอนการลับคมตัดดอก
สว่านและเหล็กสกัด 
4. เลือกใช้เครื่องลับคมตัดแต่ละชนิดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเครื่องลับคมตัด
ได้ 
6. ปฏิบัติงานลับคมตัดตามใบงานได้ 
7. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตาม
กำหนด และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

1. จำแนกเครื่องมืองานลับคม
ตัดให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานลับคมตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

10. งานประกอบ 6 1. อ่านแบบ  การประกอบชิ้นงาน  ข้อควร
ระวังและการบำรุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการอ่านแบบ การประกอบ
ชิ้นงาน  ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา 
3. อธิบายลำดับขั้นการประกอบชิ้นงานได้ 
4. เลือกใช้วิธีการประกอบชิ้นงานในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการประกอบชิ้นงานได้ 
6. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตาม
กำหนด  และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 

1. จำแนกเครื่องมืองาน
ประกอบให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานประกอบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

สอบปลายภาค 2   

 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 2.5 1.5 5 2.5 
2 1 2.5 1.5 5 2.5 
3 2 5 3 10 5 
4 4 10 6 20 10 
5 5 12.5 7.5 25 12.5 
6 2 5 3 10 5 
7 2 5 3 10 5 
8 1 2.5 1.5 5 2.5 

9 1 2.5 1.5 5 2.5 
10 1 2.5 1.5 5 2.5 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50  

การวัดผล 0-6-2 
  - ด้านความรู้  2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    40 คะแนน  
    2) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    80:20 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    40 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   80 คะแนน    
   ปลายภาค 2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   20 คะแนน 
 
 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยท่ัวไป จำนวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพงานฝึกฝีมือ 
1.1.2 เพ่ือให้มีทักษะการใช้งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
1.1.3 มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใช้งานฝึกฝีมือ 
1.1.4 มีวินัย สนใจใฝ่รู้ 
1.1.5 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานฝึกฝีมือ 
2.2. ออกแบบภาพแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
2.3. สร้างภาพแบบและจัดการแฟ้มภาพด้วยงานฝึกฝีมือเบื้องต้น 

3. เนื้อหา 
3.1 ด้านความรู้ 
 3.1.1.สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 3.1.2 ความหมายของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ  

ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องจักรความเป็นระเบียบของโรงงาน การจัดสภาพงาน เป็นต้น 
 3.1.3 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมแหล่งที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน 
2. ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย 

3.1.4. ความหมายของความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
3.1.4.1 ความปลอดภัย (Safety) คือ การพ้นจากเหตุอันตรายหรือการปราศจากภัยใด ๆที่จะส่งผล 

ให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน 
 3.1.4.2. อุบัติเหตุ (Accident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน โดยไม่ได้ตั้งใจ 

ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน หรือส่งผลเสียหายต่อสังคม 
 3.1.5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 1. การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ควรได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 
 2. ความประมาท เลินเล่อ ขาดความตั้งใจในการทำงาน 
 3. ขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
 4. สภาพร่างกายไม่มีความพร้อม 
 5. ไม่ใส่ใจต่อคำเตือนต่าง ๆ ฯลฯ 



 

 

 3.1.5. ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
  1. ผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับค่า 

รักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าทำศพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย 
  2. เพ่ือนร่วมงานตื่นตระหนกและเสียขวัญกำลังใจในการทำงาน 

 3. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ  
อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหายฯลฯ 

  3.1.6. ประโยชน์ของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 1. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหายและเป็นการ 

ประหยัดค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินเข้ากองทุนทดแทน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตสินค้า 
 2. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งเกิดจากความม่ันใจและขยันในการทำงานด้วยความรับผิดชอบสูงทำให้ 

ผลผลิตโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 
  3.1.7. การป้องกันอุบัติเหตุ 

 1.วางแผนจัดอบรมการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการ 
ปฏิบัติงานให้พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 2.วางแผนในการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันอุบัติภัย ให้มีจำนวนมากพอในการใช้งาน 
  3.กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักในความปลอดภัยและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองฯลฯ 
 3.1.8. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
 3.1.8.1. เครื่องหมาย 

 1. เครื่องหมายห้าม 
 2. เครื่องหมายบังคับ 
 3. เครื่องหมายเตือน 
 4. เครื่องหมายสารนิเทศเก่ียวกับภาวะปลอดภัย 

 3.1.8.2. สัญลักษณ์ความปลอดภัย 
 3.1.9. ความปลอดภัยในโรงงาน 
  1.บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 

 2. สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากงานเจียระไน และอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนกับดวงตา 
  3. จัดโรงงานให้เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
  4. เก็บและตรวจสอบเครื่องมือเข้าท่ีให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้งาน ฯลฯ 
 3.1.10. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร 

1. มีการแนะนำในการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน 
 2. มีการแนะนำให้รู้จักการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีฯลฯ 

 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 แนว
และแนวทางการเรียนการ
สอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟ ังครูบรรยาย

เรื่องความปลอดภัยทั่วไป
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 

2. น ั ก เ ร ี ย น แล ก เ ปล ี ่ ย น
ข ้อค ิดเห ็นก ับน ักศ ึกษา 
หรือสุ ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่ อซ ั กถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นักเรียนและครูร ่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 1 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 

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

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 



 

 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
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 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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. 
............................................................................................................................. ......................................……
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………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 1 ชม. 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

1.  ความปลอดภยัหมายถึง อะไร 
ก. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัอวยัวะต่างๆ ของร่างกายในขณะปฏิบติังาน 
ข. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัเคร่ืองมือปฏิบติังาน 
ค. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัเคร่ืองยนตข์ณะปฏิบติังาน 
ง. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัเคร่ืองจกัรขณะปฏิบติังาน 

2. ท่านคิดวา่ขอ้ใดมีความส าคญัมากท่ีสุด 
ก.  ความขยนั 
ข.  ฝีมือในการปฏิบติังาน  
ค.  ความมีวินยั ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยั 
ง.  ความตั้งใจท างาน 

3. วิธีการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีดีทีสุดคือ 
ก.  แต่งกายใหรั้ดกุม 
ข.  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
ค.  การท างานอยา่งมีสติไม่ประมาท  
ง.  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  

4.  ไม่ควรน าเคร่ืองมือท่ีช ารุดหรือไม่สมบูรณ์มาใชง้าน เพราะอะไร 
ก.  จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ 
ข.  จะท าใหท้ างานไดย้าก 
ค.  จะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดโ้ดยง่าย 
ง.  จะท าใหเ้คร่ืองมือเสียหายได ้ 
จ.  เคร่ืองจกัรท างานชา้ลง 

5.  ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเก่ียวกบัลอ้หินควรท าอยา่งไร 
ก.  ควรท าการลบัหวัสกดัดว้ยการเจียระไน 
ข.  สวมแวน่นิรภยัดว้ยเพื่อป้องกนัอนัตราย 
ค.  ควรใส่รองเทา้ท่ีมีปลายเสริมดว้ยเหลก็ 
ง.  ควรท าการแต่งหนา้หินดว้ยอุปกรณ์การแต่งหนา้ลอ้หินเจียระไน 
 



 

 

6. เคร่ืองหมายเตือน ตามสัญลกัษณ์ในรูปน้ี                   หมายถึงอะไร 
ก.  ระวงัอนัตราย 
ข.  ระวงัอนัตรายจากควนัพิษ 
ค.  ระวงัอนัตรายจากวตัถุระเบิด 
ง.  ระวงัอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 

7. เคร่ืองหมายเตือน ตามสัญลกัษณ์ในรูปน้ี                    หมายถึงอะไร 
ก.  ระวงัอนัตรายจากวสัดุไวไฟ 
ข.  ระวงัอนัตรายจากควนัพิษ 
ค.  ระวงัอนัตรายจากแสงเลเซอร์ 
ง.  ระวงัอนัตรายจากวตัถุระเบิด 

8. สีเพื่อความปลอดภยั สีแดง หมายถึง 
ก. หยดุ 
ข. ใหร้ะวงัอนัตราย 
ค. บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภยั 

9. สีเพื่อความปลอดภยั สีเขียว หมายถึง 
ก. หยดุ 
ข. ใหร้ะวงัอนัตราย 
ค. บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภยั 

10. สีเพื่อความปลอดภยั สีเหลือง หมายถึง 
ก. หยดุ 
ข. ใหร้ะวงัอนัตราย 
ค. บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1-2/18 

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 คาบ 
 
ความปลอดภัยท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  
1. อย่านำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้งาน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือเพ่ือนร่วมงานได้ 

 
รูปที่ 1.1 แสดงตัวอย่างผลที่เกดจากการใช้เครื่องมือที่ชำรุด 

2. ไม่ควรนำเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์มาใช้งาน เพราะเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์นั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และ
อาจเป็นเหตุให้ชิ้นงานเสียหานได้ 

 
รูปที่ 1.2 แสดงตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกดจากการใช้เครื่องที่ไม่สมบูรณ์ 

3. อย่านำเครื่องมือที่มีลักษณะแหลมคมใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋ากางเกง เพราะขณะปฏิบัติงานเรื่อง 
มือดังกล่าวอาจแทงใส่ตนเอง หรือผู้ที่อยู่ข้างเคียงได้ 

 

รูปที่1.3 แสดงตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุกับผู้อ่ืน 
ซึ่งเกิดจากการน าเครื่องมือที่แหลมคมใส่ไว้ในกระเป๋ ากางเกง 



 

 

4. ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งการให้รัดกุม โดยเฉพาะผมไม่ควรปล่อยให้  ผมยาว
รุ่มร่าม เพราะอาจเกิดอันตรายจากการใช้เครื่องจักร 

 
รูปที่ 1.4 แสดงตัวอย่างลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากการไว้ผมยาว 

5.ขณะปฏิบัติงานกับเคราองจักรต้องมีสมาธิ และตั้งใจ สายตาต้องมองอยู่ที่ชิ้นงานตลอดเวลา การเหม่อลอย 
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

 
รูปที่ 1.5 การเหม่อลอยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อยู่เสมอ 

6. ขณะปฏิบัติงานเจาะ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง เพราะการประมาทและสะเพร่าจะทำให้เกิด อุบัติเหตุได้
ง่าย 

 
รูปที่ 1.6 ตัวอย่างของความประมาทและสะเพร่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
 
 



 

 

7. เครื่องเจียระไน ต้องประกอบด้วยกระป๋องน้ำสำหรับหล่อเย็น และกระจกป้องกันเศษ โลหะ ถ้าหากขาด
อุปกรณ์ดังกล่าวนี้แล้ว จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 
รูปที่ 1.7 แสดงการเกิดอันตรายจากความร้อนที่เป็นผลมาจากการเจียระไน 

8. ล้อหินเจียระไน เมื่อใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้านหน้าของล้อหินจะไม่เรียบถ้าปล่อย ทิ้งไว้ ชิ้นงานที่
เจียระไนอาจลื่นไถลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายผู้ปฏิบัติงานต้องการ  เจียระไนแต่งหน้าหิน
ด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

 
รูปที่ 1.8 แสดงการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหิน 

9. สกัดเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน หัวจะบานคล้ายดอกเห็ด เนื่องจากถูกตอกตีด้วยค้อนซึ่ง ลักษณะของหัวสกัด
เช่นนี้จะทำให้ค้อนเลื่อนได้ง่ายขณะตอกตี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรนำไปลับด้วยหิน เจียระไน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

 
รูปที่ 1.9 แสดงการลับหัวสกัดด้วยการเจียระไน 

 
 
 
 



 

 

10. ก่อนใช้เครื่องเจียระไนต้องตรวจสอบเครื่องเจียระไนเสียก่อน และที่สำคัญ ระยะห่าง ของล้อหินกับแท่น
รองรับชิ้นงานต้องอยห่างกันไม่เกิน 2 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 1.10 แสดงระยะห่างระหว่างล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับชิ้นงานที่ถูกต้อง 

11. เครื่องเจียระไนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันให้ครบ เช่น กระจกป้องกันประกายไฟ และน้ำ  หล่อเย็น อีกทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันอันตราย 

 
รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะของเครื่องเจียระไน ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 

12. เพื่อป้องกันการกระแทกที่รุนแรงขณะใช้ประแจ สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ การคลายนัตควร  ดึงประแจเข้าหา
ตัว แต่ถ้าจำเป็นต้องดันไม่ควรกำมือ แต่ให้ใช้ฝ่ามือดันไปข้างหน้า 

 
รูปที่ 1.12 แสดงวิธีการจับใช้ประแจคลายนัตที่ปลอดภัย 

13. ไม่ควรปล่อยให้โรงงานสกปรก รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน
ได้ 

 
รูปที่1.13 โรงงานที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบเป็นบ่อเกิดอันตราย 

 



 

 

14. ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
รูปที่ 1.14 อุปกรณ์และเครื่องจักรต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

15. อย่าใช้งานเกินกำลังของเครื่องจักร เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายมากกว่าการทำงานปกติ 

 
รูปที่ 1.15 แสดงเครื่องจักรถูกใช้งานเกินกำลังจะทำให้เครื่องจักรเสียหายและเกิดอันตราย 

16. ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเฝ้าดูตลอดเวลาไม่ ควรสนใจด้านอ่ืน 

 
รูปที่ 1.16 แสดงผลที่เกิดจากการไม่ตั้งใจทำงาน 

17. ไม่ควรนำเครื่องมือที่แหลมคมมาหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.17 แสดงการเกิดอันตรายจากการหยอกล้อกันด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
18. ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ อย่าให้เครื่องมือหล่นจากโต๊ะ เพราะ นอกจากจะเกิดอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นเหตุให้เครื่องมือเสียหายอีกด้วย 



 

 

 
รูปที่ 1.18 แสดงการเกิดอันตรายจากการทำเครื่องมือตกจากโต๊ะปฏิบัติงาน 

19. ในสถานที่ปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ีดี  
20. ควรสวมชุดที่รัดกุมขณะปฏิบัติงาน และไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ  
21. การเคลื่อนย้ายชิ้นงานยาว ๆ ควรถือในลักษณะที่ตั้งข้ึน  
22. การเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ ในโรงงานมีคนยกหลาย ๆ คน ต้องมีคนคอยควบคุมบอก ทิศทางการเดิน 

 
รูปที่ 1.19 แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ ในโรงงาน 

 

23. การยกของที่มีน้ำหนักมากควรยกขึ้นด้วยกำลังของขา ไม่ควรใช้กำลังจากหลัง เพราะ จะเป็นสาเหตุให้หลังเคล็ด
ขัดยอก หรือกระดูกสันหลังเคลื่อนได้ 

 
รูปที่ 1.20 แสดงวิธีการยกของหนักโดยใช้กำลังยกจากขา 

 
 
 

24. การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยรอกแขวนนั้น ควรผลักชิ้นงานจากด้านหลัง หรือถ้า จำเป็นต้องดึงจากด้านหน้า ควร
ใช้เชือกมัดแล้วดึง โดยให้จุดตกเป็นระยะห่างจากตัว 



 

 

 
รูปที่ 1.21 แสดงการเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยรอกที่ปลอดภัย 

25. การดึงชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากด้วยรอกนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรยืนให้เยื้องกับทิศทางการดึง หรือหลบเข้าท่ีกำบัง เพ่ือ
ป้องกันเชือกขาดและย้อนเข้าหาตัว 

 
รูปที่ 1.22 แสดงตำแหน่งการยืนที่ปลอดภัย ขณะทำการดึงชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากด้วยรอก 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของโรงงานหรือผู้จัดการจะต้องคำนึงถึง และจะจัด 

ให้กับพนักงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากหนักให้เป็นเบา 
โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้ 

 
1. แว่นตานิรภัย ใช้ป้องกันฝุ่นละอองและเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 

 

                                    
 

                                   2. กระบังหน้า ใช้ป้องกันเศษโลหะกระเด็นถูกใบหน้า 
 

                                         
                                         3. หน้ากากกรองฝุ่นละออง ใช้ป้องกันระบบทางเดิน หายใจ 

 
                        4. ครอบหู ใช้ป้องกันเสียงซึ่งเป็นอันตรายต่อหู 



 

 

 

 
 

 
                                    5. หมวกนิรภัย ใช้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับศีรษะ 

 
 
สัญลักษณ์ความปลอดภัย  
การปฏิบัติงานในโรงงานมีเครื่องจักรหลายประเภท บางประเภทมีอันตรายต่อผู้เข้าใกล้บาง ประเภทเป็น

เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันช่วยให้ปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรจะมีป้ายบอกหรือป้าย สัญลักษณ์คำเตือน
แสดงไว้ให้พบเห็นโดยทั่วไป สามารถป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง ซึ่ง พอจะนำมาแสดงให้เข้าใจ
ได้ดังนี ้ 

สีเพื่อความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้สีแสดงเครื่องหมายเตือน และ เครื่องหมายห้ามเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยต่าง ๆ ดังนี้ 
สี ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน 
แดง 
 

หยุด * เครื่องหมายหยุด 
* เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน 
* เครื่องหมายห้าม 

น้ำเงิน 
 

บังคับให้ต้องปฏิบัติ * บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล 
* เครื่องหมายบังคับ 

เขียว 
 

แสดงภาวะปลอดภัย * ทางหนี 
* ทางออกฉุกเฉิน 
* ฝักบัวช าระล้างฉุกเฉิน 
* หน่วยปฐมพยาบาล 
* หน่วยกู้ภัย 

เหลือง 
 

ระวัง มีอันตราย * ชี้บ่งวา่มีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด 
กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ และอ่ืน ๆ 
*ชี้บ่งถึงเขตอันตรายทางผ่านที่มีอันตราย 
เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน 

 
สัญลักษณ์ความปลอดภัย มีการแสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ภายใน สัญลักษณ์ความปลอดภัยนี้ ประกอบด้วย

เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย และเครื่องหมาย เตือน ดังนี้  
1. เครื่องหมายห้าม ใช้สีแดงตัดด้วยสีขาวโดยมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง มีเครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี้ 



 

 

                                           
    ห้ามสูบบุหรี่                      ห้ามจุดไฟ             ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต             ห้ามใช้น้ำดับไฟ 

 

                                                     
  ห้ามใช้รถยก       ห้ามหยอดน้ำมันขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน          ห้ามรับประทานอาหาร   หา้มซ่อมเครื่องก่อนได้รับอนญุาต 
 

 2. เครื่องหมายบังคับ ใช้สีน้ำเงินตัดด้วยสีขาวโดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลางมีเครื่องหมายต่างๆดังนี้ 

                                                               
ต้องสวมหมวกนิรภัย                ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้า      ต้องสวมเครื่องกรองอากาศในเขตพ้ืนที่นี้ 

                                                              
ต้องสวมใส่เสื้อคลุมหัว                  ต้องสวมรองเท้านิรภัยในพ้ืนที่นี้          ต้องสวมเครื่องลดเสียงในเขตพ้ืนที่น  

                                                              
ต้องสวมชุดป้องกันสารเคม                ต้องยกของในท่าท่ีถูกต้อง              ต้องซ้อนวัสดุให้ถูกต้องปลอดภัย 

 
 
 
 
3. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ใช้สีเขียวตัดด้วยสีแดง โดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลาง มี เครื่องหมาย

ต่าง ๆ ดังนี้ 



 

 

                     
              ทางหนีไฟ                น้ำชำระล้างฉุกเฉิน    ชำระล้างดวงตาฉุกเฉิน       โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

                             
ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน            ปฐมพยาบาล                 น้ำใช้สำหรับดื่ม             ใช้บันไดได้บริเวณนี้ 
 
 

4. เครื่องหมายเตือน ใช้สีเหลืองตัดด้วยสีดำ โดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ดังนี้ 

                                                               
 ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง            ระวังอันตรายจากสารเคม          ระวังอันตราย มีการยกวัสดุด้านบน   

                                                                     
ระวังอันตรายจากเปลวไฟหรือมีก๊าซ ไวไฟ    ระวังอันตรายวัตถุระเบิด         ระวังอันตรายจากเครื่องจักร  

                                                    
                            ระวังอันตรายจากรถยก                ระวังอันตรายจากพ้ืนลื่น 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 6 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  ความปลอดภัยหมายถึง อะไร 

ก. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในขณะปฏิบัติงาน 
ข. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องมือปฏิบัติงาน 
ค. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องยนต์ขณะปฏิบัติงาน 
ง. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน 

2. ท่านคิดว่าข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด 
ก.  ความขยัน 
ข.  ฝีมือในการปฏิบัติงาน  
ค.  ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
ง.  ความตั้งใจทำงาน 

3. วิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีทีสุดคือ 
ก.  แต่งกายให้รัดกุม 
ข.  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ค.  การทำงานอย่างมีสติไม่ประมาท  
ง.  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  

4.  ไม่ควรนำเครื่องมือที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์มาใช้งาน เพราะอะไร 
ก.  จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงานได้ 
ข.  จะทำให้ทำงานได้ยาก 
ค.  จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 
ง.  จะทำให้เครื่องมือเสียหายได้  
จ.  เครื่องจักรทำงานช้าลง 

5.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับล้อหินควรทำอย่างไร 
ก.  ควรทำการลับหัวสกัดด้วยการเจียระไน 
ข.  สวมแว่นนิรภัยด้วยเพื่อป้องกันอันตราย 
ค.  ควรใส่รองเท้าท่ีมีปลายเสริมด้วยเหล็ก 
ง.  ควรทำการแต่งหน้าหินด้วยอุปกรณ์การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 
 



 

 

6. เครื่องหมายเตือน ตามสัญลักษณ์ในรูปนี้                   หมายถึงอะไร 
ก.  ระวังอันตราย 
ข.  ระวังอันตรายจากควันพิษ 
ค.  ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด 
ง.  ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

7. เครื่องหมายเตือน ตามสัญลักษณ์ในรูปนี้                    หมายถึงอะไร 
ก.  ระวังอันตรายจากวัสดุไวไฟ 
ข.  ระวังอันตรายจากควันพิษ 
ค.  ระวังอันตรายจากแสงเลเซอร์ 
ง.  ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด 

8. สีเพื่อความปลอดภัย สีแดง หมายถึง 
ก. หยุด 
ข. ให้ระวังอันตราย 
ค. บังคับให้ปฏิบัติตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภัย 

9. สีเพ่ือความปลอดภัย สีเขียว หมายถึง 
ก. หยุด 
ข. ให้ระวังอันตราย 
ค. บังคับให้ปฏิบัติตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภัย 

10. สีเพ่ือความปลอดภัย สีเหลือง หมายถึง 
ก. หยุด 
ข. ให้ระวังอันตราย 
ค. บังคับให้ปฏิบัติตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฝึกหดัท่ี 1 หน่วยท่ี 1 หน้า 1/1 
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ช่ือเร่ือง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 6 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป ให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 1  
วัตถุประสงค์  
 1.บอกวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือทั่วไป  
 2.บอกความปลอดภัยทั่วไปที่เกิดจากการใช้เครื่องมือทั่วไป 
 3.บอกลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด 
 4.บอกรูปแบบของสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. สมุด 
2. ปากกา 
3. หนังสือวิชางานฝึกฝีมือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฝึกหดัท่ี 1 หน่วยท่ี 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ช่ือเร่ือง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 6 ชั่วโมง 
 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบรูณ์ 
1. จงอธิบายความหมายของความปลอดภัยว่าหมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ล้อหินเจียระไนเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะสึกหรอ สามารถแก้ไขได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. เครื่องเจียระไนที่มีความปลอดภัยจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การคลายนัตด้วยประแจ ทำอย่างไรจึงไม่บาดเจ็บในการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การยกของหนักที่ถูกวิธีมีวิธีการยกอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

6. จงบอกชื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยมา 5 ชื่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เครื่องหมายห้าม ใช้สีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. เครื่องหมายบังคับ ใช้สีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
9. เครื่องหมายเตือนใช้สีอะไรบ้างและป้ายมีรูปร่างอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
10. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัยใช้สีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

14. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
15. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน  6  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
4.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

   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) ค้อนไม้ (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 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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. ประแจที่สามารถปรับขยายปากของประแจเข้าออกได้ เพื่อให้พอดีกับขนาดของนัตและสลักเกลียว หมายถึง 
อะไร 

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



 

 

6. ใช้งานกันมากในอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด หมายถึง ข้อใด 
ก.  แคลมป์ขนาน (Parallel Clamp) 
ข.  แคลมป์ลูกเขี้ยว (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 ส่วน
ค้อนที่ทำจากโลหะเบาหรือวัสดุอ่อน เหมาะสำหรับใช้ในการเคาะดัดโค้งพับโลหะแผ่นเปลือยที่มีเนื้ออ่อน หรือโลหะ
แผ่นเคลือบซึ่งไม่ต้องการให้โลหะที่เคลือบอยู่หลุดล่อนออกค้อนมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนหัว และส่วนด้าม 
ด้ามค้อนส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนมายังมือจับ ในปัจจุบันได้มีการนำพลาสติก
แข็งมาทำดามค้อนแทนไม้กันบ้างแล้ว 

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

ได้เป็นอย่างดี แต่ละประเภทมีรูปร่างและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้ คือ 
1.1 ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) ค้อนหัวกลมเป็นค้อนที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายชนิดหนึ่ง 

หน้าค้อนที่ใช้ตอกตี หน้าตัดจะมีลักษณะกลม ผิวหน้าของค้อนจะนูนโค้งเล็กน้อยส่วนด้านบนหรือหงอนค้อนจะมี
ลักษณะเป็นทรงกลม ผิวหน้าของค้อนจะนูนโค้งเล็กน้อย ส่วนด้านบนหรือหงอนค้อนจะมีลักษณะเป็นทรงกลม นิยม
นำมาใช้ในการตอกตีท่ัวไป เช่นใช้กับสกัด การนำศูนย์ การดัดงอเหล็กเส้นกลม หรือเส้นแบน และเคาะขึ้นรูปทั่วไป 

 
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 หงอนท่ีมีลักษณะแบบนั้น ใช้เคาะ
ขึ้นรูปหรือตียืดแผ่นโลหะมีรูปร่างต่างๆ เช่น การเคาะขึ้นรูปเหยือกน้ำ เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะของค้อนหัวตรง ค้อนหัวขวาง และรอยสัมผัสบนแผ่นโลหะ ที่เกิดจากค้อนหัวกลม 

ค้อนหัวกลม และค้อนหัวขวาง 
1.3 ค้อนหัวขวาง (Cross Peen Hammer) ค้อนชนิดนี้มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ ค้อนหัวกลมและค้อน

หัวตรง 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 แผ่นโดยเฉพาะการเคาะ
ตะเข็บก้นกระป๋องจำเป็นต้องใช้ค้อนชนิดนี้ พื้นที่หน้าตัดของหัวค้อนเป็นรูปสี่ เหลี่ยม มุมฉาก ผิวหน้าเรียบไม่ลบคม 
ส่วนหางหรือหงอนค้อนจะบากเฉียงเพียงด้านเดียว ด้านที่บากเฉียงนี้สามารถ หลบลำตัวของกระป๋องได้ดีขณะทำ
การเคาะตะเข็บก้นกระป๋อง 

 



 

 

 
รูปที่ 2.5 แสดงลักษณะของค้อนย้ำตะเข็บ และการใช้งาน 

1.6 ค้อนย้ำหมุด (Reveting Hammer) ค้อนชนิดนี ้ได้รับการออกแบบไว้สำหรับช่าง โลหะแผ่นเพื ่อใช้
สำหรับย้ำหมุดหน้าตัดของค้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกลบมุมทางด้านข้างและด้านหน้า ผิวหน้า ค้อนนูนเล็กน้อย ส่วน
หางหรือหงอนค้อนเรียวบรรจบกันเป็นมุมแหลม 

 
รูปที่ 2.6 แสดงลักษณะของค้อนย้ำหมุด 

1.7 ค้อนเดินสายไป ค้อนเดินสายไฟชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายกับค้อนย้ำหมุดทุกประการเพียงแต่ผิวหน้าของค้อน
จะเรียบ 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 

 
รูปที่ 2.7 แสดงลักษณะของค้อนปอนด์ 

1.9 ค้อนช่างไม้ (Carpenter Hammer) หรือค้อนหัวแพะ เป็นค้อนสำหรับช่างไม้ ซึ่งใช้สำหรับตอกตะปู 
และถอนตะปู หน้าตัดของค้อนจะมีลักษณะกลม ผิวหน้าเรียบหรือมีโค้งเล็กน้อยเท่านั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ลื่นขณะทำ
การตอกตะปู ส่วนหางหรือหงอนค้อนจะมีลักษณะเป็นง่ามคล้ายเขาแพะ ซึ่งใช้สำหรับถอนตะปู ด้ามค้อนอาจทำ
ด้วยไม้หรือพลาสติกแข็งก็ได้ 

 
รูปที่ 2.8 แสดงลักษณะของค้อนช่างไม้ 

 



 

 

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

ผิวหน้าของโลหะเป็นรอย หรือโลหะแผ่นเคลือบเพ่ือป้องกันไม่ให้โลหะที่เคลือบอยู่หลุดล่อนหรือลอกออก ค้อนชนิด
นี้มีหลายชนิดด้วยกัน คือ 

2.1 ค้อนทองเหลือง (Brass Hammer) หัวค้อนทำจากทองเหลืองซึ่งมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี 
ผิวหน้าของค้อนมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ใช้สำหรับเคาะชิ้นงานหรือแผ่นโลหะที่ทำจากโลหะที่มีเนื้ออ่อน เช่นทองแดง 
อลูมิเนียม ตะกั่ว เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะของค้อนทองเหลือง 

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

 
รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะของค้อนพลาสติก 

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

 
รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะของค้อนยาง 

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

 
รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะของค้อนยาง 



 

 

2.5 ค้อนหนัง (Rawhide Hammer) ค้อนชนิดนี้หัวค้อนทำจากหนังแข็งที่ยังไม่ได้ฟอกม้วนเป็นแท่งกลม 
หน้าตัดกลมเรียบ เหมาะสำหรับเคาะพับโลหะอ่อนทั่วไป 

 
รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะของค้อนยาง 

คีม (Pliers) 
เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจับบิด บีบ 

ดึง พับชิ้นงานทั่วไป คีม มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ปากบนปากล่าง และสลักเกลียว ซึ่งประกอบ
ยึดให้ติดกัน บางชนิดอาจใช้วิธีการย้ำให้ติดกัน โดยมีสลักเกลียวหรือหมุดย้ำเป็นจุดหมุน 

คีมมีหลายแบบและหลายขนาด แต่ละแบบได้รับการออกแบบให้ใช้งานเฉพาะอย่าง แต่ก็มีคีมบางชนิดได้รับ
การออกแบบมาสำหรับใช้งานหลายอย่างได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกใช้คีมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
งาน 

1. คีมยูนิเวอร์แซล (Universal Cutting Pliers) คีมชนิดนี้ทำงานได้อเนกประสงค์ คือสามารถตัดลวดได้ จับ
พับชิ้นงานได้ ปากด้านในจะมีลักษณะแบน มีร่องฟัน ช่วยให้จับชิ้นงานโดยไม่ลื่นด้านข้างขอบของปากคีมจะมีคมตัด 
สามารถใช้ตัดลวดและสายไฟได้ดี บริเวณด้ามจะหุ้มด้วยพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี เป็นคีมที่ช่างไฟฟ้านิยม
นำมาใช้งานกันมาก 

 

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

ออกไปทางด้านปลาย ส่วนปากจับด้านในจะเจียระไนให้เรียบและทำร่องฟัน บริเวณด้ามจะหุ้มด้วยพลาสติก ใช้
สำหรับดัดลวดขนาดเล็กให้เป็นห่วงกลม และใช้จับชิ้นงานที่มีขนาด เล็ก เช่น งานช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.16 แสดงลักษณะของคีมปากกลม 

 



 

 

3. คีมปอกสายไฟ รูปร่างมีลักษณะคล้ายกับคีมตัดปากเฉียง เพียงแต่ด้านข้างๆ ของคม ตัดได้มีการเว้า 
เพ่ือให้ลวดเข้าอยู่ในร่องโดยไม่ขาด แต่พลาสติกท่ีหุ้มลวดได้ถูกตัดขาดเพียงอย่างเดียวเมื่อดึง คีมออก ปลอกสายไฟก็
จะถูกดึงถอดมาจากลวด ส่วนบริเวณท่ีไม่ได้เว้าไว้ก็สามารถใช้ตัดลวดได้เช่นกัน 

 
รูปที่ 2.18 แสดงลักษณะของคีมปอกสายไฟ 

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

 

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

คมตัดโดยหันขวางกับด้ามคีม ใช้สำหรับตัดเหล็ก เส้นลวด หรือถอนตะปู ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานช่างไม้ ช่าง
เฟอร์นิเจอร์ คีมชนิดนี้ไม่สามารถใช้จับชิ้นงานได้ 

 
รูปที่ 2.20 แสดงลักษณะของคีมปากนกแก้ว  

6. คีมปากแบน (Flat-nose Pliers) คีมชนิดนี้ปากจะแบน มีร่องฟัน บริเวณปลายปาก จะตรงและตั้งฉากกับ
ด้านข้าง ใช้สำหรับจับพับชิ้นงานโลหะแผ่นที่บางและมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะสามารถใช้พับ ขอบตะเข็บหรือขอบลวด
ได้ดี จึงนิยมนำไปใช้ในงานโลหะแผ่น 

 
รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะและการใช้งานของคีมปากแบน  



 

 

9. คีมล็อก (Vise Grip Pliers) ปากของคีมชนิดนี้ ไม่สามารถตัดงานได้ แต่สามารถจับ งานได้ดี ปากจะบีบให้
แน่นด้วยกลไกที่ด้าม บริเวณปากสามารถปรับให้แคบใช้จับงานบาง หรือจะปรับให้ กว้างสำหรับจับงานหนา โดย
ปรับที่สกรูบริเวณปลายสุดของด้าม ปากจะบีบและล็อกแน่นอยู่กับที่แม้จะ ปล่อยมือก็ไม่หลุดจากชิ้นงาน ทำให้ไม่
ต้องจับคีมบีบอยู่ตลอดเวลา นิยมใช้กันมากในงานทั่วๆ ไป ปกติไม่ นิยมใช้ขันสลักเกลียวเพราะจะทำให้หัวของสลัก
เกลียวเสียเหลี่ยมได้ 

 
รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะและการใช้งานของคีมปากแบน 

ประแจ (Wrench) 
เป็นเครื่องมือที่มีใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ปัจจุบันได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก

ขึ้น เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในบ้านเมืองขึ้น เช่น รถยนต์ จักรกลการเกษตร และมอเตอร์ไซด์ ซึ่งมีใช้
แทบทุกครัวเรือน จึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หน้าที่หลักของประแจ ใช้จับ หมุนนัต(Nut) โบลต์ (Bolt) แคปสกรู 
(Cap Screw) และชิ้นส่วนที่มีเกลียว 

ประแจมาตรฐาน สามารถนำไปใช้กับงานเกือบทุกประเภท มีทั้งระบบมาตรฐานอเมริกัน (ระบบนิ้ว) และ
ระบบมาตรฐานเมตริก (ระบบมิลลิเมตร) และประแจพิเศษ ซึ่งใช้กับงานซ่อมบำรุงเฉพาะงานปัจจุบันมีผู้ใช้ประแจใน
การซ่อมบำรุงทำให้งานสำเร็จลงได้ แต่ยังไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังกับงานนั้น หรือ
สร้างปัญหาให้กับผู้ที่จะมาซ่อมบำรุงต่อไป ดังนั้น จะต้องขอกล่าวถึงชนิดของประแจและวิธีการใช้งานให้เข้าใจต่อไป 

1. ประแจปากตาย (Open End Wrench) เป็นประแจที่นิยมใช้กันมากที่สุด เป็นประแจที่มีปากเปิดซึ่งมีทั้ง
เปิดข้างเดียวและเปิดทั้งสองข้าง แบบปากตายชนิดสองด้าน ปากจะมีขนาดแตกต่างกัน เช่น ข้างหนึ่งปากจะมีความ
กว้าง 16 มิลลิเมตร ส่วนอีกข้างหนึ่งจะมีความกว้าง 18 มิลลิเมตร เป็นต้น ขนาดของปากประแจวัดจากขนาดของ
หัวสลักเกลียวที่ขนาดกัน ไม่ใช้ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวสลักเกลียว (Bolt) ประแจปากตายจะทำให้ช่อง 
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
เยื้องศูนย์ (Off Set) กับด้าม 15 องศา เพ่ือหลบหัวนัดตัวอ่ืนหรือเพ่ือที่สามารถให้นิ้วสอดเข้าไปยังด้ามประแจขันงาน
ได้เหลี่ยมทั้ง 12 เหลี่ยมของประแจ จะมีอยู่หกเหลี่ยมที่จับยึดหัวนัตได้อย่างแน่นหนา และแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับ
ขันงานหนัก หรืองานขันให้ตึงในขั้นสุดท้าย 

 

 
รูปที่ 2.24 ประแจแหวนและลักษณะการวางตำแหน่งของประแจขณะใช้งาน 

เครื่องมือกลเบื้องต้น 
เครื่องเจาะ (Drilling Machine) เครื่องเจาะเป็นเครื่องจักรที่สำคัญที่นำมาใช้ร่วมกับดอกสว่านเพื่อใช้ในการ

เจาะรูชิ้นงาน โดยใช้แรงขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัวขับดันและส่งกำลังไปยังหัวขับดอกสว่านด้วยสายพานหรือ
เฟือง เครื่องเจาะมีหลายขนาดและหลายแบบ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 

 
รูปที่ 2.25 แสดงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเจาะ 

เครื่องกลึง (Lathe) 
เป็นเครื่องจักรที่สำคัญมากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นเครื่องจักรที่สามารถปฏิบัติงานได้หลายอย่าง เช่น 

ใช้เจาะ ใช้ลดขนาด และใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นต้น ใช้แรงขับดันจากมอเตอร์ ส่งกำลังไปยังหัวจับชิ้นงานซึ่งปฏิบัติงาน
ในลักษณะหมุนในแนวนอน มีส่วนประกอบต่างๆ 

 
รูปที่ 2.26 แสดงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกลึง 

 



 

 

เครื่องเลื่อย 
เครื่องเลื่อยเป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานที่สำคัญ อย่างมากในงานอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง

นั้น ชิ้นงานต้องผ่านการเลื่อยให้ได้ขนาดใกล้เคียงอย่างหยาบๆ ก่อน ต่อจากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปให้มีรูปร่างและขนาดที่
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เครื่องเลื่อยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีอยู่หลายแบบ ดังนี้ 

1. เครื่องเลื่อยกลแบบชัก เครื่องเลื่อยกลชนิดนี้นิยานำมาใช้งานกันมาก เนื่องจากใช้งานตัดได้ดี และมีราคา
ถูกใบเลื่อยจะตัดเฉือนชิ้นงานในระยะชักกลับโดยอาศัยแรงขับดันจากมอเตอร์ไฟฟ้า โครงเลื่อยทำจากเหล็กหล่อเพ่ือ
ป้องกันการสั่นสะเทือน ใช้ใบเลื่อยชนิดฟันสลับขนาด 36 นิ้ว 

 
รูปที่ 2.27 แสดงลักษณะของเครื่องเลื่อยแบบชักชนิดงานเบา ( ก ) และชนิดงานหนัก ( ข ) 

2. เครื่องเลื่อยวงเดือน เป็นเครื่องเลื่อยอีกแบบหนึ่งที่นำมาใช้ตัดโลหะในงานอุตสาหกรรมเลื่อยชนิดนี้เมื่อ
นำมาตัดเหล็กซ่ึงแข็งจะใช้เวลาในการตัดมาก แต่จะใช้งานได้ดีเมื่อนำมาทำการตัดวัสดุที่อ่อนโดยใช้ความเร็วรอบสูง 
เช่น ตัดไม้ ตัดอลูมิเนียม เป็นต้น ใบตัดของเลื่อยวงเดือน ทำจากเหล็กเครื่องมือหรือเหล็กกล้าผสมสูงมีลักษณะเป็น
แผ่นกลมมีคมติดอยู่โดยรอบ 

 

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

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

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

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

................................................................................. 
 
2. 
 
 
 

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

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

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

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

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

................................................................................. 
 
3. 
 
 
 

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

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

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

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

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

................................................................................. 
 
4. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

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 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เครื่องมือวัดและตรวจสอบ จำนวน  12  ชั่วโมง 

 

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



 

 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายความหมายของงานวัด 
   2. เปรียบเทียบหน่วยการวัดระหว่างระบบเมตริกกับระบบอังกฤษ 
   3. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมืองานวัดและเครื่องมือตรวจสอบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    4. อธิบายความหมายของงานตรวจสอบ 
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ตรวจสอบผิวงาน ความฉาก และขนาด ตามแบบท่ีกำหนด 

 2. ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้สะอาดและเรียบร้อย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 
3. เนื้อหา 

1 ความหมายของงานวัด 
งานวัด หมายถึง การวัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงาน โดยตำแหน่งที่วัดขนาด 

สามารถอ่านค่าเป็นหน่วยวัดในระบบต่าง ๆ ได้ 
2 หน่วยการวัด 
2.2.1 ระบบเมตริก 
2.2.2 ระบบอังกฤษ 
3 เครื่องมือวัด 
3.1 บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 
3.2 บรรทัดวัดมุม 
3.3 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)  
3.4 เวอร์เนียร์ดิจิตอล (Digital Vernier Calipers) 
3.5 เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier High Gauge) 
3.6 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 
4 ความหมายของงานตรวจสอบ 
งานตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบความเรียบของผิวชิ้นงาน ความฉากของชิ้นงาน ขนาดความ

โตของชิ้นงาน ลักษณะตำแหน่งที่ตรวจสอบทำให้สามารถทราบขนาดของชิ้นงานและมีผิวเรียบ ได้ฉาก 
ขนาดเล็กหรือขนาดโตเกินไป ไม่มีหน่วยระบบในการวัดค่า 

2.5 เครื่องมือตรวจสอบ 
2.5.1 ฉาก 
2.5.2 บรรทัดเส้นผม 
2.5.3 เกจวัดต่าง ๆ  



 

 

2.5.4 ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-4/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ต ร ว จ ส อ บ เ ช ็ ค ร า ย ชื่ อ
นักศึกษาที่เข้าเรียน 
2.ครู-นักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเกี ่ยวกับเครื ่องมือวัด
และเครื่องมือตรวจสอบ 
3. ร ่ วมก ันสร ุ ปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 
4. ค ร ู อ ธ ิ บ าย เพ ิ ่ ม เ ต ิ มและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น   
5.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
คำตอบต่าง ๆ ให้ตรงกับคำถาม 
โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
2.ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3.ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
5. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 3 

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 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ครูตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่
บทเรียนเรื่อง เครื่องมือวัด 

และเครื่องมือตรวจสอบ 
7. นักเรียนจดบันทึก

สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 
8. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 
9. ครูสาธิตการวัดเพื่อปรับ

ขนาดและให้นักเรียน 
ปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3 
(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
3 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 
ขั้นสรุปและประเมินผล

(PROGRESS) 
1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน

บ ท เ ร ี ย น ใ ห ้ น ั ก เ ร ี ย น
ตระหน ักถ ึ งความสำคัญ 
ป ั ญ ห า ที่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น  แ ล ะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 
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 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 3 หน้า  

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ เวลา 12 ชั่วโมง 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. นิ้วเป็นหน่วยวัดระบบอะไร 

ก. เมตริก 
ข. อังกฤษ 
ค. สหรัฐอเมริกา 
ง. รัสเซีย 
จ. โรมัน 

2. มิลเมตรเป็นหน่วยวัดระบบอะไร 
ก. เมตริก 
ข. อังกฤษ 
ค. สหรัฐอเมริกา 
ง. รัสเซีย 
จ. โรมัน 

3.  1 ฟุตมี กี่ นิ้ว 
ก. 10 นิ้ว 
ข. 12 นิ้ว 
ค. 36 นิ้ว 
ง.  20 นิ้ว 
จ.  24 นิ้ว 

4. 1 หลา มี กี่  ฟุต 
ก.  2 ฟุต 
ข.  3 ฟุต 
ค.  4 ฟุต 
ง.  5 ฟุต 
จ.  6 ฟุต 
 
 
 



 

 

5. 10 เดซิเมตร  เท่ากับ   กี่    มิลลิเมตร 
ก.  10  มม. 
ข.  100  มม. 
ค.  1,000  มม. 
ง.  10,000  มม. 
จ.  11,000     มม. 

6.   1 เมตรมีค่า  กี่  เดซิเมตร 
ก. 10 เดซิเมตร 
ข. 100 เดซิเมตร 
ค. 1,000 เดซิเมตร 
ง. 10,000 เดซิเมตร 

7. 1  เดคาเมตร เมตรมีค่า กี่ เมตร 
ก.  10  เมตร 
ข. 100  เมตร 
ค. 1,000  เมตร 
ง. 10,000  เมตร 
จ. 1100   เมตร 

8.  การวัดด้วยขาวัดสัมผัสผิวงาน แล้วนำไปทาบกับสเกลของบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออ่านค่าที่ถูกต้อง คือ 
ก.  การวัดโดยตรง 
ข.  การวัดด้วยสายตา 
ค.  การวัดตามสเกล 
ง.  การวัดตามขนาด 
จ. การวัดเปรียบเทียบ 

9. การวัดโดยตรง  หมายถึง อะไร 
ก.  การวัดด้วยขาวัดสัมผัสผิวงาน 
ข.  การวัดโดยทาบกับสเกลของบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออ่านค่าที่ถูกต้อง 
ค.  การวัดด้วยสายตากะขนาดจากงานจริงลงบนบรรทัด 
ง.  การวัดโดยใช้สเกลประกอบสายตา 
จ. การวัดโดยการเปรียบเทียบทาบลงวัตถุ 
 
 
 
 



 

 

10.  บรรทัดเหล็ก มีหลายขนาดความยาว เท่าไหร่ 
ก.  36  นิ้ว   10  นิ้ว   และ   5  นิ้ว 
ข.  36  นิ้ว   10  นิ้ว   และ   3  นิ้ว 
ค.  36  นิ้ว   12  นิ้ว   และ   4  นิ้ว 
ง.  36  นิ้ว   12  นิว้   และ   6  นิ้ว 
จ.  36  นิ้ว    11  นิ้ว   และ   8  นิ้ว 

11.  ถ้าท่านต้องการตัดเหล็กยาว 10 เซนติเมตร ท่านควรใช้อะไรวัดงาน 
ก.  บรรทัดเหล็ก 
ข.   ตลับเมตร   
ค.  ไมโครมิเตอร์ 
ง.   เวอร์เนียร์ ไฮเกจ 
จ.   เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ 

12.  ถ้าต้องการวัดหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของช้ินงาน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก.  วงเวียน 
ข.   เกจวัดรัศมี 
ค.  ไมโครมิเตอร์ 
ง.   ฉากผสม  
จ.   เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

13.  เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดระยะฟันเกลียว เรียกว่าอะไร 
ก.  เกจวัดความหนา   
ข.  ไมโครมิเตอร์   
ค.  เกจวัดรัศมี   
ง.   เกจวัดเกลียว 
จ.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  

 14. บรรทัดเหล็กสามารถวัดขนาดได้ละเอียดที่สุดกี่มิลลิเมตร 
ก.  2 มิลลิเมตร  
ข.  0.2 มิลลิเมตร  
ค.  1 มิลลิเมตร  
ง.  0.5 มิลลิเมตร 
จ.  10  มิลลิเมตร 
 
 
 



 

 

15.  ข้อใด มิใช่ เครื่องมือวัดชิ้นงาน 
ก.  เกจวัดเกลียว 
ข.  ฉากผสม  
ค.  บรรทัดเหล็ก  
ง.  ฉากตาย 
จ. ไมโครมิเตอร์ 

16.  ถ้าท่านตรวจสอบความโตของเพลากลมท่านจะใช้อะไรวัด 
ก.  บรรทัดเหล็ก  
ข.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
ค.  เกจวัดความหนาโลหะ  
ง.   ตลับเมตร   
จ.  ไมโครมิเตอร์ 

17.  เครื่องมือชนิดใด ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ 
ก.  ตลับเมตร  
ข.  ฉากผสม  
ค.  บรรทัดเหล็ก  
ง.  เวอร์เนียร์ 
จ.  เกจวัดความหนาโลหะ 

18. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการวัดขนาดชิ้นงาน 
ก.  วางเครื่องมือวัดบนผ้า  
ข.  ตะไบลบครีบชิ้นงาน  
ค.  ชิ้นงานที่กำลังหมุน  
ง.  ทำความสะอาดเครื่องมือวัดก่อนและหลังใช้งาน 
จ.  ใช้อุปกรณ์ในการวัดชิ้นงานที่ถูกต้องกับชิ้นงาน 

19.   การวัดขนาดความโตนอกของช้ินงานที่มีครีบ ค่าที่วัดได้จะเป็นอย่างไร 
ก. ค่าน้อยกว่าขนาดจริงของงาน  
ข. ค่ามากกว่าขนาดงานจริง 
ค. ค่าไม่แน่นอน   
ง. ค่าเท่างานจริง 
จ. ทั้งค่าน้อยและมากกว่าชิ้นงาน 
 
 
 



 

 

20. เครื่องมือที่ใช้วัด ตรวจสอบขนาด ชนิดใดให้ความละเอียดสูงสุด 
ก. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
ข. ฉากผสม   
ค. ตลับเมตร   
ง. บรรทัดเหล็ก   
จ. บรรทัดวัดมุม 

21. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดองศา 
ก. เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์   
ข. ฉากผสม   
ค. ตลับเมตร   
ง. บรรทัดเหล็ก   
จ. บรรทัดวัดมุม 

22. ปัจจุบันได้มีการนำคาลิเปอร์และบรรทัดเหล็กมาดัดแปรงผสมกัน เรียกว่าอะไร 
ก. เวอร์เนียร 
ข. ฉากผสม   
ค. ตลับเมตร   
ง. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
จ. บรรทัดวัดมุม 

23.  หัวมุมฉาก (Square Head) ใช้สำหรับวัดมุมกี่องศา 
ก.   30  องศา   และ   90  องศา  
ข.   60  องศา   และ   120  องศา  
ค.   90  องศา   และ   150  องศา  
ง.   90   องศา   และ  120   องศา  
จ.   30  องศา   และ   150   องศา  

24. การใช้หัวหาศูนย์กลางของงาน ควรทำอย่างไร 
ก.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 1/4 รอบ แล้วขีดเส้นที่ 2 
ข.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 1/2 รอบ แล้วขีดเส้นที่ 2 
ค.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 2/3 รอบ แล้วขีดเส้น ที่ 2 
ง.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 2/3 รอบ แล้วขีดเส้น ที่ 3 
จ.   ใช้สำหรับวัดมุมตั้งแต่ 30 ถึง 180 องศา 
 
 
 



 

 

25. หัววัดมุม (Protractor Head) ใช้สำหรับวัดมุมตั้งแต่ กี่องศา ในการปรับหามุม 
ก.   30  องศา   และ   90  องศา  
ข.   60  องศา   และ   120  องศา  
ค.   0   องศา   และ    150  องศา  
ง.    0   องศา   และ   180   องศา  
จ.   30  องศา   และ   150   องศา  

26. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สามารถอ่านค่าได้สะดวกโดยใช้สเกลที่เรียกว่า อะไร 
ก. เวอร์เนียร 
ข. เวอร์เนียร์สเกล 
ค.  คาลิเปอร์ 
ง.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
จ.  เกจวัดเกลียว 

27. เวอร์เนียร์ที่ใช้วัดระบบเมตริก มีความละเอียดที่นิยมใช้กัน เท่าไหร่ 
ก.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม.  
ข.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 
ค.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 
ง.    1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 
จ.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 

28. ปากกาวัดนอก (External Jaws)ของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับอะไร 
ก. สำหรับวัดขอบภายในของชิ้นงาน มี 2 ข้าง 
ข. สำหรับวัดความลึกของรู หรือบ่าของชิ้นงาน 
ค.  จะวัดปากข้างหนึ่งจะออกแบบให้คงที่ และเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัด 
ง.  สำหรับเป็นตัวล็อคแบบสปริงกด 
จ.  สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน 

29.  ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ก. วอร์เนียร์คาลิปเปอร์ธรรมดา 
ข. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบนาฬิกา 
ค.  เวอร์เนียร์ดิจิตอล 
ง.  เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
จ.  เวอร์เนียร์บาเรล 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 3 หน้า  

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

ชื่อหัวข้อเรื่อง 1 ความหมายของงานวัด 
                          2 หนว่ยการวัด 
                          3 เครื่องมือวัด 
                          4 ความหมายของงานตรวจสอบ 
                          5 เครื่องมือตรวจสอบ 

หน่วยวัด 
ในงานการผลิตทุกชนิด เพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างและขนาดตามที่กำหนดหรือต้องการ จะต้องมีการ

ควบคุมขนาด นั่นคือ ต้องมีการวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การใช้เครื่องมือและการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและอ่านได้ถูกต้อง ซึ่งในงานอุตสาหกรรมส่วนมากแล้วจะเป็นการวัดความกว้าง ความยาว 
และความหนาของชิ้นงาน สำหรับหน่วยวัดในประเทศไทย ยังมีทั้งหน่วยวัดระบบอังกฤษและเมตริก แต่ก็ยังมี
เครื่องมือวัดและเครื่องจักรกลที่ใช้หน่วยวัดในระบบอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการค้ าขายทางด้าน
อุตสาหกรรมและทางช่องก็ยังใช้ระบบอังกฤษกันอยู่บ้าง เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับวัดขนาดมีหลายชนิด แต่ที่สำคัญๆ 
คือ ฉากผสม ฟุตเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ เป็นต้น 

หน่วยวัดความยาวที่ยังใช้กันอยู่ในประเทศไทย มีอยู่ 2 ระบบ คือ 
1. ระบบอังกฤษ ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึงยาวสุด ดังนี้ นิ้ว ฟุต หลา 

ไมล์ 
มาตราส่วนของหน่วยวัดระบบอังกฤษ 
12 นิ้ว       = 1 ฟุต 
3 ฟุต        = 1 หลา 
1,760 หลา = 1 ไมล์ 
2. ระบบเมตริก ปัจจุบันเป็นระบบวัดสากล (Standard International Unit, SI Unit) นิยมใช้กันมาก

โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป และเอเชีย มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึงยาวสุด ดังนี้ มิลลิเมตร เซนติเมตร เดซิเมตร 
เดคาเมตร เฮกโตเมตร และกิโลเมตร 

มาตราส่วนของหน่วยวัดระบบเมตริก 
10 มิลลิเมตร  = 1 เซนติเมตร 
10 เซนติเมตร  = 1 เดซิเมตร 
10 เดซิเมตร  = 1 เมตร 
10 เมตร   = 1 เดคาเมตร 



 

 

10 เดคาเมตร  = 1 เฮกโตเมตร 
ตารางเปรียบเทียบความยาวระหว่างระบบเมตริกและระบบอังกฤษ 

 
การวัดโดยตรงและการวัดเปรียบเทียบ 
เครื่องมือวัดความยาวทั้งหลายจำเป็นต้องมีสเกลประกอบอยู่ เครื่องมือวัดประเภทบรรทัดเหล็กหรือตลับ

เมตร อาศัยหลักการวัด คือ นำบรรทัดไปทาบกับส่วนที่ต้องการ และใช้สายตาถ่ายทอดขนาดจากงานจริงลงบน
บรรทัด และอ่านค่าตามสเกลจากบรรทัด วิธีนี้เรียกว่า “การวัดโดยใช้สเกลประกอบสายตา”หรือเรียกว่า “วัด
โดยตรง” 

 
รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะของการวัดโดยตรง 

 
เป็นการวัดโดยตรงซึ่งการวัดด้วยวิธีนี้ จะละเอียดถูกต้องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มองโดยเฉพาะการวัด

ขนาดของชิ้นงานที่ไม่แบนราบ โอกาสผิดพลาดจากการวัดจะยิ่งมีมาก เช่น การวัดชิ้นงานกลม เป็นต้น  
การอ่านขนาดด้วยบรรทัดเหล็ก ถ้าตำแหน่งการอ่านอยู่คนละตำแหน่งแล้ว จะอ่านได้ขนาดที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง

ปัญหาที่กล่าวมาจะถูกลดลงโดยสิ้นเชิงโดยการวัดด้วยขาวัดสัมผัสผิวงาน และจากนั้นจึงนำไปทาบกับสเกลของ
บรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออ่านค่าที่ถูกต้อง การวัดเช่นนี้เรียกว่า “การวัดเปรียบเทียบ” ซึ่งเครื่องมือที่ทำหน้าที่
ถ่ายทอดขนาดนั้นเรียกว่า “คาลิเปอร์” หรือวงเวียนวัด 

 



 

 

รูปที ่3.2 แสดงลักษณะการวัดแบบเปรียบเทียบชิ้นงานกลมซึ่งจะได้ขนาดความโตที่เที่ยงเมตร 
ชนิดของเครื่องมือวัดและการใช้งาน 

บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 
ส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นเครื่องมือใช้วัดระยะความยาวมีสเกลบอกขนาด 2 

ระบบ คือ ระบบเมตริกและระบบอังกฤษ มีหลายขนาด เช่น ขนาด 6 นิ้ว, 12 นิ้ว, 24 นิ้ว และ 36 นิ้ว เป็นต้น 
บรรทัดเหล็กในระบบเมตริก จะแบ่งเป็นเซนติเมตร และใน 1 เซนติเมตรแบ่งเป็น 10 มิลลิเมตร ใน          1 

มิลลิเมตร จะแบ่งขีดย่อยเป็น 0.5 มิลลิเมตร ฉะนั้นค่าความละเอียดสูงสุดของบรรทัดเหล็กในระบบเมตริก คือ 0.5 
มิลลิเมตร 

ส่วนบรรทัดเหล็กในระบบอังกฤษแบ่ง 1 นิ้ว เป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน ฉะนั้น 1 ส่วนมีค่าเท่ากับ 1/8 นิ้ว หรือ
นิยมเรียกกันว่า 1 หุน และ 8 หุน คือ 1 นิ้วนั่นเอง การแบ่งขีดวัดบนสเกลบรรทัดเหล็กนี้ อาจแบ่งเป็น 8 ส่วน, 16 
ส่วน, 32 ส่วน และ 64 ส่วนใน 1 นิ้ว แล้วแต่ความหยาบหรือความละเอียดของบรรทัดนั้น การแบ่งความละเอียด
ของนิ้วนั้นจะแบ่งเฉพาะ 1-3 นิ้วแรกเท่านั ้น ส่วนนิ้วต่อไปจะแบ่งความละเอียดเพียง 1/16 นิ้ว เนื่องจากไม่
จำเป็นต้องแบ่งให้ละเอียดทุกนิ้ว 

 
รูปที ่3.3 แสดงลักษณะของบรรทัดเหล็ก และการใช้งาน 

บรรทัดวัดมุม 
บรรทัดวัดมุมนี้นักศึกษาจะต้องพบเห็นและใช้งานอยู่เสมอในงานช่าง ตัวมันจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วน

หัว ซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีส่วนแบ่งทั้งหมด 180 องศาและส่วนใบ ซึ่งใช้แนบกันด้านข้างของชิ้นงาน ขณะทำ
การวัดมุม 

 
รูปที่ 3.4 แสดงลักษณะของบรรทัดวัดมุม และการใช้งาน 

 
 



 

 

 
คาลิเปอร์ (Caliper) 
เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งซึ ่งเป็นเครื่องมือวัดแบบเก่า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานน้อยมากเป็นเครื่องมือ

ถ่ายทอดขนาดซึ่งไม่มีสเกลเป็นของตนเอง ถ้าต้องการทราบค่าต้องนำไปเทียบกับบรรทัด โอกาสที่ได้ค่าผิดพลาดก็มี
เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายขนาดออกมาจากชิ้นงาน มี 2 ชนิด คือ 

1. คาลิเปอร์วัดนอก ใช้สำหรับวัดขนาดความโตภายนอกของเพลา ดังแสดงในรูปที่ 3.5 (ก) 
2. คาลิเปอร์วัดใน ใช้สำหรับวัดขนาดความโตของรูภายในชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.5 (ข) 

 
รูปที่ 3.5 แสดงลักษณะและวิธีการใช้งานของคาลิเปอร์วัดนอกและวัดใน 

ฉากผสม (Combination Square) 
เป็นเครื่องมือวัดที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การวัดหลายชนิด ประกอบอยู่ด้วยกัน มีประโยชน์อย่างมาก นิยม

นำมาใช้ในงานโลหะทั่วไป มีส่วนประกอบจำนวน 4 ชิ้น ดังนี้ 
1. หัวหาศูนย์กลาง (Center Head) 
2. หัวปรับแบ่งองศา (Protractor Head)            
3. หัวฉากและ 45 องศา (Square Head) 
4. บรรทัด (Steel Rule) 
 
 
สามารถใช้หาจุดศูนย์กลางของชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมได้อย่างรวดเร็ว ใช้วัดขนาดชิ้นงาน วัดมุม 90 

องศา 45 องศา วัดระดับน้ำ และวัดมุมต่างๆ ได้ 

 
รูปที ่3.6 แสดงลักษณะและการใช้งานของฉากผสม 



 

 

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Calipers) 
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงมาจากการวัดโดยตรงจากบรรทัดและการ

วัดโดยอ้อมจากคาลิเปอร์ ทำให้สามารถอ่านขนาดได้โดยตรงในขณะที่ปากจับชิ้นงานอยู่ มีค วามละเอียดและ
เที่ยงตรงสูง ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรมและงานทั่วๆ ไป เรียกว่าในงานช่างจะขาดเครื่องมือวัดชนิดนี้
ไม่ได้เลยทีเดียว สามารถวัดขนาดความโตภายนอก ขนาดความโตภายในรูเจาะและขนาดความลึกของรูเจาะได้ 

 
รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

 ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
จากรูปที่ 2.7 จะเห็นว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 
1. ตัวบรรทัด เป็นชิ้นส่วนหลักเพื่อใช้ในการประกอบเข้ากับส่วนอื่นๆ บนตัวบรรทัดจะมีสเกล

ความยาว ทั้งระบบอังกฤษ (นิ้ว) โดยทั่วไปจะอยู่ด้านบน และระบบเมตริก (มิลลิเมตร) ซึ่งจะอยู่ทาง
ด้านล่าง สเกลบนบรรทัดนี้เรียกว่า สเกลหลัก ทำหน้าที่เช่นเดียวกับบรรทัดเหล็ก 

2. ปากวัดนอก ปากข้างหนึ่งจะออกแบบให้คงท่ี และเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัด ส่วนอีกปากหนึ่งจะ
ติดอยู่กับสเกลเลื่อน สามารถเลื่อนไปมาได้บนบรรทัด ทำให้ปรับเลื่อนวัดงานได้หลายขนาดจึงใช้สำหรับวัด
ขนาดภายนอกของงานทั่วไป เปรียบเสมือนคาลิเปอร์วัดนอกประกอบสเกล 

3. ปากวัดใน จะอยู่ด้านบนของบรรทัด ปากข้างหนึ่งคงท่ีและเป็นส่วนของบรรทัด เช่น กัน อีกข้าง
หนึ่งจะติดอยู่บนสเกลเลื่อน ใช้วัดขนาดภายในของชิ้นงาน เช่น รูเจาะภายในของชิ้นงาน ขนาดความโต
ภายในท่อ และความโตของร่าง เป็นต้น ทำหน้าที่เสมือนคาลิเปอร์วัดในประกอบสเกล 

4. ก้านวัดลึก จะอยู่ด้านท้ายของเวอร์เนียร์ ก้านวัดลึกนี้จะประกอบติดอยู่กับสเกลเลื่อนจึง
สามารถเลื่อนเข้าออกพร้อมกับสเกลเลื่อน ทำให้สามารถวัดความลึกของชิ้นงานได้หลายขนาด 

เวอร์เนียร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 ระบบ สามารถอ่านค่าได้ละเอียด ดังนี้ 
1. ระบบอังกฤษ 
1) วัดเป็นเศษส่วนของนิ้ว ปัจจุบันไม่นิยมนำมาใช้วัดกันมากนัก เนื่องจากเป็นการวัดที่มีความละเอียดน้อย

และอ่านค่ายาก มีความละเอียดในการวัด 1/128 นิ้ว  
2) วัดเป็นจุดทศนิยมของนิ้ว สำหรับหน่วยงานที่ใช้หน่วยการวัดเป็นนิ้ว จะนิยมใช้การอ่านค่าเป็นจุดทศนิยม

ของนิ้วมีความละเอียดในการวัด1/1, 000  นิ้วหรือ 0.001 นิ้ว 
2. ระบบเมตริก หรือระบบ SI Unit 
วัดเป็นจุดทศนิยมของมิลลิเมตร มีความละเอียดดังนี้ 
1) วัดละเอียดได้ 1/20 มม. หรือ 0.05 มม. 



 

 

2) วัดละเอียดได้ 1/50  มม. หรือ 0.02 มม. 
ส่วนมากเวอร์เนียร์ที่ใช้กันอยู่ถ้าสเกลด้านล่างวัดได้ละเอียด 1/20  มิลลิเมตร สเกลด้านบนจะวัด

หน่วยเป็นนิ้วได้ 1/128  นิ้ว และถ้าสเกลด้านล่างวัดได้ละเอียด 1/50  มิลลิเมตร สเกลด้านบนของเวอร์
เนียร์จะวัดหน่วยเป็นนิ้วได้ละเอียด ถึง 1/1, 000  นิ้ว ซึ่งในที่นี้จึงขอกล่าวเพียงเฉพาะเวอร์เนียร์วัดละเอียด 
1/128  นิ้ว, 1/1, 000 นิ้ว, 1/20 มิลลิเมตร และ 1/50 มิลลิเมตร 

          การอ่านเวอร์เนียร์ 
1. เวอร์เนียร์วัดละเอียด 1/20  มิลลิเมตร 
มีหลักการแบ่งสเกลและอ่านการอ่าน ดังนี้ 

 
ก) บนบรรทัดสเกล (Main Scale) แบ่งเป็นเซนติเมตร ใน 1 ซม. แบ่งเป็น 10 ช่อง ฉะนั้น 1 ช่องมี

ค่า 1 มิลลิเมตร 
ข) สเกลเลื่อน (Vernier Scale) แบ่งเป็น 20 ช่อง ซึ่งมีความยาว 19 มม. ของบรรทัดสเกล (ขีดที่ 

20 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดท่ี 19 มม. ของบรรทัดสเกล) 
ฉะนั้น 1 ขดีของเสเกลเลื่อนมีค่า =19/20  มม. 

        = 0.95 มม. 
ความแตกต่างของบรรทัดสเกลกับสเกลเลื่อน ที่จะขยับให้แต่ละขีดตรงกัน หรือวัดได้ละเอียด 

ที่สุด 1-19/20  = 1/20  หรือ 0.05 มม. 
                     สรุป 

• ถ้าขีดที่ 1 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 0.05 มม. 

• ถ้าขีดที่ 2 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 0.1 มม. 

• ถ้าขีดที่ 3 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 0.15 มม. 

• ถ้าขีดที่ 20 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 1 มม. 
ในขณะเดียวกันถ้าย้อนไปดูที่ขีด 0 ก็จะตรงกับขีดของบรรทัดสเกลเช่นเดียวกับบรรทัดสเกลว่าได้

โตเท่าไรก่อน และส่วนเกินที่อ่านได้ ก็อ่านบนสเกลเลื่อนรวมเข้าไปดังตัวอย่างข้างล่าง 
 
 
 
 



 

 

1. หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก  1/20 มม. หรือ (0.05) มม. 
มีหลักการแบ่งสเกล และการอ่าน ดังนี้ 

 
- บนขีดสเกลหลัก (Main Scale) แบ่ง 1 ซม. เป็น 10 ช่อง 1 ช่อง จึงมีค่า เท่ากับ 1 มม. 
- เวอร์เนียร์สเกล (Vernier Scale) หรือสเกลเลื่อน จะมี 20 ช่อง แต่มีความยาว 19 มม. เท่านั้น ขีดท่ี 20 ของเวอร์
เนียร์สเกลจะตรงกับขีดที่ 19 มม. ของขีดสเกลหลักฉะนั้น  
 1 ขีด ของสเกลเลื่อนมีค่า = 1/20 มม. 
                      = 0.95 มม.  
ดังนั้น ระยะ 1 ช่องของเวอร์เนียร์สเกลจะเล็กกว่า 1 ช่องของสเกลหลักอยู่เท่ากับ 
  1 - 0.95 = 0.05 มม. 
ตัวอย่างที่ 1 การอ่านเวอร์เนียร์ 0.05 มม. 
 

 
 
 
 
 
ขีด 0 ของเวอร์เนียร์สเกล (สเกลเลื่อน) อยู่เลยขีดที่ 3 มม. ของขีดสเกลหลักให้ใส่เลข 3.00 มม. ไว้ก่อน ดูขีด

ที่ตรงที่สุดของสเกลเลื่อนในที่นี้คือ ขีดท่ี 10 ดังนั้น จะได้ 10 x 0.05 = 0.50 มม. นําค่าจาก 2 สเกลมาบวกกัน 3.00 
+ 0.50 มม. = 3.50 มม. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างที่ 2 การอ่านเวอร์เนียร์ 0.05 มม. 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูป จะเห็นได้ว่าเลข 0 ในสเกลเลื่อน อยู่ระหว่างเลข 10 กับ 11 แต่เลข 0 ในสเกลเลื่อนยังไม่ถึง         11 

= 10 มม. 
จากนั้น ให้ดูขีดบนสเกลเลื่อนและสเกลหลัก ว่าขีดใดตรงกันซึ่งจากรูปจะเห็นว่า ขีดที่อยู่ระหว่าง 4 และ 5 

ตรงกับขีดบนสเกลหลักพอดี ค่าท่ีอ่านได้ = 0.45 
ดังนั้น ค่าท่ีอ่านได้จากรูปคือ 10+0.45 = 10.45 มม. 

2. หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก  1/50 มม. หรือ (0.02) มม. 

 
หลักการแบ่งสเกลหลักจะเหมือนกันกับเวอร์เนียร์คอลิปเปอร์วัดละเอียด 1/50 มม. คือ แบ่ง 1 ซม. 

ออกเป็น 10 ช่อง 1 ช่อง เท่ากับ 1 มม. แต่จะต่างกันตรงสเกลเลื่อนเพราะมีทั้งหมด 50 ช่อง ช่องที่ 50 ของสเกล
เลื่อนจะไปตรงกับ 49 มม. ของสเกลหลัก 
 ถ้า 1 ช่องของสเกลเลื่อน มีระยะความยาวจริง 49/50 มม. หรือมีค่าเท่ากับ 0.98 มม. ดังนั้น ระยะ 1 ช่อง
ของสเกลเลื่อนจะเล็กกว่า 1 ช่อง ของสเกลหลักอยู่เท่ากับ 1 - 0.98 = 0.02 มม. 
ตัวอย่างการอ่านเวอร์เนียร์ 0.02 มม. 
 

 
 
 
 
ขีด 0 ของสเกลเลื่อน อยู่เลยขีดที่ 4 มม. ของขีดสเกลหลัก ให้ใส่เลข 4.00 มม. ไว้ก่อน ดูขีดที่ตรงที่สุดของ

สเกลเลื่อนในที่นี้คือ ขีดที่ 22 ดังนั้น จะได้ 22x0.02 = 0.44 มม. ให้นําค่าจากสเกล หลักมาบวกกับสเกลเลื่อนดงันี้ 
4.00 + 0.44 = 4.44 มม. 

 



 

 

ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดงาน 
1.ตรวจสอบเครื่องมือวัด 
  1.1 ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ทุกชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใช้งาน 

 
1.2 คลายล็อคสกรูทดลองเลื่อนเวอร์เนียร์สเกลไป – มาเบา ๆ เพ่ือตรวจสอบดูว่าสามารถใช้งานได้คล่องตัว

หรือไม่ 

 
 

1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอร์เนียร์  ยกเวอร์เนียร์ขึ้นส่องดูว่าบริเวณปากเวอร์เนียร์มีแสงสว่างผ่านหรือไม่ 

 
 

2. การวัดขนาดงาน ตามลำดับขั้นดังนี้ 
  2.1 ทำความสะอาดบริเวณผิวงานที่ต้องการวัด 

 



 

 

2.2 เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ 

 
2.3 เลื่อนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียร์สัมผัสชิ้นงานควรใช้แรงกดให้พอดี 

 
2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตั้งฉากกับตำแหน่งที่อ่าน แล้วจึงอ่านค่า 

 
3. เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ควรทำความสะอาด ชโลมด้วยน้ำมัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง 

 
 
 
 
 



 

 

ประเภทของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ มีอยู่ 3 แบบ คือ  
1. Caliper แบบดิจิตอล เป็นเวอร์เนียที่ใช้งานได้สะดวกที่สุด เพราะ Vernier สามารถอ่านค่าได้ง่ายเนื่องจาก

แสดงค่าทีวัดได้เป็นตัวเลขบนจอแสดงผล 

 
2. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบ Analog เป็นเวอร์เนียที่ใช้งานกันทั่วไป อ่านค่าจากสเกลที่ตัวเครื่อง 

 
3. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบ  Dial Vernier caliper เป็นเวอร์เนียที่อ่านค่าแบบความละเอียดสูงจากสเกล 
 

 
 

เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge) 
เป็นเวอร์เนียร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้วัดความสูงของชิ้นงาน มีทั้งแบบสเกลและแบบนาฬิกา มีหลัก

และวิธีการอ่านเช่นเดียวกับเวอร์เนียร์แบบธรรมดา 

 
 
 
 



 

 

 
การใช้งานและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
1. ก่อนใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ทุกครั้ง ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของขาวัดเสียก่อน เช่น เขี้ยวสัมผัสตรงกัน

หรือไม่ ปากวัดสึกหรอหรือไม่ และความฝืดระหว่างบรรทัดและสเกลเลื่อน เป็นต้น 
2. ขณะปฏิบัติงานควรวางแยกออกจากเครื่องมือมีคมอ่ืนๆ และควรรองรับด้วยผ้านุ่มๆ 
3. ไม่ควรนำไปวัดชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น ชิ้นงานกลึงซึ่งกำลังหมุนอยู่ หรือ ชิ้นงานเลื่อนในขณะที่เพื่อน

กำลังเลื่อยอยู่ เพราะจะทำให้เวอร์เนียร์สึกหรอโดยเร็ว และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
4. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากเลิกปฏิบัติงาน และควรชโลมน้ำมันหล่อลื่นชนิดเหลวเพียงบางๆ 
เครื่องมือตรวจสอบ 
คุณภาพของผิวงานที่ใช้ในการตรวจวัด 
ความเที่ยงตรงในการตรวจวัดความฉากของชิ้นงานด้วยเหล็กฉาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวงานถ้าผิวงาน

หยาบหรือไม่เรียบ ดังแสดงในรูปที่ 3.24 (ข) และ (ค) การตีความหมายจะกระทำได้ยาก ชิ้นงานที่จะทำการตรวจวัด
ความแกให้ได้ความเที่ยงตรง จะต้องมีผิวราบเรียบ 

 
รูปที่ 3.27 แสดงลักษณะของผิวงานที่มีผลต่อการวัดความฉาก 

ผลการตรวจวัด 
ในระหว่างขณะทำการตะไบขึ้นรูปชิ้นงานนั้นการตรวจวัดความแกของผิวในแต่ละด้านด้วยเหล็กฉากจะ

เปิดเผยให้เห็นความบกพร่องของผิวชิ้นงาน ทำให้สามารถปรับแต่งผิวชิ้นงานนั้นๆ ให้ได้ฉากตามต้องการจากรูปที่ 
3.28 จะเห็นได้ว่าผิวด้านที่ 2 จะเป็นผิวนูน ซึ่งต้องทำการตะไบแก้ไขให้ได้ฉากกับด้านที่ 1 

 
รูปที่ 3.28 การตรวจความฉากของชิ้นงานด้วยเหล็ก 

 
 
 

 



 

 

การตรวจวัดด้วยเหล็กฉากเป็นการตรวจวัดแบบเส้นสัมผัส 
การตรวจวัดความฉากของชิ้นงานด้วยเหล็กฉากในแต่ละครั้ง จะให้ผลเป็นแบบ “เส้นสัมผัส” ดังนั้น ในการ

ตรวจสอบเพียงด้านเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการตีความหมายของด้านแต่ละด้าน จากรูปที่ 3.33 จะเห็นว่า ชิ้นงานได้
ฉากกับด้านหนึ่งแต่ความแกของอีกด้านหนึ่งยังไม่ทราบ เช่น ผิวเอียง เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.33 แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงานเพียงด้านเดียว 

จึงไม่ได้ผลสำหรับชิ้นงานที่มีความกว้าง ความยาว และความหนา 
ตัวอย่างการตรวจวัดฉากของงาน 3 มิติ 

 
 

รูปที่ 3.34 แสดงวิธีการตรวจสอบความฉากของผิวงานต้องกระทำ 2 แนว 
ชิ้นงานที่มีความกว้าง ความสูง และความหนา การตรวจสอบจะต้องกระทำจำนวน 2 แนวระนาบโดยอาศัย 

“ผิวอ้างอิง” หรือ “ผิวฐานวัด” ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบความฉากโดยอาศั ยผิวอ่างอิงเพียงด้านเดียวนั้น ไม่
เพียงพอสำหรับการตีความหมาย ดังเช่น ผลการตรวจวัดรูปที่ 3.34 (ค) พบว่า ด้านที่ 3 ตั้งฉากกับด้านที่ 2 แต่จาก
การตรวจวัดผิวด้านที่ 3 ในอีกระนาบหนึ่ง นั้นก็คือเมื่อใช้ผิวด้านที่ 1 เป็นฐานวัดการตรวจสอบกลับพบว่า ด้านที่ 3 
เป็นผิวเอียง ดังแสดงในรูปที่ 3.34 (ง) 

วิธีการใช้ฉากด้านใน 
1. การใช้ฉากจะต้องใช้ขาวัดส่วนที่ยาว สัมผัสให้เต็มหน้าของผิวงาน และไม่ควรให้ขาโผล่ยื่นออกไปนอก

ชิ้นงานมากเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 3.35 (ก) 
2. กรณีชิ้นงานมีความหนามาก ด้านที่จะทำการตรวจสอบต้องให้ขาของฉากสัมผัสเต็มหน้าของผิวงาน 
 



 

 

 
รูปที่ 3.35 แสดงวิธีการใช้ฉากวัดงานที่ถูกต้อง 

3. การตรวจวัดความแกต้องวางเหล็กฉากให้แนบสนิทกับผิวงาน และต้องให้ขาวัดขนานกับขอบของชิ้ นงาน 
การเอียงเหล็กฉากจะทำให้การตรวจวัดความฉากคลาดเคลื่อนได้ 

 
รูปที่ 3.38 แสดงวิธีการใช้งานฉากท่ีไม่ถูกต้อง 

สรุป 
 เครื่องมือวัดโดยทั่วไป เมื่อทำการวัดจะสามารถอ่านค่าได้จากเครื่องมือโดยตรง ซึ่งเครื่องมือวัดแต่ละชนิดจะ

มีสเกลบอกระยะทางของการวัด เช่น ฟุตเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และบรรทัดวัดมุมเป็นต้น แต่เครื ่องมือ
ตรวจสอบมี่สามารถอ่านค่าได้จากการตรวจสอบ เพียงแต่ทราบว่าผิวงานที่ตรวจสอบนั้นใช้ได้หรืออยู่ในขั้นยอมให้ได้ 
เช่น การตรวจสอบความฉาก และการตรวจสอบความเรียบของผิวงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน หน่วยที่ 3 หน้า  

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 3 เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 3 
วัตถุประสงค์  
1. อธิบายความหมายของงานวัด 
2. เปรียบเทียบหน่วยการวัดระหว่างระบบเมตริกกับระบบอังกฤษ 
3. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมืองานวัดและเครื่องมือตรวจสอบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4. อธิบายความหมายของงานตรวจสอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ใบงาน 3.1 หน่วยที่ 3 หน้า  

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

 
  คำสั่ง : จากรูปจงอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ระบบเมริก ขนาด 0.05 มิลลิเมตร  (1/20 มม.) 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 



 

 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 3.2 หน่วยที่ 3 หน้า  

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

 
คำสั่ง :1. จากรูปจงอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ระบบเมริก ขนาด 0.02 มิลลิเมตร  (1/50 มม.) 

 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 3.3 หน่วยที่ 3 หน้า  

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

 
คำสั่ง : จงบอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบและหน้าที่ของเวอร์เนียร์ไฮเกจตามหมายเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 หมายเลข 1 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ........................................................ ................... 
2 หมายเลข 2 ชื่อ.........................................................หน้าที่ .............................. .............................................. 
3 หมายเลข 3 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ........................................................ ................... 
4 หมายเลข 4 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ...........................................................................  
5 หมายเลข 5 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ........................................................ .................... 
6 หมายเลข 6 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ........................................................ .................... 
7 หมายเลข 7 ชื่อ.........................................................หน้าที่ .......... .................................................................. 
8 หมายเลข 8 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ........................................................ .................... 
9 หมายเลข 9 ชื่อ.........................................................หน้าที่ ........................................................ .................... 
10 หมายเลข 10 ชื่อ.....................................................หน้าที่ ............................... ............................................ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานร่างแบบ จำนวน  18  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. บอกความหมายของการร่างแบบ 
    2. บอกชนิดของเครื่องมือร่างแบบ 
    3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือร่างแบบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    4. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือร่างแบบ 
    5. บอกการระวังรักษาเครื่องมือร่างแบบ 
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. เลือกและใช้เครื่องมือในงานร่างแบบชิ้นงานตามลักษณะงาน 
3. เนื้อหา 

เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ 
เครื่องมือร่างแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำขีดหมายหรือเครื่องหมายบนชิ้นงาน  เช่น ขีดหมายเป็น

เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม และทำให้เป็นรอย เพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่ต้องการ การใช้เครื่องมือร่าง
แบบโดยลำพัง จะไม่ทราบค่าและขนาดที่ใช้ ดังนั้น จะทราบค่าและขนาดที่ใช้ในงานเขียนแบบได้นั้นต้องใช้
เครื่องมือร่างแบบร่วมกับเครื่องมือวัด เช่น การเขียนวงกลม จะต้องนำวงเวียนไปเทียบขนาดกับบรรทัด จึง
ทำให้ทราบว่า วงกลมที่เขียนลงไปนั้นมีขนาดเท่าใด เป็นต้น เครื่องมือร่างแบบและเครื่องมือวัดนั้นแยกออก
จากกันได้ยาก แต่จะพอแยกชนิดและการใช้งานของเครื่องมือร่างแบบได้ 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-4/12 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานร่างแบบ  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปรเจคเตอร์ 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานร่างแบบ  
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)  
10. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
11. ครูตั้งคำถามเพ่ือ

นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
ร่างแบบ 

12. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

13. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 

14. ครูสาธิตการร่างแบบ
และให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 4 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

5. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

6. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

7. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           4  คะแนน 
ทักษะ          10    คะแนน 
จิตพิสัย           6  คะแนน 
รวม           20 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ เวลา 18 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการร่างแบบ 

ก.  ทราบลักษณะรูปร่างและขนาดงานก่อนลงมือทำ 
ข.  การผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว 
ค.  วางแผนขั้นตอนขบวนการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง.  ผิวชิ้นงานเป็นเส้นแตกง่าย 

2.  แท่นระดับคืออะไร 
ก. เครื่องมือรองรับชิ้นงานและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการขีดเส้นบนชิ้นงาน   
ข. อุปกรณ์ที่ใช้วัดและตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน   
ค. แท่นรองรับชิ้นงานเพ่ือตอกนำศูนย์   
ง. อุปกรณ์รองรับชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการร่างแบบงาน   

 3. ถ้าต้องการร่างแบบบนผิวหน้าตัดชิ้นงานทรงกระบอก ควรใช้อุปกรณ์ใดช่วยจับยึดชิ้นงาน 
ก. ปากกาจับงาน  
ข. แท่ง วี – บล็อก  
ค. แท่งฉาก  
ง. เหล็กฉาก  

 4.  ถ้าต้องการร่างแบบงาน เพื่อเลื่อยตัดชิ้นงานให้ได้ฉาก ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
ก. ตลับเมตร   
ข. บรรทัดเหล็ก   
ค.  เหล็กฉากผสม   
ง.  เวอร์เนียร์  

5. เพราะเหตุใดจึงห้ามทาน้ำยาร่างแบบหลายครั้ง 
ก. เพราะทำให้รอยที่ทาหนา   
ข. เพราะทำให้เส้นที่ขีดมีขนาดเล็ก   
ค. เพราะทำให้ร่างแบบยาก   
ง. เพราะทำให้เส้นที่ขีดแตกไม่คมชัด   

 
 



 

 

 
6.  การร่างแบบงานชิ้นงานแผ่นบางบนแท่นระดับ ควรใช้อุปกรณ์ช่วยชนิดใด 

ก. ฉากผสม   
ข. แท่งฉาก   
ค. เหล็กขอช้าง   
ง. วงเวียน   

 7.ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานร่างแบบ คือข้อใด 
ก. ศึกษาแบบงานและวางแผนการร่างแบบ   
ข. ทาน้ำยาร่างแบบ   
ค. ทำความสะอาดแท่นระดับ   
ง. ทำความสะอาดชิ้นงาน   

 8.ข้อใดเป็นความหมายของการร่างแบบ (Layout) 
ก. การเขียนแบบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน   
ข. การขีดเส้นและทำเป็นจุดบนผิวชิ้นงาน   
ค. การเขียนแบบงานตามแบบกำหนดลงบนผิววัสดุงาน   
ง. การวัดละการขีดเครื่องหมาย บนชิ้นงาน   

 9. วัสดุชนิดใดที่นิยม นำมาทำแท่นระดับ 
ก. เหล็กเครื่องมือ   
ข. เหล็กไร้สนิม   
ค. หินอ่อนสีดำ   
ง.  เหล็กหล่อ   

10. มุมปลายของเหล็กถ่ายแบบ มีมุมกี่องศา 
ก. 30 องศา   
ข. 20 องศา   
ค. 60 องศา   
ง. 90 องศา   

11. เครื่องมือชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือวัด 
ก.  ตลับเมตร  
ข.  เหล็กขีด 
ค. โปรแทรกเตอร์  
ง.  บรรทัดเหล็ก 

 
 



 

 

 
12. ต้องการหาศูนย์กลางของวงกลม นักศึกษาควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด 

ก. วงเวียนเลื่อน  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนขาเดี่ยว  
ง.  เหล็กขีด 

13. ต้องการเขียนวงกลมขนาดใหญ่ ท่ีไม่สามารถเขียนด้วยวงเวียนธรรมดาได้ควรใช้วงเวียนชนิดใด 
ก. วงเวียนขาตาย  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนเลื่อน  
ง. วงเวียนขาเดี่ยว 

14. หากทาน้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต ลงท่ีผิวงานจะทำให้ผิวงานเปลี่ยนสีเป็นสีใด 
ก. สีทอง  
ข. สีทองแดง 
ค. สีแดง  
ง. สีดำ 

15. แท่นระดับที่ทำมาจากหินเป็นหินชนิดใด 
ก. หินปูน  
ข. หินอัคนี 
ค. หินแกรนิต  
ง. หินดินดาน 

16. แท่งฉากมีหน้าที่ใช้งานอย่างไร 
ก. วัดความได้ฉาก  
ข. วัดระยะ 
ค. วัดศูนย์กลาง  
ง. ประคองช่วยประกอบไม่ให้ชิ้นงานพลิก 

17. เหล็กขีดแบบก้านกลมจะมีขนาด ⌀ เท่าใด 
ก. 2-3  มม.  
ข. 4-7  มม. 
ค. 7-8  มม.  
ง. 9-10  มม. 

 
 



 

 

 
18. เหล็กขีดส่วนใหญ่จะมีปลายทั้งสองข้างข้างแรกมีมุม 90 องศา ส่วนอีกข้างมีมุมเท่าใด 

ก.  10-14 องศา  
ข.  15-20 องศา 
ค.  21-22 องศา 
ง.   23-25 องศา 

19. เหล็กขีดจะชุบแข็งบริเวณส่วนปลายประมาณ  เท่าใด 
ก. 10 มม.  
ข. 15 มม. 
ค. 20 มม. 
ง. 25 มม. 

20. การร่างแบบจากขอบงานใช้กรณีใด 
ก.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เรียบ 
ข. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่หนา 
ค. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่ขรุขระ 
ง.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เป็นวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ จำนวน 18 ชั่วโมง 
 
ชื่อเรื่อง  1. ความหมายของงานร่างแบบ  

2. ชนิดของเครื่องมือร่างแบบ 
3. การระวังรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือร่างแบบ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ 
เครื่องมือร่างแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำขีดหมายหรือเครื่องหมายบนชิ้นงาน เช่น ขีดหมายเป็นเส้นตรง เส้น

โค้ง วงกลม และทำให้เป็นรอย เพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่ต้องการ การใช้เครื่องมือร่างแบบโดยลำพัง จะไม่
ทราบค่าและขนาดที่ใช้ ดังนั้น จะทราบค่าและขนาดที่ใช้ในงานเขียนแบบได้นั้นต้องใช้เครื่องมือร่างแบบร่วมกับ
เครื่องมือวัด เช่น การเขียนวงกลม จะต้องนำวงเวียนไปเทียบขนาดกับบรรทัด จึงทำให้ทราบว่า วงกลมที่เขียนลงไป
นั้นมีขนาดเท่าใด เป็นต้น เครื่องมือร่างแบบและเครื่องมือวัดนั้นแยกออกจากกันได้ยาก แต่จะพอแยกชนิดและการ
ใช้งานของเครื่องมือร่างแบบได้ดังนี้ คือ 

1. เหล็กขีด (Scratch awls) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการร่างแบบ หาที่หมายหรือขอบเขตบนชิ้นงาน ทำจาก
เหล็กเครื่องมือ บริเวณส่วนปลายมีลักษณะเป็นเหล็กแหลมมีมุมที่ปลาย 10 องศาชุบแข็งส่วนปลายแหลมไว้ เพ่ือให้
ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี ลำตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าและทำการพิมพ์ลายไว้โดยรอบ เพื่อให้สามารถจับได้มั่นคงโดย
ไม่ลื่น เหล็กขีดได้มกีารออกแบบไว้หลายแบบ บางแบบทำเป็นด้ามไม้ บางแบบดัดด้านเป็นวงกลมหรือวงรี บางแบบ
ปลายอีกข้างหนึ่งได้ออกแบบไว้เป็นขอขีด เพ่ือใช้สำหรับขีดหรือร่างแบบในพื้นที่แคบๆ  

 

 
รูปที ่4.1 แสดงเหล็กขีดลักษณะต่าง ๆ 

 
 
 
 



 

 

ในการใช้เหล็กขีดทำงานร่วมกับบรรทัดเหล็กนั้น เมื่อลากเส้นดิ่ง ควรลากเหล็กขีดเข้าหาตัวเมื่อ
มองด้านข้าง ควรใช้เหล็กขีดทำมุมกับบรรทัด 60 องศา และเมื่อมองด้านหน้า ควรให้เหล็กขีดเอียงออกจากบรรทัด
ทำมุมประมาณ 15 องศา เพ่ือให้ปลายเหล็กขีดชิดขอบบรรทัด ช่วยให้การร่างแบบมีความเท่ียงตรงสูง 

 
รูปที ่4.2 แสดงการร่างแบบโดยการใช้เหล็กขีดทำงานร่วมกับบรรทัดเหล็ก 

เหล็กขีดเมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จะทื่อ ทำให้ไม่แหลมคมพอที่จะขีดลงบนแผ่นโลหะให้เป็น
รอยได้ หรือทำให้เกิดรอยที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น ควรลับปลายเหล็กขีดให้แหลมคมดังเดิมด้วยหินน้ำมัน อย่านำปลาย
เหล็กขีดที่ทื่อไปทำให้แหลมด้วยการเจียระไน เพราะเนื้อบริเวณส่วนปลายของเหล็กขีดที่ผ่านการชุมแข็งจะหลุด
หลายไป ทำให้ปลายแหลมที่เหลือไม่คงทน 

 
 

             รูปที่ 4.3 แสดงการลับเหล็กขีดที่ไม่ถูกต้อง  รูปที ่4.4 การรับเหล็กขีดด้วยหินน้ำมัน 
2. วงเวียนขาเหล็ก (Dividers) วงเวียนในงานโลหะแผ่นจะมีขาเป็นเหล็กแหลมทั้งสองข้างโดยข้าง

หนึ่ง จิกลงบนแผ่นดลหะเพ่ือใช้เป็นจุดศูนย์กลาง อีกข่างหนึ่งใช้หมุนขีดลงบนผิวของแผ่นโลหะ ดังนั้น วงเวียนเหล็ก
จึงทำจากเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) โดยชุบแข็งบริเวณขาแหลมทั้งสองข้าง เพ่ือให้มีความแข็งสามารถทนต่อการ
สึกหรอได้ดี ใช้สำหรับการร่างแบบเกี่ยวกับส่วนโค้ง หรือวงกลม หรือถ่ายขนาด โดยทั่วๆ ไปมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ
ขาตาย และแบบขาสปริง 

1) แบบขาสปริง (Spring Type) วงเวียนแบบนี้ที่ด้านหัวจะมีเหล็กสปริงประกอบยึดกับขาทั้งสอง
ข้าง การปรับระยะห่างของขาทั้งสองข้าง การปรับระยะห่างของขาทั้งสอง สามารถกระทำได้โดยการขันหรือคลาย 
Knurled Nut ขาจะหุบเข้าหรือขยายออกโดยอัตโนมัติ  นิยมใช้กันมาก เนื ่องจากใช้ง่าย สะดวกและการปรับ
ระยะห่างของขาวงเวียนทำได้เที่ยงตรง 



 

 

 
2) แบบขาตาย (Wing Type) วงเวียนแบบนี้การปรับระยะห่างระหว่างทั้งสองต้องใช้มือถ่างออก 

หรือบีบเข้า เมื่อได้ระยะห่างระหว่างขาตามต้องการแล้ว จึงหมุนล็อกด้วย Knurled Screwให้แน่น จากนั้นจึง
นำไปใช้งาน 

การปรับระยะของขาให้ได้ความเที่ยงตรงนั้น กระทำได้ยากกว่าแบบสปริง เนื่องจากแรงที่บีบหรือ
ดึงนั้น อาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทำให้เสี่ยเวลามากในการปรับระยะห่างของขาให้ได้ความเที่ยงตรง 

 

 
รูปที ่4.7 แสดงลักษณะของวงเวียนขาตาย และวิธีการใช้งาน 

3) วงเวียนขางอ (Hermaphrodite Caliper) วงเวียนชนิดนี้มีรูปร่างค่อนข้างแปลงกว่าวงเวียนชนิดอื่น คือ 
ขาข่างหนึ่งมีลักษณะงอ อีกข้างหนึ่งแหลมตรง ใช้สำหรับขีดเส้นขนานไปกับขอบของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว และใช้
หาศูนย์กลางของชิ้นงานแท่งกลมได้ 

 
รูปที ่4.8 แสดงลักษณะของวงเวียนขางอ และวิธีการใช้งาน 

 
 
 



 

 

4) วงเวียนเลื่อน (Trammel Point) บางแห่งเรียกว่า วงเวียนคาน (Beam Compass)ประโยชน์และลักษณะ
การใช้งานเหมือนกับวงเวียนขาเหล็ก (Dividers) ทุกประการแตกต่างกันแต่เพียงว่า วงเวียนเลื่อนนี้ สามารถเขียน
วงกลมหรือส่วนโค้งท่ีมีขนาดใหญ่ๆ ได้ด ีในขณะที่วงเวียนธรรมดา ไม่สามารถกระทำได้ วงเวียนเลื่อนนี้ ประกอบไป
ด้วย ชุดขาเหล็ก จำนวน 2 ชุด ประกอบเลื่อนอยู่บนคาน (Beam) เมื่อเลื่อนปรับได้ระยะห่างระหว่างขาตามต้องการ
แล้วจึงขันล็อกให้ยึดอยู่กับที่ด้วยThumb Screw 

 

 
รูปที่ 8.9 แสดงลักษณะของวงเวียนเลื่อน และวิธีการใช้งาน 

การใช้วงเวียนคาน มีวีการใช้แตกต่างจากวงเวียนธรรมดา คือ ขณะใช้เขียนส่วนโค้งควรใช้มือซ้ายกดขา
เหล็กท่ีจุดศูนย์กลางให้คงท่ีส่วนมือขวาประคองอยู่ที่ขาเหล็กอีกข้างหนึ่งแล้วหมุนเข้าหาตัวหรือตามเข็มนาฬิกา 
วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาวงเวียน 

1. อย่าใช้ขาของวงเวียนขีดแผ่นโลหะแทนเหล็กขีด จะทำให้เส้นหรือรอยขีดที่ได้คลาดเคลื่อนเพราะไม่ได้
ออกแบบมาใช้สำหรับการขีด 

2. อย่าใช้ค้อนตอกขาเหล็กขีดแทนเหล็กตอกนำศูนย์ จะทำให้ขาเหล็กขีดย่นและงอได้เนื่องจากขาเหล็กขีด
ไม่อาจทนต่อแรงตอกกระแทกได้ 

3. อย่าใช้ขาเหล็กขีด งัดฝากระป๋องสีหรืองัดสิ่งอื่นๆ 
4. ควรระมัดระวังไม่ให้วงเวียนตกหล่นจากที่สูง เพราจะทำให้ปลายขาของวงเวียนงดได้ 
5. วงเวียนที่มีผิวเปลือย เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรชโลมน้ำมันบางๆ เพ่ือป้องกันสนิม 
6. ไม่ควรเก็บวงเวียนรวมกับเครื่องมือที่มีคม เช่น เลื่อย ตะไบ ฯลฯ 
3. เหล็กนำศูนย์ (Center Punch) ทำจากเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) ชุบแข็งส่วนปลายไว้เพื่อให้มีความ

แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอได้ดี เหล็กนำศูนย์นี้มีประโยชน์สำหรับการตอกนำ เพื่อหาศูนย์กลางในการเจาด้วยดอก
สว่าน เพ่ือไม่ให้ดอกสว่านลื่นไถลหนีไปจากตำแหน่งที่ต้องการมีมุมที่ปลาย 90 องศา 

 
รูปที ่4.10 เหล็กตอกนำศูนย์ ( Center Punch ) 

 
 
 



 

 

ลำดับขั้นตอนการตอกนำศูนย์ 
การตอกนำศูนย์เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการร่างแบบอย่างดีก็ตาม แต่ถ้านำ

ศูนย์ไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้ว จะทำให้งานนั้นคลาดเคลื่อน และอาจต้องทิ้งไป การนำศูนย์ที่ดีถ้าหากมีการ
ตอกผิดพลาดไปจากเป้าหมาย ก็สามารถแก้ไขได้ มีข้ันตอนการนำศูนย์ ดังนี้ 

1. ขั้นแรกจรดปลายนำศูนย์ ลงตำแหน่งที่ร่างแบบไว้ โดยเอนลำตัวเหล็กนำศูนย์ เพ่ือจะได้มองเห็นปลายนำ
ศูนย์กับตำแหน่งที่ต้องการได้ชัดเจน 

2. เมื่อจรดบนตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ค่อยๆ ตั้งลำตัวเหล็กตอกนำศูนย์ขึ้น จนกระทั้งได้ฉาก จากนั้นจึง
ใช้ค้อนตอกเพียงเบาๆ ก่อน 

3. สาเหตุที่แนะนำให้ตอกเพียงเบาๆ ก่อนนั้น ก็เพ่ือว่าถ้าตอกผิดพลาดไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการ จะได้แก้ไข
ได ้เพราะว่าหลุมจากการตอกยังเล็กอยู่ แต่ถ้าเริ่มแรกทำการตอกโดยใช้แรงมากจะทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ ในการ
ที่จะแก้ไขในการตอกใหม่จะทำได้ยาก 

4. เมื่อได้รอยตอกตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้นำปลายของเหล็กตอกนำศูนย์วางลงไปในตำแหน่งเดิม 
แล้วจึงตอกให้แรงอีกครั้งหนึ่ง จะได้รอยนำศูนย์ที่เท่ียงตรงตามต้องการ 

 
รูปที่ 4.11 แสดงวิธีการตอกนำศูนย์เพ่ือเจาะ 

4. เหล็กถ่ายแบบ (Pick Punch) มีลักษณะคล้ายกับเหล็กตอกนำศูนย์ เพียงแต่มีมุมที่ปลายแหลมน้อยกว่า
เท่านั้น คือ มุมที่ปลายเพียง 30 องศาเท่านั้น ใช้ในการถ่ายแบบจากกระดาษเขียนแบบลงสู่แผ่นโลหะ หรือจากแผ่น
โลหะที่เป็นแบบลงสู่แผ่นโลหะที่จะสร้างอีกครั้งหนึ่ง 

ขณะใช้งานจะไม่ใช้แรงตอกที่มากนัก เพียงแต่ต้องการให้เป็นรอยตำหนิเล็กน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ร่างแบบต่อไปเท่านั้น ดังนั้น ไม่ควรนำเหล็กถ่ายแบบไปใช้แทนเหล็กตอกนำศูนย์เป็นอันขาด เพราะเหล็กถ่ายแบบมี
ความแหลมมาก ทำให้มีความแข็งแรงน้อย ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกในการตอกนำศูนย์ได้ 

 
รูปที ่4.12 เหล็กถ่ายแบบ ( Pick Punch ) 

 
 
 
 



 

 

วิธีการใช้และการบำรุงรักษาเหล็กนำศูนย์และเหล็กถ่ายแบบ 
1. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบเหล็กนำศูนย์และเหล็กถ่ายแบบ ให้ส่วนปลายมีลักษณะเป็นกรวยแหลมอยู่

เสมอ 
2. ถ้าหัวของเหล็กนำศูนย์หรือเหล็กถ่ายแบบ เยินและบานออก อันเนื่องมากจากถูกตีด้วยค้อน ควร

เจียระไนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน 
3. ไม่ควรใช้เหล็กนำศูนย์หรือเหล็กถ่ายแบบแทนเหล็กส่ง 
4. หลังเลิกงานควรทำความสะอาดและชโลมน้ำมัน เพ่ือป้องกันสนิม 
5. เหล็กขีดขนาน ลำตัวมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กกลมยาว บริเวณปลายข้างหนึ่งมีเหล็กขีดขนาดเล็กประกอบ

อยู่ และมีตัวปรับระยะสวมอยู่กับแท่งเหล็กนั้น เพ่ือปรับระยะความลึกในการขีดเหมาะสำหรับร่างแบบโลหะแผ่นที่มี
จำนวนมากๆ สามารถร่างแบบงานได้รวดเร็ว แต่ขอบของงานที่จะร่างแบบต้องมีความเรียบเพียงพอ จึงจะได้เส้นร่าง
แบบที่เทีย่งตรง 

 
รูปที ่4.13 แสดงลักษณะของเหล็กขีดขนาน และการใช้งาน 

งานร่างแบบ (Lay Out) 
งานร่างแบบเป็นงานที่สำคัญในขั้นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้น 

ผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะเรียนรู้เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบแล้ว ต้องศึกษาวิธีและหลักการแบบให้ถูกต้องด้วย วิธี
และหลักการร่างแบบนี้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถร่างแบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งมีหลักการร่างแบบ
ดังนี้ คือ 

1. วิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นมาจากขอบของงานวิธีนี้ขอบของงานที่ใช้เป็นเส้นอ้างอิง จะต้องตรงและทำมุม
ฉากซึ่งกันและกัน และมีผิวเรียบดังนั้น ขนาดที่วัดออกไปจะต้องเริ่มต้นวัดจากเส้นอ้างอิงทั้งสองเส้นที่ตั้งฉากกันน 

 
รูปที่ 4.14 แสดงวิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นจากขอบของงาน 

 
 



 

 

2. วิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นมาจากจุดกึ่งกลางของชิ้นงานการร่างแบบวิธีนี้จะกำหนดจุดอ้างอิงที่บริเวณ
กึ่งกลางของชิ้นงาน การร่างแบบด้วยวิธีนี้มีข้อดีก็คือ กรณีขอบของชิ้นงานไม่เรียบหรือไม่ได้ฉากซึ่งกันและกัน แต่ก็
สามารถร่างแบบได้กรณีขนาดของชิ้นงานไม่เพียงพอ การร่างแบบวิธีนี้จะช่วยให้ด้านทั้งสองข้างมีขนาดที่ขาดเท่าๆ 
กัน 

 
รูปที่ 4.15 แสดงวิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นจากจุดก่ึงกลางของงาน 

การร่างแบบมี 2 วิธีการ ดังนี้ 
1. การร่างแบบงานบนโต๊ะระดับ การร่างแบบงานบนโต๊ะระดับนี้ จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเวอร์เนียร์ไฮเกจ 

และฉากเหล็กซึ่งจะช่วยให้สามารถร่างแบบ หรือขีดเส้นขนานได้อย่างรวดเร็วกว่าการเขียนแบบด้วยเหล็กขีด โดยมี
ขั้นตอนการร่างแบบ ดังนี้ 
          1. ต้องศึกษาแบบให้เข้าใจ และวางแผนในการเริ่มต้นเขียนแบบ 
 2. นำชิ้นงานมาตรวจสอบขนาดที่แท้จริง ส่วนครีบรอยเยินและมุมที่แหลมคมต้องขจัดออกให้หมด 

3. พ่นหรือทาน้ำยาร่างแบบลงบนผิวงาน หรือบริเวณท่ีมีการร่างแบบ ทิ้งไว้จนกระท่ังน้ำยาร่างแบบ 
แห้งสนิท จึงเริ่มร่างแบบ 
4. กรณีท่ีชิ้นงานไม่สามารถตั้งด้วยตัวเองได้ให้พิงด้วยฉากพิง (Angle Plate) การขีดเส้นในแนวดิ่งอาจใช้ 
ฉากช่วยในการร่างแบบก็ได้หรือจับชิ้นงานนอนลงแล้วร่างแบบด้วยเวอร์เนียร์วัดความสูงก็ได้ 
5. จากนั้นจึงขีดเส้นนอนด้วยเวอร์เนียร์วัดความสูง 
2. การร่างแบบชิ้นงานด้วยเหล็กขีด การร่างแบบด้วยวิธีนี้โดยมากจะเป็นการร่างแบบงานในสถานที่ท่ีไม่มี

โต๊ะระดับและเวอร์เนียร์วัดความสูง การร่างแบบจะทำได้ช้ากว่าการร่างแบบบนโต๊ะระดับ เนื่องจากการลากเส้น
ขนาน จำเป็นต้องวัดขนาดทั้งสองข้างด้วยฟุตเหล็ก โดยมีขึ้นตอนการเขียนแบบดังนี้ 

1) ศึกษาแบบงานให้เข้าใจและวางแผนในการร่างแบบ 
2) ลากเส้นฐานหรือเส้นอ้างอิง 
3) วัดระยะเพ่ือกำหนดตำแหน่งความกว้างความยาว เพื่อลากเส้นดิ่งหาความสูงของกล่อง 
4) ลากเส้นขนานกับเส้นฐานซึ่งเป็นความสูงของกล่อง 
5) ร่างแบบก้อนกล่องและฝาปิด 
6) ร่างแบบตะเข็บและขอบ 
7) นำไปพับขึ้นรูป 
8) เป็นผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่าย 

 



 

 

 
รูปที ่4.20 แสดงขั้นตอนการร่างแบบกล่อง 

สรุป 
เครื่องมือร่างแบบ ลำพังตัวของมันเองนั้นไม่สามารถทำงานให้เกิดผลได้ เนื่องจากไม่รู้ระยะทางที่ขีด แต่เมื่อ

ทำงานร่วมกับเครื่องมือวัด จะทำให้เครื่องมือร่างแบบมีประสิทธิภาพการทำงานสูง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้น มา
จากทักษะการใช้เครือ่งมือร่างแบบที่ถูกต้อง เช่น การร่างแบบและการตอกนำศูนย์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 4 หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ จำนวน 18 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 4 งานร่างแบบให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 4 
วัตถุประสงค์  

1.บอกความหมายของการร่างแบบ 
 2.บอกชนิดของเครื่องมือร่างแบบ 
 3.อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือร่างแบบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 4 หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ จำนวน 18 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. การร่างแบบหมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. เครื่องมืออุปกรณ์ในงานร่างแบบมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. จงอธิบายลำดับขั้นตอนการตอกนำศูนย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. จงอธิบายหลักการในการร่างแบบมาให้ถูกต้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. วิธีการร่างแบบมีกี่วิธี อะไรบ้างพร้อมอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ เวลา 18 ชั่วโมง 

 
1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการร่างแบบ 

ก.  ทราบลักษณะรูปร่างและขนาดงานก่อนลงมือทำ 
ข.  การผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว 
ค.  วางแผนขั้นตอนขบวนการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง.  ผิวชิ้นงานเป็นเส้นแตกง่าย 

2.  แท่นระดับคืออะไร 
ก. เครื่องมือรองรับชิ้นงานและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการขีดเส้นบนชิ้นงาน   
ข. อุปกรณ์ที่ใช้วัดและตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน   
ค. แท่นรองรับชิ้นงานเพ่ือตอกนำศูนย์   
ง. อุปกรณ์รองรับชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการร่างแบบงาน   

 3. ถ้าต้องการร่างแบบบนผิวหน้าตัดชิ้นงานทรงกระบอก ควรใช้อุปกรณ์ใดช่วยจับยึดชิ้นงาน 
ก. ปากกาจับงาน  
ข. แท่ง วี – บล็อก  
ค. แท่งฉาก  
ง. เหล็กฉาก  

 4.  ถ้าต้องการร่างแบบงาน เพ่ือเลื่อยตัดชิ้นงานให้ได้ฉาก ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
ก. ตลับเมตร   
ข. บรรทัดเหล็ก   
ค.  เหล็กฉากผสม   
ง.  เวอร์เนียร์  

5. เพราะเหตุใดจึงห้ามทาน้ำยาร่างแบบหลายครั้ง 
ก. เพราะทำให้รอยทีท่าหนา   
ข. เพราะทำให้เส้นที่ขีดมีขนาดเล็ก   
ค. เพราะทำให้ร่างแบบยาก   
ง. เพราะทำให้เส้นที่ขีดแตกไม่คมชัด   

 
 



 

 

6.  การร่างแบบงานชิ้นงานแผ่นบางบนแท่นระดับ ควรใช้อุปกรณ์ช่วยชนิดใด 
ก. ฉากผสม   
ข. แท่งฉาก   
ค. เหล็กขอช้าง   
ง. วงเวียน   

 7.ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานร่างแบบ คือข้อใด 
ก. ศึกษาแบบงานและวางแผนการร่างแบบ   
ข. ทาน้ำยาร่างแบบ   
ค. ทำความสะอาดแท่นระดับ   
ง. ทำความสะอาดชิ้นงาน   

 8.ข้อใดเป็นความหมายของการร่างแบบ (Layout) 
ก. การเขียนแบบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน   
ข. การขีดเส้นและทำเป็นจุดบนผิวชิ้นงาน   
ค. การเขียนแบบงานตามแบบกำหนดลงบนผิววัสดุงาน   
ง. การวัดละการขีดเครื่องหมาย บนชิ้นงาน   

 9. วัสดุชนิดใดที่นิยม นำมาทำแท่นระดับ 
ก. เหล็กเครื่องมือ   
ข. เหล็กไร้สนิม   
ค. หินอ่อนสีดำ   
ง.  เหล็กหล่อ   

10. มุมปลายของเหล็กถ่ายแบบ มีมุมก่ีองศา 
ก. 30 องศา   
ข. 20 องศา   
ค. 60 องศา   
ง. 90 องศา   

11. เครื่องมือชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือวัด 
ก.  ตลับเมตร  
ข.  เหล็กขีด 
ค. โปรแทรกเตอร์  
ง.  บรรทัดเหล็ก 

 
 
 



 

 

12. ต้องการหาศูนย์กลางของวงกลม นักศึกษาควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. วงเวียนเลื่อน  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนขาเดี่ยว  
ง.  เหล็กขีด 

13. ต้องการเขียนวงกลมขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเขียนด้วยวงเวียนธรรมดาได้ควรใช้ 
วงเวียนชนิดใด 

ก. วงเวียนขาตาย  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนเลื่อน  
ง. วงเวียนขาเดี่ยว 

14. หากทาน้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต ลงที่ผิวงานจะทำให้ผิวงานเปลี่ยนสีเป็นสีใด 
ก. สีทอง  
ข. สีทองแดง 
ค. สีแดง  
ง. สีดำ 

15. แท่นระดับที่ทำมาจากหินเป็นหินชนิดใด 
ก. หินปูน  
ข. หินอัคนี 
ค. หินแกรนิต  
ง. หินดินดาน 

16. แท่งฉากมีหน้าที่ใช้งานอย่างไร 
ก. วัดความได้ฉาก  
ข. วัดระยะ 
ค. วัดศูนย์กลาง  
ง. ประคองช่วยประกอบไม่ให้ชิ้นงานพลิก 

17. เหล็กขีดแบบก้านกลมจะมีขนาด ⌀ เท่าใด 
ก. 2-3  มม.  
ข. 4-7  มม. 
ค. 7-8  มม.  
ง. 9-10  มม. 

 
 



 

 

18. เหล็กขีดส่วนใหญ่จะมีปลายทั้งสองข้างข้างแรกมีมุม 90 องศา ส่วนอีกข้างมีมุมเท่าใด 
ก.  10-14 องศา  
ข.  15-20 องศา 
ค.  21-22 องศา 
ง.   23-25 องศา 

19. เหล็กขีดจะชุบแข็งบริเวณส่วนปลายประมาณ  เท่าใด 
ก. 10 มม.  
ข. 15 มม. 
ค. 20 มม. 
ง. 25 มม. 

20. การร่างแบบจากขอบงานใช้กรณีใด 
ก.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เรียบ 
ข. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่หนา 
ค. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่ขรุขระ 
ง.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เป็นวงกลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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4              
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7              
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20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานตะไบ  จำนวน  24  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. บอกวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ 
    2. อธิบายลักษณะตะไบและชนิดของตะไบ 
    3. บอกชนิดของคมตะไบ 
    4. อธิบายหลักการทำงานของตะไบ   
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. เลือกใช้ตะไบในการตกแต่งผิวชิ้นงานตามลักษณะงาน 
3. เนื้อหา 
ตะไบและชนิดของตะไบ 

1. ตะไบ (Files) 
ตะไบ คือ เครื่องมือสำหรับลดขนาดของวัสดุให้มีผิวเรียบได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้ฟัน 
ตะไบตัดชิ้นงาน ตะไบทำมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง 

 
2 ชนิดของตะไบ  

ตะไบแบน ตะไบท้องปลิง ตะไบกลมหรือตะไบหางหนูตะไบสี่เหลี่ยม ตะไบสามเหลี่ยม 
- ชนิดของคมตะไบ 

ลักษณะคมตัดเดี่ยว ลักษณะคมตัดคู่และลักษณะคมตัดโค้ง 
3 หลักของการตะไบ 

1 วิธีจับตะไบ 
2 วิธีการใช้ตะไบ 
3 การใส่และถอดด้ามตะไบ 



 

 

4 ท่าตะไบ 
5 การกำหนดความถ่ี–หยาบของตะไบ 
6 ข้อควรระวังในการตะไบและบำรุงรักษา 

1. ควรใช้ตะไบที่มีด้าม เพราะตะไบที่ไม่มีด้ามทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 
2. ควรทำความสะอาดตะไบด้วยแปรงเหล็กตามแนวร่องฟันคมตะไบเสมอ 

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8-11/24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานตะไบ  
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานตะไบ 
5. ครูให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
คำตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

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 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
15. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 5 
16. ครูตั้งคำถามเพ่ือ

นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
ตะไบ 

17. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

18. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 

19. ครูสาธิตการตะไบ 
และให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 5 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
4 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

8. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5

 
 
 
 



 

 

จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

10. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           5  คะแนน 
ทักษะ       12.5    คะแนน 
จิตพิสัย        7.5  คะแนน 
รวม          25 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ เวลา 24 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  การตะไบปรับผิวงานให้เรียบควรใช้การตะไบลักษณะใด 

ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทแยงมุม    
ค. การตะไบตามขวางชิ้นงาน    
ง. การตะไบแบบขูด   

2. ถ้าระดับข้อศอก ของ นายดี สูงจากพ้ืน 130 เซนติเมตร ระดับปากกาจับงานในงานตะไบควรสูงเท่าใด 
ก. 122 – 125 เซนติเมตร    
ข. 116 – 121 เซนติเมตร    
ค. 110 - 115 เซนติเมตร    
ง. 130 – 135 เซนติเมตร    

3.เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาเท้าท้ังสองข้างต้องทำมุมกับแนวแกนปากกาก่ีองศา 
ก. เท้าซ้ายทำมุม 30  องศาเท้าขวาทำมุม 70 องศา    
ข. เท้าซ้ายทำมุม  30 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา    
ค. เท้าซ้ายทำมุม  0  องศาเท้าขวาทำมุม  0  องศา    
ง.  เท้าซ้ายทำมุม  0 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา   

4. เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาต้องวางตำแหน่งเท้าอย่างไร 
ก. เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลัง    
ข. เท้าใดอยู่หน้าก็ได้    
ค. เท้าขวาและเท้าซ้ายอยู่เสมอกัน    
ง. เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้าย   

5.  ทำไมถึงต้องใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงมาผลิตตะไบ 
ก. มีความคงทน    
ข. มีความแข็งสูง    
ค. ราคาถูก    
ง. มีความแข็งและคงทน   
 
 
  



 

 

6.   กั่นตะไบ มีหน้าที่อะไร 
ก. ตัดเฉือนชิ้นงาน    
ข. เพ่ิมความยาวของตะไบ    
ค. ใช้จับตะไบงาน    
ง.  สวมใส่ด้ามตะไบ   

7. หากต้องการตะไบเพ่ือลดขนาดของชิ้นงานควรตะไบในลักษณะใด 
ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทะแยงมุม    
ค. การตะไบแบบขูด    
ง.  การตะไบตามขวางชิ้นงาน    

8. วัสดุเหล็กกล้า เหล็กหล่อ ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดผสม    
ข. คมตัดโค้ง    
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดคู ่  

9. ตะไบ คืออะไร 
ก. เครื่องมือแต่งผิวชิ้นงาน    
ข. อุปกรณ์ตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ค. เครื่องมือตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ง. อุปกรณ์แต่งผิวชิ้นงาน   

10. การปรับผิวในขั้นสุดท้าย ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดคู ่   
ข. คมตัดผสม   
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดโค้ง   

11.ข้อใดคือชนิดของตะไบฟันโค้งแบนชนิดลำตัวอ่อน 
ก. แต่งผิวงานทั่วไปเพ่ือให้ได้ผิวละเอียด  
ข. แนวฟันเรียงเป็นแถว  
ค. คมตัดของตะไบโค้งเป็นรัศมี  
ง. ไม่มีกั่นตะไบแต่จะมีรูยึด  
 
 
 



 

 

12. มีพ้ืนที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม โดยด้านหนึ่งมีคมตักบุ้งส่วนอีกด้านหนึ่งคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

13. ใช้กับงานไม้หรือวัสดุอ่อนที่ขอบทั้งสองข้างมีฟันชนิดคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

14. ลักษณะของตะไบ เบอร์  4   เป็นตะไบชนิดไหน 
ก. ตะไบหยาบ 
ข. ตะไบหยาบปานกลาง  
ค. ตะไบละเอียดปานกลาง  
ง. ตะไบละเอียดมาก 

15. ชนิดของตะไบ ละเอียดมากท่ีสุด มีจำนวนฟัน กี ่ซ่ี 
ก. 40 – 70 ซ่ี 
ข. 40 – 50 ซ่ี  
ค. 25 – 70 ซ่ี  
ง. 25 – 50 ซ่ี 

16. ตะไบชนิดไหนใช้งานลักษณะเดียวกับตะไบแบน 
ก. ตะไบกลม 
ข. ตะไบสามเหลี่ยม  
ค. ตะไบโค้งปลิง  
ง. ตะไบสี่เหลี่ยม 

17. การใส่ด้ามตะไบที่ถูกต้อง ต้องใช้กั่นตะไบประมาณ เท่าไหร่  ของความยาวกั่นตะไบ 
ก.  1/ 5 
ข.  1/4 
ค.  1/2 
ง.   1/3 
 
 
 



 

 

18. การทำสะอาดตะไบที่ถูกวิธี คือ 
ก. โดยการดึงแปรงเหล็กออกจากลำตัวทางเดียว 
ข. โดยการดึงแปรงเหล็กเออกจากลำตัวสองทาง  
ค. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าชิดลำตัว 
ง. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าหาลำตัวทางเดียว 

19. ห้ามใช้ อะไร ทำความสะอาดตะไบ เพราอาจทำให้เกิดสนิมหรือลื่นไม่กินชิ้นงาน 
ก.  แปรงเหล็ก 
ข.  แปรงพาสติก 
ค.  น้ำ  น้ำมัน 
ง.   น้ำ 

20.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการจับตะไบขนาดใหญ่ 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กดด้ามตะไบด้วยนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัด 
ค.  กำรอบตะไบด้วยนิ้วทั้งสี่นิ้วข้างที่ถนัด 
ง.  กดปลายตะไบด้วยฝ่ามือด้านที่ไม่ถนัด 

21.  ข้อใดคือการจับตะไบสำหรับแต่งผิวละเอียด 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กำรอบด้ามตะไบด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด 
ค.  กดกลางลำตัวตะไบด้วยฝ่ามือหรือนิ้วทั้งสี่ข้างที่ไม่ถนัด 
ง.   กดตะไบด้วยนิ้วมือด้านที่ไม่ถนัด 

22. การออกแรงกดมากเกินไปในการตะไบมีผลอย่างไร 
ก.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ข.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ค.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวตรงได้ 
ง.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวนอนได้ 

23.  หากไม่สามารถรักษาน้ำหนักการกดให้สม่ำเสมอ จะทำให้ชิ้นงานเป็นอย่างไร 
ก.  ชิ้นงานจะโค้ง 
ข.  ชิ้นงานไม่เรียบ 
ค.  ชิ้นงานจะเอียง 
ง.  ชิ้นงานจะนูน 
 
 
 



 

 

24. การตะไบที่ต้องการลดเศษโลหะออกเป็นจำนวนมาก หมายถึงข้อใด 
ก.  ตะไบหยาบ 
ข.  ตะไบละเอียด 
ค.  ตะไบตามยาว 
ง.   ตะไบขวาง 

25.ข้อใดไม่ใช่การปรับปิดตะไบการตะไบชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวสัมผัสไม่เท่ากัน 
ก.  กรณีผิวงานรองรับตะไบเต็มหน้า 
ข.  กรณีท่ีผิวงานรองรับตะไบไม่เต็มหน้า 
ค.  จะต้องกุดตะไบให้เอียงเข้าหาผิวงานที่กว้าง 
ง.   จุดที่น้ำหนักจะกดเลื่อนใกล้เส้นแนวแกน 

26.การให้ตะไบท้องปลิงทำการตะไบเพ่ือให้คมตะไบกินผิวงานตามรัศมีผิวเข้า หมายถึงข้อใด 
ก.  การตะไบโค้ง 
ข.  งานตะไบผิวเข้า 
ค.  การตะไบลบมุม 45 องศา 
ง.   ตะไบขวาง 

27. การตะไบขึ้นรูปวัสดุที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องทำอย่างไร 
ก.  ลบมุม และนำมาขูดผิว 
ข.  นำมาลบปรับผิว 
ค.  นำมาขัดผิว 
ง.   ลบมุม และนำมาตะไบปรับผิว 

28. การตะไบให้ผิวเรียบให้ใช้เครื่องมืออะไรในการวัด 
ก.  บรรทัดเหล็ก 
ข.  บรรทัดพาสติก 
ค.  เวอร์เนียร์คาริเปอร์ 
ง.   บรรทัดเส้นผม 

29. ข้อใดคือการใช้งานและบำรุงรักษาตะไบ 
ก.  ไม่ใช้ตะไบให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของงานวัสดุ 
ข.  ใช้ตะไบที่มีด้าม 
ค.  ใช้ตะไบงัด หรือ ตอก ตี แทนค้อน 
ง.  ใช้แปรงทำความสะอาดร่องตะไบ 
 
 
 



 

 

30. งานสี่เหลี่ยมคางหมู จะต้องตะไบงานแบบไหน 
ก.  ตะไบให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ข.  ตะไบไม่ให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ค.  ตะไบ แรง ๆ 
ง.  ตะไบเปลี่ยนแปลงแนวตะไบเรื่อยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ จำนวน 24 ชั่วโมง 
 
ชื่อเรื่อง  1 ตะไบและชนิดของตะไบ 

2 ชนิดของคมตะไบ 
3 หลักของการตะไบ 
4 ท่าตะไบ 
5 การกำหนดความถ่ี–หยาบของตะไบ 
6 ข้อควรระวังในการตะไบและบำรุงรักษา 

ส่วนต่างๆ ของตะไบ 
ตะไบเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ปรับผิวชิ้นงานที่ขรุขระให้เรียบ หรือตกแต่งผิวงานเพื่อประกอบ

ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันใช้กับงานโลหะทุกชนิด คมของตะไบจะขูดเอาเศษโลหะเล็กๆ บนผิวงานออกจากรูปที่ 
5.1 เมื่อขยายคมตัดจะเห็นคอมตัดเล็กๆ เรียงตามกัน ซึ่งมีลักษณะเหมือนฟันเลื่อยที่หนามาก 

 
รูปที ่5.1 ส่วนต่าง ๆ ของตะไบและลักษณะของฟันตะไบ 

ตะไบประกบด้วยส่วนลำตัว ซึ่งบนลำตัวมีฟันขนาดเล็กจำนวนมาก และส่วนก้านตะไบจะประกอบ
เข้ากับด้ามตะไบ ฟันตะไบเมื่อขยายให้เป็นเพียงฟันเดียวแล้วนำมาเปรียบเทียบกับฟันของเลื่อย 

 
รูปที ่5.2 การเปรียบเทียบคมตัดของตะไบ กับคมตัดของฟันเลื่อย 

 
 



 

 

 
แนวของฟันตะไบ 

 
รูปที่ 5.3 แสดงลักษณะของร่องฟันตะไบและการไหลของเศษโลหะ 

ลายตัดของฟันตะไบแบบนี้เรียกว่า ตะไบลายตัดเดี่ยว แต่ละลายตัดจะทำให้เกิดคมตัดเป็นรูปปริซึม
สามเหลี่ยม ขณะที่ทำการปาดผิวจะได้แถบของเศษกว้าง หรือกล่าวได้ว่าฟันตะไบกินเต็มหน้า จึงเหมาะสำหรับโลหะ
อ่อนๆ เช่น ตะกั่ว ดีบุก อะลูมิเนียม เพราะถ้าโลหะงานแข็ง จะทำให้ฟันกินเต็มหน้า และใช้แรงมากเกินไป ผลคือ 
ผิวไม่เรียบ ส่วนแนวฟันที่เอียงหรือโค้ง ก็เพื่อให้เศษโลหะวิ่งออกจากช่องได้สะดวกเท่านั้น ตะไบลายตัดเดี่ยว
โดยทั่วไปจะมีมุมประมาณ 65-85 องศา 

 
รูปที ่5.4 แสดงมุมทั่วไปของตะไบลายตัดเดี่ยว 

ตะไบลายไขว้ เกิดจากแนวตัด 2 แนวตัดกัน ทำให้เกิดเป็นรูปปิรามิด เหมาะสำหรับตะไบวัสดุแข็ง เช่น 
เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ทองเหลือง 

 
รูปที ่5.5 ตะไบลายไขว้ 



 

 

ปิรามิดเหล่านี้จะเรียงเป็นแนวเดียวกันกับแนวแรงของตะไบ แล้วถ้าให้แนวตัดทั้งสองทำมุมกับแกนตะไบ
เท่ากัน จะเป็นผลให้ฟันตะไบอยู่ในลักษณะตรงกันตลอดทั้งแนว เป็นผลให้ตะไบผิวงานเป็นร่อง  

ตามแบบรูปที ่5.5 (ข) แนวตัดทั้งสองทำมุมไม่เท่ากัน คือ แนว a ทำมุมกับแกนตะไบประมาณ 40-45 องศา 
ในขณะที่แนวแกน b ทำมุมกับแกนตะไบประมาณ 70-80 องศา เป็นผลให้แนวยอดฟันมิได้ขนานกับแกนตะไบ และ
จะทำมุมกัน ซึ่งใช้สำหรับตะไบเหล็กหยาบทั่วไป 

จากรูปที่ 5.5 (ค) แนว X ทำมุมกับแกนตะไบประมาณ 30 องศา ในขณะที่แนว Y ทำมุมกับแกนตะไบ
ประมาณ 80-90 องศา เนื่องจากความแตกต่างของมุมทั้งสอง มากกว่าแบบ (ข) ทำให้ยอดฟันทำมุมกับแนวตะไบ
มากกว่า เป็นผลทำให้มีฟันเกิดข้ึนจำนวนมากและเยื้องกันอย่างมากใช้สำหรับตะไบผิวสำเร็จ 

ช่วงร่องฟังตะไบ 
ช่วงร่องฟันตะไบ คือ ระยะห่างที่แกนตะไบของร่องฟัน 2 ร่อง ที่อยู่เรียงกัน ความหยาบละเอียดของตะไบ

จะบอกเป็นจำนวนร่องฟันต่อความยาว 1 เซนติเมตร 

 
รูปที ่5.6 ตะไบลายไขว้ 

 
ความลึกของแนวตัด 
ในกรณีตะไบลายตัดคู่ ถ้าหากว่าแนวตัดทั้งสองแนวมีความลึกเท่ากันแล้ว จะเป็นผลทำให้เกิดพีรามิดยอด

แหลมการที่เกิดฟันเป็นยอดแหลมนี้ทำให้การตะไบผิวงานไม่เรียบเนื่องจากฟันที่ได้จะทำหน้าที่ขูดไปเป็นรอยข่วน
หรือเป็นเส้นเท่านั้น  

แต่ถ้าร่องฟังตะไบของแนวตัดทั้งสองไม่เท่ากัน จะมีผลทำให้ยอดฟันมิได้เป็นจุด และมีความกว้างหรือเป็น
เกล็ดขึ้นทำให้ได้เศษโลหะเป็นแถบโตขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ผิวเรียบกว่าเมื่อทำการตะไบ 

 
รูปที ่5.7 แสดงลักษณะของร่องฟันตะไบที่ลึกเท่ากัน ( ก ) และลึกไม่เท่ากัน 



 

 

แนวตัดหลักและแนวตัดรอง 
จากแนวตัดของตะไบคมตัดคู่ จะเห็นว่ามีร่องตัดที่ลึก เรียกว่า “แนวตัดหลัก” (First Cut) ซึ่งจะทำมุมกับ

แกนตะไบมากกว่า คือ ประมาณ 70-80 องศา ส่วนร่องตัดท่ีตื้นกว่า เรียกว่า แนวตัดรอง” (Second Cut) ซึ่งจะทำ
มุมกับแกนตะไบน้อยกว่า คือ ประมาณ 30-45 องศา 

วัสดุที่ใช้ทำตะไบ 
ตะไบทำจากเหล็กผสมคาร์บอน ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ประมาณ 0.8 ถึง 1.4% ส่วนตะไบที่ต้องการ

ความคงทนสูงต้องทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี รูปร่างของฟัน นอกจากที่ถูกกำหนดโดยลายตัดแล้ว ความถี่ความลึกของ
ร่องฟังยังมีผลต่อขนาดของฟันอีกด้วย คือ ตะไบหยาบจะเกิดจากร่องตัดลึกและห่าง ใช้สำหรับตะไบงานหยาบ ส่วน
ตะไบละเอียด จะเกิดจากร่องตัดตื้นและถี่ ซึ่งเป็นผลให้เกิดฟันจำนวนมากและถี่ซึ่งเหมาะสำหรับตะไบตกแต่งผิวขั้น
สุดท้าย หรือเรียกว่าการตะไบผิวละเอียด 

การกำหนดความหยาบ-ละเอียดของตะไบกำหนดได้ ดังนี้ 

 
ชนิดของลายคมตัด กับการใช้งาน 
ลายคมตัดแบบต่างๆ ของตะไบถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับตะไบวัสดุต่างๆ ดังนี้ คือ 
1. ตะไบคมตัดเดี่ยว ใช้สำหรับตะไบวัสดุอ่อน เช่น ตะกั่ว ดีบุก อะลูมิเนียม และทองแดง บางครั้งก็ 
ออกแบบตะไบคมตัดเดี่ยวสำหรับตะไบผิวละเอียดชิ้นงานที่เป็นเหล็ก 

 
2. ตะไบคมตัดคู่ ใช้สำหรับตะไบวัสดุแข็ง เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว บรอนซ์ และทองเหลือง 

เป็นต้น 

 
 
 



 

 

3. ตะไบคมตัดเดี่ยวมีร่อง ใช้สำหรับตะไบวัสดุอ่อน เช่น โลหะเบา คือ อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และ
พลาสติก เป็นต้น 

 
4. ตะไบหนาม หรือบุ้ง ใช้สำหรับตะไบวัสดุอ่อน เช่น หนังสัตว์ ไม ้เป็นต้น 

 
5. ตะไบคมตัดโค้ง มีร่องหักเศษวัสดุใช้สำหรับตะไบวัสดุเบาผสม เช่น ดูราล (โลหะอ่อนผสมอะลูมิเนียม) 

กระดาษอัดแข็ง วัตถุอัด เป็นต้น 

 

รูปที่ 5.9 แสดงลักษณะลายคมตัดแบบต่าง ๆ และการใช้งาน 
ชนิดของตะไบ และลักษณะการใช้งาน 
การเลือกชนิดของตะไบ ไม่เฉพาะแต่จะเลือกความหยาบละเอียดมาใช้งานให้เหมาะกับวัสดุงานเท่านั้น ยัง

ต้องเลือกตามขนาดและรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการด้วย ตามปกติการใช้งานของตะไบขึ้นอยู่ กับรูปร่างหน้าตัดของ
มัน เช่น ตะไบกลม ใช้สำหรับตะไบรูกลม เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ขนาดของตะไบก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกใช้งาน
ด้วย เช่น อาจใช้ตะไบท้องปลิงสำหรับตะไบรูกลมขนาดใหญ่ เป็นต้น 

การตะไบ มีวิธีการดังนี้ 
การรักษาระดับของตะไบ 
การรักษาระดับ ของตะไบเพื่อให้ได้ผิวงานที่เรียบและได้ขนาดตามที่กำหนดนั้น การประคองตะไบเพื่อให้

อยู่ในแนวนอนที่ขนานตรงกบั พ้ืนผิววัสดุเป็นเรื่องสำคัญ โดยที่ขณะดันตะไบไปข้างหน้าจนถึงโคนตะไบนั้น แขนที่ไม่
ถนัด (ส่วนใหญ่ไม่ถนัดแขนซ้าย) จะต้องตึง เพื ่อรักษาระดับของตะไบเพื ่อให้อยู ่ในแนวขนานกับ พ้ืนผิว                 
วัสดุ 

 
รูปแสดงการประคองตะไบที่ถูกต้องตะไบอยู่ในแนวนอน ได้ผิวงานเรียบ 

การออกแรงกดมากเกินไปในการตะไบ ซึ่งโน้มตัวไปด้านหน้าจะทำให้แขนด้านที่ไม่ถนัดงอ ทำให้ไม่สามารถ
รักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวนอนได้ 



 

 

 
แสดงการประคองตะไบที่ไม่ถูกต้อง ตะไบกระดก ได้ผิวงานโค้งไม่เรียบ 

วิธีการออกแรงกดตะไบขณะทำการตะไบ 
การตะไบมีการเคลื่อนที่สองทาง คือ การเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังโดยไม่มีการออกแรงกด

เฉพาะการเคลื่อนที่เดินหน้าเท่าน้ัน เมื่อถอยหลังไม่ต้องออกแรงกด การเฉลี่ยแรงกดมีหลักการว่าจะต้อง
พยายามรักษาน้ำหนักที่กดลงบนผิวงานให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางชิ้นงานเสมอ และน้ำหนักที่กดควรมี
ขนาดสมำ่เสมอโดยใช้หลักการของคานกบัจุดหมุนนั่นเอง 
รูป (ก) จงัหวะเริ่มตะไบ ควรกดทางดา้นปลายตะไบให้มากและนำ้หนักน้อยกว่าทางด้านจับ 
รูป (ข) จงัหวะชิ้นงานอยู่ตรงกลางตะไบ ให้กดส่วนหัวและท้ายเท่ากัน 
รูป (ค) จังหวะสุดระยะชัก ให้กดทางด้านด้ามจับให้มาก 

 
รูปแสดงความสัมพันธ์ของแรงกดเม่ือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

ในขณะทำการตะไบ หากไม่สามารถรักษาน้ำหนักการกดให้สม่ำเสมอ ตรงจุดศูนย์กลางของชิ้นงานแล้วผิว
วัสดุที่ถูกตะไบจะเอียงหรือโค้งเป็นหลังเต่า ดังนั้น จะตอ้งฝึกฝนเป็นเวลานานพอสมควรจึงสามารถเฉลี่ยแรงกดให้อยู่
บริเวณส่วนกลางของชิ้นงานอยู่เสมอได้ 

การวางตำแหน่งเท้าขณะทำการตะไบ 
การวางตำแหน่งเท้าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะตำแหน่งเท้ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนไหว 

โดยการวางตำแหน่งเทา้มีวิธีการดังนี้ 
 
 
 



 

 

 
1. การตะไบขวาง 
ผู้ปฏิบัติงานยืนหันหน้าไปทางปากกา ให้ปลายเท้าซ้ายหรือข้างที่ไม่ถนัดห่างจากแนวศูนย์ปากกาประมาณ

ช่วงหนึ่งฝ่าเท้า แนวศูนย์ของเท้าท ามุมประมาณ 30องศา กับแนวศูนย์ปากกาปลายเท้าขวาหรือข้างที่ถนัดถอยห่าง
จากส้นเท้าซ้ายประมาณช่วงความยางของตะไบ แนวปลายเท้าห่างจากแนวศูนย์ปากกาเท่ากันศูนย์ของ         ฝ่า
เท้าทำมุมประมาณ 75องศากับทิศทางแนวศูนย์ปากกา 

 
รูปแสดงลักษณะวางตำแหน่งในการตะไบตามขวาง 

2. การตะไบตามยาว 
• เท้าท่ีไม่ถนัดทำมุมเล็กน้อยกับแนวร่องของปากกาและอยู่หน้าเท้าข้างที่ถนัด 
• เทา้ทัง้สองห่างกันประมาณ 30 – 40 ซ.ม. 
• ตำแหน่งการยืนอยู่ทางซีกเท้าข้างที่ไม่ถนัด 

 
แสดงลักษณะวางตำแหน่งในการตะไบตามยาว 

3. การตะไบไขว ้
• การวางตำแหน่งเท้าให้อยู่ตำแหน่งกับการตะไบขวางและตะไบตามยาว 
• ตำแหน่งการยืน อาจอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของปากกานั้นขึน้อยู่กบ ัทิศทางการตะไบไขว้ 



 

 

 
แสดงลักษณะวางตำแหน่งเท้าในการตะไบไขว้ 

การเคลื่อนตัวในขณะตะไบ 
การที่จะได้ตะไบที่มีคุณภาพ การเคลื่อนลำตัว ขา และแขน ควรบังคับให้ถูกต้องตามความต้องการ ของงาน

ดังนี้ 
การเคลื่อนที่ตัวอย่างแบ่งเป็นสองระดับ คือ การตะไบหยาบและการตะไบละเอียดการตะไบหยาบ คือ การ

ตะไบที่ต้องการลดเศษโลหะออกเป็นจำนวนมาก ต้องออกแรง การหนักแต่ต้องเคลื่อนที่สม่าเสมอ น้า หนักของลา 
ตัวจะถูกนำไปช่วยเพิ่มแรงกดจากมือทัง้สองดังนั้นควรยืนห่างจากชิ้นงานพอสมควร เพ่ือสะดวกต่อการโยกตัว 

 
รูปแสดงการเคลื่อนตัวในขณะตะไบ 

การตะไบละเอียด เป็นการตะไบขั้นสุดท้ายการตะไบหยาบจะมีร่องกินลึกประมาณ 0.3 มม. ฉะนั้นก่อน
ตะไบละเอียดต้องตะไบหยาบก่อนและเผื่อขนาดไว้ 0.5 มม. และใช้ตะไบละเอียดตะไบแต่งให้ได้ขนาดชิ้นงานสำเร็จ
และผิวตามแบบกำหนด การเคลื่อนที่และแรงกดจะใช้แขนเท่านั้นไม่มีการเคลื่อนที่ลำตัวเพราะอาจทำให้ผิวเรียบ
ของงานอาจเสียได้ การตะไบให้ผิวเรียบ ต้องใช้ความรู้สึกไปที่ผิวงานที่กำลังตะไบให้ได้สมดุลและเรียบอยู่เสมอ จึง
จะได้งานที่มีคุณภาพ 

การปรับปิดตะไบการตะไบชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวสัมผัสไม่เท่ากัน 
• กรณีผิวงานรองรับตะไบเต็มหน้า จุดที่แรงกดต้องให้ลงตามแนวแกนตะไบ 



 

 

 
รูปแสดงจุดที่แรงกดจะอยู่ในแนวแกนตะไบ 

• กรณีท่ีผิวงานรองรับตะไบไม่เต็มหน้า เมื่อตะไบไปจะท าให้ผิวงานที่ได้ออกมาเอียงดังรูป  
เพราะแรงที่กดอยู่ตรงแนวแกนทา ให้น้ำหนักลดลงที่ผิวงานข้างท่ีแคบมากกว่าปกติ 

 
รูปแสดงผิวงานที่รองรับแรงกดตะไบกว้างไม่เท่ากันทำให้ผิวงานเอียง 

• แก้จะตอ้งกุดตะไบให้เอียงเขา้หาผิวงานที่กวา้งกว่าเพ่ือให้น้า หนักกดกระจายออกมาดังรูป จุด 
ที่นำ้หนักจะกดเลื่อนห่างเส้นแนวแกนมาทางขวามือเล็กน้อยจะได้ผิวงานที่เรียบ 

 
แสดงการแก้เพ่ือให้ผิวเรียบโดยการเลื่อนแรงกดไปทางขวามือเล็กน้อย 

การตะไบโค้ง 
1. การตะไบโค้ง วิธีการคือแนบปลายตะไบกับผิวส่วนโคง้ของวัสดุชิ้นงานทางด้านหน้าขณะออก

แรงดันตะไบไปข้างหน้าให้กดด้ามตะไบลงคมตะไบสามารถกินเนื้อวัสดุงานได้ตลอดส่วนโคง้ทิศทางให้ดูตาม
ลูกศร 



 

 

 
รูปแสดงการตะไบผิวงานโค้ง 

2. งานตะไบผิวเข้าวิธีการคือ ให้ตะไบท้องปลิงทำการตะไบ โดยบิดข้อมือเพ่ือให้ตะไบเคลื่อนตัวไปทาง 
ด้านขา้งด้วย เพ่ือให้คมตะไบกินผิวงานตามรัศมีผิวเข้านั้น 

 
รูปแสดงการตะไบผิวงานเข้า 

3. การตะไบลบมุม 45องศา วิธีการคือ เอียงตะไบให้ได้มุม 45 องศาแล้วตะไบตามขอบงาน 

 
รูปแสดงการตะไบลบมุม 45องศา 

การพิจารณาเลือกทิศทางตะไบ 
กรณีชิ้นงานมีรูปร่างไม่แน่นนอน เราจะใช้วิธีการตะไบตามที่กล่าวมาไม่ได้ต้องมีการพิจารณาเลือก 

ทิศทางการตะไบดังนี้ 
1. งานกลมหรือวงแหวน ให้วางทิศทางตามรูป (ก) 
2. งานเหล็กฉากจะต้องตะไบให้สัมผัสขาทัง้สองขา้งทำมุมกนัแสดงทิศทาง ตามรูป (ข) 
3. งานสี่เหลี่ยมคางหมูจะต้องตะไบเปลี่ยนแปลงแนวตะไบเรื่อย ๆ เมื่อผิวงานมีพ้ืนที่กว้างหรือแคบลง 



 

 

 
รูปแสดงทิศทางการตะไบชิ้นงานวงกลม เหลก ็ฉาก สี่เหลี่ยมคางหมู(งานที่มีรูปร่างไม่แน่นนอน) งานตะไบผิวราบ 

วัสดุงานส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ที่เรียบ และวิธีการตะไบสามารถทำ ได้หลายวิธีตามที่ได้กล่าวมาแล้วได้แก่โดย
การตะไบต้องเริ่มตะไบคมตดัคู่เพื่อขดูผิวหนา้ที่แข็งออกก่อนและเป็นการตะไบเพื่อลดขนาดของหนังลง  เมื่อตะไบ
งานจวนจะได้ขนาดจึงเปลี่ยนมาใช้ตะไบคมตัดเดี่ยวเพ่ือปรับแต่งผิวงานให้เรียบการตะไบไขว้หรือการตะไบทแยงมุม 

ใช้ในกรณีผิวงานกวา้งกว่าหน้าตะไบโดยการตะไบทแยงจนเกือบเต็มหนา้ชิ้นงานจากนั้น ก็กลับข้างทแยงไม่
ควรตะไบจนสุดขอบขา้งหนึ่ง เพราะตรงมุมชิ้นงานมีผิวที่รับหน้าตะไบน้อย ทำให้ตะไบกระดกได้ง่าย 

 
แสดงลักษณะของการตะไบไขว้หรือตะไบทแยง 

ตะไบทแยงมุม เหมาะสำหรับใช้ในการปรับผิวเรียบ สามารถตรวจสอบผิวนูนได้เป็นอย่างดีโดยสังเกตได้จาก
รอยที่เกิดจากการตะไบทแยง 

 
รูปแสดงลักษณะของรอยตะไบที่สังเกตได้ว่ามีผิวนูนหรือผิวเรียบ 

 
 

การตะไบขูด 



 

 

การตะไบวิธีนี้ใช้สำหรับขูดผิวนูนให้ลดลงโดยการชกั ตะไบในระยะสั้นๆ เท่านั้นและจะตอ้งกดแรงเพียง
เบาๆ โดยใช้งานที่มีความกว้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยการตะไบแบบนี้เป็นการตะไบผิวละเอียด และใช้กับ ตะไบ
คมตัดเดี่ยวเท่านั้น วิธีการตะไบให้สังเกตจากรูป 

 
รูปแสดงวิธีการตะไบขูด 

การตะไบขึ้นรูป 
วัสดุที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการตัดให้ได้ใกล้เคียงกับขนาดที่แบบสั่งงานกำหนดหลังจากนัน้ 

ให้ตะไบลบมุม และนำมาตะไบปรับผิวโดยมีขั้นตอนดงันี้ 
ลำดับขั้นตอนการตะไบผิวเรียบของช้ินงาน 
วัสดุงานต้องปรับผิวให้ได้ 6 ด้าน แต่ละด้านต้องมีผิวเรียบและตั้งฉากซึ่งกัน และกัน พร้อมทั้งมีขนาดตาม

แบบสั่งงานกำหนดอันดับ แรกต้องเลือกด้านแรกก่อนว่าน่าจะเป็นด้านใดในวัสดุนั้นแต่ควรเลือกด้านที่มีพ้ืนที่กว้าง
กว่าด้านอื่นๆ 

เมื่อได้พิจารณาเลือกด้านแรกแล้วให้ปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 
1. ใช้ปลายของตะไบหรือส่วนขอบของตะไบขดูผิวดิบออกก่อน 

 

แสดงการขดูผิวดิบของชิ้นงานก่อนจะตะไบ 
2. ตะไบให้ได้ผิวเรียบโดยใช้วิธีการให้เหมาะสมตามที่ได้กล่าวมาแล้วอาจจะตะไบขวางหรือตะไบไขว้ก็

แล้วแต่วัสดุงาน โดยด้านที่ 1 ตะไบให้ไดผ้ิวเรียบเท่านั้น ให้ใช้บรรทัดเส้นผมในการวัด 
3. ตะไบด้านที ่2 โดยด้านที่ 2 จะตอ้งได้ผิวเรียบและตั้งฉากกบัดา้นที1่ ให้ใช้ฉากเส้นผมในการวัด 
4. ตะไบด้านที ่3 โดยจะต้องได้ผิวเรียบและต้องฉากกับด้านที่ 1 , 2 
5. ตะไบด้านที่ 4 โดนจะต้องไปเขียนเส้นร่างแบบบนโต๊ะระดับก่อนอื่นต้องทำน้ำยาร่างแบบแล้วคว่าด้านที่ 

1 ลง แล้วขีดเส้นตามแบบสั่งงานกำหนดด้วยเวอร์เนียร์วัดความสูง แล้วตะไบให้ได้ขนาด,ผิวเรียบและตั้งฉากกับด้าน
ที1่ , 2 , 3 



 

 

6. ตะไบด้านที่ 5 โดยต้องร่างแบบทา ทำตามขั้น ตอนข้อ 5 แล้วขีดเส้นตามแบบสั่งงานกำหนดด้วยเวอร์
เนียร์วัดความสูงแล้วตะไบให้ได้ขนาด, ผิวเรียบและตั้งฉากกบัดา้นที่ 1 , 2 , 3 , 4 

7. ตะไบด้านที ่6 โดยทำตามข้นตอนข้อ 5 แล้วคว่ำด้านที่ 3 ลงแล้วขีดเส้นตามแบบสั่งงานกำหนดด้วยเวอร์
เนียร์วัดความสูงแล้วตะไบให้ได้ขนาด, ผิวเรียบและตั้งฉากกบัดา้นที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 

 
แสดงลำดับในการตะไบผิวของชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 5 หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ จำนวน 24 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 5 งานตะไบให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 5 
วัตถุประสงค์  

 1. บอกวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ 
  2. อธิบายลักษณะตะไบและชนิดของตะไบ 
  3. บอกชนิดของคมตะไบ 
  4. อธิบายหลักการทำงานของตะไบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 5 หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ จำนวน 24 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกส่วนต่างๆ ของตะไบตามหมายเลขต่อไปนี้ ลงในสมุด 

 
 

 หมายเลข 1 …………………………………………………………………………….. 
 หมายเลข 2 …………………………………………………………………………….. 

หมายเลข 3 …………………………………………………………………………….. 
หมายเลข 4 …………………………………………………………………………….. 
หมายเลข 5 …………………………………………………………………………….. 
 

2. จงบอกขนาดความยาวตะไบที่มีใช้ทั่วไป มาอย่างน้อย 3 ขนาด 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วัสดุที่ใช้ทำด้ามตะไบมีอะไรบ้างบอกมา 2 ชนิด    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงบอกชนิดหรือรูปร่างตะไบมาอย่างน้อย 5 ชนิด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. การตะไบร่องสี่เหลี่ยม ตะไบมุมฉาก ร่องลิ่ม ควรใช้ตะไบชนิดใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

6. จากรูป มุมหมายเลขต่างๆ มีชื่อเรียกว่ามุมใด 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  จากรูปคือลักษณะของคมตัดตะไบแบบใด 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ในการตะไบวัสดุแข็ง เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ทองเหลือง ควรใช้ตะไบคมตัดแบบใด     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จงบอกวิธีการบำรุงรักษาตะไบมา 3 ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. จงบอกความปลอดภัยในการตะไบมา 3 ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ เวลา 24 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  การตะไบปรับผิวงานให้เรียบควรใช้การตะไบลักษณะใด 

ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทแยงมุม    
ค. การตะไบตามขวางชิ้นงาน    
ง. การตะไบแบบขูด   

2. ถ้าระดับข้อศอก ของ นายดี สูงจากพ้ืน 130 เซนติเมตร ระดับปากกาจับงานในงานตะไบควรสูงเท่าใด 
ก. 122 – 125 เซนติเมตร    
ข. 116 – 121 เซนติเมตร    
ค. 110 - 115 เซนติเมตร    
ง. 130 – 135 เซนติเมตร    

3.เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาเท้าท้ังสองข้างต้องทำมุมกับแนวแกนปากกาก่ีองศา 
ก. เท้าซ้ายทำมุม 30  องศาเท้าขวาทำมุม 70 องศา    
ข. เท้าซ้ายทำมุม  30 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา    
ค. เท้าซ้ายทำมุม  0  องศาเท้าขวาทำมุม  0  องศา    
ง.  เท้าซ้ายทำมุม  0 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา   

4. เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาต้องวางตำแหน่งเท้าอย่างไร 
ก. เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลัง    
ข. เท้าใดอยู่หน้าก็ได้    
ค. เท้าขวาและเท้าซ้ายอยู่เสมอกัน    
ง. เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้าย   

5.  ทำไมถึงต้องใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงมาผลิตตะไบ 
ก. มีความคงทน    
ข. มีความแข็งสูง    
ค. ราคาถูก    
ง. มีความแข็งและคงทน   
 



 

 

6.   กั่นตะไบ มีหน้าที่อะไร 
ก. ตัดเฉือนชิ้นงาน    
ข. เพ่ิมความยาวของตะไบ    
ค. ใช้จับตะไบงาน    
ง.  สวมใส่ด้ามตะไบ   

7. หากต้องการตะไบเพ่ือลดขนาดของชิ้นงานควรตะไบในลักษณะใด 
ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทะแยงมุม    
ค. การตะไบแบบขูด    
ง.  การตะไบตามขวางชิ้นงาน    

8. วัสดุเหล็กกล้า เหล็กหล่อ ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดผสม    
ข. คมตัดโค้ง    
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดคู ่  

9. ตะไบ คืออะไร 
ก. เครื่องมือแต่งผิวชิ้นงาน    
ข. อุปกรณ์ตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ค. เครื่องมือตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ง. อุปกรณ์แต่งผิวชิ้นงาน   

10. การปรับผิวในขั้นสุดท้าย ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดคู ่   
ข. คมตัดผสม   
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดโค้ง   

11.ข้อใดคือชนิดของตะไบฟันโค้งแบนชนิดลำตัวอ่อน 
ก. แต่งผิวงานทั่วไปเพ่ือให้ได้ผิวละเอียด  
ข. แนวฟันเรียงเป็นแถว  
ค. คมตัดของตะไบโค้งเป็นรัศมี  
ง. ไม่มีกั่นตะไบแต่จะมีรูยึด  
 
 
 



 

 

12. มีพ้ืนที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม โดยด้านหนึ่งมีคมตักบุ้งส่วนอีกด้านหนึ่งคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

13. ใช้กับงานไม้หรือวัสดุอ่อนที่ขอบทั้งสองข้างมีฟันชนิดคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

14. ลักษณะของตะไบ เบอร์  4   เป็นตะไบชนิดไหน 
ก. ตะไบหยาบ 
ข. ตะไบหยาบปานกลาง  
ค. ตะไบละเอียดปานกลาง  
ง. ตะไบละเอียดมาก 

15. ชนิดของตะไบ ละเอียดมากท่ีสุด มีจำนวนฟัน กี ่ซ่ี 
ก. 40 – 70 ซ่ี 
ข. 40 – 50 ซ่ี  
ค. 25 – 70 ซ่ี  
ง. 25 – 50 ซ่ี 

16. ตะไบชนิดไหนใช้งานลักษณะเดียวกับตะไบแบน 
ก. ตะไบกลม 
ข. ตะไบสามเหลี่ยม  
ค. ตะไบโค้งปลิง  
ง. ตะไบสี่เหลี่ยม 

17. การใส่ด้ามตะไบที่ถูกต้อง ต้องใช้กั่นตะไบประมาณ เท่าไหร่  ของความยาวกั่นตะไบ 
ก.  1/ 5 
ข.  1/4 
ค.  1/2 
ง.   1/3 
 
 
 



 

 

18. การทำสะอาดตะไบที่ถูกวิธี คือ 
ก. โดยการดึงแปรงเหล็กออกจากลำตัวทางเดียว 
ข. โดยการดึงแปรงเหล็กเออกจากลำตัวสองทาง  
ค. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าชิดลำตัว 
ง. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าหาลำตัวทางเดียว 

19. ห้ามใช้ อะไร ทำความสะอาดตะไบ เพราอาจทำให้เกิดสนิมหรือลื่นไม่กินชิ้นงาน 
ก.  แปรงเหล็ก 
ข.  แปรงพาสติก 
ค.  น้ำ  น้ำมัน 
ง.   น้ำ 

20.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการจับตะไบขนาดใหญ่ 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กดด้ามตะไบด้วยนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัด 
ค.  กำรอบตะไบด้วยนิ้วทั้งสี่นิ้วข้างที่ถนัด 
ง.  กดปลายตะไบด้วยฝ่ามือด้านที่ไม่ถนัด 

21.  ข้อใดคือการจับตะไบสำหรับแต่งผิวละเอียด 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กำรอบด้ามตะไบด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด 
ค.  กดกลางลำตัวตะไบด้วยฝ่ามือหรือนิ้วทั้งสี่ข้างที่ไม่ถนัด 
ง.   กดตะไบด้วยนิ้วมือด้านที่ไม่ถนัด 

22. การออกแรงกดมากเกินไปในการตะไบมีผลอย่างไร 
ก.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ข.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ค.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวตรงได้ 
ง.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวนอนได้ 

23.  หากไม่สามารถรักษาน้ำหนักการกดให้สม่ำเสมอ จะทำให้ชิ้นงานเป็นอย่างไร 
ก.  ชิ้นงานจะโค้ง 
ข.  ชิ้นงานไม่เรียบ 
ค.  ชิ้นงานจะเอียง 
ง.  ชิ้นงานจะนูน 
 
 
 



 

 

24. การตะไบที่ต้องการลดเศษโลหะออกเป็นจำนวนมาก หมายถึงข้อใด 
ก.  ตะไบหยาบ 
ข.  ตะไบละเอียด 
ค.  ตะไบตามยาว 
ง.   ตะไบขวาง 

25.ข้อใดไม่ใช่การปรับปิดตะไบการตะไบชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวสัมผัสไม่เท่ากัน 
ก.  กรณีผิวงานรองรับตะไบเต็มหน้า 
ข.  กรณีท่ีผิวงานรองรับตะไบไม่เต็มหน้า 
ค.  จะต้องกุดตะไบให้เอียงเข้าหาผิวงานที่กว้าง 
ง.   จุดที่น้ำหนักจะกดเลื่อนใกล้เส้นแนวแกน 

26.การให้ตะไบท้องปลิงทำการตะไบเพ่ือให้คมตะไบกินผิวงานตามรัศมีผิวเข้า หมายถึงข้อใด 
ก.  การตะไบโค้ง 
ข.  งานตะไบผิวเข้า 
ค.  การตะไบลบมุม 45 องศา 
ง.   ตะไบขวาง 

27. การตะไบขึ้นรูปวัสดุที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องทำอย่างไร 
ก.  ลบมุม และนำมาขูดผิว 
ข.  นำมาลบปรับผิว 
ค.  นำมาขัดผิว 
ง.   ลบมุม และนำมาตะไบปรับผิว 

28. การตะไบให้ผิวเรียบให้ใช้เครื่องมืออะไรในการวัด 
ก.  บรรทัดเหล็ก 
ข.  บรรทัดพาสติก 
ค.  เวอร์เนียร์คาริเปอร์ 
ง.   บรรทัดเส้นผม 

29. ข้อใดคือการใช้งานและบำรุงรักษาตะไบ 
ก.  ไม่ใช้ตะไบให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของงานวัสดุ 
ข.  ใช้ตะไบที่มีด้าม 
ค.  ใช้ตะไบงัด หรือ ตอก ตี แทนค้อน 
ง.  ใช้แปรงทำความสะอาดร่องตะไบ 
 
 
 



 

 

30. งานสี่เหลี่ยมคางหมู จะต้องตะไบงานแบบไหน 
ก.  ตะไบให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ข.  ตะไบไม่ให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ค.  ตะไบ แรง ๆ 
ง.  ตะไบเปลี่ยนแปลงแนวตะไบเรื่อยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

4  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานเลื่อยและสกัด  จำนวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.บอกลักษณะงานเลื่อย 
   2.เลือกใช้ใบเลื่อยตามชนิดของวัสดุ 
   3.อธิบายการประกอบใบเลื่อย 
   4.บอกลักษณะงานสกัด    
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานเลื่อยและงานสกัด 
2. ปรับผิวชิ้นงานโลหะตามแบบ 

3. เนื้อหา 
3.1 งานเลื่อย 
งานเลื่อย (Sawing) คือ การใช้เครื่องมือสำหรับตัดโลหะ ที่มีคมเล็ก ๆ คล้ายคมลิ่มเรียงตัวซ้อนกันเป็นแถว 

ไปตามความยาวของใบเลื่อย เพื่อตัดเฉือนเนื้อวัสดุให้ขาดออกจากกัน และนำไปขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
ส่วนประกอบของเลื่อย จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

1 โครงเลื่อย (Frame) 
2 ใบเลื่อย (Blade) 
3 ฟันเลื่อย 
3.2 การเลือกใช้ใบเลื่อย 
1. ชิ้นงานที่มีความกว้างหรือช่วงตัดหนา ให้เลือกใบเลื่อยชนิดฟันหยาบส่วนชิ้นงานบาง ๆ ให้เลือกใช้ชนิด

ฟันละเอียด 
2. ชิ้นงานที่เป็นวัสดุอ่อน ให้ใช้ใบเลื่อยชนิดฟันหยาบ 
3. ชิ้นงานที่เป็นวัสดุแข็ง ควรเลือกใช้ชนิดฟันละเอียด 
3.3 การประกอบใบเลื่อย 
การใช้เลื่อยมือ มีความจำเป็นจะต้องทราบถึงวิธีการใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยอย่างถูกต้อง  เพราะขนาด

ของฟันเลื่อยจะต้องเหมาะสมกับวัสดุงาน เมื่อนำใบเลื่อยมาใส่กับโครงเลื่อยแล้วต้องขันให้ตึงพอดี และขนาดความ
ยาวของใบเลื่อย ก็ควรต้องปรับให้พอดีกับโครงเลื่อยเช่นเดียวกัน 

 



 

 

3.4 การปฏิบัติงานเลื่อย 
การปฏิบัติการเลื่อยเพ่ือตัดชิ้นงานให้มีรูปร่างและขนาดตามความต้องการนั้น ต้องมีเทคนิควิธีการที่ควรต้อง

ศึกษาข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. ก่อนลงมือเลื่อยงานจะต้องทำการร่างแบบหรือขีดหมายแนวเลื่อย 
2. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน โดยให้แนวที่จะเลื่อยอยู่ในแนวดิ่งและใกล้กับปากของปากกามากที่สุด 

ถ้าชิ้นงานเป็นแผ่นบาง ๆ ควรใช้แผ่นไม้ประกบชิ้นงานก่อนทำการเลื่อย 
3. ใช้ตะไบสามเหลี่ยมตะไบเส้นแนวเลื่อย เพื่อบากคลองเลื่อยให้เป็นร่อง เป็นการบังคับไม่ให้ใบเลื่อยลื่น

ไถลออกจากเส้นร่างแบบ 
4. ออกแรงกดเบา ๆ เมื่อเริ่มเคลื่อนใบเลื่อยไปข้างหน้า และตั้งมุมเลื่อยไปข้างหน้ามุมยกขึ้นประมาณ 10 

องศากับแนวระดับ 
5. ใช้ความเร็วในการเลื่อยประมาณ 30–40 ครั้ง/นาท ีและไม่ต้องออกแรงกดขณะดึงเลื่อยกลับ 
6. เมื่อชิ้นงานใกล้จะขาดจากกัน ให้ลดแรงกดและความเร็วในการเลื่อยลง 
7. เมื่อเลิกการใช้งานเลื่อย ให้คลายนอตหางปลาปรับใบเลื่อยให้หย่อน 

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
12-13/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานเลื่อยและ
สกัด   
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานเลื่อยและสกัด   
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)  
20. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 6 
21. ครูตั้งคำถามเพ่ือ

นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
เลื่อยและสกัด   

22. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

23. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 

24. ครูสาธิตงานเลื่อยและ
สกัด  และให้นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบงานที่ 6 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
6 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

11. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 6 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

12. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

13. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   เวลา 12 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ในการเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของชิ้นงานอย่างน้อยเท่าไร 

ก. 1 ฟัน  
ข. 2 ฟัน 
ค. 3 ฟัน  
ง. 4 ฟัน 

2. ด้ามเลื่อยมือมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
ก. ด้ามปืนและด้ามตรง  
ข. ด้ามมีด และด้ามปืน 
ค. ด้ามโค้งและด้ามตรง  
ง. ด้ามปรับได้และด้ามปรับไม่ได้ 

3. ในประเทศไทยนิยมใช้ใบเลื่อยมือขนาดเท่าไร 
ก. 200 มม.  
ข. 250 มม. 
ค. 300 มม.  
ง. 320 มม. 

4. ความบางของใบเลื่อยจะวัดจากอะไร 
ก. วัดจากจุดศูนย์กลางรูข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ข. วัดขอบด้านนอกรูข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ค. วัดจากขอบรูด้านในข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ง. วัดจากขอบรูด้านในข้างหนึ่งไปยังขอบรูด้านในข้างหนึ่ง 

5. มุมลิ่มของฟันเลื่อยโดยทั่วไปโตเท่าไร 
ก. 40 องศา  
ข. 55 องศา 
ค. 60 องศา  
ง. 65 องศา 
 
 
 



 

 

6. ระยะพิตช์ (Pitch) ของใบเลื่อยในระบบเมตริก คือระยะของอะไร 
ก. ระยะห่างจากยอดฟันหนึ่งถึงยอดฟันหนึ่ง 
ข. ระยะห่างจากร่องฟันหนึ่งถึงร่องฟันหนึ่ง 
ค. ระยะจากขอบของใบเลื่อย 
ง. ระยะจากรูข้างหนึ่งถึงรูข้างหนึ่งของใบเลื่อย 

7. ค่าของมุมฟรีที่เหมาะสมเมื่อทำการสกัดคือเท่าไร 
ก. 5 องศา  
ข. 6 องศา 
ค. 7 องศา  
ง. 8 องศา 

8. สกัดชนิดใดใช้สำหรับทะลวงแผ่นโลหะที่เจาะเป็นรู 
ก. สกัดปลายตัด  
ข. สกัดปลายบาน 
ค. สกัดปลายเซาะ  
ง. สกัดปากจิ้งจก 

9. ในการเลื่อย ควรหล่อเย็นด้วยอะไร 
ก. น้ำเปล่า  
ข. น้ำมันหล่อลื่น 
ค. น้ำหล่อเย็น  
ง. น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว 

10. สกัดชนิดใดใช้สกัดบริเวณแคบ ๆ หรือร่องลิ่ม 
ก. สกัดปลายตัด  
ข. สกัดปลายบาน 
ค. สกัดปลายเซาะ  
ง. สกัดปากจิ้งจก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/24 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   จำนวน 24 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1 งานเลื่อย 

2 การเลือกใช้ใบเลื่อย 
3 การประกอบใบเลื่อย 
4 การปฏิบัติงานเลื่อย 
5 งานสกัด 

ส่วนต่างๆ ของเลื่อยมือ 
มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้คือโครงเลื่อย ด้ามจับ ขอเกี่ยวหูใบเลื่อย สกรูนัตหางปลาและใบเลื่อยดัง

แสดงในรูป การตึงใบเลื่อยใช้การหมุนสกรูนัตหางปลา 

 
รูป แสดงส่วนต่างๆของเลื่อยมือ 

ชนิดของด้ามโครงเลื่อย 
มี 2 ชนิด คือ 
− โครงเลื่อยแบบด้ามตรง ปัจจุบันไม่นิยมใช้ในประเทศไทย 
− โครงเลื่อยด้ามปืน นิยมใช้กัน มากในปัจจุบัน เพราะจับได้มั่นคงกวา่ การเลื่อยกำ ได้ความ

เที่ยงตรงกว่าโดยโครงเลื่อยสามารถปรับขนาดตามใบเลื่อยได้หลายขนาด 

 
รูป แสดงลักษณะโครงเลื่อยแบบต่างๆ 

 
 
 
 



 

 

ขนาดของใบเลื่อย 
มีการผลิตมาหลายขนาดเพ่ือให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน เช่นความยาว 12 นิ้ว    (300 

มม.), 10 นิ้ว (250 มม.), 8 นิ้ว(200 มม.) การวัดความยาวของใบเลื่อยจะวัดจากจุดศูนย์กลางรูข้างหนึ่งไปยังจุด
ศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง ขนาดของใบจะกว้าง 12.7 มม.และหนา 0.64 มม. ดังแสดงในรูป ขนาดใบเลื่อยที่นิยม
ใช้ในประเทศไทย คือ 12 นิ้ว(300 มม.) 

การใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย (Puttjng Blade in Frame) 
จะต้องใส่ฟันเลื่อยชี้ออกไปจากด้าม เพราะเวลาปฏิบัติงานเลื่อยจะออกแรงกดเพ่ือให้ฟันเลื่อยตัดชิ้นงานเมื่อ

ดัน ไปขา้งหนา้เท่านั้น คือ ฟันเลื่อยจะตัดเฉือนเศษวัสดุงานออกเฉพาะไปข้างหนา้การดึงกลบัจะไม่ตัดเฉือนจึงมีต้อง
กดใบเลื่อยลงการใส่ใบเลื่อยต้องหงายโครงเลื่อยขึ้นเมื่อใส่ใบเลื่อยแล้วให้ขันนัตหางปลาเพื่อตึงใบเลื่อย โดยควรตึง
ปานกลาง ไม่ควรตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะใบเลื่อยอาจหักได้ วิธีการใส่แสดงในรูป 

          
รูปแสดงวิธีการใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยที่ถูกต้อง 

การทำงานของฟันเลื่อย 
เลื่อยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตัดกินเนื้อวัสดุพร้อมแรงกด แรงกดดันจะทำให้ฟันเลื่อยจมลงไปในเนื้อวัตถุ

ออกเป็นเศษเล็ก ๆ อยู่ในช่องฟัน จะหลุดออกมาตามรอยเลื่อยส่วนเศษวัสดุที่อยู่บนผิวงานจะถูกเก็บไว้ในช่องเก็บ
เศษโดยเกิดจากมุมฟรีและมุมคาย ดังแสดงในรูป 

 
รูป แสดงการกินงานของฟันเลื่อย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มุมต่างๆ ของฟันเลื่อย 

จะประกบไปด้วยมุมลิ่ม (β) มุมคายหรือมุมแซะ () และมุมฟรี(∝) ฟันเลื่อยที่มีรูปร่างที่เหมาะสมที่สุดควร
จะมีขนาดมุมต่าง ๆ ดังนี้ 

 มุมลิ่ม (β) = 650 
 มุมคายหรือมุมแซะ() = 50 

 มุมฟรี(∝) = 200 

 มุมตัด () = มุมลิ่ม (β) + มุมฟรี(∝) 

 
รูป แสดงมุมตัดของฟันเลื่อย 

ค่ามุมตัด ของฟันเลื่อยไม่ก าหนดตายตัว เพราะค่าดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับวัสดุและลักษณะงานแต่ละ 
ชนิด เช่น เหลก ็หล่อและเหลก็กลา้ควรมีมุมตดัโตกวา่ นี้การที่มีมุมตัดน้อยจะท าให้ฟันเลื่อยจิกฝังตัวลงไปใน 
เนื้อโลหะมากเกินไป ฟันเลื่อยจะหักได้ง่าย เลื่อยมือทัว่ ๆ ไปที่ใช้เลื่อยเหล็กกล้าจะมี  

มุมลิ่ม (β) = 500 

มุมฟรี(∝) = 400 
มุมคาย() = 00 
แต่หากเป็นโลหะเบาจะต้องมีมุมคายหรือมุมเซาะ () และมุมตัด () จะเล็กกว่าเหล็กกล้าดังแสดงในรูป 

 
รูป แสดงลักษณะฟันเลื่อยที่ใช้กับวัสดุงานชนิดต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความหยาบและความละเอียดของใบเลื่อย 
มีกำหนดไว้ 2ระบบ คือ 
1. ระบบเมตริก วัดเป็นระยะพิตช์ (Pitch) คือยอดฟันถึงยอดฟันเลื่อยอีกฟันหนึ่ง 
2. ระบบอังกฤษ วัดเป็นจำนวนฟันต่อ 1 นิ้ว ดงัแสดงในรูป 

 
 

ตาราง การเลือกใช้ความหยาบ ความละเอียดของฟันเลื่อนให้เหมาะสมกับชนิดวัตถุและความหนา 

 
ชนิดของใบเลื่อยมือ 
ใบเลื่อยมือ มี 3 ชนิด คือ 
 1. ใบเลื่อยมือชนิดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (High Carbon Steel) มีคุณภาพต่ำ หักได้ง่าย มีความ

เปราะสูงแข็งทั้งใบ และไม่สามารถเลื่อยเร็วๆ ได้เพราะความร้อนอาจท าให้ความแข็งของฟันเลื่อยลดลง ข้อดีคือ
ราคาถูก 

 2. ใบเลื่อยชนิดเหล็กรอบสูง (High Seed Steel) มีคุณภาพดีกว่าชนิดแรกทนต่อการเสียดสีได้ดี  ทนต่อ
ความร้อน งอได้เล็กน้อย ราคาสูงกว่าชนิดแรก แต่ใช้งานได้ด ีและเลื่อยได้ปริมาณมากกว่า 

 



 

 

3. ใบเลื่อยชนิดบดักรีฟันเลื่อย ปัจจุบัน นา มาใชกนั มากใบเลื่อยชนิดนี้ออกแบบมาเพ่ือป้องกันใบเลื่อยหัก
ก่อนเวลาอันควร โดยลำตัวทำจากเหล็กกลา้คาร์บอนต่ำ เพราะอ่อนตัวได้ดีส่วนฟันเลื่อยจะผลิตมาจากเหล็กรอบสูง
แล้วบัดกรีติดอยู่กับความหนาของชิ้นลำตัว ข้อ ดีคือหักยากและตดังานได้มากกว่าประเภท ที ่1 และ 2 ใบเลื่อยชนิด
นี้เหมาะกบัผู้เริ่มฝึกเลื่อยมือใหม่ๆ 

การเลือกฟันเลื่อยให้ถูกต้องกบั ความหนาของชิ้นงาน 
ควรเลือกให้เหมาะสมกับความหนาเพราะหากเลือกละเอียดเกินไปจะท าให้เสียเวลาในการตัด เลือกหยาบ

เกินไปจะท าให้ตัดล าบาก 
ดังนี้นขอ้ควรพิจารณาในการเลือกคือ ต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของชิ้นงานอย่างน้อย 2 ฟัน ดัง

แสดงในรูป 

 
รูป แสดงการเลือกใชค้วามหยาบ ความละเอียดของฟันเลื่อยให้เหมาะสมกบัความหนาของชิ้นงาน 

การออกแบบการจับยึดงานเลื่อย 
 การจบัชิ้นงานที่เหมาะสมนั้น สามารถออกแบบไดต้ามรูป 

 
รูป แสดงการจับยึดชิ้นงานเพ่ือเลื่อย 

การเลื่อยโลหะแผ่นบาง 
กรณีต้องการตัดโลหะแผน่ บางด้วยเลื่อยมือใหใช้ไม้เนื้อแข็งประกบกับชิ้นงานและใช้ซีแคลม์ล็อคอีกชั้น 

หนึ่งก่อนทำการเลื่อยเพื่อให้ฟันของใบเลื่อยอยู่บนเนื้อวัสดุงานที่จะตัดเกิน 2 ฟันดังแสดงในรูป ก และหากงานเป็น
ท่อนบางๆ ที่ภายในน้อยควรกาสลักไม้สวมอัดในรูก่อนเพ่ือเป็นการเพ่ิมความหนาให้กับวัสดุงานป้องกนั ชิ้นงานล็อค
ขัดกนัฟันของใบเลื่อยดงัแสดงใน รูป 
 



 

 

 
รูป แสดงการประกบโลหะแผน่ บางดว้ยไม้เนื้อแขง 

คลองเลื่อย 
ขณะตัดชิ้นงานจะทำให้ใบเลื่อยติดอยู่ในร่องที่เลื่อยโดยเรียกว่า “คลองเลื่อย” ดงนัั้นต้องหาวิธีการให้คลอง

เลื่อยโตกว่าใบเลื่อยทำไดโ้ดยดัดฟันเลื่อยให้เอียงสลับกนั หรือพลิ้วคมใบเลื่อยเป็นช่วงซ้ายขวาสลับกันฟันต่อฟันหรือ
ช่วงต่อช่วงตามลำดับวิธีการทั้งหมดดงักล่าวจะทำให้คลองเลื่อยกว้างกว่าใบเลื่อยจะทำให้ตัดงานสะดวกรวดเร็วยิ่ง
ขัน้อายกุารใช้งานก็จะมากขึน้ลดความฝืดระหว่างการตดั 

 
รูป แสดงการประกบโลหะแผน่ บางดว้ยไม้เนื้อแขง 

การจับและการใช้เลื่อยมือใช้มือข้างที่ถนัดจับด้ามของโครงเลื่อยส่วนมือที่ไม่ถนัดจับบริเวณส่วนในด้านหน้า
ของโครงเลื่อย ขณะทำการเลื่อยควรจับให้ด้ามเลื่อยยกขึ้นเล็กนอ้ยทำมุมประมาณ 10 องศา กับแนวนอน ดังรูป 

 
รูปแสดงวิธีการจับโครงเลื่อย และวิธีการเลื่อยซึ่งใบเลื่อยต้องทำมุม 

กับ ชิ้นงานประมาณ 10 องศา 
 



 

 

การเลื่อยจะต้องออกแรงโยกไปด้านหน้าพร้อมกับใช้แรงกดด้วยแต่ละช่วงชักกลับไม่ต้องออกแรงกดเพียงแค่
ประคองถอนออกมาตรงๆ จะต้องเลื่อยให้หมดระยะของฟันใบเลื่อย ควรใช้ความเร็วเลื่อยให้พอดีไม่เร็วหรือช้า
เกินไป ประมาณ 40รอบ 

 
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เลื่อย 
1. อย่าเลื่อยในขณะที่ใบเลื่อยยังปรับไม่ได้ที่ 
2. ใส่ใบเลื่อยให้ฟันชี้ไปทางดา้นหน้า 
3. เวลาเลื่อยต้องเลื่อยตรงๆอย่าให้บิดโย้ไปมาใบเลื่อยจะหักได้ 
4. เมื่อเลิกใช้แล้วต้องหย่อนใบเลื่อยทุกครัง้เพ่ือใบเลื่อยจะได้ไม่ยดืตัว 
5. การจบัชิ้นงานใหร้อยตัดอยู่ใกล้ทีจ่บัยึดมากที่สุดเพื่อป้องกนัการสั่นของชิ้นงานขณะทำการเลื่อย 
6. การจบัยึดชิ้นงานต้องมีเทคนิคท่ีเหมาะสมในงานบางลกัษณะ 
7. ใช้ใบเลื่อยให้เต็มตลอดใบหรือให้ใช้จำนวนฟันมากท่ีสุด 
8. ต้องให้ฟันเลื่อยอยู่บนความหนางาน 2 ฟัน ขึน้ไป 
9. ในขณะชักโครงเลื่อยกลับไม่ต้องออกแรงกด 
เครื่องเลื่อยกล ( Power Hack Saw) 
ใช้หลักการเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เครื่องเลื่อยกล Power Hack Saw จะใช้มากในงานช่างกล มี

หลักการทำงานคล้ายเลื่อยมือ คือจะกินงานช่วงชักไปด้านหน้าโดยมีมอเตอร์เป็นตัวส่งกำลังขับเคลื่อนด้วยระบบ
เฟือง เหมาะกับการตัดโลหะที่มีความโตตั้งแต่20 มม.ขึ้นไปโดยตัดไดัทั้งตัด ตรงตัวเอียงทำมุมต่างๆได้โดยปรับที่
ปากกาจับชิ้นงานให้เอียงทำมุมกับ ใบเลื่อยเท่านั้น ดังแสดงในรูป โดยต้องเผื่อ ขนาดของชิ้นงานไว้ด้วยการวัดให้ใช้
บรรทดัเหล็กไม่ควรใช้เวอร์เนียร์เพราะอาจชำรุดได ้

 
 
 



 

 

งานตัดด้วยสกัด 
 สกัดเป็นเครื่องมือตัดที่ใช้สำหรับ ถาก ตัด เซาะร่องบนผิวของชิ้นงานจะเป็นเหลก็ หนาเหลก็แผ่นบาง  

หรอืหวัสกรูที่คลายไม่ออก ตัดหัวหมุดย้ำเป็นต้น  
สกัดจะผลิตจากเหล็กเครื่องมือ ( Tool Steel) เช่น C 80 W2 มีความหมายคือ เป็นเครื่องมือผสมคาร์บอน 

0.8% ผ่านกรรมวิธีการชุบแข็งมาแล้ว 

 
รูป แสดงมุมต่างๆของสกัด 

 

 
ลักษณะการวางปากสกัด 

ค่าของมุมฟรีที่เหมาะสมคือ 8 องศา ถ้ามุมฟรีมากกว่า 8 องศาจะทำให้สกัดกินเนื้อวัสดุมากเศษะ
หนาดังรูป 

 
รูป แสดงการวางปากสกัดท่ีมีมุมฟรีมากกว่า 8 องศา 

 



 

 

 
การตัดปาดผิว ตัดเฉือนและตัดถากด้วยสกัดการสกัดถ้าต้องการให้ผิวงานเรียบผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางสกัด

ให้แนวแกนเอียงทำมุมกับผิวหน้างานในตำแหน่งมุมฟรี 8 องศา และตอกหัวสกัดให้คมเฉือนผิวหนา้ชิ้นงาน ชิ้นงาน
จะเกิดรอยยน่บริเวณผิวคมลิ่มด้านผิวคายหรือในทิศทางที่สกัดเมื่ออกแรงตอกสกัดต่อไปอีกเศษโลหะที่เกิด จากการ
สกัดจะม้วนไกลไปตามผิวคายของสกัด รอยถูกเฉือนขนานกบัผิวหนา้ชิ้นงานก่อนการสกดั การเกิดเศษโลหะจะเกิด
อย่างสม่ำเสมอถ้าผู้สกัดออกแรงคงที่สม่ำเสมอก็จะได้ผิวงานที่เรียบตามที่ต้องการ 

 
รูป แสดงการตัดปาดผิว 

การตัดเฉือนขาดด้วยสกัด 
เริ่มต้นด้วยการตดั ชิ้นงานระหวา่งปากกายึดให้แน่นให้แนวที่จะตัดวางสม่ำเสมอไปตามแนวยาวของขอบ

ปากกาจับงานให้พอดี ถ้าวัสดุงานเป็นโลหะแผ่นบางใช้สกัดปากแบนท าการสกัดวัสดุชิ้นงานเช่นเดียวกบัการตัดถาก
เนื้อชิ้นงานที่โผล่พน้แนวปากของปากกาก็จะถูกตดัเฉือนขาดออกไป ดังแสดงในรูป 
 

 
รูป แสดงลักษณะของคมสกัดทิศทางตัดแสดงผิวคายและมุม 

ชนิดของสกัดและประโยชน์ใช้งาน 
 เนื่องจากสกัดมีประโยชน์การใช้งานมากมายหลายลักษณะ เช่น ตัดขาด ปาดผิว ตัดเฉือนเซาะร่อง ดังนั้น

รูปร่างและชื่อเรียกของสกัดจึงแตกต่างกนั ตามลกัษณะของคมและประโยชน์การใช้งาน 
วิธีการปฏิบัติงานสกัดมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ร่างแบบ จะต้องร่างแบบก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำการสกัดงานอย่างไรการร่างแบบอาจเส้น

หรือถ้าจะให้ชัดเจนต้องตอกหมายตามเส้นร่างแบบด้วยเหล็กตอกหมายแบบ(Prick Punch) 
2. การจับยึดชิ้นงาน จับชิ้นงานระหว่างปากของปากกาให้แน่นห้ามนำงานหน้าๆไปจับบนปากกาเพราะ

ปากกาส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กหล่อทำให้ปากกาแตกหักได้ง่ายให้ใช้ไม้รอง ชิ้นงานโดยวางไม้บนแท่นเลื่อนครอบ
เกลียวสปินเดิลของปากกาเพื่อป้องกนัการไถลตกลงข้างล่างของชิ้นงานควรมีตาข่ายวางกั้นบริเวณด้านหน้าเพ่ือ
ป้องกันเศษสะเก็ดโลหะจากการสกัดกระเด็นและผู้ปฏิบัติงานสกัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา 



 

 

3. การจับค้อนและสกัด ให้ใช้มือขวาหรือข้างที่ถนัดจับค้อนโดยต้องจับให้ถูกต้องคือจับบริเวณปลายด้าม
ค้อนเพื่อให้มีน้าหนักในการตีมากมือซ้ายหรือข้างที่ไม่ถนัดจับสกัด บริเวณส่วนปลายเกือบหัวสกัดดังรูป 

 
รูป แสดงลักษณะการจับค้อนและสกัด 

4. จังหวะในการสกัด สายตาต้องมองที่คมสกัดไม่ใช้มองที่หัวสกัด การมองต้องสังเกตให้ปลายคมสกดั 
ตรงกบั รอยขีดหมายหรือแนวที่ต้องสกัดทุกครั้งการออกแรงสกดัให้ออกแรงที่หัวไหล่อย่าออกแรงที่ข้อศอกหรือ
ข้อมือหลีกเลี่ยงการใช้ค้อนตอกโดยใช้แรงเคาะเบาๆ 

 
รูป แสดงการสกดัชิ้นงานบนปากกาสายตาต้องมองที่คมสกัด 

การลับคมสกัดและการแต่งหัวสกัด 
 สกดัเมื่อใช้งานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะทื่อที่คมและหัวสกัดจะเย็นดังนั้นต้องทำการลับให้คมพร้อมจะใช้

งานได้เสมอด้วยหินเจียระไน โดยวางตำแหน่งสกัดให้ทำมุมถูกต้องกับหน้าหินได้มุมถูกต้องตามชนิดของงานใช้แรง
หินเจียระไนเบาๆถ้าออกแรงกดมากปลายสกัดจะร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงความแข็งลดลงท าให้สกัดใช้งานต่อไม่ได้
การท างานต้องสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะไม่ให้กระเด็นเข้าตา  

หัวสกัดเย็นต้องเจียระไนให้เรียบด้วยเช่นกันเพื่อถ้าไปสกัดทั้งที่เย็นจะทำให้เศษโลหะที่เป็นคลีประเด็นเข้าตา
ทำให้ตาบอดได ้

การใช้งานและการบำรุงรักษาสกดั 
1. ควรเลือกใช้สกัดให้เหมาะสมกับงาน 
2. ควรใส่แว่นตาป้องกันอันตรายจากสะเก็ดวัสดุ 
3. ในการสกัดสายตาต้องมองไปที่คมตัดไม่ควรมองไปที่หัวสกัด 
4. ต้องจบังานใหม่นั่นคง 
5. สกัดต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
6. สกัดใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดและชโลมน้ามันเพื่อป้องกันสนิม 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 6 หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   จำนวน 12 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 6 งานตัดให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 6 
วัตถุประสงค์  

 1.อธิบายความหมายของการเลื่อยได้ 
  2.บอกวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือตัดได้ 
  3.ทำการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 6 หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   จำนวน 12 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. ในการเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของช้ินงานอย่างน้อยเท่าไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้ามเลื่อยมือมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ในประเทศไทยนิยมใช้ใบเลื่อยมือขนาดเท่าไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ความบางของใบเลื่อยจะวัดจากอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. มุมลิ่มของฟันเลื่อยโดยทั่วไปโตเท่าไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. มุมคายหรือมุมแซะของฟันเลื่อยโดยท่ัวไปโตเท่าไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

7. มุมฟรีของฟันเลื่อยโดยทั่วไปมีมุมโตเท่าไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. โลหะเบาควรมีมุมตัด...........กว่าเหล็กกล้า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ความหมายและความละเอียดของใบเลื่อยระบบอังกฤษ จะวัดจำนวนฟันต่อ....นิ้ว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ระยะพิตช์ (Pitch) ของใบเลื่อยในระบบเมตริก คือระยะของอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   เวลา 12 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

1. ในการเล่ือยจะตอ้งใหฟั้นเล่ือยเกาะอยูบ่นความหนาของช้ินงานอยา่งนอ้ยเท่าไร 
ก. 1 ฟัน  
ข. 2 ฟัน 
ค. 3 ฟัน  
ง. 4 ฟัน 

2. ดา้มเล่ือยมือมีอยู ่2 ชนิด คือ 
ก. ดา้มปืนและดา้มตรง  
ข. ดา้มมีด และดา้มปืน 
ค. ดา้มโคง้และดา้มตรง  
ง. ดา้มปรับไดแ้ละดา้มปรับไม่ได ้

3. ในประเทศไทยนิยมใชใ้บเล่ือยมือขนาดเท่าไร 
ก. 200 มม.  
ข. 250 มม. 
ค. 300 มม.  
ง. 320 มม. 

4. ความบางของใบเล่ือยจะวดัจากอะไร 
ก. วดัจากจุดศูนยก์ลางรูขา้งหน่ึงไปยงัจุดศูนยก์ลางของรูอีกขา้งหน่ึง 
ข. วดัขอบดา้นนอกรูขา้งหน่ึงไปยงัจุดศูนยก์ลางของรูอีกขา้งหน่ึง 
ค. วดัจากขอบรูดา้นในขา้งหน่ึงไปยงัจุดศูนยก์ลางของรูอีกขา้งหน่ึง 
ง. วดัจากขอบรูดา้นในขา้งหน่ึงไปยงัขอบรูดา้นในขา้งหน่ึง 

5. มุมล่ิมของฟันเล่ือยโดยทัว่ไปโตเท่าไร 
ก. 40 องศา  
ข. 55 องศา 
ค. 60 องศา  
ง. 65 องศา 
 



 

 

6. ระยะพิตช ์(Pitch) ของใบเล่ือยในระบบเมตริก คือระยะของอะไร 
ก. ระยะห่างจากยอดฟันหน่ึงถึงยอดฟันหน่ึง 
ข. ระยะห่างจากร่องฟันหน่ึงถึงร่องฟันหน่ึง 
ค. ระยะจากขอบของใบเล่ือย 
ง. ระยะจากรูขา้งหน่ึงถึงรูขา้งหน่ึงของใบเล่ือย 

7. ค่าของมุมฟรีท่ีเหมาะสมเม่ือท าการสกดัคือเท่าไร 
ก. 5 องศา  
ข. 6 องศา 
ค. 7 องศา  
ง. 8 องศา 

8. สกดัชนิดใดใชส้ าหรับทะลวงแผน่โลหะท่ีเจาะเป็นรู 
ก. สกดัปลายตดั  
ข. สกดัปลายบาน 
ค. สกดัปลายเซาะ  
ง. สกดัปากจ้ิงจก 

9. ในการเล่ือย ควรหล่อเยน็ดว้ยอะไร 
ก. น ้าเปล่า  
ข. น ้ามนัหล่อล่ืน 
ค. น ้าหล่อเยน็  
ง. น ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ 

10. สกดัชนิดใดใชส้กดับริเวณแคบ ๆ หรือร่องล่ิม 
ก. สกดัปลายตดั  
ข. สกดัปลายบาน 
ค. สกดัปลายเซาะ  
ง. สกดัปากจ้ิงจก 

 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
4  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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



 

 

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 เพ่ือให้ได้รูเจาะตรงตำแหน่งตามต้องการ และเป็น

การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานเจาะรู ชิ้นงานที่ใช้ในการเจาะรูมีรูปร่างลักษณะต่างกัน ในการ
จับยึดชิ้นงานแต่ละรูปร่าง 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)  
25. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 7 
26. ครูตั้งคำถามเพ่ือ

นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
เจาะ 

27. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

28. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 

29. ครูสาธิตงานเจาะ และ
ให้นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงานที ่7 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
7 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

14. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 7 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

15. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

16. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 เครื่องเจาะเป็นเครื่องจักรกลที่อาศัยแรงหมุนจากมอเตอร์ไฟฟ้า 

ส่งแรงด้วยระบบสายพานหรือระบบเฟืองไปยังแกนเพลา (Spindle) ซึ่งประกอบอยู่กับหัวจับดอกสว่านเครื่องเจาะมี
หลายชนิดและหลายขนาด แต่ในงานฝึกฝีมือนี้ผู้เรียบเรียงจะขอกล่าวถึงดอกสว่านตั้งโต๊ะและสว่านตั้งพ้ืนเท่านั้น 

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

 
 

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

 
 
 
 
 



 

 

 
รูปที ่7.2 แสดงหัวจับแบบขันด้วยดอกจำปา ( ก )และแบบขันจับด้วยแรงบิด ( ข ) 

2. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่ต้องตั้งไว้บนพ้ืน สามารถเจาะรูขนาดใหญ่บนแผ่นเหล็ก
หรือโลหะต่างๆได้ดีทั้งนี้ต้องมีอุปกรณ์การจับยึดชิ้นงานที่แน่นหนามาๆระบบส่งกำลังนั้นจะมาจากมอเตอร์มี2 แบบ 
คือ แบบใช้สายพานส่งกำลังและแบบใช้เฟืองส่งกำลัง ดอกสว่านที่ใช้เป็นดอกสว่านชนิดก้านเรียว (Taper Shank) ที่
มีขนาดใหญ่ดังแสดงในรูปที ่7.6 ( ข ) 

ดอกสว่านที่ใช้กับเครื่องตั้งพ้ืนนั้นจะเป็นดอกสว่านขนาดใหญ่มีก้านเรียว สวมใส่ในรูของเพลาหมุน ทำให้ยึด
ติดดันด้วยความฝืด โดยมีส่วนแบนของก้านสว่านขัดอยู่ในเพลานำ แต่ถ้าดอกสว่านมีขนาดเล็กก็สามารถเลือกปลอก
มาสวมใส่ต่อ (Drill Sleeve) เพ่ือช่วยสวมจับให้พอดีกับช่องเพลานำ ดังแสดงในรูปที ่7.4 

 
รูปที ่7.3 แสดงลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของสว่านตั้งพ้ืน 

 

 
รูปที่ 7.4 แสดงลักษณะของปลายสวมต่อ ( ก ) และเหล็กตอกถอด ( ข ) 

 
แต่ถ้าดอกสว่านมีขนาดเล็กก็สามารถเลือกปลอกมาสวมต่อ เพ่ือช่วยสวมจับให้พอดีกับช่องของเพลานำ ดัง

เสดงในรูปที ่7.5 



 

 

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

สว่านตั้งโต๊ะ 
2. แบบก้านเรียว โดยทั่วไปจะเป็นดอกสว่านขนาดใหญ่ก้านจะมีลักษณะเรียว ใช้สวมต่อเข้ากับรูของ

แกนเพลา 

 
รูปที่ 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) หรือเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว 



 

 

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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18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

6  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  งานตัดเกลียว จำนวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายลักษณะชนิดของงานทำเกลียว 
   2. บอกวิธีการทำเกลียวด้วยมือ 
   3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือทำเกลียว 
   4. อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวนอก 

 5. อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวใน 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานทำเกลียว 
3. เนื้อหา 
3.1 ชนิดงานทำเกลียว 

เกลียวโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นเกลียวนอกและเกลียวใน ซึ่งจะต้องทำเกลียวด้วยมือ ส่วนการทำ
เกลียวด้วยเครื่องมือกลและการขึ้นรูปเกลียวด้วยวิธีการต่าง  ๆ นั้น สามารถทำเกลียวได้คือ การรีด อัด 
เกลียวการตัดเกลียวด้วยเครื่องกัด การกลึงเกลียวด้วยเครื่องกลึง การหล่อเกลียวและการทำเกลียวด้วยมือ 

         3.2 การทำเกลียวด้วยมือ 
การทำเกลียวเพ่ือนำมาใช้งานนั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการทำเกลียวด้วยมือ 

เป็นวิธีที่ทำเกลียวได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ การทำเกลียวใน เป็นการทำให้เกิดร่องเกลียว 
ภายในรูกลมและการทำเกลียวนอก เป็นการทำให้เกิดร่องเกลียวขึ้นบนผิวนอกแท่งทรงกระบอก 
3.3 เครื่องมือทำเกลียว 

1. เครื่องมือสำหรับใช้ทำเกลียวใน (Tap) ซึ่งปกติ 1 ชุด จะประกอบด้วยดอกต๊าป 3 ตัว 
2. เครื่องมือสำหรับใช้ทำเกลียวนอก (Die) ซึ่งปกติในแต่ละขนาดเกลียวจะมี 1 ตัว 

3.4 การทำเกลียวนอก 
ดาย (Die) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำเกลียวนอก มีลักษณะกลมหรือเป็นแท่งเหลี่ยม มีรูอยู่ตรง

กลางมีร่องเกลียวเป็นคมตัด สามารถตัดหรือทำเกลียวบนชิ้นงานกลม มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะกลม 
และลักษณะเหลี่ยม ซึ่งเครื่องมือทำเกลียวนอกนี้ มี 2 แบบ คือ 

3.4.1 แบบตายตัวหรือแบบไม่ 
3.4.2 แบบปรับได้หรือแบบผ่า  



 

 

3.4.3 วิธีการทำเกลียวนอก 
3.5 การทำเกลียวใน 

ต๊าป (Tap) เป็นเครื่องมือสำหรับทำเกลียวใน ทำด้วยเหล็กเครื่องมือคุณภาพสูง รูปร่างเป็นแท่ง
กลมมีฟันเกลียวรอบตัว และรอบตัวจะมีร่องอยู่ประมาณ 3 – 4 ร่อง ใช้สำหรับคายเศษโลหะ ที่ร่องเกลียว
จะมีมุมตัด เพื่อใช้ตัดโลหะให้เกิดเป็นเกลียวตามที่ต้องการ ที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับจับ
ด้วยด้ามต๊าปเพื่อหมุนต๊าปเกลียวต๊าป 1 ชุด จะมีด้วยกัน 3 ดอก ได้แก่ ต๊าปตัวนำ ต๊าปตัวตาม ต๊าปตัว
สุดท้าย 
 

 
ลักษณะของดอกต๊าปทั้ง 3 ดอก 

3.5.1 ด้ามจับต๊าป 
ในการทำเกลียวในจะต้องใช้ด้ามต๊าปเพื่อจับดอกต๊าปและหมุนดอกต๊าปให้เฉือนกินงาน เพื่อได้

เกลียว ด้ามจับต๊าปที่ใช้ทั่วไปมี 2 แบบ ได้แก่ ด้ามจับต๊าปสำหรับจับดอกต๊าปขนาดเล็กในการทำเกลียวในที่
มีขนาดเล็ก และด้ามจับต๊าปแบบธรรมดา ใช้สำหรับจับดอกต๊าป ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

 
ลักษณะของด้ามจับต๊าปแบบต่าง ๆ 

3.5.2 วิธีการตัดเกลียวใน 
3.5.3 ข้อควรปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
16/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานตัดเกลียว 
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานตัดเกลยีว 
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)  
30. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 8 

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 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31. ครูตั้งคำถามเพ่ือ
นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
ตัดเกลียว 

32. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

33. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 

34. ครูสาธิตงานตัดเกลียว 
และให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 8 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
8 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

17. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

18. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

19. 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 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 
.................................................................... ................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว เวลา 6 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. เกลียวขวามีลักษณะอย่างไร 

ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

2. เกลียวซ้ายมีลักษณะอย่างไร 
ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

3. มุมโคนเกลียวเมตริก มีกี่องศา 
ก. 60  องศา  
ข. 55  องศา 
ค. 75  องศา  
ง. 80  องศา 

4. มุมโคนเกลียววิตเวอต คือเท่าไร 
       ก. 60 องศา  
       ข. 55 องศา 
       ค. 75 องศา  
       ง. 80 องศา 
5. เกลียวของปากกาจับงานคือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 
 
 



 

 

6. เกลียวของแม่แรงคือเกลียวชนิดใด 
ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง.  เกลียวสี่เหลี่ยม 

7. เกลียวของปากกาช่างไม้ คือเกลียวชนิดใด 
       ก. เกลียววิตเวอต  
       ข. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
       ค. เกลียวสี่เหลี่ยม  
       ง. เกลียวฟันเลื่อย 
8. เกลียวของข้อต่อของสายยางดับเพลิง คือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวฟันเลื่อย  
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยม 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

9. เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบจะเคลื่อนที่ไปได้...............ระยะพิตช์ 
ก. 1  
ข. 2 
ค. 3  
ง. 4 

10. เครื่องมือที่ใช้ทำเกลียวในเรียกว่าอะไร 
ก. Tap 
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

11. เครื่องมือที่ใช้ทำเกลียวนอกเรียกว่าอะไร 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 
 
 
 



 

 

12. ดอกทำเกลียวในตัวที่ 1 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

13. ดอกทำเกลียวในตัวที่ 2 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Plug 

14. ต้องการทำเกลียวเมตริก เกลียวใน ขนาด M 10 x 1.25 จะต้องเจาะรูก่อนทำเกลียวเท่าไร 
ก. 8.25 มม. 
ข. 8.50 มม. 
ค. 8.75 มม. 
ง. 8.85 มม. 

15. เกลียววิตเวอต ผู้คิดค้นเป็นชาวอะไร 
ก. ชาวเยอรมัน 
ข. ชาวสหรัฐอเมริกา 
ค. ชาวรัสเซีย 
ง. ชาวอังกฤษ 

16. Acme Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

17. Knuckle Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 
 
 



 

 

18. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูทำมุมที่ร่องเกลียว ที่ กี่ องศา 
ก. 50 
ข. 45 
ค. 30 
ง. 29 

19. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูพัฒนามาจากเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 

20. เกลียวรูปตัววีเกลียวชนิดนี้คล้ายกับเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียวรูปตัวว ี
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวกลม 

21. สาเหตุที่มีการออกแบบให้เกลียวมีลักษณะปากเดียวหรือหลายปากเพราะอะไร 
ก. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้ช้า 
ข. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็วและช้าสลับกัน 
ค. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 
ง. ลักษณะของงานบางอย่างไม่ต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 

22. การหมุน 1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ไป 2 ระยะพิตช์ คือ 
ก. เกลียวปากเดียว 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวสองปาก 

23. “เป็นวิธีการทำให้เกิด เกลียวภายในรู โดยเมื่อเราหมุน ดอกทำ เกลียวในที่เรียกว่า Tap” หมายถึง 
     ก. การทำเกลียวใน 

ข. การทำเกลียวปากนอก 
ค. การทำ เกลียวเมตริก 
ง.  การทำเกลียวสองปาก 
 
 
 



 

 

24. บอตทอม (Bottom)จะทำการตัดเศษได้ประมาณ กี่ เปอร์เซนต์ ของหน้าตัดเกลียวทั้งหมด 
       ก. 45 
       ข. 35 

  ค. 25 
  ง. 15 

25. วิธีการปฏิบัติงานทำเกลียวใน ควรทิ้งน้ำหนัก เท่าไหร่  กดและหมุนลงไปในรูเจาะบังคับดอก Tap 
       ก. 50/50 
       ข. 30/30 

  ค. 40/40 
  ง. 10/10 

26. การขัดความได้ฉากของดอก Tap ทำด้วยอะไร 
       ก. ไม้บรรทัดเหล็ก 
       ข. ฉากเหล็ก 

  ค. บรรทัดพาสติก 
  ง. บรรทัดเส้นผม 

27. การหล่อเย็นด้วยน้ำมันเครื่องการหมุนเข้า อาจหมุนประมาณ กี่รอบ 
       ก. 1/8  - 1/2 
       ข. 1/8  - 1/4 
       ค. 1/6  - 1/2 

  ง. 1/6  - 1/4 
28. การทำเกลยี วในตัวที่ 1 เทเปอร์ (Taper) มีปลายเรียวที่สุดประมาณ  กี่   ฟัน 
       ก. 3 - 9 
       ข. 3 - 8 

  ค. 3 - 7 
  ง. 3 - 5 

29. การทำเกลียวด้วยมือแบ่ง ออกเป็นกี่ ประเภท คือ 
       ก. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวนอก 
       ข. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวกลม 

  ค. 2 ประเภท คือ เกลียวเมตริกและกลียววิตเวอต 
  ง. 1 ประเภท คือ เกลียวใน 
 
 
 



 

 

30. การจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน ให้อยู่รูในแนวไหน 
       ก. แนวโค้ง 
       ข. แนวเอียง 

  ค. แนวตรง 
  ง. แนวดิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว จำนวน 6 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1.ชนิดงานทำเกลียว 

2.การทำเกลียวด้วยมือ 
3.เครื่องมือทำเกลียว 
4.การทำเกลียวนอก 
5.การทำเกลียวใน 

งานทำเกลียว 
มาตรฐานของเกลียว 

เกลียวนอกจากจะใช้ในการจับยึดชิ้นงานแล้ว ยังนำไปใช้ในการส่งกำลังจากการหมุนให้ขึ้นส่วนเครื่องจักร
เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้เช่น การเคลื่อนที่ของปากกา เป็นต้น ดังนั้นเกลียวจึงเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งนักศึกษา
จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามการทำเกลียวด้วยมือได้รูปร่างของเกลียวนั้นจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน ซึ่งในแต่ละเกลียวจะมีมาตรฐานของตัวเอง เพื่อให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือทำขึ้นมาใหม่ได้กรณีมีการ
ชำรุด เกลียวมีรูปร่างและมาตรฐานแตกต่างกันดังนี้ 

1.เกลียวเมตริก (Metric Thread) เป็นเกลียวสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย เกลียวจะทำ
มุม 60 องศา บริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะตัดตรงเล็กน้อย 

บอกขนาดของเกลียวจะบอกเป็นสัญลักษณ์ เช่น M12 x 1.75 หมายถึง เกลียวเมตริกที่มีความโตของยอด
เกลียว 12 มิลลิเมตร มีระยะพิตช์เท่ากับ 1.75 มิลิเมตร 

 
รูปที ่8.1 แสดงลักษณะของเกลียวเมตริก 

2. เกลียววิตเวอต (Whitworth Thread) ได้คิดค้นขึ้นในประเทศอังกฤษโดยนายวิตเวอต เกลียวจะมีมุม 55 
องศาบริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะโค้งมนเล็กน้อย 

 
รูปที ่8.2 แสดงลักษณะของเกลียววิตเวอต 

 



 

 

1. เกลียวรูปตัววี(Sharp – V Thread) เป็นเกลียวที่มีลักษณะคล้ายกับเกลียวเมตริกเพียงแต่เกลียวชนิดนี้มี
ยอดเกลียวแหลม ไม่ตัดตรงหรือโค้งมน เกลียวทำมุม 60 องศา 

 
รูปที ่8.3 แสดงลักษณะของเกลียวรูปตัววี 

2. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู(Acme Thread) เป็นเกลียวขนาดใหญ่ นิยมนำไปใช้ในการส่งกำลังของเครื่องจักร 
หรือใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เช่น เกลียวของปากกาจับงานหรือเกลียวนำส่งกำลังของเครื่องกลึง เป็น
ต้น 

 
รูปที ่8.4 แสดงลักษณะของเกลียวสี่เหลี่ยมค้างหมู 

3. เกลียวสี่เหลี่ยม (Square Thread) เป็นเกลียวขนาดใหญ่ เช่นกัน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นิยม
นำไปใช้ในการส่งกำลังเครื่องมือเครื่องจักรที่รับแรงมากๆ เช่น เกลียวของแม่แรงเป็นต้น 

 
รูปที ่8.5 แสดงลักษณะของเกลียวสี่เหลี่ยม 

4. เกลียวฟันเลื่อย (Buttress Thread) จากภาพตัดของเกลียวจะเห็นว่า ด้านที่ประกอบเป็นยอดเกลียว
ด้านหนึ่งจะชันมาก อีกด้านหนึ่งจะปาดเอียงทำมุม 45 องศา ใช้สำหรับรับแรงกดอัดเพียงด้านเดียว เช่น เกลียวของ
ปากกาช่างไม ้

 
รูปที ่8.4 แสดงลักษณะของเกลียวฟันเลื่อย 

5. เกลียวกลม (Knuckle Thread) เป็นเกลียวที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งต้องการให้หมุนเข้าหรือคายออกได้
ง่าย เช่นเกลียวต่อท่อสายยางของท่อดับเพลิง เกลียวก๊อกน้ำ และเกลียวของประแจจับท่อ เป็นเกลียวที่ช่วยป้องกัน
การสึกหรอซึ่งเกิดจากการใช้งานโดยเฉพาะงานที่มีฝุ่นและสิ่งสกปรกติดเกลียวจำนวนมากขณะใช้งาน 

 

 



 

 

 
รูปที่ 8.5 แสดงลักษณะของเกลียวกลม 

เกลียวซ้ายและเกลียวขวา 
ปกติการขันเกลียวเข้าจะหมุนนัตหรือสลักเกลียวตามเข็มนาฬิกาเข้าหากัน อันสืบเนื่องมาจากเส้น

เกลียวเวียนขวา จึงเรียกว่า “เกลียวขวา” แต่บางชนิดที่จำเป็นต้องขันเกลียวเข้าทิศทางตรงกันข้าม คือ 
ทวนเข็มนาฬิกา เรียกว่า “เกลียวซ้าย” ตัวอย่างงานเช่น ปลายเพลาของหินเจียระไน เกลียวของท่อแก๊ส
เชื้อเพลิง เป็นต้น 

 
รูปที ่8.6 แสดงรูปร่างของเกลียวขวาและเกลียวซ้าย 

เส้นเกลียวที่พันรอบสลักเกลียว โดยทั่วไปจะมีอยู่เพียงเส้นเดียวพันติดต่อกันไป ซึ่งเรียกว่า “เกลียว
ปากเดียว” แบบนี้ทำให้ความห่างของเส้นเกลียวใน 1 รอบโตเท่ากับหนึ่งระยะพิตซ์ 

งานบางอย่างต้องการให้การขันหรือคลายเคลื่อนที่เร็ว หรืองานที่ต้องการให้การรับน้ำหนักบนเส้น
เกลียวมีหลายจุด ก็สร้างเป็นแบบเกลียวหลายปาก เช่น เกลียว2 ปากกา และเกลียว 3 ปาก เป็นต้น เกลียว
ปากเดียว เมื่อหมุนไป 1 รอบ จะเคลื่อนที่ไปได้ 1 ระยะพิตซ์ ( ข ) เกลียวสองปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบ จะ
เคลื่อนที่ไปได ้2 ระยะพิตซ์( ค ) เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบ จะเคลื่อนที ่ไปได ้3 ระยะพิตซ ์ 

 
รูปที ่8.7 แสดงลักษณะของเกลียวปากเดียว ( ก ) เกลียวสองปาก ( ข ) และเกลียวสามปาก ( ค ) 

การทำเกลียวใน 



 

 

วิธีการทำเกลียวใน คล้ายกับการหมุนสลักเกลียวลงในเนื้อไม้ที่อ่อนกว่า เช่น ดินน้ำมัน เมื่อคลาย
สลักเกลียวคืน ก็จะได้นัต (Nut) ที่เป็นดินน้ำมัน เมื่อพิจารณาภาพตัดจะสังเกตเห็นเส้นเกลียวที่มีฟันอยู่รอบ
แกนทำหน้าที่เป็นคมตัด ซึ่งจะเบียดงานให้เกิดเป็นร่องเกลียว แต่ถ้านำสลักเกลียวตัวเดิมทำการตัดเกลยีว
เข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็จะเกิดปัญหาการเก็บเศษการออกแบบร่องเก็บเศษ ซึ่งจะทำให้เกิดคมตัดขึ้นในตัว แต่
การไหลของเศษโลหะไม่ดี จะมีการไหลของเศษที่ดีกว่า และมีช่องเก็บเศษที่ใหญ่กว่าร่องเก็บเศษหรือ 
Flute นี้มีผลต่อโดยตรงต่อความแข็งแรงของตัว Tap คือ ถ้าร่องเก็บเศษตื้นทำให้ได้มุมลิ่มโตและมุมคาย
เล็ก เหมาะสำหรับชิ้นงานที่แข็งและคายเศษน้อย ทั้งมุมฟรีและมุมคายนี้เล็กประมาณ 8-10 องศา เท่านั้น 

 
รูปที ่8.8 แสดงมุมลิ่ม มุมคาย และมุมฟรีของคมตดั ดอกตาป 

ดอกตัดเกลียวใน 
หน้าตัดของงานที่ผ่านการกระทำเกลียวในจะเห็นว่า เส้นเกลียวเกิดขึ้นได้เพราะเดิมได้เจาะรูไว้ใน

แนว X และตาป (Tap) ตัดเศษออกโตเท่ากับหน้าตัด A การตัดเศษออกมาเช่นนี้จะต้องให้แรงตัดมาก และ
จะได้ผิวงานไม่เรียบ ฉะนั้นถ้าแบ่งหน้าตัด A ออกเป็น 3 ส่วน คือ หน้าตัด 1 , 2 และ 3 จะได้ผิวเกลียวที่
เรียบ และแข็งแรงมากกว่า 

 
รูปที ่8.9 แสดงการแบ่งการตัดเฉือนเนื้องานออกเป็น 3 ส่วน 

 
 
 
 
 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำเกลียว 



 

 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ออกแบบดอกเกลียวในให้มีจำนวน 3 ตัว การทำเกลียวในจะต้องใช้ทั้ง 3 
ตัว จึงจะได้เกลียวในที่สมบูรณ์ 

 
รูปที ่8.10 แสดงลักษณะและมุมลาดเอียงของดอกทำเกลียวใน 

 
รูปที ่8.11 แสดงลักษณะของด้ามจับต๊าป 

ดอกเกลียวใน 1 ชุด มี3 ตัว แต่ละตัวแตกต่างกันที่ระยะเรียวและความสมบูรณ์ของคมตัด ดังน 
ตัวที่ 1 เรียกว่า เทเปอร์(Taper) ดอกตัดตัวที่ 1 นี้จะมีความเรียวที่ปลายมาก เพื่อใช้ในการนำตัดและ

ประคองศูนย์ได้ดีคมตัดจะตัดเศษได้ประมาณ 55% ของหน้าตัดเกลียวทั้งหมด 
ตัวที ่2 เรียกว่า ปลั๊ก (Plug) ดอกตัดตัวที ่2 นี้จะมีความเรียวน้อยกว่าตัวที่ 1 จำนวน 1 เท่าเป็นตัวที่จะต้อง

ทำเกลียวต่อจากตัวที่ 1 ทำการตัดเศษเพ่ิมข้ึนจากตัวที่ 1 อีก 30% ของหน้าตัดเกลียว 
ตัวที่ 3 เรียกว่า บอตทอม (Bottom) เป็นดอกตัดเกลียวตัวสุดท้าย สามารถทำเกลียวจนเกือบถึงก้นรูเจาะ 

เนื่องจากมีความเรียวน้อยมากเพียง 1-2 ฟันเท่านั้น จะทำการตัดเนื้อโลหะเพ่ิมอีก 15% ของหน้าตัดเกลียว 
การออกแบบความหยาบละเอียดของฟันเกลียว 
ผลของเกลียวฟันถี่หรือเกลียวละเอียดทำให้เนื้อที่รับน้ำหนักของฟันเกลียวเล็กลง  ฉะนั้นการตัดเกลียว

สำหรับวัสดุอ่อน ควรตัดเกลียวชนิดที่มีระยะพิตช์ยาวหรือเกลียวหยาบ 

 
รูปที ่8.12 เปรียบเทียบระยะพิตซ์ของวัสดุอ่อนและแข็ง 

 
 
 

ผลของการเบียดแทรก ( Squeezing Effect)  



 

 

เมื่อคมตัดได้ตัดผ่านบนเนื้องานที่เป็นวัสดุเหนียว เช่น ทองแดง อลูมิเนียม และเหล็กเหนียวเนื้อโลหะ
บางส่วนจะถูกเบียดตัวหนีและนูนขึ้นในส่วนที่มิได้มีแรงกระทำ ทั้งนี้เพราะเนื้อโลหะยึดตัวซึ่งผิดกับวัสดุเปราะ ส่วนที่
มีคมตัดเฉอืนผ่าน เศษก็จะหลุดออกอย่างง่ายๆ โดยเนื้องานที่เหลือไม่เปลี่ยนแปลง 

 
รูปที ่8.13 การเบียดแทรกของวัสดุอ่อน 

จากหลักการดังกล่าวมีผลตัดการตัดเกลียวมาก ถ้ารูที่เจาะมีขนาดโตเท่ากับโคนเกลียวของTap การหมุน
ดอก Tap ลงในเนื้องาน ต้องใช้แรงจำนวนมาก เพื่อเอาชนะแรงเสียดทานอันเกิดจากเนื้อโลหะที่เบียดตัวเข้ามาอัด
กับตัว Tap ฉะนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้โดยง่ายและได้ประโยชน์จากการนูนของเนื้อตัวเองดังกล่าว  จึงควร
เจาะรูให้โตกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ่งจะได้เนื้อโลหะนูนขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าขนาดของรูเจาะโตมากเกินไปก็จะเป็นผล
ให้เกลียวรูดได้ง่ายเมื่อใช้งาน ค่าท่ีเหมาะสมมีดังนี้คือ 

ตารางท่ี 8-1 แสดงขนาดของรูเจาะที่เหมาะสมกับขนาดของเกลียว 

 
ในการหาขนาดของรูเจาะ ถ้าหากไม่มีตาราง ให้คำนวณอย่างง่ายๆ ดังนี้เช่น ต้องการทำเกลียวเมตริกขนาด 

M10 x 1.5 เมื่อ M คือ เกลียวเมตริก 
10 คือ ความโตของยอดเกลียว (มม.) 1.5 คือ ระยะห่างระหว่างยอดเกลียว (Pitch) ให้นำความโตของยอด

เกลียวลบด้วยระยะพิตช์นั่นคือ 10-1.5 = 8.5 มิลลิเมตร 
สรุป ใช้ดอกสว่านขนาด  8.5 เจาะเพ่ือตาปเกลียว M10 x 1.5 
 
 
การทำเกลียว 



 

 

การทำเกลียวม ี2 ชนิด คือ การทำเกลียวใน และการทำเกลียวนอกการทำเกลียวใน 
มี 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนการเตรียมงาน และข้ันตอนการทำเกลียว 
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน มีดังนี ้
1) การเตรียมการเพื่อทำเกลียวใน 
การทำเกลียวในนั้น ก่อนอื่นผู้ปฏิบัติงานต้องทราบว่าจะทำเกลียวขนาดความโตเท่าใดมีความหยาบ 

ละเอียด หรือระยะพิตช์ (Pitch) เท่าใด เพ่ือจะได้กำหนดขนาดความโตของดอกสว่านได้เหมาะสม เนื่องจากรูเจาะมี
ขนาดไม่เหมาะสม เช่น เล็กเกินไป จะทำให้ดอกตาปอัดแน่นอยู่ในรูเจาะและหักในที่สุด แต่ถ้ารูเจาะโตมากเกินไป 
จะทำให้ยอดเกลียวไม่แหลม เกลียวมีความแข็งแรงน้อย 

สำหรับเกลียวเมตริก ผู้ปฏิบัติการสามารถกำหนดขนาดของดอกสว่านได้อย่างง่ายๆ ก็คือ นำความโตของ
เกลียวลบออกด้วยระยะพิตช์จะได้ความโตของดอกสว่าน ดังนี้ 
 

 
จากการคำนวณถ้าต้องการทำเกลียวเมตริกขนาดความโต 8 มม. ต้องเจาะรูขนาด 6.75 มม.  
2 การผายปากรูเจาะเพื่อทำเกลียวใน 
การทำเกลียวในทุกครั้งจะต้องมีการผายปากรูเจาะในด้านที่จะเริ่มต้นทำเกลียวด้วยดอกผายปาก และฝังหัว

สกรู(Countersink) เพ่ือการเริ่มต้นตัดเฉือนของเกลียวและการหาศูนย์กลางที่ดีและเกิดความสวยงามของรูเกลียว 

 
รูปที่ 8.14 แสดงลักษณะของรูเจาะ และลักษณะของการผายปากรูเจาะ 

 
 
 
 

2. ขั้นตอนการทำเกลียวมีขั้นตอน มีดังนี้ 
1. จับยึดชิ้นงานที่เจาะรูได้เหมาะสมแล้วกับขนาดของดอกตาปด้วยปากกาจับงาน 



 

 

2. นำก้านของดอกตาปประกอบเข้ากับด้ามจับและขันจับให้แน่น จากนั้นให้ใช้มือกำตรงกลางของ
ด้ามตาปไว้กดและหมุนลงไปในรูเจาะ เมื่อคมตัดของตาปเริ่มตัดเฉือนชิ้นงานแล้ว ให้ใช้สองมือมาจับบริเวณ
โคนด้ามตาป และขันให้หมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ ให้คมตัดเริ่มตัดเฉือนเข้าไปในเนื้อโลหะ ในขั้นตอนนี้
ต้องระมัดระวังและสังเกตให้ดอกตาปตั้งฉากกับผิวหน้าของชิ้นงาน 

 
รูปที ่8.15 แสดงการจับด้ามต๊าปขณะเริ่มต้นตัดเกลียวใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 8 หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 8 งานตัดเกลียวให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 8 
วัตถุประสงค์  

   1. อธิบายลักษณะชนิดของงานทำเกลียว 
   2. บอกวิธีการทำเกลียวด้วยมือ 
   3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือทำเกลียว 
   4. อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวนอก 

 5. อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 8 หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว จำนวน 6 ชั่วโมง 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. เกลียวขวามีลักษณะอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกลียวซ้ายมีลักษณะอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. มุมโคนเกลียวเมตริก มีกี่องศา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. มุมโคนเกลียววิตเวอต คือเท่าไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. เกลียวของปากกาจับงานคือเกลียวชนิดใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. เกลียวของแม่แรงคือเกลียวชนิดใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. เกลียวของปากกาช่างไม้ คือเกลียวชนิดใด 

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



 

 

8. เกลียวของข้อต่อของสายยางดับเพลิง คือเกลียวชนิดใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบจะเคลื่อนที่ไปได้...............ระยะพิตช์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. เครื่องมือที่ใช้ทำเกลียวในเรียกว่าอะไร 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว เวลา 6 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. เกลียวขวามีลักษณะอย่างไร 

ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

2. เกลียวซ้ายมีลักษณะอย่างไร 
ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

3. มุมโคนเกลียวเมตริก มีกี่องศา 
ก. 60  องศา  
ข. 55  องศา 
ค. 75  องศา  
ง. 80  องศา 

4. มุมโคนเกลียววิตเวอต คือเท่าไร 
       ก. 60 องศา  



 

 

       ข. 55 องศา 
       ค. 75 องศา  
       ง. 80 องศา 
5. เกลียวของปากกาจับงานคือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 

6. เกลียวของแม่แรงคือเกลียวชนิดใด 
ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง.  เกลียวสี่เหลี่ยม 

7. เกลียวของปากกาช่างไม้ คือเกลียวชนิดใด 
       ก. เกลียววิตเวอต  
       ข. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
       ค. เกลียวสี่เหลี่ยม  
       ง. เกลียวฟันเลื่อย 
8. เกลียวของข้อต่อของสายยางดับเพลิง คือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวฟันเลื่อย  
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยม 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

9. เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบจะเคลื่อนที่ไปได้...............ระยะพิตช์ 
ก. 1  
ข. 2 
ค. 3  
ง. 4 

10. เครื่องมือที่ใช้ทำเกลียวในเรียกว่าอะไร 
ก. Tap 
ข. Die 
ค. Taper  



 

 

ง. Bottom 
11. เครื่องมือที่ใช้ทำเกลียวนอกเรียกว่าอะไร 

ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 
 
 
 

12. ดอกทำเกลียวในตัวที่ 1 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

13. ดอกทำเกลียวในตัวที่ 2 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Plug 

14. ต้องการทำเกลียวเมตริก เกลียวใน ขนาด M 10 x 1.25 จะต้องเจาะรูก่อนทำเกลียวเท่าไร 
ก. 8.25 มม. 
ข. 8.50 มม. 
ค. 8.75 มม. 
ง. 8.85 มม. 

15. เกลียววิตเวอต ผู้คิดค้นเป็นชาวอะไร 
ก. ชาวเยอรมัน 
ข. ชาวสหรัฐอเมริกา 
ค. ชาวรัสเซีย 
ง. ชาวอังกฤษ 

16. Acme Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 



 

 

ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
17. Knuckle Thread  หมายถึงข้อใด 

ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 
 
 

18. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูทำมุมที่ร่องเกลียว ที่ กี่ องศา 
ก. 50 
ข. 45 
ค. 30 
ง. 29 

19. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูพัฒนามาจากเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 

20. เกลียวรูปตัววีเกลียวชนิดนี้คล้ายกับเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียวรูปตัวว ี
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวกลม 

21. สาเหตุที่มีการออกแบบให้เกลียวมีลักษณะปากเดียวหรือหลายปากเพราะอะไร 
ก. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้ช้า 
ข. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็วและช้าสลับกัน 
ค. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 
ง. ลักษณะของงานบางอย่างไม่ต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 

22. การหมุน 1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ไป 2 ระยะพิตช์ คือ 
ก. เกลียวปากเดียว 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 



 

 

ง. เกลียวสองปาก 
23. “เป็นวิธีการทำให้เกิด เกลียวภายในรู โดยเมื่อเราหมุน ดอกทำ เกลียวในที่เรียกว่า Tap” หมายถึง 
     ก. การทำเกลียวใน 

ข. การทำเกลียวปากนอก 
ค. การทำ เกลียวเมตริก 
ง.  การทำเกลียวสองปาก 
 
 
 

24. บอตทอม (Bottom)จะทำการตัดเศษได้ประมาณ กี่ เปอร์เซนต์ ของหน้าตัดเกลียวทั้งหมด 
       ก. 45 
       ข. 35 

  ค. 25 
  ง. 15 

25. วิธีการปฏิบัติงานทำเกลียวใน ควรทิ้งน้ำหนัก เท่าไหร่  กดและหมุนลงไปในรูเจาะบังคับดอก Tap 
       ก. 50/50 
       ข. 30/30 

  ค. 40/40 
  ง. 10/10 

26. การขัดความได้ฉากของดอก Tap ทำด้วยอะไร 
       ก. ไม้บรรทัดเหล็ก 
       ข. ฉากเหล็ก 

  ค. บรรทัดพาสติก 
  ง. บรรทัดเส้นผม 

27. การหล่อเย็นด้วยน้ำมันเครื่องการหมุนเข้า อาจหมุนประมาณ กี่รอบ 
       ก. 1/8  - 1/2 
       ข. 1/8  - 1/4 
       ค. 1/6  - 1/2 

  ง. 1/6  - 1/4 
28. การทำเกลยี วในตัวที่ 1 เทเปอร์ (Taper) มีปลายเรียวที่สุดประมาณ  กี่   ฟัน 
       ก. 3 - 9 
       ข. 3 - 8 

  ค. 3 - 7 



 

 

  ง. 3 - 5 
29. การทำเกลียวด้วยมือแบ่ง ออกเป็นกี่ ประเภท คือ 
       ก. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวนอก 
       ข. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวกลม 

  ค. 2 ประเภท คือ เกลียวเมตริกและกลียววิตเวอต 
  ง. 1 ประเภท คือ เกลียวใน 
 
 
 

30. การจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน ให้อยู่รูในแนวไหน 
       ก. แนวโค้ง 
       ข. แนวเอียง 

  ค. แนวตรง 
  ง. แนวดิ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
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7  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
6  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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



 

 

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 จะต้องจับมีดกลึงให้แน่นและในขณะลับมีดกลึงจะเกิดความ

ร้อนให้จุ่มน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ การกดมีดกลึงกับหน้าล้อหินเจียระไนมากเกินไปจะทำให้ผิวมีดกลึงไหม้เป็นสี
ดำ ซึ่งจะทำให้คมมีดกลึงอ่อน ในการลับมีดกลึงควรยืนให้ห่างจากเครื่องเจียระไนพอเหมาะไม่ห่างหรือชิด
จนเกินไป 

3.4 การลับมีดกลึงปาดหน้า 
ในการลับมีดกลึงปาดหน้า เพื่อใช้กลึงปาดหน้าผิวงาน กลึงบ่าฉาก กลึงลบมุม มีดกลึงปาดหน้ามี

ความแตกต่างไปจากมีดกลึงแบบอื่น ๆ ตรงค่าของมุมคมตัด จะต้องลับมุมคมตัดให้ถูกต้องตามแบบที่
กำหนด 

 
 
 



 

 

3.5 การลับมีดกลึงปอกผิว 
ในการลับมีดกลึงปอกผิว เพ่ือใช้ในการกลึงปอกผิวชิ้นงานให้มีขนาดเล็กลง มีดกลึงปอกผิวต่างจาก

มีดกลึงชนิดอื่น ๆ ที่มุมคมตัด จึงจำเป็นต้องลับมุมตัดและมุมอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 

            
3.6 การลับดอกสว่าน 
การลับคมตัดดอกสว่านโดยทั่วไปจะต้องเอียงคมตัดของดอกสว่านให้ทำมุม 59 องศา กับหน้าล้อหิน 

ทำการลับคมตัดทั้ง 2 ข้าง โดยลับทีละข้างจนกว่าจะได้มุมรวม 118 องศา และตรวจสอบด้วยเกจวัดมุม
ดอกสว่านให้ได้มุม 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)  
35. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 9 

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 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. ครูตั้งคำถามเพ่ือ
นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
ลับคมตัด 

37. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

38. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 

39. ครูสาธิตงานลับคมตัด 
และให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 9 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
9 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

20. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 9 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

21. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

22. 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 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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  

เครื ่องเจียระไนลับคมตัด เป็นเครื ่องมือกลพื้นฐานชนิดหนึ่งที ่มีประโยชน์  มากสามารถทำงานได้อยาง
กว้างขวาง เช่น ใช้สําหรับลับคมตัดต่าง ๆ ของเครื่องมือตัด ได้แก่ มีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และยังสามารถเจียระไน
ตกแต่งชิ ้ นงานต่าง ๆ ได้โดย คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย 

 

ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

เครื่องเจียระไนลับคมตัดโดยทั่วๆไป แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน 

 
การเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัด 
ต้องคำนึงถึงขนาดของล้อหินเจียระไนด้วยวาเครื่องเจียระไนระบุให้ใช้ล้อหินขนาดเท่าใดสิ่งที่ต้องทราบกคือ็ 
- ขนาดเส้นผาศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไน ่ 
- ความหนาของล้อหินเจียระไน 
- ขนาดเส้นผาศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน ่ 
- แต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

 
การปรับยะระห่างระหว่างแท่นรองรับช้ินงานกับล้อหินเจียระไน 

 
 
 

วิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด 



 

 

- หมันตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องให้เรียบร้อยทุกจุด ให้อยูในสภาพดี พร้อมจะใช้งานเสมอหากเกิด
การชํารุดเสียหายควรทำการจัดซ่อมให้ใช้งานได้ด ี

- ตรวจดูล้อหินเจียระไนว่ามีรอยร้าวหรือรอยบิ่นหรือไม่ เมื่อล้อหินเจียระไนทื่อไม่คมจะต้องทำการแต่งหน้า
หินเจียระไนใหม่ 

- หลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง ควรปิดสวิตซ์และทำความสะอาดเครื่องเจียระไน 

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

หมุน และทำให้มือติดเข้าไปด้วยทำให้เกดิอันตรายได ้
- เครื่องเจียระไนทุกเครื่องจะต้องมีการติดตั้งสายดินเพ่ือป้องกนไฟฟ้าดูดผู้ปฏิบัติงาน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตัด 
- ใบวัดมุม เป็นเครื่องมือวัดมุมสeหรับวัดมุมของเครื่องมือวัด เช่น มีดกลึง มีดไส ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้
ตั้งแต0่-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 
ขั้นตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า 
 1. ศึกษาแบบงานให้เข้าใจ 
 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยเครื่องเจียระไนลับเครื่องมือ 
 3. ร่างตำแหน่งที่จะท าการลับบนมีดกลึงซึ่งจะมีมุมข้างมีด 12 องศามุมแหลมคม 55 องศาลับมุมฟรีด้านคมตัด 
โดยเอียงมีดเป็นมุมเท่ากับมุมด้านข้าง ในขณะลับมีดจะเอียงมีดข้ึนเล็กน้อยเพื่อให้เกิดมุมฟรีทางด้านมุมข้างมีด 
 4. เปิดสวิตช์เครื่องโดยไม่ยืนอยู่หน้าล้อหินโดยตรง ต้องยืนอยู่ด้านข้างล้อหินเพราะแรงเหวี่ยงในการเปิดครั้งแรก
มีความแรงมาก และต้องให้หินเจียระไนหมุนนิ่งก่อนจึงท าการเจียระไนลับคมตัด 
 5. ใช้มือซ้ายจับบริเวณส่วนปลายของมีดกลึง ส่วนมือขวาประคองอยู่บริเวณส่วนท้ายของมีดกลึง โดยที่มือซ้าย
วางอยู่บนแท่นรองรับงานหินเจียระไนเมื่อพร้อมจึงเคลื่อนคมตัดของมีดกลึงเข้าหาล้อหินเจียระไนอย่างช้าๆ 
 6. ตั้งมีดให้เป็นมุม 12 องศา และ มุมฟรีด้านข้าง 8 องศา 
 7. ลับมุมแหลม 55 องศาโดยตั้งมีดให้เป็นมุมประมาณ 45 องศา โดยวางมือกับแท่นรองงานค่อยๆกดมีดเข้าหา
ล้อหิน และมุมหลบหน้า 8 องศา โดยเอียงมีดเป็นมุมแหลม ในขณะลับมีดจะยกมีดขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดมุมหลบ
หน้า 
 8. ลับมุมคาย 14 องศา โดยเอียงด้านหลังมีดเข้าหาขอบล้อหิน เอียงมดีขึ้นเล็กน้อย ให้ล้อหินกินมีดจากด้านล่าง
ขึ้นมาหาสันคมตัด 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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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

8  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
7  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  งานประกอบ จำนวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายงานประกอบลักษณะการสวม 
   2. อธิบายขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
    3. อธิบายวิธีการตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จ 
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. ประกอบชื้นงานลักษณะต่างๆ ตามแบบกำหนด 
3. เนื้อหา 
3.1 งานประกอบมีลักษณะการสวม 

ในการประกอบงานเป็นลักษณะงานสวม มีความจำเป็นที่จะต้องปรับงานประกอบเป็นชุด โดย
คำนึงถึงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อการปรับเข้าหากันทีละชุดไม่ให้มีปัญหายุ่งยากภายหลังที่
ชิ้นส่วนชำรุดเสียหายหรือสึกหรอ และทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ไม่ยุ่งยากเสียเวลา ดังนั้นใน
การผลิตชิ้นส่วนแม้จะยินยอมให้มีการผิดพลาดได้บ้าง แต่ต้องอยู่ในระยะที่ยังใช้งานได้ ซึ่งค่าผิดพลาดนี้
เรียกว่า “ค่าพิกัดความเผื่อ” นั่นเอง 

ตามมาตรฐานสากลของสมาคมประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้กำหนดมาตรฐานของงานสวม
ประกอบไว้ดังนี้  

3.1.1 คำนิยามของงานสวมประกอบ 
1. เพลา คือ ชิ้นส่วนมีรูปร่างกลมยาวทุกชนิดซึ่งสวมอยู่ในรูคว้าน 
2. ขนาดกำหนด คือ ขนาดของชิ้นงานที่กำหนดในแบบงานและสำหรับใช้ในการคำนวณ 
3. พิกัดความเผื่อ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน ซึ่งเกิดจากการกระทำที่ยอมให้ได้  
แต่ค่าต้องอยู่ภายใต้พิกัดตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน โดยค่านี้มีสองขนาด คือ ขนาดเล็กสุด

และโตสุด 
3.1.2 ชนิดของงานสวมประกอบ 
ในงานสวมประกอบมีความจำเป็นในการประกอบชิ้นงานในลักษณะงานสวมที่แตกต่างกันออกไป 

เพ่ือให้งานมีความเหมาะสมของระยะคลอน ระยะอัด และระยะพอดี งานสวมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ งานสวมอัด งานสวมพอดีและงานสวมคลอน 
3.2 การประกอบชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
18/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานประกอบ 
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานประกอบ 
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)  
40. ครูให้นักเรียนทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 10 

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 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41. ครูตั้งคำถามเพ่ือ
นำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง งาน
ประกอบ 

42. นักเรียนจดบันทึก
สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 

43. ครูให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 10 

44. ครูสาธิตงานประกอบ 
และให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 10 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
10 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

23. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 10 โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

24. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

25. 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 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ 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 
.................................................................... ................................................................................................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 10 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานประกอบ สอนครั้งที่ 18/6 

ชื่อเรื่อง งานประกอบ จำนวน 6 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1.งานประกอบมีลักษณะการสวม 

2.การประกอบชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
การอ่านแบบภาพประกอบ 
การประกอบชิ้นส่วนจำนวนหลายชิ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ชิ้น ซึ่งส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้น 

จะต้องมีการออกแบบและกำหนดขนาดให้มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นจึงนำมาออกแบบการยึดติดให้กันด้วยการ
เชื่อม หรือเจาะรูทำเกลียวแล้วยึดด้วยสลักเกลียวหรือสกรูเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้จากแบบ
ภาพประกอบของปากกาปรับมุมได้ นักศึกษาสามารถอ่านแบบภาพประกอบได้จากชิ้นส่วน ตามหมายเลขที่กำหนด 

 
การอ่านแบบภาพประกอบจากภาพแยกช้ิน 
ภาพประกอบที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ บางครั้งผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนจะทำให้การอ่านแบบจากภาพประกอบ

เข้าใจยาก การสร้างแต่ละชิ้นส่วนอาจทำให้ผิดพลาดได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นภาพสามมิติของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ได้
ชดัเจน สามารถอ่านแบบภาพประกอบได้จากภาพแยกชิ้น 

 
การวางแผนในการเผื่อผิวงานประกอบและการจัดเตรียมเครื่องมือ 



 

 

ชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ต้องนำผลิตภัณฑ์นั้นมาตะไบร่วมกันเพ่ือให้ชิ้นส่วนแต่ละ
ชิ้นส่วนนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน มีผิวเรียบ หรือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันและที่สำคัญผลิตภัณฑ์นั้น หลังจาก
ตะไบร่วมกันแล้วจะต้องมีขนาดตามที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานดังนั้น ต้องมีการเตรียมการหรือ
วางแผนในการตะไบชิ้นส่วนแต่ละชิ้น นั่นคือ จะทำการตะไบปรับผิวชิ้นงานให้เรียบและมีขนาดที่ต้องการเพียง 5 
ด้าน ส่วนด้านที่ 6 จะเผื่อขนาดไว้อีก 0.5 มม. เพ่ือเก็บไว้ตะไบร่วมเม่ือประกอบชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับผิวงานประกอบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับผิวงานประกอบมีดังนี้คือ 
1. ตะไบหยาบขนาด 12 นิ้ว 
2. ตะไบละเอียดขนาด 12 นิ้ว 
3. ปากกาจับชิ้นงาน 
4. แผ่นรองปากกาที่มีผิวเรียบ เพ่ือป้องกันผิวงานเป็นรอย 
5. ฉากตายเพื่อใช้ตรวจสอบความฉากของผลิตภัณฑ 

 
งานปรับผิวงานประกอบ 
ชิ้นส่วนจำนวนหลายชิ้นที่ประกอบขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ จะทำให้ด้านที่เผื่อขนาดไว้แต่ละชิ้นส่วนมีความสูง

แตกต่างกัน ดังนั้น จำเป็นต้องปรับผิวให้เรียบเสมอกันด้วยตะไบหยาบก่อน จนกระทั่งผิวงานประกอบทุกชิ้นเรียบ
เสมอกันและมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงใช้ตะไบละเอียดทำการตะไบ เพ่ือให้ได้ผิวละเอียด และมี
ขนาดตามท่ีกำหนด การตะไบผิวร่วมนี้ให้ใช้เทคนิคการตะไบทแยงมุม เพ่ือให้ผิวของผลิตภัณฑ์มีลายตัดที่สวยงาม 



 

 

 
งานตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตะไบร่วมกันจนกระทั่งสำเร็จแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบผิวงานด้วยบรรทัดเส้น

ผม เพื่อตรวจสอบความเรียบของผิวงานร่วมและตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์ขณะเดียวกันชิ้นงานแต่ละด้านต้อง
ทำมุมฉากซึ่งกันและกัน ซึ่งฉากตาย หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ มีขนาดที่ถูกต้อง 
และผิวงานที่ด ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

สรุป 
การปรับผิวประกอบขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดตามที่กำหนดนั้น  ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก่อนที่จะ

นำมาประกอบกัน ต้องเผื่อขนาดด้านข้างไว้ประมาณ 0.5 ทุกชิ้น หลังจากนั้นนำมาประกอบกันแล้วจึงนำมาตะไบ
ร่วมให้เรียบเสมอทุกชิ้น และมีขนาดตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 

9  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
8  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

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


