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โครงการสอนรายวิชานี้ เปนเอกสารการเตรียมและการวางแผนการสอน รหัส 20100-1007 

วิชางานเครื่องมอืกลเบื้องตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ เนื้อหาภายในประกอบดวยศึกษาและ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกบัหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมอืกล ชนิด สวนประกอบการทํางาน สวน

ประกอบของเคร่ืองกลึง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องตน  การคํานวณคา ความเร็ว

รอบ ความเรว็ตัด อัตราการปอน ปฏิบัติงานกลึงปาดหนา กลงึปอก จาะรู และรีมเมอร งานลับคมตัดมีด

กลึงปาดหนามีดกลึงปอก ดอกสวาน ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใช ในการสอน ประจําภาคเรียนที่ 

1/2565

ผูเขียนไดรวบรวมเก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบดวย ลกัษณะรายวิชา การแบงหนวยการ 

เรียน เปนตน 

ท้ังนี้ผูจดัทําหวังวา โครงการสอนเลมนี้จะเปนแผนประกอบการสอนครู อาจารย ที่ไดมีการ 

เตรียมและวางแผนการสอนไวอยางรอบคอบ ซึ่งสงผลใหการเตรียมการสอนรายวิชานี้ มีประสิทธภิาพ 

และมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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ลักษณะรายวิชา 
รหัสวิชา  2100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องตน ท-ป-น  (1-3-2) 

หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางกลโรงงาน    สาขางาน   เครื่องมือกล     

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการทํางาน การคํานวณที่ใชในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. เพื่อใหมีความสามารถในการทํางาน เจาะ ตัด กลึง ใสงาน ในงานเครื่องมือกล

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย

และรักษาสภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเขาใจหลักการทํางาน การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงานเครื่องมือกล

พื้นฐานตามเครื่องมือ 

2. คํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอน งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

3. ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคูมือ

4. ลับมีดกลึงปาดหนา มีดกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก ตามคูมือ

5. เจาะรู และรีมเมอร ตามแบบสั่งงาน

6. กลึงขนรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คําอธิบายรายวิชา 

      ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด สวนประกอบ 

การทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมอืกลเบื้องตน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด 

อัตราการปอน ปฏิบัติงานกลึงปาดหนา กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร งานลับคมตัดมีด กลึงปาดหนามีด

กลึงปอก ดอกสวาน 
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วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
รหัสวิชา  2100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ท-ป-น  (1-3-2) 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน    สาขางาน   เครื่องมือกล     

หัวข้อหลัก (Main  Element)/ 
หน่วยการเรียนรู้ (Learning  Unit) 

แหล่งข้อมูล 
A B C D E 

1. เครื่องเลื่อยกล √ 
2. เครื่องเจียระไนลับคมตัด √ 
3. เครื่องเจาะและงานรีมเมอร์ √ 
4. เครื่องกลึง √ 

หมายเหตุ  A: ค าอธิบายรายวิชา  
B: ผู้เชี่ยวชาญ 
C: ผู้ช านาญงาน 
D: ประสบการณ์ของครูผู้สอน 
E: เอกสาร/ต ารา/คู่มือ 



โครงการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น                            รหัส  20100-1007 

ท-ป-น   1-3-2   จำนวนชั่วโมงสอน 4    ชั่วโมง : สัปดาห์  ระดับชั้น ปวช. 

สัปดาห์ที ่ หน่วยที่ ทฤษฎี ปฏิบัติ จำนวนชั่วโมง 

1 1 ปฐมนิเทศ  - เครื่องเลื่อยกล - 4 

2 1 
ใบงานที่ 1.1 ตัดเหล็กกลม และใบงานที่ 1.2 
เหล็กสี่เหลี่ยม 4 

3 2 เครื่องเจียระไนลับคมตัด ใบงานที่ 2.1 ลับมีดกลึงปาดหน้าขวา 4 

4 2 - ใบงานที่ 2.1 ลับมีดกลึงปาดหน้าขวา(ต่อ) 4 

5 2 - ใบงานที่ 2.2 ลับมีดกลึงปอกขวา 4 

6 2 - ใบงานที่ 2.5  ลับดอกสว่าน 4 

7 3 เครื่องเจาะและงานเจาะ การจัดเตรียมชิ้นงานตามใบงานที่ 3.1 4 

8 3 -  การจัดเตรียมชิ้นงานตามใบงานที่ 3.1(ต่อ) 4 

9 3 ใบงานที่ 3.1 ร่างแบบ, เจาะรู , ผายปากรู 4 

10 3 ใบงานที่ 3.2 การตาปเกลียว, การรีมเมอร์ 4 

11 4 เครื่องกลงึและงานกลึง - 4 

12 4 - ใบงานที่ 4.1 การกลึงปาดหน้า,เจาะรูยันศูนย์ 4 

13 4 - ใบงานที่ 4.2 การกลึงปอก,ลบคมชิ้นงาน 4 

14 4 - ใบงานที่ 4.2 การกลึงปอก (ต่อ) 4 

15 4 - ใบงานที่ 4.2 การกลึงปอก,ลบคมชิ้นงาน 4 

16 4 ใบงานที่ 4.3 การกลึงตกร่อง กลึงเกลียว 4 

17 - สัปดาห์การปรับปรงุชิ้นงานให้ได้ตามท่ีกำหนดและผู้ที่ทำงานส่งไม่ครบ 4 

18 วัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 4 

รวม 72 

3 
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วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
รหัสวิชา  2100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ท-ป-น  (1-3-2) 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน    สาขางาน   เครื่องมือกล     

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1 เครื่องเลื่อยกล 1. บอกชนิดของเครื่องเลื่อยกลได้

2. บอกชื่อส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องเลื่อย
กลได้
3. อธิบายหลักการท างานของเครื่องเลื่อยกลได้
4. จ าแนกและเลือกใช้ใบเลื่อยได้เหมาะสมกับงาน
5. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยกลได้
6. อธิบายหลักการท างานด้วยความปลอดภัยได้
7. บอกประโยชน์ของการเลือกใช้น้ าหล่อเย็นได้

2 เครื่องเจียระไนลับคมตัด 1. บอกชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้
2. บอกส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเจียระไน
ลับคมตัด
3. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคม
ตัด
4. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องเจียระไนลับคม
ตัดได้
5. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคม
ตัดได้
6. บอกประโยชน์ของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้
7. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน
ลับคมตัดได้
8. ปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า  ลับมีดปอกผิว
ลับมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยม และมีดตกร่องได้
9. ปฏิบัติลับมีดไสผิวราบได้
10. ปฏิบัติลับดอกสว่านได้
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วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
รหัสวิชา  2100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ท-ป-น  (1-3-2) 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน    สาขางาน   เครื่องมือกล     

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะ 
3 เครื่องเจาะและงานรีมเมอร์ 1. บอกชนิดของเครื่องเจาะได้

2. บอกส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเจาะได้
3. อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานเจาะได้
4. ค านวณความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อน
งานเจาะได้
5. อธิบายความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะได้
6. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะได้
7. ปฏิบัติงานเจาะได้
8. ปฏิบัติงานรีมเมอร์ได้

4 เครื่องกลึง 1. บอกชนิดของเครื่องกลึงได้
2. บอกรูปร่างและขนาดของเครื่องกลึงยันศูนย์ได้
3. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของเครื่องกลึงยันศูนย์
ได้
4. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องกลึงยันศูนย์ได้
5. เลือกใช้ความเร็วในการกลึงได้
6. บอกการบ ารุงรักษาเครื่องกลึงยันศูนย์ได้
7. บอกข้อควรระวังในการใช้เครื่องกลึงยันศูนย์ได้
8. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องกลึงยันศูนย์ได้
9. ปฏิบัติงานกลึงงานด้วยเครื่องกลึงยันศูนย์ได้
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รายละเอยีดหัวข้อเรื่อง 
รหัสวิชา  2100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ท-ป-น  (1-3-2) 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน    สาขางาน   เครื่องมือกล     

หัวข้อหลัก  (Main  Element) / 
หน่วยการเรียนรู้  (Learning  Unit) 

หัวข้อย่อย  (Element) 

1. เครื่องเลื่อยกล 1.1  ชนิดของเครื่องเลื่อย 
1.2  ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยและหลักการท างาน 
1.3  ชนิดและลักษณะของใบเลื่อย 
1.4  ขั้นตอนการใส่ใบเลื่อยและการจับยึดชิ้นงาน 
1.5  การหล่อเย็นและการบ ารุงรักษา 
1.6  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยกล 

2. เครื่องเจียระไนลับคมตัด 2.1 ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 
2.2 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ ์ที่ใช้ในงานเจียระไนลับคมตัด 
2.4 ขั้นตอนในการท างาน 
2.5 ประโยชน์ของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 
2.6 การบ ารุงรักษา 
2.7 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

3. เครื่องเจาะและงานรีมเมอร์ 3.1  เครื่องเจาะ 
    3.1.1 ชนิดของเครื่องเจาะ  
    3.1.2  สว่นประกอบที่ส าคัญและหลักการท างาน
ของเครื่องเจาะ   
    3.1.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะ 
    3.1.4  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเจาะ 
    3.1.5   การค านวณความเร็วในการเจาะ  
    3.1.6   ความลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ 
    3.1.7   การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 
3.2  งานรีมเมอร์ 
    3.2.1  ชนิดของดอกรีมเมอร์ 
    3.2.2  สว่นประกอบของดอกรีมเมอร์  
   3.2.3  หลักการท างานของดอกรีมเมอร์ 
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รายละเอียดหัวข้อเรื่อง 
รหัสวิชา  2100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ท-ป-น  (1-3-2) 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา  ช่างกลโรงงาน    สาขางาน   เครื่องมือกล     

หัวข้อหลัก  (Main  Element) / 
หน่วยการเรียนรู้  (  Learning  Unit) 

หัวข้อย่อย  (Element) 

    3.2.4  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานรีมเมอร์ด้วยดอก  
Hand Reamers  
    3.2.5 การเก็บรักษาดอกรีมเมอร์  
3.3 งานเจาะผายปากรูเและงานเจาะฝังหัวสกรูบ่าฉาก 
    3.3.1  ดอกเจาะผายปากรูเรียว  
    3.3.4  ดอกเจาะฝังหัวสกรูบ่าฉาก 

4. เครื่องกลึง 4.1  ชนิดของเครื่องกลึง 
4.2  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึงยันศูนย์ 
4.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องกลึง 
4.4  ความเร็วรอบ ความเร็วตัดและอัตราป้อน 
4.5  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานกลึง 
4.6  หลักการปฏิบัติงานกลึงและเทคนิคการท างาน 
4.7  การบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 
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