
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 
 

ค าสั่ง จงกากบาท (  ) ทับค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. งานเจาะหมายถึงข้อใด (จปส.1) 
    ก. การขึ้นรูปวัสดุโดยท าให้เป็นรูท่ีมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกลงในเนื้อวัสดุช้ินงาน  
    ข. การขึ้นรูปวัสดุโดยเครื่องมือตัดหมุนอยู่กับท่ี และให้ช้ินงานเคล่ือนท่ีตามแนวยาวหรือแนว  
    ค. การขึ้นรูปวัสดุโดยให้ช้ินงานหมุนรอบแกนอยู่กับท่ี 
    ง. การขึ้นรูปวัสดุให้เป็นผิวเรียบหรือโค้ง ด้วยการเดินเคล่ือนเครื่องมือตัดเป็นเส้นตรง  
2. จุดมุ่งหมายในการร่างแบบส าหรับการเจาะเพื่อส่ิงใด (จปส.5) 
    ก. ก าหนดต าแหน่งของรูเจาะ 
    ข. ก าหนดถึงต าแหน่งหรือขนาดของงานจริง 
    ค. ก าหนดเครื่องมือส าหรับเจาะ  
    ง. ก าหนดลักษณะของรูเจาะ 
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะท่ีถูกต้อง (จปส.7) 
    ก. ใช้เครื่องเจาะโดยไม่ต้องตรวจสภาพ เพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
    ข. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามล าดับ 
    ค. ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่านต้องหยุดเครื่องเจาะให้สนิทก่อน 
    ง. หลังการใช้งานเครื่องเจาะเสร็จจะต้องท าความสะอาดตัวเครื่องเจาะและพื้นท่ีปฏิบัติงาน  
4.  จากรูป เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับท าส่ิงใด (จปส.2) 
                                                                
     
 
 
     ก. เจาะรู 
     ข. คว้านรูเรียว 
     ค. ท าผิวรูให้เรียบ และได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง 
     ง. ท าผิวด้านนอกของช้ินงานให้เรียบ 
5. ปลอกเรียวสวมดอกสว่านเป็นเรียวมาตรฐานใด (จปส.2) 
     ก. เรียวจาโน 
     ข. เรียวมอส 
     ค. เรียวจาคอบ 
     ง. เรียวบราวแอนด์ชาร์ป 



 
 

6.  เครื่องมือชนิดใดใช้จับยึดช้ินงานขนาดใหญ่ท่ีไม่สามรถจับด้วยปากกาจับช้ินงานได้ ในการเจาะรู  (จปส.2) 
    ก. วีบ็อกซ์ 
    ข. ซีแคลมป์ 
    ค. เกจบ็อกซ์ 
    ง. เหล็กแท่งบันได 
7. หน่วยความเร็วรอบของรูเจาะคือข้อใด (จปส.3) 
    ก. มิลลิเมตร/รอบ    
    ข. รอบ/วินาที 
    ค. รอบ/นาที   
    ง. เมตร/นาที   
8. ข้อใดเป็นหลักการท างานของเครื่องเจาะแบบต้ังพื้น (จปส.1) 
    ก. สว่านหมุนช้ินงานเคล่ือนท่ี   
    ข. สว่านหมุนช้ินงานอยู่กับท่ี 
    ค. สว่านหมุนช้ินงานหมุน 
    ง. สว่านเคล่ือนท่ีช้ินงานเคล่ือนท่ี 
9. อัตราป้อนของงานเจาะ มีหน่วยวัดคือข้อใด (จปส.4) 
     ก.  รอบ/นาที 
     ข.  เมตร/นาที     
     ค.  มิลลิเมตร/รอบ 
     ง.  มิลลิเมตร/นาที 
10. ในการใช้เครื่องเจาะข้อใดจะต้องท าให้เป็น กิจนิสัย มากท่ีสุดในความเป็นช่าง (จปส.6) 
   ก.  มีความขยันอดทน   ข. 

แต่งกายให้รัดกุมทุกวัน 
   ค. ใช้เครื่องเจาะแล้วต้องท าความสะอาด 
   ง. ปฏิบัติงานให้ตรงเวลาท่ีก าหนด 
 

 
 
 
 



 
 

หน่วยที่  3 
 

เคร่ืองเจาะ และงานเจาะ 
 

สาระการเรียนรู ้
 3.1  หลักการท างานของเครื่องเจาะ 
            3.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานเจาะ 
 3.3  การค านวณความเร็วรอบ และอัตราป้อนของงานเจาะรู 
 3.4  ขั้นตอนการใช้งานเบ้ืองต้นของเครื่องเจาะ 
 3.5  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ 
 3.6  การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 
  
    
 

สาระส าคัญ 
 ในการสร้างช้ินส่วนเครื่องกล เครื่องเจาะมีความจ าเป็นและใช้ท างานในการผลิตช้ินส่วน การท างาน
บนเครื่องเจาะนอกจากจะใช้ในการเจาะรูแล้วยังสามารถท างานอื่นๆ ได้อีก เช่น การคว้านรู การต๊าปบน
เครื่องเจาะ การรีมเมอร์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด การค านวณ
ความเร็วรอบ และอัตราป้อนของงานเจาะรู  ขั้นตอนการใช้งานเบ้ืองต้นของเครื่องเจาะ  ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องเจาะ  และการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ  เพื่อจะได้น าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเจาะช้ินส่วน
เครื่องมือกลต่างๆ ต่อไป 
 
 
 

จุดประสงค์ทั่วไป 
  1.  บอกหลักการท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานกลึง ค านวณความเร็วรอบ และ
อัตราป้อนของงานเจาะรู ขั้นตอนการใช้งาน ความปลอดภัย และบอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะได้ถูกต้อง 
  2. ปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย  
  3. มีกิจนิสัย เจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาในการเรียน  
 
 
 
 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เมื่อศึกษาหน่วยที่   3  จบแล้ว  นักเรียนสามารถ 
  1.  อธิบายการท างานของเครื่องเจาะได้อย่างถูกต้อง 
  2.  บอกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานเจาะได้ถูกต้อง 
  3.  ค านวณความเร็วรอบของงานเจาะได้อย่างถูกต้อง 
  4.  ค านวณอัตราป้อนของงานเจาะได้อย่างถูกต้อง 
  5.  อธิบายข้ันตอนการใช้งานของเครื่องเจาะได้อย่างถูกต้อง 
  6.  บอกหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะได้อย่างถูกต้อง 
  7.  บอกการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะได้ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1  หลักการท างานของเครื่องเจาะ 
 เครื่องเจาะโดยท่ัวไปมีหลักการท างานเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ดอกสว่านหมุนตัดรู
ช้ินงาน ขึ้นลง ส่วนช้ินงานจะอยู่กับท่ี โดยการเจาะรูต้องเจาะด้วยดอกสว่านขนาดความโตท่ีมีขนาดเล็กก่อน 
แล้วค่อยใช้ดอกสว่านขนาดความโตเพิ่มข้ึนเจาะจนถึงขนาดท่ีก าหนด โดยเครื่องเจาะสามารถท างานได้
หลายอย่าง ถือเป็นเครื่องจักรกลท่ีมีประโยชน์และมีความจ าเป็นอย่างมาก งานท่ีสามารถท าได้โดยเครื่อง
เจาะ เช่น งานเจาะรู งานคว้านรู งานรีมเมอร์ การต๊าปเกลียวเป็นต้น มีหลักการท างานดังนี้ 
 3.1.1 หลักการท างานของเครื่องเจาะต้ังโต๊ะ 
  เครื่องเจาะต้ังโต๊ะมีหลักการท างาน คือ มีต้นก าลังขับจากมอเตอร์ส่งผ่านไปยังพลูเล่ย์ 
สายพาน เพลาเจาะ หัวจับสว่านส่งไปยังดอกสว่าน เพื่อเจาะรูชิ้นงานในแนวดิ่งด้วยมือหมุนป้อนเจาะ ดัง
แสดงในรูปท่ี 3.1 - 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 หลักการท างานของเครื่องเจาะต้ังโต๊ะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

 
 
 
 
 
     ก. ชุดพลูเล่ย์ปรับเปล่ียนความเร็วด้วยสายพาน    ข. ตารางการเปล่ียนความเร็วรอบชุดสายพาน 
 

รูปท่ี 3.2 ระบบส่งก าลังของเครื่องเจาะต้ังโต๊ะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ชุดพลูเล่ย์ 
ฝาครอบชุดพลูเล่ย์  

ทิศทางการกดเจาะช้ินงาน 

ทิศทางการหมุนเจาะช้ินงาน 



 
 

 3.1.2 หลักการท างานของเครื่องเจาะต้ังพื้น 
  เครื่องเจาะต้ังพื้นมีหลักการท างาน คือ มีต้นก าลังขับจากมอเตอร์ส่งผ่านไปยังพลูเล่ย์หรือชุด
เฟืองทด สายพาน เพลาเจาะ หัวจับสว่านส่งไปยังดอกสว่าน เพื่อเจาะรูชิ้นงานในแนวดิ่งด้วยมือหมุนป้อน
เจาะ (สว่านหมุนช้ินงานอยู่กับท่ี) ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 หลักการท างานของเครื่องเจาะต้ังพื้น 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

 3.1.3 หลักการท างานของเครื่องเจาะรัศมี 
  เครื่องเจาะรัศมีมีหลักการท างาน คือ มีต้นก าลังขับจากมอเตอร์ส่งผ่านไปยังชุดเฟืองทด ผ่าน
ไปยังเพลาเจาะ หัวจับดอกสว่าน และดอกสว่าน เพื่อเจาะรูชิ้นงานในแนวดิ่งด้วยมือหรือการเจาะแบบ
อัตโนมัติ เครื่องเจาะรัศมีสามารถเล่ือนแขนรัศมีไปเจาะต าแหน่งต่างๆ บนช้ินงานได้ง่ายและสะดวก โดยไม่
ต้องถอดช้ินงานออกจากปากกาจับช้ินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.4 หลักการท างานของเครื่องเจาะรัศมี 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ทิศทางการหมุนเจาะช้ินงาน 

       ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแขนรศัมี 

ทิศทางการกดเจาะช้ินงาน 

       ทิศทางการหมนุของแขนรศัมี 



 
 

3.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานเจาะ 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจาะ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานและ
การฝึกปฏิบัติการเจาะพื้นฐาน เช่น หัวจับดอกสว่าน ปลอกเรียว เหล็กถอดดอกสว่าน ปากกางานเจาะ วีบ็
อกซ์ เหล็กแท่งฉาก เหล็กตอกน าศูนย์ ดอกเจาะน าศูนย์ ดอกผายปากรู ดอกต๊าปเกลียว รีมเมอร์ และดอก
สว่าน เป็นต้น โดยมีลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์และคมตัดของเครื่องเจาะดังนี้ 
 3.2.1 หัวจับดอกสว่าน (Drill Chucks) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับจับดอกสว่านก้านตรงในการเจาะ
รูบนเครื่องกลึง ซึ่งหัวจับดอกสว่านเวลาใช้งานกับเครื่องกลึงต้องสวมเข้าไปตรงแกนเพลาท่ีมีรูภายในเป็น
เรียว โดยหัวจับดอกสว่านมี 2 แบบ คือ หัวจับดอกสว่านแบบใช้จ าปาขัน และหัวจับดอกสว่านแบบใช้มือใน
การหมุนล็อก ดังแสดงในรูปท่ี 3.5 
 
 
 
 
 
 
              ก. หัวจับดอกสว่านแบบใช้จ าปาขัน      ข. หัวจับดอกสว่านแบบใช้มือในการหมุนล็อก 
 

รูปท่ี 3.5 แสดงลักษณะของหัวจับดอกสว่าน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

 3.2.2 ปลอกเรียว (Drill Sleeve) จะมีลักษณะล าตัวเรียวตามสัดส่วนกับขนาดของเครื่องกลึง 
ปลอกเจาะจะใช้สวมกับดอกสว่านก้านเรียว โดยท่ัวไปปลอกเจาะมี 2 แบบ คือ ปลอกเจาะแบบเรียวท้ังปลอก 
และปลอกเจาะแบบเรียวและตรงในปลอกเดียวกัน ส่วนใหญ่ปลอกเจาะจะใช้เรียวมอส (Morse Taper)  มี
ต้ังแต่ขนาดเล็กสุดเบอร์  0 ถึงขนาดโตสุดเบอร์ 7 โดยมีอัตราเรียว 5/8 นิ้ว/ฟุต ดังแสดงในรูปท่ี 3.6 
 
 
 
 
                   ก. ปลอกเจาะแบบเรียว           ข. ปลอกเจาะแบบเรียวและตรงในปลอกเดียวกัน 
 

รูปท่ี 3.6 แสดงลักษณะของปลอกเจาะ 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 
 

 3.2.3 เหล็กถอดดอกสว่านก้านเรียว (Drill Drift) ใช้ส าหรับถอดหัวจับดอกสว่านออกจากปลอก
เจาะ หรือถอดหัวจับดอกสว่าน ดังแสดงในรูปท่ี 3.7 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 แสดงลักษณะของเหล็กถอดดอกสว่าน  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 3.2.4 ปากกางานเจาะ (Drill Vise) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับจับงานกลม งานรูปเหล่ียมต่างๆ ใช้
งานได้ง่าย สะดวก โดยเวลาใช้งานปากกาจะจับยึดอยู่บนโต๊ะงานเจาะของเครื่องเจาะ ปากกางานเจาะมีท้ัง
แบบธรรมดา (Plain Drill Vise) และแบบเอียงมุม (Angle Drill Vise) ดังแสดงในรูปท่ี 3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ก. ปากกาจับงานเจาะแบบธรรมดา               ข. ปากกาจับงานแบบเอียงมุม 
 

รูปท่ี 3.8 แสดงลักษณะของปากกางานเจาะ 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 3.2.5 วีบ็อกซ์  (V-Block) เป็นอุปกรณ์รองรับช้ินงานท่ีเป็นรูปทรงกระบอก อาจใช้ร่วมกับแคลมป์
รูปตัวยู (U - Clamp) และสลักเกลียวเพื่อจับยึดช้ินงานให้แน่น ส่วนมากท าด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว
ชุบแข็ง วีบ็อกซ์มีท้ังแบบตายตัวและแบบปรับมุมองศา ดังแสดงในรูปท่ี 3.9 - 3.10 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

ก. วีบ็อกซแ์บบตายตัว                          ข.วีบ็อกซแ์บบปรับมุมองศา 
 

รูปท่ี 3.9 แสดงลักษณะของวีบ็อกซ ์
( ท่ีมา :  https://www.aliexpress.com , เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2560 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.10 ลักษณะวีบ็อกซ์ "V-Block" ช่วยในการจับยึดช้ินงานทรงกลม  

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 

 3.2.6 เหล็กแท่งบันได (Step Block) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้จับยึดช้ินงานท่ีมีรูปร่างขนาดใหญ่ ท่ีไม่
สามารถใช้ปากกาจับยึดได้ ใช้จับยึดช้ินงานโดยตรงบนโต๊ะงานเจาะ ดังแสดงในรูปท่ี 3.11 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11 แสดงลักษณะของเหล็กแท่งบันได 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

วีบ็อกซ์ 

ช้ินงาน 



 
 

 3.2.7 เหล็กแท่งฉาก (Angle Plate) มีรูปร่างคล้ายตัวแอล "L" เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้จับยึดช้ินงานท่ี
ปากกาจับยึดช้ินงานของเครื่องเจาะจับยึดช้ินงานไม่ได้ โดยใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์จับยึดหลายระดับ ซึ่งตัว
ของเหล็กฉากจะมีร่องสล็อต ( Slot) เหล็กฉากมีท้ังแบบตายตัวและแบบปรับมุมองศา ดังแสดงในรูป  ท่ี 
3.12 

 

 
 
 
 
 
 

ก. เหล็กฉากแบบตายตัว                          ข.เหล็กฉากแบบปรับมุมองศา 
 

รูปท่ี 3.12 แสดงลักษณะของเหล็กฉาก 
( ท่ีมา :  http://www.keyword-suggestions.com , เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2560 ) 

 
 3.2.8 เหล็กตอกศูนย์หรือเหล็กตอกน าศูนย์ (Center Punch) ลักษณะท่ัวไปมีล าตัวยาว และท่ี
ล าตัวของเหล็กตอกน าศูนย์มีการพิมพ์ลายหยาบๆ เพื่อไม่ให้ล่ืนขณะจับในการใช้งาน ท่ีปลายมีลักษณะกลม
เรียวแหลม ทรงกรวย ท่ีปลายมุมแหลมจะมีมุม 55 - 60  องศา ดังแสดงในรูปท่ี 3.13 - 3.14 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 แสดงเหล็กตอกศูนย์หรือเหล็กตอกน าศูนย์  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 แสดงเหล็กตอกน าศูนย์อัตโนมัติ  
  ( ท่ีมา :  http:// www.midwayusa.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 



 
 

 3.2.9 ดอกเจาะน าศูนย์ (Center Drill) ใช้ในการเจาะน ากรณีท่ีต้องการความเท่ียงตรงของ
ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของรูเจาะเพื่อป้องกันการเยื้องต าแหน่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3.15 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.15 แสดงลักษณะของดอกเจาะน าศูนย์  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 3.2.10 ดอกผายปากรูมุม (Counter Sinking) ใช้ในการผายปากรูเป็นมุม เป็นกรวย ซึ่งมีมุมรวม
หลายขนาด เช่น 60, 82, 90, 100, 110, และ120 เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 3.16 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.16 แสดงลักษณะของดอกผายปากรูมุม 
 (ท่ีมา : http:// th.aliexpress.com , เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2560 ) 

 
 3.2.11 ดอกผายปากรูบ่าฉาก (Counter Boring) ใช้ในการผายปากรูเป็นบ่าฉาก ดังแสดงในรูป 
ท่ี 3.17 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 แสดงลักษณะของดอกผายปากรูบ่าฉาก 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 
 

 3.2.12 ดอกต๊าป (Tap) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับท าเกลียวบนเครื่องกลึง ซึ่งดอกต๊าปเกลียวมีอยู่ 2 
แบบคือ แบบคมเล่ือย (Spiral Fluted Taps) และแบบต๊าปเครื่อง (Machine Taps) ดังแสดงในรูปท่ี 3.18  
 

 
 
 
 
 
 
 
                      ก. แสดงดอกต๊าปแบบต๊าปเครื่อง              ข. แสดงดอกต๊าปแบบคมเล่ือย 
 

รูปท่ี 3.18 แสดงลักษณะของดอกต๊าป  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี. 2558) 

 

 3.2.13 ดอกคว้านเรียบ (Reamer)  เป็นกระบวนการตัดเอาเนื้อวัสดุช้ินงานภายในรูเจาะให้เกิด
ผิวเรียบได้รูที่กลม และได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง เนื่องจากการเจาะด้วยดอกสว่านนั้นจะไม่สามารถท าให้ผิวรูเจาะ
เรียบได้ การคว้านเรียบจึงมีความจ าเป็นมาก การคว้านเรียบจะขยายขนาดรูและท าให้ผิวเรียบ ความเร็ว 
อัตราป้อนและการคว้านเรียบจะมีผลต่อองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญอยู่ 3 อย่างคือ การมีขนาดท่ีแม่นย าของรู 
ความเรียบผิวของรู และอายุการใช้งานของดอกคว้านเรียบ โดยคมของดอกคว้านเรียบแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ ดอกคว้านเรียบแบบคมตัดเล้ือย และดอกคว้านเรียบแบบคมตัดตรง ดังแสดงในรูปท่ี 3.19 - 3.20 
 
 
 

รูปท่ี 3.19 แสดงดอกคว้านเรียบแบบคมคมตัดเล้ือย 
(ท่ีมา : http://www.burhanitools.in , เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2560 ) 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.20 แสดงดอกคว้านเรียบแบบตัดตรง (แบบปรับขนาดได้) 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

http://www.uni-max.hu/


 
 

 3.2.14 ดอกสว่าน (Drill) ดอกสว่านท่ีใช้ส าหรับเจาะรูชิ้นงาน โดยท่ัวไปนิยมใช้ดอกสว่านชนิดเกลียว
บิด (Twist Drill) ท่ีท าจากเหล็กรอบสูง (High Speed Steel : HSS.) ซึ่งเดิมดอกสว่านจะท าจากเหล็กผสม
คาร์บอน ซึ่งดอกสว่านท่ีท าจากเหล็กรอบสูงจะสามารถใช้ความเร็วตัดได้สูงกว่าถึงสองเท่า ดอกสว่านมีท้ังขนาด
แบบนิ้วและขนาดแบบมิลลิเมตร ดอกสว่านแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ดอกสว่านก้านตรงและดอกสว่านก้าน
เรียว ดังแสดงในรูปท่ี  3.21 - 3.22 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.21 แสดงดอกสว่านก้านตรง 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี. 2558) 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.22 แสดงดอกสว่านก้านเรียว 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี. 2558) 

 
 มุมรวมปลายดอกสว่านจะเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของช้ินงานท่ีจะท าการเจาะ โดยท่ัวไปมุม
รวมปลายดอกสว่านท่ีใช้จะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
  1. มุมรวมปลายดอกสว่าน 118 องศา เหมาะส าหรับใช้เจาะงานท่ัวไป 
  2. มุมรวมปลายดอกสว่าน 60 - 90 องศา เหมาะส าหรับใช้เจาะงานวัสดุอ่อน 
  3. มุมรวมปลายดอกสว่าน 135 - 150 องศา เหมาะส าหรับใช้เจาะงานวัสดุแข็ง 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.23 แสดงมุมรวมปลายดอกสว่าน 
(ท่ีมา : http://cadcam-knowledge.blogspot.com , เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) 

 
 ดอกสว่านท่ือเมื่อน ามาเจาะงานจะมีผลท าให้งานออกมาไม่ดี รูที่เจาะไม่เท่ียงตรง ดอกสว่านจะ
ท่ือก่อนก าหนดมีสาเหตุดังนี้ 
  1. ใช้ความเร็วรอบไม่เหมาะสมกับวัสดุงาน และวัสดุท่ีเจาะมีความแข็งมากกว่าวัสดุดอกสว่าน 
  2. ผิวของคมตัดดอกสว่านไม่เรียบ และมุมจิกของดอกสว่านไม่เหมาะสมกับวัสดุท่ีเจาะ 
  3. ใช้อัตราป้อนเจาะมากเกินหรือน้อยเกินไป ท าให้เกิดการขูกของคมตัดกับเนื้อวัสดุงาน 

 

3.3  การค านวณความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนของงานเจาะรู 
 ในการเจาะรูแต่ละรูนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องความเร็วรอบ และอัตราป้อนของานเจาะรู
ให้สัมพันธ์กับขนาดความโตของดอกสว่าน เพื่อให้การเจาะรูได้งานท่ีมีคุณภาพ สามารถหาความเร็วรอบและ
อัตราป้อนเจาะช้ินงาน ดังนี้ 
 3.3.1 การค านวรหาความเร็วรอบของรูเจาะ (Speed) 
  ความเร็วรอบของรูเจาะ หมายถึง จ านวนรอบท่ีเกิดจากการหมุนของดอกสว่านท่ีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็น รอบ/นาที (r/min) มีสูตรดังนี้ 
 
    จากสูตร        Vc =  x d x n           ถ้าต้องการหาความเร็วรอบ  (n)  
                                               1,000 
 
   ดังนั้น           n =  Vc x 1,000 
                                                x D 

Total  Clearance 
Initial  Clearance 



 
 

เมื่อก าหนดให้ 
 Vc      =   ความเร็วตัด มีหน่วยเป็น เมตร/นาที (m/min) 
 d       =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm) 
 n       =   ความเร็วรอบของดอกสว่านท่ีหมุนใน 1 นาที มีหน่วยเป็น รอบ/นาที (r/min) 
       =    มีค่าเท่ากับ 3.1416 
 1,000  =  ตัวเลขคงท่ีส าหรับเปล่ียนหน่วยมิลลิเมตรเป็นเมตร 
 ความเร็วรอบและความเร็วตัดของดอกสว่าน สามารถหาได้จากการค านวณ และการเปิดจากตาราง
ความเร็วรอบโดยตรง 
 ตารางที่ 3.1 ความเร็วรอบและความเร็วตัดของดอกสว่านเหล็กรอบสูง (High Speed Steel : HSS.) 
 
 

 
ขนาด Ø 
ดอกสว่าน 

ความเร็วรอบและความเร็วตัดของดอกสว่านเหล็กรอบสูง 
เหล็กกล้าหล่อ เหล็ก

เครื่องมือ 
เหล็กหล่อ เหล็กกล้า

ท่ัวไป 
ทองเหลือง

และ 
อะลูมิเนียม 

ความเร็วตัด มีหน่วยเป็น เมตร/นาที (m/min) 
นิ้ว มิลลิเมตร 12 (m/min) 18 (m/min) 24 (m/min) 30 (m/min) 60 (m/min) 

1/16 2 1,910 2,865 3,820 4,775 9,550 
1/8 3 1,275 1,910 2,545 3,185 6,365 
3/16 4 955 1,430 1,910 2,385 4,775 
1/4 5 765 1,145 1,530 1,910 3,820 
5/16 6 635 955 1,275 1,590 3,180 
3/8 7 545 820 1,090 1,365 2,730 
7/16 8 475 715 955 1,195 2,390 
1/2 9 425 635 850 1,060 2,120 
5/8 10 350 520 695 870 1,735 
3/4 15 255 380 510 635 1,275 
7/8 20 190 285 380 475 955 
1 25 150 230 305 380 765 

 

( ท่ีมา : ปริญญา   ปัญญาศรี. 2560) 
 
 



 
 

ตัวอย่างที่ 3.1   จงค านวณค่าความเร็วรอบของการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13   
                    มิลลิเมตร ท่ีใช้ในการเจาะช้ินงานเหล็กหล่อมีค่าความเรว็ตัด 24 เมตร/นาที 
 วิธีการค านวณ 
   ก าหนดให้  
     Vc      =   ความเร็วตัด 24 เมตร/นาที 
     d       =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน 13 มิลลิเมตร 
           =   มีค่าเท่ากับ 3.1416 
     1,000  =  ตัวเลขคงท่ีส าหรับเปล่ียนหน่วยมิลลิเมตรเป็นเมตร 
 
    จากสูตร    n =  Vc x 1,000 
                                                x D 
 

    จะได้ว่า     n =  24 x 1,000      =  584.65 รอบ/นาที 
                                             3.1416 x 13 
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วรอบในการเจาะช้ินงาน (n)  =  584.65 รอบ/นาที 
 
ตัวอย่างที่ 3.2   จงค านวณค่าความเร็วรอบของการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  20  
                    มิลลิเมตร ท่ีใช้ในการเจาะช้ินงานเหล็กมีค่าความเรว็ตัด 12 เมตร/นาที 
 วิธีการค านวณ 
   ก าหนดให้  
     Vc      =   ความเร็วตัด 12 เมตร/นาที 
     d       =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน 13 มิลลิเมตร 
           =   มีค่าเท่ากับ 3.1416 
     1,000  =  ตัวเลขคงท่ีส าหรับเปล่ียนหน่วยมิลลิเมตรเป็นเมตร 
 
    จากสูตร    n =  Vc x 1,000 
                                                x D 
 

    จะได้ว่า     n =  12 x 1,000      =  190.99 รอบ/นาที 
                                             3.1416 x 20 
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วรอบในการเจาะช้ินงาน (n)  =  190.99 รอบ/นาที 
 
 



 
 

ตัวอย่างที่ 3.3  ต้องการเจาะรูบนช้ินงานเหล็กกล้าโดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5  มิลลิเมตร  
                   ใช้ความเรว็รอบในการเจาะ 1,910 รอบ/นาที จงค านวณหาค่าความเร็วตัดในการเจาะรู 
                   ช้ินงาน  
 วิธีการค านวณ 
   ก าหนดให้  
     n       =   ความเร็วรอบของดอกสว่าน 1,910 รอบ/นาที 
     d       =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน 5 มิลลิเมตร 
           =   มีค่าเท่ากับ 3.1416 
     1,000  =  ตัวเลขคงท่ีส าหรับเปล่ียนหน่วยมิลลิเมตรเป็นเมตร 
 
    จากสูตร    Vc  =      x d x n            
                                                     1,000 
 

    จะได้ว่า     Vc  =     x 5 x 1,910            =  30  เมตร/นาที 
                                                        1,000 
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วตัดในการเจาะช้ินงาน (Vc)  =  30   เมตร/นาที 
 
 3.3.1 การค านวรหาอัตราป้อนของงานเจาะรู (Feed Rate) 
  อัตราป้อนเจาะของดอกสว่าน หมายถึง การป้อนลึกของดอกสว่านลงไปในช้ินงานต่อการหมุน
ของดอกสว่าน 1 รอบ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/รอบ (mm/r) เช่น อัตราป้อนเจาะ 0.3 มิลลิเมตร/รอบ 
กล่าวคือ ถ้าดอกสว่านหมุนครบ 1 รอบ ดอกสว่านจะป้อนลึกลงในช้ินงาน 0.3 มิลลิเมตร มีสูตรดังนี้ 
 
  จากสูตร  fn  =              
                                          
 เมื่อก าหนดให้ 
  fn   =    อัตราป้อนต่อรอบ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/รอบ (mm/r) 
  L     =    ระยะทางท่ี ดอกสว่านเคล่ือนท่ีเจาะช้ินงาน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm) 
  n      =    ความเร็วรอบในการเจาะช้ินงาน มีหน่วยเป็น รอบ/นาที (r/min) 
 
 
 
 

L 
n 



 
 

ตัวอย่างที ่3.4  ต้องการเจาะรูช้ินหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 50  มิลลิเมตร ถ้าใช้ 
                    ความเร็วรอบ 190 รอบ/นาที ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อัตราป้อนเท่าไรในการเจาะรูช้ินงาน 
  วิธีการค านวณ 
   ก าหนดให้  
     L     =  ระยะทางท่ีดอกสว่านเคล่ือนท่ีเจาะช้ินงาน 50 มิลลิเมตร  
     n      =  ความเร็วรอบในการเจาะช้ินงาน 190 รอบ/นาที  
 
    จากสูตร   fn  =              
                                                  
    จะได้ว่า       fn  =                =   0.26  มิลลิเมตร/รอบ    
                                                   
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อัตราป้อนในการเจาะรูช้ินงาน (fn) = 0.26  มิลลิเมตร/รอบ 
 
  ส่วนใหญ่การป้อนเจาะควรพิจารณาจากวัสดุท่ีเจาะรูนั้นว่าเป็นวัสดุชนิดใด ขนาดความโตของดอก
สว่านท่ีใช้ในการเจาะ เพราะอัตราป้อนเจาะของการเจาะรูแต่ละครั้ง ต้องรู้ว่าเป็นวัสดุชนิดใดและความโต
ของดอกสว่านเท่าใด ซึ่งดอกสว่านบางยี่ห้อทางบริษัทผู้ผลิตจะบอกอัตราป้อนเจาะมาให้ ซึ่งสามารถน าค่า
อัตราป้อนเจาะไปใช้ในการเจาะรูได้เลย นอกจากนี้เครื่องเจาะบางรุ่นสามารถป้อนเจาะอัตโนมัติได้ แต่บาง
รุ่นเจาะอัตโนมัติไม่ได้จึงต้องป้อนเจาะด้วยมือ 
 ตารางที่ 3.2 อัตราป้อนเจาะของดอกสว่าน 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน 
(มิลลิเมตร) 

อัตราป้อนในการเจาะรูชิ้นงาน 
(มิลลิเมตร/รอบ) 

Ø ไม่เกิน 3   มิลลิเมตร 0.02 - 0.05 mm/r 
Ø 3 - 6    มิลลิเมตร 0.05 - 0.10 mm/r 
Ø 6 - 13   มิลลิเมตร 0.10 - 0.18 mm/r 
Ø 13 - 25  มิลลิเมตร 0.18 - 0.38 mm/r 
Ø 25 - 38  มิลลิเมตร 0.38 - 0.63 mm/r 

 

                  ( ท่ีมา : ปริญญา   ปัญญาศรี. 2560) 
 
 
 

L 
n 

 50 
190 



 
 

3.4  ข้ันตอนการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องเจาะ 
 3.4.1 การเจาะรูชิ้นงาน ขั้นตอนการเจาะรูชิ้นงานไม่ว่าจะใช้เครื่องเจาะต้ังโต๊ะ เครื่องเจาะต้ังพื้น 
เครื่องเจาะรัศมี หรือเครื่องเจาะชนิดอื่นๆ มีข้ันตอนท่ีคล้ายกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องเจาะก่อนการใช้งานทุกครั้ง เช่น ตรวจสภาพไฟฟ้า และ
สภาพโดยรวมของเครื่องเจาะ 
  2) ศึกษาแบบช้ินงานและเลือกขนาดของดอกสว่านให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุท่ีจะท าการ
เจาะรู 
  3) จับยึดช้ินงานด้วยปากกาจับยึดช้ินงาน หรือจับยึดช้ินงานกับโต๊ะรองรับงานของเครื่องเจาะ
ให้แน่นและให้ได้ต าแหน่งท่ีต้องการ ดังแสดงในรูปท่ี 2.24 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.24  การจับยึดช้ินงานด้วยปากกาบนเครื่องเจาะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  4) ปรับขั้นความเร็วรอบของแกนเพลาให้เหมาะสมกับขนาดความโตของดอกสว่าน ถ้าเครื่อง
เจาะใช้อัตราป้อนเจาะอัตโนมัติได้ ให้เลือกอัตราป้อนเจาะให้เหมาะสมกับงานท่ีจะท าการเจาะรู  ดังแสดงใน
รูปท่ี 3.25 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.25  การปรับเปล่ียนความเร็วรอบบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 
 

  5) เปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ โดยแกนเพลาเจาะหมุน แล้วค่อยๆหมุนแขนป้อนเจาะเพื่อเล่ือนดอก
สว่านลงเจาะรูกับช้ินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2.26 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.26 การเจาะช้ินงานด้วยเครื่องเจาะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  6) เมื่อเจาะรูชิ้นงานเสร็จ ท าการปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ 
  7) ถอดช้ินงานออกจากปากกาหรือถอดออกจากโต๊ะรองรับช้ินงานของเครื่องเจาะ พร้อมท า
ความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.28 การท าความสะอาดเครื่องเจาะเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 ค าแนะน าในการเจาะรูชิ้นงานจะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อความแม่นย าและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเจาะช้ินงาน มีค าแนะน าดังนี้ 
  1. ควรดูแลและจัดเก็บดอกสว่านในท่ีท่ีเหมาะสม ไม่มีความช้ืน อันจะก่อให้เกิดสนิมข้ึนกับ
ดอกสว่าน 
  2. ต้องเลือกใช้มุมจิกดอกสว่านท่ีถูกต้องกับวัสดุช้ินงาน 



 
 

  3. ต้องตรวจสอบปลายคมตัดของดอกสว่านก่อนใช้งาน กรณีคมตัดท่ือต้องลับใหม่อย่าใช้ดอก
สว่านท่ีคมตัดท่ือเจาะงาน 
  4. ต้ังความเร็วรอบให้ถูกต้องกับขนาดของดอกสว่านและวัสดุงานท่ีจะเจาะ 
  5. ในการเจาะงานต้องระวังเวลาการเจาะงานต้องไม่ให้โดนแท่งขนาน ปากกาจับช้ินงาน และ
โต๊ะงานเครื่องเจาะ  
  6. ต้องจับยึดช้ินงานให้แน่นเสมอก่อนเจาะงาน 
  7. ในการเจาะช้ินงานท่ีมีความยาว ควรวางช้ินงานด้านท่ียาวทางซ้ายมือใกล้ๆ เสาเครื่อง 
เพราะเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงหมุนช้ินงาน ช้ินงานจะชนเสาเครื่องเจาะและจะไม่เหวี่ยงโดนผู้ปฏิบัติงาน 
  8. ก่อนท าการเจาะช้ินงานควรท าความสะอาดก้านเรียว ปลอกเรียว และแกนเพลาเครื่องเจาะ
ก่อนเสมอ ก่อนท่ีจะใส่ดอกสว่านหรือหัวจับดอกสว่าน 
  9. จับดอกสว่านให้ส้ันท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อป้องกันดอกสว่านหักเมื่อเกิดการบิดตัวของวัสดุ
ช้ินงาน 
  10. ในการปฏิบัติงานเจาะรูทุกครั้ง ควรเจาะด้วยดอกเจาะน าศูนย์ก่อน เพื่อจะได้เจาะใน
ต าแหน่งท่ีถูกต้องแม่นย า 
  11. วัสดุช้ินงานท่ีมีความบาง ควรจับยึดช้ินงานให้ติดแน่นกับแผ่นไม้ เพราะเมื่อท าการเจาะ
ช้ินงานจะไม่เกิดการบิดตัว โดยเจาะรูผ่านลงไปในแผ่นไม้ 
  12. ถ้ามีเสียงเสียดสีระหว่างดอกสว่านกับวัสดุ แสดงว่าดอกสว่านคมตัดอาจจะท่ือ ให้
ผู้ปฏิบัติงานหยุดเครื่องเจาะท าการตรวจสอบดอกสว่าน แล้วท าการลับคมตัดดอกสว่านใหม่  
  13. ต้องใช้แรงกดเจาะให้เหมาะสมกับขนาดของดอกสว่าน ความเร็วรอบ และชนิดของวัสดุ  
 
 ค าแนะน าในการร่างแบบเพื่อการเจาะรูที่แม่นย า มีลักษณะดังนี้  
  1. ท าความสะอาดช้ินงาน และทาน้ ายาร่างแบบบนช้ินงาน 
  2. ก าหนดต าแหน่งของรูจากขอบของช้ินงาน และขีดเส้นร่างแบบ  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.29 การขีดเส้นร่างแบบและตอกน าศูนย์เพื่อก าหนดต าแหน่งรูเจาะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 
 

  3. ตอกเหล็กร่างแบบ ณ จุดท่ีสองเส้นตัดกัน  
  4. ตรวจสอบต าแห่งท่ีตอกด้วยเหล็กร่างแบบอีกครั้งก่อนท าการเจาะ ถ้าต าแหน่งไม่ถูกต้องให้แก้ไข 
  5. ใช้วงเวียนเขียนวงกลมตามขนาดของรูที่เจาะ โดยให้เขียนวงกลมเล็กกว่าขนาดของรูที่จะ
เจาะจริงประมาณ 1.5 - 2 มิลลิเมตร เพื่อใช้ตรวจสอบรูเจาะขณะเจาะช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.30 การขีดเส้นวงกลม เพื่อใช้ตรวจสอบรูเจาะขณะเจาะช้ินงาน 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 
  6. ใช้ดอกเจาะน าศูนย์เจาะน า เพื่อให้ปลายดอกสว่านเจาะช้ินงานลงในเนื้องานได้ง่าย 
  7. จับยึดดอกสว่านท่ีมีขนาดเหมาะสม (ควรเจาะดอกสว่านท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีเล็ก
ไปหาดอกสว่านท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีใหญ่จนได้ขนาดรูเจาะตามท่ีต้องการ) 
 
 
 
 
 
 
 
ก. การจับยึดดอกสว่านก้านตรงด้วยหัวจับดอกสว่าน    ข. จับยึดดอกสว่านก้านเรียวด้วยเพลาเครื่องเจาะ 
 

รูปท่ี 3.31 การจับยึดดอกสว่าน 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  8. เจาะรูชิ้นงานจนได้ความลึกท่ีต้องการ 
 



 
 

 2.4.2 การคว้านรูเรียบ (Reamering) เป็นกระบวนการตัดเอาเนื้อวัสดุช้ินงานภายในรูเจาะให้เกิด
ผิวเรียบได้รูที่กลม และได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง เนื่องจากการเจาะด้วยดอกสว่านนั้นจะไม่สามารถท าให้ผิวรูเจาะ
เรียบได้ การคว้านเรียบจึงมีความจ าเป็นมาก การคว้านเรียบจะขยายขนาดรูและท าให้ผิวเรียบ โดยท่ัวไปจะ
ใช้ความเร็วรอบประมาณ 50 - 75 เปอร์เซนต์ ของความเร็วรอบท่ีใช้ในการเจาะรูวัสดุช้ินงานชนิดเดียวกัน 
 อัตราป้อนการคว้านรูเรียบจะสูงกว่างานเจาะรูประมาณ 2 - 3 เท่า ในการใช้อัตราป้อนช้าเกินไป
อาจท าให้ดอกคว้านรูเรียบท่ือเร็ว แต่ถ้าใช้อัตราป้อนเร็วเกินไปรูท่ีคว้านจะมีขนาดไม่เท่ียงตรง โดยการคว้าน
รูเรียบมีข้ันตอนดังนี ้
  1) ขั้นตอนการคว้านรูเรียบด้วยดอกคว้านรูเรียบด้วยมือ มีข้ันตอนดังนี้ 
   ( 1) น าช้ินงานจับยึดบนปากกาจับช้ินงานท่ีจับยึดแน่นบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ 
   ( 2) เจาะรูให้ขนาดมีความเหมาะสมตามค่าพิกัดความเผ่ือของการคว้านรูเรียบด้วยมือ (ส่วน
ใหญ่จะมีค่าความเผ่ือประมาณ 0.1 - 0.2 มิลลิเมตร ส าหรับการคว้านรูเรียบด้วยมือท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูเจาะไม่เกิน 25 มิลลิเมตร) 
   ( 3) อย่าเคล่ือนท่ีช้ินงานออกจากต าแหน่งรูเจาะเดิม ให้ถอดดอกสว่านออกแล้วน าเหล็ก
บังคับศูนย์มาจับแทนดอกสว่านในหัวจับดอกสว่าน 
   ( 4) น าดอกคว้านรูเรียบใส่ในรูงานท่ีเจาะไว้ 
   ( 5) ใช้ด้ามจับต๊าปจับท่ีด้ามปลายของดอกคว้านรูเรียบให้แน่น  
   ( 6) กดให้เหล็กบังคับศูนย์ลงในรูตรงปลายดอกคว้านรูเรียบ 
   ( 7) หมุนแขนป้อนเครื่องเจาะลงพร้อมกับหมุนดอกคว้านรูเรียบทิศทางตามเข็มนาฬิกาด้วยมือ 
   ( 8) เลือกสารหล่อล่ืนให้เหมาะสมกับวัสดุท่ีน ามาคว้านรูเรียบ  
   ( 9) ขณะท่ีเล่ือนดอกคว้านรูเรียบออกจากรู ให้หมุนดอกคว้านรูเรียบในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาเหมือนเดิน อย่าหมุนดอกคว้านรูเรียบทวนเข็มนาฬิกา เพราะจะท าให้คมตัดของดอกคว้านรูเรียบขูด
กับผิวของรูท าให้ผิวของรูไม่เรียบ และอาจท าให้ดอกคว้านรูเรียบช ารุดได้ 
  2) ขั้นตอนการคว้านรูเรียบด้วยดอกคว้านรูเรียบด้วยเครื่องเจาะ มีข้ันตอนดังนี้ 
   ( 1) น าช้ินงานจับยึดบนปากกาจับช้ินงานท่ีจับยึดแน่นบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ 
   ( 2) เจาะรูให้ขนาดมีความเหมาะสมตามค่าพิกัดความเผ่ือของการคว้านรูเรียบด้วยมือ (ส่วน
ใหญ่จะมีค่าความเผ่ือประมาณ 0.1 - 0.2 มิลลิเมตร ส าหรับการคว้านรูเรียบด้วยมือท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูเจาะไม่เกิน 25 มิลลิเมตร) 
   (3) จับยึดดอกคว้านรูเรียบท่ีเครื่องเจาะ ถ้าเป็นก้านตรงให้จับด้วยหัวจับดอกสว่าน แต่ถ้า
เป็นก้านเรียวให้จับท่ีแกนเพลาของเครื่องเจาะ 
   ( 4) ปรับความเร็วรอบของเครื่องเจาะให้เหมาะสมกับขนาดของดอกคว้านรูเรียบ และวัสดุงาน 
   (5) เปิดเครื่องเจาะ ในการป้อนดอกคว้านรูเรียบต้องป้อนแกนเพลาลงอย่างช้าๆ  
   ( 6) ให้ออกแรงป้อนให้เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาอายุคมตัดของดอกคว้านรูเรียบ 



 
 

   ( 7) เลือกสารหล่อล่ืนให้เหมาะสมกับวัสดุท่ีน ามาคว้านรูเรียบ  
   ( 8) เคล่ือนดอกคว้านรูเรียบออกจากรู 
   (9) ปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ น าช้ินงานออกและตกแต่งรอยเยินของรูคว้าน 
   ( 10) ท าความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
 
 3.4.3 การต๊าปเกลียว (Taping) สามารถท าได้ท้ังต๊าปด้วยมือ และการต๊าปด้วยอุปกรณ์พิเศษบน
เครื่องเจาะ ข้อดีของการต๊าปเกลียวบนเครื่องเจาะคือ จะท าให้ดอกต๊าปต้ังฉากกับรูเจาะ ในการต๊าปด้วยมือ
บนเครื่องเจาะ ดอกต๊าปจะจับยึดด้วยหัวจับหรือไม่ก็กดด้วยเหล็กบังคับศูนย์ (Stub Center) แล้วท าการ
หมุนต๊าปด้วยมือ มีข้ันตอนดงนี้ 
  1) จับยึดช้ินงานบนปากกาจับช้ินงานท่ีจับยึดแน่นบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ โดยให้ต าแหน่งท่ี
ตอกน าศูนย์อยู่ตรงต าแหน่งท่ีจะเจาะ 
  2) ใช้ดอกเจาะน าศูนย์เจาะตรงต าแหย่งท่ีตอกดอกน าศูนย์ไว้ 
  3) เจาะรูให้ได้ขนาดท่ีถูกต้องตามขนาดของดอกต๊าป (ได้จากการค านวณ โดยการน าค่าความ
โตของเกลียวลบด้วยระยะพิตซ์เกลียว) 
  4) จับยึดเหล็กบังคับศูนย์ด้วยหัวจับ 
  5) เล่ือกใช้ด้ามต๊าปให้เหมาะสมกับขนาดของดอกต๊าป แล้วจับยึดดอกต๊าปให้แน่นท่ีส่วนปลาย
ด้ามขิงดอกต๊าป 
  6) ใส่ดอกต๊าปลงในรูเจาะแล้วค่อยๆ หมุนป้อนแกนเพลาเครื่องเจาะกดลงในรูที่จะท าการต๊าป
เกลียว 
  7) หมุนด้ามต๊าปตามเข็มนาฬิกา เพื่อเริ่มท าการต๊าปเกลียว ในขณะท าการต๊าปเกลียวให้
สังเกตแนวศูนย์ของดอกต๊าปด้วยว่าตรงแนวศูนย์กลางรูเจาะหรือไม่ 
  8) หมุนต๊าปต่อไปจนเสร็จ (ในขณะท าการหมุดต๊าปเกลียวไปประมาณ 1 - 2 รอบ ให้ท าการ
หมุนดอกต๊าปย้อนกลับครึ่งรอบ เพื่อคายเศษโลหะ เป็นการป้องกันไม่ให้เศษโลหะติดแน่นกับคมตัดของ
ดอกต๊าป อาจท าให้ดอกต๊าปบ่ินและหักได้) 
  9) น าช้ินงานออก และตกแต่งรอยเยินจากการต๊าปเกลียว  
  10) ท าความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
 

3.5  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ 
 ในการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะเพื่อความปลอดภัยในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง
ในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
 3.5.1 ก่อนใช้เครื่องเจาะทุกครั้ง ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจาะ เช่น ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า พร้อมใช้งานหรือช ารุดหรือไม่ และสภาพโดยรวมของเครื่องเจาะว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 



 
 

 3.5.2 ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะ เช่น การสวมแว่นตา
นิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตาในขณะท าการเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.23 การสวมแว่นตานิรภัยในขณะท าการเจาะช้ินงานบนเครื่องเจาะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 3.5.3 สวมเส้ือผ้าให้รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุนแขนเส้ือเข้าไปขณะท าการเจาะ  
 3.5.4 จับช้ินงานให้แน่นและมั่นคง เพื่อไม่ให้ช้ินงานหลุดและหมุนตามดอกสว่าน ท าให้เกิด
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 
 3.5.5 จับยึดดอกสว่านต้องให้แน่นก่อนเปิดสวิตซ์ เพราะขณะท างานดอกสว่านอาจหลุดหรือหัก
ขณะเจาะช้ินงานได้ 
 3.5.6 ห้ามใช้มือจับหรือปัดเศษเจาะลงจากโต๊ะรองรับช้ินงาน เพราะเศษเจาะมีความคมอาจถูก
บาดเป็นแผลได้ ควรใช้แปรงปัดเศษเจาะเพื่อท าความสะอาด  
 3.5.7 ช้ินงานทรงกลมเวลาเจาะควรใช้วีบ็อกซ์ "V-Block" ช่วยในการจับยึด เพื่อให้การจับยึด
ช้ินงานจะได้แน่นขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.24 ลักษณะวีบ็อกซ์ "V-Block" ช่วยในการจับยึดช้ินงานทรงกลม  

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

วีบ็อกซ์ 

ช้ินงาน 



 
 

 3.5.8 ไม่ควรจับช้ินงานด้วยมือเปล่าขณะท าการเจาะรู เพราะจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  
 3.5.9 ไม่ควรเสียบประแจขันหัวจับดอกสว่านค้างไว้ที่หัวจับดอกสว่าน เพราะอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 
 3.5.10 ควรเลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนท่ีเหมาะสมกับขนาดของดอกสว่านและวัสดุช้ินงาน 
เพราะถ้าเลือกความเร็วรอบไม่เหมาะสมหรือใช้แรงกดป้อนเจาะท่ีเร็วเกินไปอาจท าให้ดอกสว่านหักได้ 
 3.5.11 เลือกใช้ดอกสว่านท่ีมีคมตัดและมีมุมท่ีถูกต้องกับวัสดุช้ินงาน 
 3.5.12 หล่อเย็นตามชนิดของวัสดุ  

 
3.6  การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 
 เครื่องเจาะแต่ชนิด มีหลักการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะท่ีเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันท่ีจุด
บ ารุงรักษาของเครื่องเจาะแต่ละชนิดมากน้อยท่ีแตกต่างกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องเจาะ 
ผู้ปฏิบัติงานควรมีวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะดังนี้ 
 3.6.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องเจาะตามจุดต่างๆ ก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น ตรวจความตึงของ
สายพาน ปากกาจับช้ินงาน หรือแขนโยกต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะท างานหรือไม่ ถ้ามีปัญหา
ให้แจ้งผู้ควบคุมแก้ไขปัญหาทันที 
 3.6.2 ขณะใช้เครื่องเจาะหากมีส่วนประกอบช ารุดหรือเสียหายให้หยุดเครื่องทันที และแจ้งผู้
ควบคุมพร้อมซ่อมบ ารุงโดยทันที 
 3.6.3 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามล าดับ 
 3.6.4 เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกสว่านเจาะทะลุถึงฐานปากกาจับช้ินงานหรือพื้นโต๊ะงาน จะต้องใช้ไม้
หรือแท่งขนานรองรับช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.24 การใช้แท่งขนานรองรับช้ินงานเวลาเจาะช้ินงานด้วยเครื่องเจาะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

แท่งขนานรองรับช้ินงาน 



 
 

 3.6.5 เปล่ียนถ่ายน้ าหล่อเย็น (เฉพาะเครื่องเจาะท่ีมีถังเก็บและระบบน้ าหล่อเย็นในตัวเครื่อง) 
ภายในตัวเครื่องเจาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 3.6.6 ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเฟือหรือระบบสายพานจะต้องหยุด
เครื่องเจาะให้สนิทก่อน 
 3.6.7 หลังการใช้งานเครื่องเจาะเสร็จจะต้องท าความสะอาดตัวเครื่องเจาะและพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
พร้อมหยอดน้ ามันตามจุดหล่อล่ืนต่างๆ และชโลมน้ ามันทุกส่วนของเครื่องเจาะเพื่อป้องกันสนิม 
 

สรุป 
 เครื่องเจาะแต่ละชนิดมีหลักการท างานท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมีหลักการท างาน คือ  เครื่องมือตัดจะ
หมุนตัดช้ินงานท าให้เกิดรูตามขนาดท่ีต้องการ เครื่องมือตัดท่ีใช้กับเครื่องเจาะได้แก่ ดอกสว่าน ดอกคว้านรู
เรียบ ดอกต๊าป ชุดหัวคว้านดอกเอ็นมิลล์ เป็นต้น 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจาะ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานและ
การฝึกปฏิบัติการเจาะขั้นพื้นฐาน เช่น หัวจับดอกสว่าน ปลอกเรียว เหล็กถอดดอกสว่านก้านเรียว ปากกางาน
เจาะ วีบ็อกซ์  ชุดอุปกรณ์จับยึดหลายระดับ เหล็กแท่งฉาก เหล็กตอกศูนย์หรือเหล็กตอกน าศูนย์ ดอกเจาะ
น าศูนย์ ดอกผายปากรูมุม ดอกผายปากรูบ่าฉาก ดอกต๊าป ดอกคว้านเรียบ และดอกสว่าน เป็นต้น 
 ในการเจาะรูแต่ละรูนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องความเร็วรอบ และอัตราป้อนของานเจาะรู
ให้สัมพันธ์กับขนาดความโตของดอกสว่าน เพื่อให้การเจาะรูได้งานท่ีมีคุณภาพ โดยความเร็วรอบของรูเจาะ 
หมายถึง จ านวนรอบท่ีเกิดจากการหมุนของดอกสว่านท่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็น 
รอบ/นาที และอัตราป้อนเจาะของดอกสว่าน หมายถึง การป้อนลึกของดอกสว่านลงไปในช้ินงานต่อการ
หมุนของดอกสว่าน 1 รอบ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/รอบ 
 เครื่องเจาะสามารถท างานได้หลายรูปแบบ เช่น การเจาะรูชิ้นงาน การคว้านรูเรียบ และการต๊าป 
เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานเครื่องเจาะในการเจาะรูชิ้นงานมีข้ันตอนดังนี้  1) ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่อง
เจาะก่อนการใช้งานทุกครั้ง เช่น ตรวจสภาพไฟฟ้า และสภาพโดยรวมของเครื่องเจาะ 2) ศึกษาแบบช้ินงาน
และเลือกขนาดของดอกสว่านให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุท่ีจะท าการเจาะรู 3) จับยึดช้ินงานด้วยปากกาจับ
ยึดช้ินงาน หรือจับยึดช้ินงานกับโต๊ะรองรับงานของเครื่องเจาะให้แน่นและให้ได้ต าแหน่งท่ีต้องการ 4) ปรับขั้น
ความเร็วรอบของแกนเพลาให้เหมาะสมกับขนาดความโตของดอกสว่าน ถ้าเครื่องเจาะใช้อัตราป้อนเจาะ
อัตโนมัติได้ ให้เลือกอัตราป้อนเจาะให้เหมาะสมกับงานท่ีจะท าการเจาะรู 5) เปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ โดย
แกนเพลาเจาะหมุน แล้วค่อยๆหมุนแขนป้อนเจาะเพื่อเล่ือนดอกสว่านลงเจาะรูกับช้ินงาน 6) เมื่อเจาะรู
ช้ินงานเสร็จ ท าการปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ และ7) ถอดช้ินงานออกจากปากกาหรือถอดออกจากโต๊ะรองรับ
ช้ินงานของเครื่องเจาะ พร้อมท าความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
  ในการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะเพื่อความปลอดภัยในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง
ในเรื่องต่างๆ เช่น 1) ก่อนใช้เครื่องเจาะทุกครั้ง ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจาะ 2) ควรสวมใส่



 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะ เช่น การสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะ
กระเด็นเข้าตาในขณะท าการเจาะ 3) ไม่ควรจับช้ินงานด้วยมือเปล่าขณะท าการเจาะรู 4) ไม่ควรเสียบประแจ
ขันหัวจับดอกสว่านค้างไว้ที่หัวจับดอกสว่าน และ 5) ควรเลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของดอกสว่านและวัสดุช้ินงาน 
 เครื่องเจาะแต่ชนิด มีหลักการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะท่ีเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันท่ีจุดบ ารุงรักษา
ของเครื่องเจาะแต่ละชนิดมากน้อยท่ีแตกต่างกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องเจาะ ผู้ปฏิบัติงานควรมี
วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ เช่น 1) ตรวจสอบสภาพเครื่องเจาะตามจุดต่างๆ ก่อนใช้งานทุกครั้ง 2) ขณะ
ใช้เครื่องเจาะหากมีส่วนประกอบช ารุดหรือเสียหายให้หยุดเครื่องทันที และแจ้งผู้ควบคุมพร้อมซ่อมบ ารุง
โดยทันที 3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามล าดับ 4) เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกสว่าน
เจาะทะลุถึงฐานปากกาจับช้ินงานหรือพื้นโต๊ะงาน จะต้องใช้ไม้หรือแท่งขนานรองรับช้ินงาน และ 5) หลัง
การใช้งานเครื่องเจาะเสร็จจะต้องท าความสะอาดตัวเครื่องเจาะและพื้นท่ีปฏิบัติงาน พร้อมหยอดน้ ามันตาม
จุดหล่อล่ืนต่างๆ และชโลมน้ ามันทุกส่วนของเครื่องเจาะเพื่อป้องกันสนิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 
 
ค าสั่ง  จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 
 

.......       1.  เครื่องเจาะมีอยู่ 3 ประเภท คือ เครื่องเจาะขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดกลาง และเครื่องเจาะ 
               ขนาดใหญ่ 
.......      2.  เครื่องเจาะต้ังพื้นมีระบบส่งก าลัง 2 แบบ คือ ส่งก าลังด้วยระบบพลูเลย์ และส่งก าลังด้วย 
                ระบบเฟอืงขับ  
.......       3. เครื่องเจาะรัศมีสามารถเล่ือนแขนรัศมีไปเจาะต าแหน่งต่างๆ บนช้ินงานได้ง่ายและสะดวก  
                โดยไม่ต้องถอดช้ินงานออกจากปากกาจับช้ินงาน  
.......       4. เครื่องเจาะมีหลักการท างาน คือ ดอกสว่านหมุนตัดรูชิ้นงาน ขึ้นลง ส่วนช้ินงานจะอยู่กับท่ี 
.......       5. วีบ็อกซ์มีท้ังแบบตายตัวและแบบปรับมุมองศา 
.......       6. เหล็กแท่งฉากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้จับยึดช้ินงานท่ีปากกาจับยึดช้ินงานของเครื่องเจาะจับยึด   
                ช้ินงานไม่ได้ 
.......       7.  ความเร็วรอบของรูเจาะ หมายถึง จ านวนรอบท่ีเกิดจากการหมุนของดอกสว่านท่ีขนาดเส้น 
                 ผ่านศูนย์กลางในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็น เมตร/รอบ 
.......       8.  อัตราป้อนของรูเจาะ หมายถึง หมายถึง การป้อนลึกของดอกสว่านลงไปในช้ินงานต่อการหมุน

ของดอกสว่าน 1 รอบ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/นาที 
.......       9.  ขั้นตอนแรกของใช้งานของเครื่องเจาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจาะต้ังโต๊ะ เครื่องเจาะต้ังพื้น  
                 เครือ่งเจาะรศัมี คือ ต้องตรวจสภาพความพรอ้มของเครือ่งเจาะ  
.......       10. ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเฟือหรือระบบสายพานจะต้องหยุด  
                 เครือ่งเจาะให้สนทิก่อน  
 
ตอนที่ 2  ค าสั่ง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายหลักการท างานของเครื่องเจาะรัศมี 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 



 
 

2.  จงตอบค าถามให้สมบูรณ์ 
 2.1. หัวจับดอกสว่านมี 2 แบบ คือ 
  2.1.1....................................................................................................................................... 
  2.1.2...................................................................................................................................... 
 2.2. ปลอกเจาะมี 2 แบบ คือ 
  2.2.1........................................................................................................................................ 
  2.2.2........................................................................................................................................ 
 2.3 วีบ็อกซม์ี 2 แบบ คือ 
  2.3.1........................................................................................................................................ 
  2.3.2....................................................................................................................................... 
 2.4 ดอกผายปากรูมี 2 แบบ คือ 
  2.4.1........................................................................................................................................ 
  2.4.2....................................................................................................................................... 
 2.5 มุมรวมปลายดอกสว่านมี 3  ลักษณะ คือ  

2.5.1........................................................................................................................................ 
  2.5.2....................................................................................................................................... 
  2.5.3........................................................................................................................................ 
3.  จงค านวณค่าความเร็วรอบของการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  18  มิลลิเมตร ท่ีใช้ใน 
     การเจาะช้ินงานเหล็กมีค่าความเร็วตัด 12 เมตร/นาที
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



 
 

4.  ต้องการเจาะรูบนช้ินงานเหล็กกล้าโดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้ความเร็ว 
     รอบในการเจาะ 1,910 รอบ/นาที จงค านวณหาค่าความเร็วตัดในการเจาะรูชิ้นงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5. ต้องการเจาะรูช้ินหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร ถ้าใช้ความเร็วรอบ  
   190 รอบ/นาที ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อัตราป้อนเท่าไรในการเจาะรูช้ินงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
6.  จงอธิบายข้ันตอนในการท างานเบ้ืองต้นของเครื่องเจาะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



 
 

7.  จงอธิบายข้ันตอนการคว้านรูเรียบด้วยดอกคว้านรูเรียบด้วยเครื่องเจาะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
8.  จงอธิบายข้ันตอนการต๊าปด้วยอุปกรณ์พิเศษบนเครื่องเจาะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
9. อธิบายหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะมา 5 ข้อ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………
 3………………………………................................................................................................................
 4....................................................................................................................................................
 5.................................................................................................................................................... 
10. บอกการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะมา 5 ข้อ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………
 3………………………………................................................................................................................
 4....................................................................................................................................................
 5.................................................................................................................................................... 



 
 

ตอนที่ 3  ค าสั่ง ให้เลือกจับคู่ช่ือของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจาะให้ตรงกับรูป  
            
   
 ........ 1.                      ก. ดอกเจาะน าศูนย์ 
                               ข. แสดงดอกต๊าปแบบต๊าปเครื่อง  
                                                                      ค. วีบ็อกซแ์บบตายตัว                           
                                                                       ง. ดอกคว้านเรียบแบบตัดตรง 
                                                                       จ. ปากกาจับงานแบบเอียงมุม 
  ........ 2.                                                ฉ. เหล็กฉากแบบปรับมุมองศา                                            
                                                                       ช. ดอกต๊าปแบบคมเล่ือย 
                                                                       ซ. ชุดพลูเล่ย์ปรับเปล่ียนความเร็วด้วยสายพาน                             
   ........ 3.                                                 ฌ. วีบ็อกซแ์บบปรับมุมองศา 
                                                          ญ. หัวจับดอกสว่านแบบใช้มือในการหมุนล็อก 
                                                                       ฎ. ดอกสว่านก้านเรียว 
                                                                       ฏ. ปลอกเจาะแบบเรียว           
 ........ 4.                                                  ฐ. ดอกผายปากรูมุม      
                                                                       ฑ. ดอกคว้านเรียบแบบคมคมตัดเล้ือย  

                                                         ฒ. ชุดอุปกรณ์จับยึดหลายระดับ 
 ........ 5.                                                 ณ. ปากกาจับงานแบบเอียงมุม 
                                                                  ต. ดอกผายปากรูบ่าฉาก 
 ........ 6.                                                  ถ. หัวจับดอกสว่านแบบใช้จ าปาขัน       
 
 ........ 7.      
 
 ........ 8.  

  
 ........ 9.   
 
    
 ....... 10.   

 



 
 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 
 

ค าสั่ง จงกากบาท (  ) ทับค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดเป็นหลักการท างานของเครื่องเจาะแบบต้ังพื้น (จปส.1) 
    ก. สว่านหมุนช้ินงานเคล่ือนท่ี   
    ข. สว่านหมุนช้ินงานอยู่กับท่ี 
    ค. สว่านหมุนช้ินงานหมุน 
    ง. สว่านเคล่ือนท่ีช้ินงานเคล่ือนท่ี 
2. เครื่องมือชนิดใดใช้จับยึดช้ินงานขนาดใหญ่ท่ีไม่สามรถจับด้วยปากกาจับช้ินงานได้ ในการเจาะรู  (จปส.2) 
    ก. วีบ็อกซ์ 
    ข. ซีแคลมป์ 
    ค. เกจบ็อกซ์ 
    ง. เหล็กแท่งบันได 
3. อัตราป้อนของงานเจาะ มีหน่วยวัดคือข้อใด (จปส.4) 
     ก.  รอบ/นาที 
     ข.  เมตร/นาที     
     ค.  มิลลิเมตร/รอบ 
     ง.  มิลลิเมตร/นาที 
4.  จากรูป เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับท าส่ิงใด (จปส.2) 
                                                                
     
 
 
     ก. เจาะรู 
     ข. คว้านรูเรียว 
     ค. ท าผิวรูให้เรียบ และได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง 
     ง. ท าผิวด้านนอกของช้ินงานให้เรียบ 
5. หน่วยความเร็วรอบของรูเจาะคือข้อใด (จปส.3) 
    ก. มิลลิเมตร/รอบ    
    ข. รอบ/วินาที 
    ค. รอบ/นาที   
    ง. เมตร/นาที   



 
 

 
6.  จุดมุ่งหมายในการร่างแบบส าหรับการเจาะเพื่อส่ิงใด (จปส.5) 
    ก. ก าหนดต าแหน่งของรูเจาะ 
    ข. ก าหนดถึงต าแหน่งหรือขนาดของงานจริง 
    ค. ก าหนดเครื่องมือส าหรับเจาะ  
    ง. ก าหนดลักษณะของรูเจาะ 
7. ปลอกเรียวสวมดอกสว่านเป็นเรียวมาตรฐานใด (จปส.2) 
     ก. เรียวจาโน 
     ข. เรียวมอส 
     ค. เรียวจาคอบ 
     ง. เรียวบราวแอนด์ชาร์ป 
8. งานเจาะหมายถึงข้อใด (จปส.1) 
    ก. การขึ้นรูปวัสดุโดยท าให้เป็นรูท่ีมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกลงในเนื้อวัสดุช้ินงาน  
    ข. การขึ้นรูปวัสดุโดยเครื่องมือตัดหมุนอยู่กับท่ี และให้ช้ินงานเคล่ือนท่ีตามแนวยาวหรือแนว  
    ค. การขึ้นรูปวัสดุโดยให้ช้ินงานหมุนรอบแกนอยู่กับท่ี 
    ง. การขึ้นรูปวัสดุให้เป็นผิวเรียบหรือโค้ง ด้วยการเดินเคล่ือนเครื่องมือตัดเป็นเส้นตรง  
9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะท่ีถูกต้อง (จปส.7) 
    ก. ใช้เครื่องเจาะโดยไม่ต้องตรวจสภาพ เพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
    ข. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามล าดับ 
    ค. ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่านต้องหยุดเครื่องเจาะให้สนิทก่อน 
    ง. หลังการใช้งานเครื่องเจาะเสร็จจะต้องท าความสะอาดตัวเครื่องเจาะและพื้นท่ีปฏิบัติงาน  
10. ในการใช้เครื่องเจาะข้อใดจะต้องท าให้เป็น กิจนิสัย มากท่ีสุดในความเป็นช่าง (จปส.6) 
   ก.  มีความขยันอดทน   ข. 

แต่งกายให้รัดกุมทุกวัน 
   ค. ใช้เครื่องเจาะแล้วต้องท าความสะอาด 
   ง. ปฏิบัติงานให้ตรงเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 
 

เฉลยแบบฝึกหัด 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 

 
ค าสั่ง  จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 
 

       1.  เครื่องเจาะมีอยู่ 3 ประเภท คือ เครื่องเจาะขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดกลาง และเครื่องเจาะ 
               ขนาดใหญ่ 
       2.   เครื่องเจาะต้ังพื้นมีระบบส่งก าลัง 2 แบบ คือ ส่งก าลังด้วยระบบพลูเลย์ และส่งก าลังด้วย 
                ระบบเฟอืงขับ  
       3.    เครื่องเจาะรัศมีสามารถเล่ือนแขนรัศมีไปเจาะต าแหน่งต่างๆ บนช้ินงานได้ง่ายและสะดวก  
                โดยไม่ต้องถอดช้ินงานออกจากปากกาจับช้ินงาน  
        4. เครื่องเจาะมีหลักการท างาน คือ ดอกสว่านหมุนตัดรูชิ้นงาน ขึ้นลง ส่วนช้ินงานจะอยู่กับท่ี 
        5. วีบ็อกซ์มีท้ังแบบตายตัวและแบบปรับมุมองศา 
        6.  เหล็กแท่งฉากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้จับยึดช้ินงานท่ีปากกาจับยึดช้ินงานของเครื่องเจาะจับยึด   
                ช้ินงานไม่ได้ 
        7.  ความเร็วรอบของรูเจาะ หมายถึง จ านวนรอบท่ีเกิดจากการหมุนของดอกสว่านท่ีขนาดเส้น 
                 ผ่านศูนย์กลางในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็น เมตร/รอบ 
        8.  อัตราป้อนของรูเจาะ หมายถึง หมายถึง การป้อนลึกของดอกสว่านลงไปในช้ินงานต่อการหมุน

ของดอกสว่าน 1 รอบ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/นาที 
        9.  ขั้นตอนแรกของใช้งานของเครื่องเจาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจาะต้ังโต๊ะ เครื่องเจาะต้ังพื้น  
                 เครือ่งเจาะรศัมี คือ ต้องตรวจสภาพความพรอ้มของเครือ่งเจาะ  
        10. ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเฟือหรือระบบสายพานจะต้องหยุด  
                 เครือ่งเจาะให้สนทิก่อน  
 
ตอนที่ 2  ค าสั่ง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายหลักการท างานของเครื่องเจาะรัศมี 
 เครื่องเจาะรัศมีมีหลักการท างาน คือ มีต้นก าลังขับจากมอเตอร์ส่งผ่านไปยังชุดเฟืองทด ผ่านไปยัง
เพลาเจาะ หัวจับดอกสว่าน และดอกสว่าน เพื่อเจาะรูชิ้นงานในแนวดิ่งด้วยมือหรือการเจาะแบบอัตโนมัติ 
เครื่องเจาะรัศมีสามารถเล่ือนแขนรัศมีไปเจาะต าแหน่งต่างๆ บนช้ินงานได้ง่ายและสะดวก โดยไม่ต้องถอด
ช้ินงานออกจากปากกาจับช้ินงาน  
 
 



 
 

2.  จงตอบค าถามให้สมบูรณ์ 
 2.1. หัวจับดอกสว่านมี 2 แบบ คือ 
  2.1.1.หัวจับดอกสว่านแบบใช้จ าปาขัน       
  2.1.2.หัวจับดอกสว่านแบบใช้มือในการหมุนล็อก 
 2.2. ปลอกเจาะมี 2 แบบ คือ 
  2.2.1.ปลอกเจาะแบบเรียว           
  2.2.2.ปลอกเจาะแบบเรียวและตรงในปลอกเดียวกัน 
 2.3 วีบ็อกซม์ี 2 แบบ คือ 
  2.3.1.วีบ็อกซแ์บบตายตัว                           
  2.3.2.วีบ็อกซแ์บบปรับมุมองศา 
 2.4 ดอกผายปากรูมี 2 แบบ คือ 
  2.4.1.ดอกผายปากรูมุม (Counter Sinking) 
  2.4.2.ดอกผายปากรูบ่าฉาก (Counter Boring) 
 2.5 มุมรวมปลายดอกสว่านมี 3  ลักษณะ คือ  

2.5.1.มุมรวมปลายดอกสว่าน 118 องศา เหมาะส าหรับใช้เจาะงานท่ัวไป 
  2.5.2.มุมรวมปลายดอกสว่าน 60 - 90 องศา เหมาะส าหรับใช้เจาะงานวัสดุอ่อน 
  2.5.3.มุมรวมปลายดอกสว่าน 135 - 150 องศา เหมาะส าหรับใช้เจาะงานวัสดุแข็ง 
3.  จงค านวณค่าความเร็วรอบของการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  18  มิลลิเมตร ท่ีใช้ใน 
     การเจาะช้ินงานเหล็กมีค่าความเร็วตัด 12 เมตร/นาที 
 
    จากสูตร    n =  Vc x 1,000 
                                                x D 
 

    จะได้ว่า     n =  12 x 1,000      =  212.21 รอบ/นาที 
                                             3.1416 x 18 
 
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วรอบในการเจาะช้ินงาน (n)  =  212.21  รอบ/นาที 
 
 
 
 
 



 
 

4.  ต้องการเจาะรูบนช้ินงานเหล็กกล้าโดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้ความเร็ว 
     รอบในการเจาะ 1,910 รอบ/นาที จงค านวณหาค่าความเร็วตัดในการเจาะรูชิ้นงาน 
 
    จากสูตร    Vc  =      x d x n            
                                                     1,000 
 

    จะได้ว่า     Vc  =     x 6 x 1,910            =  36  เมตร/นาที 
                                                        1,000 
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วตัดในการเจาะช้ินงาน (Vc)  =  36   เมตร/นาที 
 
5. ต้องการเจาะรูช้ินหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 80 มิลลิเมตร ถ้าใช้ความเร็วรอบ  
   190 รอบ/นาที ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อัตราป้อนเท่าไรในการเจาะรูช้ินงาน  
 

     

จากสูตร  fn  =              
                                                  
    จะได้ว่า       fn  =                =   0.42  มิลลิเมตร/รอบ    
                                                   
  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อัตราป้อนในการเจาะรูช้ินงาน (fn) = 0.42  มิลลิเมตร/รอบ 
 
6.  จงอธิบายข้ันตอนในการท างานเบ้ืองต้นของเครื่องเจาะ 
 การเจาะรูมีขั้นตอนการท างานเบ้ืองต้น ดังนี้ 
  1 2. ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องเจาะก่อนการใช้งานทุกครั้ง. ศึกษาแบบช้ินงานและเลือก
ขนาดของดอกสว่านให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุท่ีจะท าการเจาะรู 
  3. จับยึดช้ินงานด้วยปากกาจับยึดช้ินงาน หรือจับยึดช้ินงานกับโต๊ะรองรับงานของเครื่องเจาะ
ให้แน่นและให้ได้ต าแหน่งท่ีต้องการ  
  4. ปรับขั้นความเร็วรอบของแกนเพลาให้เหมาะสมกับขนาดความโตของดอกสว่าน ถ้าเครื่อง
เจาะใช้อัตราป้อนเจาะอัตโนมัติได้ ให้เลือกอัตราป้อนเจาะให้เหมาะสมกับงานท่ีจะท าการเจาะรู   
  5. เปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ โดยแกนเพลาเจาะหมุน แล้วค่อยๆหมุนแขนป้อนเจาะเพื่อเล่ือนดอก
สว่านลงเจาะรูกับช้ินงาน 
  6. เมื่อเจาะรูชิ้นงานเสร็จ ท าการปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ 
  7. ถอดช้ินงานออกจากปากกาหรือถอดออกจากโต๊ะรองรับช้ินงานของเครื่องเจาะ พร้อมท า
ความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 

 80 
190 

L 
n 



 
 

7.  จงอธิบายข้ันตอนการคว้านรูเรียบด้วยดอกคว้านรูเรียบด้วยเครื่องเจาะ 
 ขั้นตอนการคว้านรูเรียบด้วยเครื่องเจาะ มีข้ันตอนดังนี้  
   (1) น าช้ินงานจับยึดบนปากกาจับช้ินงานท่ีจับยึดแน่นบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ 
   ( 2) เจาะรูให้ขนาดมีความเหมาะสมตามค่าพิกัดความเผ่ือของการคว้านรูเรียบด้วยมือ (ส่วน
ใหญ่จะมีค่าความเผ่ือประมาณ 0.1 - 0.2 มิลลิเมตร ส าหรับการคว้านรูเรียบด้วยมือท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูเจาะไม่เกิน 25 มิลลิเมตร) 
   (3) จับยึดดอกคว้านรูเรียบท่ีเครื่องเจาะ ถ้าเป็นก้านตรงให้จับด้วยหัวจับดอกสว่าน แต่ถ้า
เป็นก้านเรียวให้จับท่ีแกนเพลาของเครื่องเจาะ 
   ( 4) ปรับความเร็วรอบของเครื่องเจาะให้เหมาะสมกับขนาดของดอกคว้านรูเรียบ และวัสดุงาน 
   (5) เปิดเครื่องเจาะ ในการป้อนดอกคว้านรูเรียบต้องป้อนแกนเพลาลงอย่างช้าๆ  
   ( 6) ให้ออกแรงป้อนให้เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาอายุคมตัดของดอกคว้านรูเรียบ 
   ( 7) เลือกสารหล่อล่ืนให้เหมาะสมกับวัสดุท่ีน ามาคว้านรูเรียบ  
   ( 8) เคล่ือนดอกคว้านรูเรียบออกจากรู 
   (9) ปิดสวิตซ์เครื่องเจาะ น าช้ินงานออกและตกแต่งรอยเยินของรูคว้าน 
   ( 10) ท าความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
8.  จงอธิบายข้ันตอนการต๊าปด้วยอุปกรณ์พิเศษบนเครื่องเจาะ 
 การต๊าปด้วยอุปกรณ์พิเศษบนเครื่องเจาะ มีข้ันตอนดงนี้ 
  1. จับยึดช้ินงานบนปากกาจับช้ินงานท่ีจับยึดแน่นบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ โดยให้ต าแหน่งท่ี
ตอกน าศูนย์อยู่ตรงต าแหน่งท่ีจะเจาะ 
  2. จับยึดเหล็กบังคับศูนย์ด้วยหัวจับ 
  3. เล่ือกใช้ด้ามต๊าปให้เหมาะสมกับขนาดของดอกต๊าป แล้วจับยึดดอกต๊าปให้แน่นท่ีส่วนปลาย
ด้ามขิงดอกต๊าป 
  4. ใส่ดอกต๊าปลงในรูเจาะแล้วค่อยๆ หมุนป้อนแกนเพลาเครื่องเจาะกดลงในรูที่จะท าการต๊าป
เกลียว 
  5. หมุนด้ามต๊าปตามเข็มนาฬิกา เพื่อเริ่มท าการต๊าปเกลียว ในขณะท าการต๊าปเกลียวให้
สังเกตแนวศูนย์ของดอกต๊าปด้วยว่าตรงแนวศูนย์กลางรูเจาะหรือไม่ 
  6. หมุนต๊าปต่อไปจนเสร็จ (ในขณะท าการหมุดต๊าปเกลียวไปประมาณ 1 - 2 รอบ ให้ท าการ
หมุนดอกต๊าปย้อนกลับครึ่งรอบ เพื่อคายเศษโลหะ เป็นการป้องกันไม่ให้เศษโลหะติดแน่นกับคมตัดของ
ดอกต๊าป อาจท าให้ดอกต๊าปบ่ินและหักได้) 
  7. น าช้ินงานออก และตกแต่งรอยเยินจากการต๊าปเกลียว    

8. ท าความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
 



 
 

9. อธิบายหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะมา 5 ข้อ 
 1. ก่อนใช้เครื่องเจาะทุกครั้ง ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจาะ 
 2. ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะ 
 3. สวมเส้ือผ้าให้รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุนแขนเส้ือเข้าไปขณะท าการเจาะ  
 4. จับช้ินงานให้แน่นและมั่นคง เพื่อไม่ให้ช้ินงานหลุดและหมุนตามดอกสว่าน 
 5. จับยึดดอกสว่านต้องให้แน่นก่อนเปิดสวิตซ์ 
10. บอกการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะมา 5 ข้อ 
 1. ตรวจสอบสภาพเครื่องเจาะตามจุดต่างๆ ก่อนใช้งานทุกครั้ง 
 2. ขณะใช้เครื่องเจาะหากมีส่วนประกอบช ารุดหรือเสียหายให้หยุดเครื่องทันที 
 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามล าดับ 
 4. เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกสว่านเจาะทะลุถึงฐานปากกาจับช้ินงานหรือพื้นโต๊ะงาน จะต้องใช้ไม้หรือ
แท่งขนานรองรับช้ินงาน  
 5. เปล่ียนถ่ายน้ าหล่อเย็น (เฉพาะเครื่องเจาะท่ีมีถังเก็บและระบบน้ าหล่อเย็นในตัวเครื่อง) ภายใน
ตัวเครื่องเจาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 3  ค าสั่ง ให้เลือกจับคู่ช่ือของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจาะให้ตรงกับรูป  
            
   
            ช.    1.                      ก. ดอกเจาะน าศูนย์ 
                               ข. แสดงดอกต๊าปแบบต๊าปเครื่อง  
                                                                       ค. วีบ็อกซแ์บบตายตัว                           
                                                                       ง. ดอกคว้านเรียบแบบตัดตรง 
                                                                       จ. ปากกาจับงานแบบเอียงมุม 
            ญ.    2.                                                ฉ. เหล็กฉากแบบปรับมุมองศา                                            
                                                                       ช. ดอกต๊าปแบบคมเล่ือย 
                                                                       ซ. ชุดพลูเล่ย์ปรับเปล่ียนความเร็วด้วยสายพาน                             
   ค.    3.                                               ฌ. วีบ็อกซแ์บบปรับมุมองศา 
                                                          ญ. หัวจับดอกสว่านแบบใช้มือในการหมุนล็อก 
                                                                       ฎ. ดอกสว่านก้านเรียว 
                                                                       ฏ. ปลอกเจาะแบบเรียว           
 ฒ.   4.                                                ฐ. ดอกผายปากรูมุม      
                                                                        ฑ. ดอกคว้านเรียบแบบคมคมตัดเล้ือย  

                                                         ฒ. ชุดอุปกรณ์เหล็กแท่งบันได 
 ฎ.     5.                                                ณ. ปากกาจับงานแบบเอียงมุม 
                                                                  ต. ดอกผายปากรูบ่าฉาก 
 ฑ.    6.                                                  ถ. หัวจับดอกสว่านแบบใช้จ าปาขัน       
 
 ง.     7.      
 
 ช.     8.  

  
 ฐ.     9.   
 
    
 ฉ.     10.   

 



 
 

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 3 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
1. ก. การขึ้นรูปวัสดุโดยท าให้เป็นรูท่ีมีลักษณะ

เป็นรูปทรงกระบอกลงในเนื้อวัสดุช้ินงาน  
1. ข. สว่านหมุนช้ินงานอยู่กับท่ี 

2. ข. ก าหนดถึงต าแหน่งหรือขนาดของงานจริง 2. ง. เหล็กแท่งบันได 
3. ก. ใช้เครื่องเจาะโดยไม่ต้องตรวจสภาพ เพื่อ

ความรวดเร็วในการท างาน 
3. ค.  มิลลิเมตร/รอบ 

4. ค. ท าผิวรูให้เรียบ และได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง 4. ค. ท าผิวรูให้เรียบ และได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง 
5. ข. เรียวมอส 5. ค. รอบ/นาที   
6. ง. เหล็กแท่งบันได 6. ข. ก าหนดถึงต าแหน่งหรือขนาดของงานจริง 
7. ค. รอบ/นาที   7. ข. เรียวมอส 
8. ข. สว่านหมุนช้ินงานอยู่กับท่ี 8. ก. การขึ้นรูปวัสดุโดยท าให้เป็นรูท่ีมีลักษณะ

เป็นรูปทรงกระบอกลงในเนื้อวัสดุช้ินงาน 
9. ค.  มิลลิเมตร/รอบ 9. ก. ใช้เครื่องเจาะโดยไม่ต้องตรวจสภาพ เพื่อ

 
10. 

ความรวดเร็วในการท างานค.
 ใช้เครื่องเจาะแล้วต้องท าความสะอาด 10. ค. ใช้เครื่องเจาะแล้วต้องท าความสะอาด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบงานหน่วยที่  3-1 
 

แบบชิ้นงานเจาะรู และรีมเมอร์รูเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดให้ 
 1.  วัสดุช้ินงานเป็นเหล็กเหนียว St.37 ขนาด    72x71x10 มิลลิเมตร 
 2.  ให้ใช้เครื่องมือตัดดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2, 8.5 และ 9.8 มิลลิเมตร 
 3.  ให้ใช้เครื่องมือตัดดอกรีมเมอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.015  มิลลิเมตร  (10 H7) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  ปฏิบัติงานร่างแบบช้ินงานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
 2.  ปฏิบัติงานเจาะช้ินงานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
 3.  ปฏิบัติงานรีมเมอร์รูเจาะช้ินงานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
 4.  ท าความสะอาดเครื่องกลึงยันศูนย์ได้อย่างถูกต้อง 



 
 

  

สื่อการเรียน  เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
 1.  ใบงานท่ี 3-1 
 2.  ใบความรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง เครื่องเจาะ และงานเจาะ 
 3.  เครื่องเจาะต้ังพื้น 
 4.  เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ( Verniercaliper)  
 5.  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ชุดเส้ือฝึกงาน แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) และรองเท้า
นิรภัย  (Safety Shoes) 
 6.  อุปกรณ์ประจ าเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 7.  วัสดุช้ินงานเป็นเหล็กเหนียว St.37 ขนาด    72x71x10 มิลลิเมตร 
 8.  ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2, 8.5 และ 9.8 มิลลิเมตร 
 9.  เหล็กตอกน าศูนย์ (Center Punch) 
 10. ดอกรีมเมอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.015  มิลลิเมตร  (10 H7) 
 11. แท่นระดับ 
            12. น้ ายาร่างแบบ 
 13. แท่งวีบ็อกซ์ 
 
 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. นักเรียนแต่ละคนศึกษา และทบทวนเนื้อหาในเรื่อง เครื่องเจาะ และงานเจาะ 
 2.  นักเรียนแต่ละคนเตรียมช้ินงานท่ีผ่านการไสขึ้นรูป (ใบงานท่ี 2-1) เหล็กเหนียว St.37 ขนาด 
   72x71x10  มิลลิเมตรดัง แสดงในรูปท่ี 1.55 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.55 แสดงลักษณะช้ินงานเตรียมท่ีผ่านการขึ้นรูปด้วยการไส (ใบงานท่ี 2-1) 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 
 

 3.  น าช้ินงานไปร่างแบบตาม ตามแบบใบงานท่ี 3-1 ดังแสดงในรูปท่ี 3.28 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.29 แสดงการร่างแบบช้ินงานตามแบบใบงานท่ี 3-1  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 4.  ใช้ดอกตอกน าศูนย์ (Center Punch) ตอกจุดตามรอยขีดตัดท่ีได้ร่างแบบบนช้ินงาน ดังแสดงใน
รูปท่ี 3.28 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.29 แสดงการตอกด้วยดอกเจาะน าศูนย์ตามแบบร่างบนชิ้นงาน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 5.  จับยึดช้ินงานบนปากกาจับช้ินงานขณะขันเล่ือนปากกาจับช้ินงานพอตึงๆ ใช้ค้อนหัวอ่อนเคาะ
ช้ินงานให้แนบสนิทบนแท่งขนาน เพื่อให้ช้ินงานอยู่ในแนวระดับระดับก่อนค่อยขันปากกาให้แน่น ดังแสดงใน
รูปท่ี 3.23 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.23 แสดงลักษณะการจับช้ินงานกับปากกาจับงานบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ช้ินงาน 

แท่งขนาน 



 
 

 4.  น าดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2 มิลลิเมตร มาจับกับหัวจับดอกสว่านของเครื่องเจาะต้ัง
พื้น เพื่อใช้เจาะช้ินงานตามแบบงานท่ีได้ตอกน าศูนย์ไว้ก่อนหน้าแล้ว ดังแสดงในรูปท่ี 3.24 - 3.25 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.24 แสดงการจับดอกสว่านเข้ากับหัวจับดอกสว่านบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 

 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.25 แสดงการเจาะช้ินงานด้วยดอกสว่านบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 5.  เปล่ียนขนาดดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มิลลิเมตร มาจับกับหัวจับดอกสว่านของ
เครื่องเจาะต้ังพื้น ใช้เจาะช้ินงานตามแบบงานเพื่อใช้ต๊าปเกลียว M 10x1.5 และเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
9.8 มิลลิเมตร เพื่อใช้รีมเมอร์ขนาด 10.015 มิลลิเมตร  (10 H7) ดังแสดงในรูปท่ี 3.26   
 
 
 
 
 
 
ก. เจาะช้ินงานด้วยดอกสว่านขนาด Ø 8.5 มิลลิเมตร  ข. เจาะช้ินงานด้วยดอกสว่านขนาด Ø 8.5 มิลลิเมตร 
 

รูปท่ี 3.26 แสดงการเจาะช้ินงานด้วยดอกสว่านบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ดอกสว่าน 

หัวจับดอกสว่าน 



 
 

 6.  น าดอกรีมเมอร์ขนาด 10.015 มิลลิเมตร  (10 H7) มาจับกับหัวจับดอกสว่านของเครื่องเจาะต้ัง
พื้น เพื่อใช้รีมเมอร์ช้ินงานตามแบบงานท่ีได้เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.8 มิลลิเมตรไว้ก่อนหน้าแล้ว ดัง
แสดงในรูปท่ี 3.27  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.27 แสดงการจับดอกรีมเมอร์เข้ากับหัวจับดอกสว่านบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 

 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 
 7.  ปรับต้ังความเร็วรอบของเครื่องเจาะต้ังพื้นให้ความเร็วรอบช้าท่ีสุดของเครื่อง เพื่อท าการต๊าป 
และรีมเมอร์รูเจาะบนชิ้นงานตามแบบใบงานท่ี 3-1 ดังแสดงในรูปท่ี 3.30 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.31 แสดงการปรับต้ังความเร็วรอบของเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 7.  ท าการรีมเมอร์รูเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.8 มิลลิเมตรด้วยเครื่องเจาะ โดยโดยการเปิด 
สวิตท์เครื่องเจาะให้หัวจับดอกสว่านหมุน ในการรีมเมอร์จ าเป็นต้องหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับคมตัด โดย
ในขณะหมุนดอกรีมเมอร์ผู้ปฏิบัติงานต้องคอยหมุนแขนหมุนป้อนเจาะของเครื่องเจาะให้ค่อยๆ กดและดันดอก
รีมเมอร์ให้เข้าไปในเนื้อชิ้นงาน เมื่อท าการรีมเมอร์รูเจาะทะลุช้ินงานแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานหมุนแขนหมุนป้อน
เจาะย้อนกลับเพื่อยกดอกรีมเมอร์ขึ้นจากรูเจาะช้ินงาน แล้วจึงค่อยปิดสวิตท์เพื่อหยุดการหมุนของเครื่องเจาะ 
(ในการเอาดอกรีมเมอร์ออกจากช้ินงานจะต้องไม่ท าการหมุนกลับเหมือนกับการต๊าปเกลียวเนื่องจากเศษโลหะ
จะขูดผิวชิ้นงานเป็นรอยได้) ดังแสดงในรูปท่ี 3.28 
 

ดอกรีมเมอร์ 

หัวจับดอกสว่าน 



 
 

 
 
 
 
 

        ก. ทิศทางการหมุนกดเพื่อรีมเมอร์รูเจาะ      ข. ทิศทางการยกดอกรีมเมอร์ขึ้นจากรูเจาะช้ินงาน 
 

รูปท่ี 3.28 แสดงการรีมเมอร์ช้ินงานด้วยรีมเมอร์บนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

 8.  น าดอกต๊าปขนาด M 10x1.5 ชนิดต๊าปด้วยเครื่อง (Machine Taps)  มาจับกับหัวจับดอกสว่าน
ของเครื่องเจาะต้ังพื้น เพื่อใช้ต๊าปช้ินงานตามแบบงานท่ีได้เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 มิลลิเมตรไว้
ก่อนหน้าแล้ว ดังแสดงในรูปท่ี 3.29 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.29 แสดงการจับดอกต๊าปชนิดต๊าปด้วยเครื่อง เข้ากับหัวจับดอกสว่านบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

  

 8.  ท าการต๊าปขนาด M 10x1.5 ในรูเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มิลลิเมตรด้วยดอกต๊าป 
ชนิดต๊าปด้วยเครื่อง โดยการเปิดสวิตท์เครื่องเจาะให้หัวจับดอกสว่านหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ในขณะ 
ต๊าปผู้ปฏิบัติงานต้องคอยหมุนแขนหมุนป้อนเจาะของเครื่องเจาะให้ค่อยๆ กดและดันดอกต๊าปให้เข้าไปในเนื้อ
ช้ินงาน เมื่อต๊าปรูเจาะทะลุช้ินงานแล้วให้ปิดสวิตท์เครื่อง แล้วค่อยๆ หมุนหัวจับดอกสว่านในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา เพื่อเอาดอกต๊าปออกจากรูช้ินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 3.32 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.32 แสดงทิศทางการต๊าปช้ินงานด้วยดอกต๊าปชนิดต๊าปด้วยเครื่องบนเครื่องเจาะต้ังพื้น 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ดอกต๊าปชนิดต๊าปด้วยเครื่อง 

หัวจับดอกสว่าน 



 
 

 9.  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ให้ท าความสะอาดเครื่องเจาะด้วยแปรงและผ้าให้สะอาด พร้อมชโลม
น้ ามันเพื่อป้องกันสนิม และท าความสะอาดบริเวณการปฏิบัติงานโดยรอบเครื่องเจาะ ดังแสดงในรูป 
ท่ี 3.33- 3.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.33 แสดงการท าความสะอาดเครื่องเจาะหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.34 แสดงการชโลมน้ ามันหลังจากการท าความสะอาดเครื่องเจาะ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560) 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลใบงานหน่วยที่  3-1 
ช่ือเรื่อง   เจาะรู และรีมเมอร์รูเจาะ 

ช่ือ-สกุล ………………………………………………................................................................................................... 
                                                       

คะแนนส่วนท่ี 1 เจาะรู และรีมเมอร์รูเจาะ 
 

จุดตรวจ ขนาดตาม 
แบบงาน 

คะแนนมาตรฐาน วัดขนาด
งานได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 10 คะแนน 7 คะแนน 5 คะแนน 

±0.2 - ±0.3 ±0.4 - ±0.6 ±0.7 - ±1.0   
1 ต าแหน่งรูเจาะ (A) 

Ø 4.2 มิลลิเมตร
ยาว 28 มิลลิเมตร 

     

2 ต าแหน่งรูเจาะ (A) 
Ø 4.2 มิลลิเมตร
ยาว 20 มิลลิเมตร 

     

3 ต าแหน่งรูเจาะ (B) 
Ø 4.2 มิลลิเมตร
ยาว 44 มิลลิเมตร 

     

4 ต าแหน่งรูเจาะ (B) 
Ø 4.2 มิลลิเมตร
ยาว 20 มิลลิเมตร 

     

5 ต าแหน่งรูเกลียว 
M 10x1.5  (C) 
ยาว 18 มิลลิเมตร 

     

6 ต าแหน่งรูเกลียว 
M 10x1.5  (C) 
ยาว 22 มิลลิเมตร 

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คะแนนส่วนท่ี 1 เจาะรู และรีมเมอร์รูเจาะ (ต่อ) 
 

จุดตรวจ ขนาดตาม 
แบบงาน 

คะแนนมาตรฐาน วัดขนาด
งานได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 10 คะแนน 7 คะแนน 5 คะแนน 

±0.2 - ±0.3 ±0.4 - ±0.6 ±0.7 - ±1.0   
7 ต าแหน่งรูรีมเมอร ์

(10 H7)  (D)  
ยาว 18 มิลลิเมตร 

     

8 ต าแหน่งรูรีมเมอร ์
(10 H7)  (D)  
ยาว 20 มิลลิเมตร 

     

9 เกลียว M10x1.5 เกลียวหมุน
ได้พอดี 

เกลียวหมุน
ฟิตแน่น 

เกลียวหมุน
ได้คลอน 

  

10 ผิวของรูรีมเมอร ์ เรียบ ปานกลาง พอใช้   
11 ความเรียบร้อยของ

ช้ินงาน 
มาก พอใช้ น้อย   

คะแนนส่วนที่ 1 คะแนนเต็ม  (60 คะแนน) คะแนนท่ีได้........คะแนน 
 
 

 
                                                           ลงช่ือ วา่ท่ี ร.ต....................................ผู้ประเมิน  

                         (ปริญญา   ปัญญาศรี)  
                   ......... ..../................/.............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คะแนนส่วนท่ี 2  เจาะรู และรีมเมอร์รูเจาะ 
 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน/ระดับคะแนน 

10 คะแนน 5 คะแนน 0 คะแนน 
ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ปฏิบัติงาน
ได้ไม่ถูกต้อง 

ปฏิบัติงาน
ไม่ได้เลย 

1 การเตรียมช้ินงาน วัสดุเหล็กเหนียว St.37  
ขนาด     71x72x10 มิลลิเมตร ตามแบบใบงาน 
ท่ี 2-1 

   

2 การร่างแบบและใช้เครื่องมือร่างแบบได้ถูกต้อง    
3 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจาะ    
4 การปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะ    
5 การแต่งกายในการปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะ    
6 ความต้ังใจในการท างานและกิจนิสัยในการท างาน    
7 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    
8 การท าความสะอาดเครื่องเจาะ และเครื่องมือ

หลังจากการท างาน 
   

9 การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ    
คะแนนส่วนที่ 2  คะแนนเต็ม  (90 คะแนน) คะแนนท่ีได้.............................คะแนน 

คะแนนส่วนที่ 1 + คะแนนส่วนที่ 2   
คะแนนเต็ม  (200 คะแนน) 

คะแนนรวม..............................คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน (คิดเป็น %)   (คะแนนท่ีได้) x 100                                    
                                         คะแนนเต็ม ( 200 คะแนน) 

 
ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 60 %  
ได้คะแนนจากการประเมิน.................................% 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  

 
 
 
 

                                                           ลงช่ือ วา่ท่ี ร.ต....................................ผู้ประเมิน  
                        (ปริญญา   ปัญญาศรี)  
                   ......... ..../................/........... 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย  หากนักเรียนมีพฤติกรรมนั้นลงในช่องรายการ             
 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

พฤติกรรม  
รวม 

ความสนใจ 
การแสดง

ความ
คิดเห็น 

การตอบ
ค าถาม 

การ
ยอมรับฟัง

คนอื่น 

ท างาน
ตามท่ี

มอบหมาย 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
 

เกณฑ์การวัดผล  ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 ดีมาก   =  4   สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในช้ัน มีค าถาม ตอบค าถามถูก และท างานส่งตามเวลา 
 ดี     =  3   พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  70 %                       
 ปานกลาง =  2   พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  50 % 
 ปรับปรุง  =  1   เข้าช้ันเรียน  แต่การแสดงออกน้อยมาก  ส่งงานไม่ครบ  ส่งงานไม่ตรงเวลา 
 

                                                           ลงช่ือ วา่ท่ีร.ต....................................ผู้ประเมิน  
                        (ปริญญา   ปัญญาศรี)  
                    .........../................/.............  


