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ตอนที่ 1 ค ำสั่ง จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. เครื่องเจียระไนแบบ Universal Grinding Machine ตรงกับควำมหมำยในข้อใด  
ก. เครื่องเจียระไนรู                                   ข. เครื่องเจียระไนรูไร้ศูนย์                                 
ค. ชุดหัวเครื่องสำมำรถเอียงมุมได้                 ง. เครื่องเจียระไนทรงกระบอกแบบธรรมดำ 

2. หลักกำรท ำงำนของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกคือข้อใด  
ก. แกนเพลาลอหินเจียระไนหมุนอยูในแนวตั้งและตัดเฉือนกับชิ้นงานกลมที่หมุนในแนวตั้ง  
ข. แกนเพลาลอหินเจียระไนหมุนอยูในแนวตั้งและตัดเฉือนกับชิ้นงานกลมที่หมุนในแนวนอน  
ค. แกนเพลาลอหินเจียระไนหมุนอยูในแนวนอนและตัดเฉือนกับชิ้นงานกลมที่หมุนในแนวตั้ง  
ง. แกนเพลาลอหินเจียระไนหมุนอยูในแนวนอนและตัดเฉือนกับชิ้นงานกลมที่หมุนในแนวนอน 

 
3. Taper Plug Gauge เป็นเกจที่ใชงำนในขอใด 

ก. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวใน  
ข. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวนอก 
ค. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวใน 
ง. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวนอก 

4. Taper Ring Gauge เป็นเกจที่ใชงำนในขอใด 
ก. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวใน  
ข. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวนอก 
ค. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวใน 
ง. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวนอก 

5. Thread Plug Gauge เป็นเกจที่ใชงำนในขอใด 
ก. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวใน  
ข. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวนอก 
ค. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวใน 
ง. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวนอก 

  

แบบทดสอบหน่วยท่ี 6  งำนเจียระไนรูและงำนเจียระไนเรียว 
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6.Thread Ring Gauge เป็นเกจที่ใชงำนในขอใด 
ก. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวใน           ข. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวใน 
ค. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเรียวนอก         ง. เป็นเกจที่ใชตรวจสอบเกลียวนอก 

7. ในกำรเจียระไนชิ้นงำนทรงกระบอกด้วยล้อหินเจียระไนที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 300 มม. ควำมเร็ว
ขอบที่ใช้ 20 เมตรต่อวินำที จงค ำนวณค่ำควำมเร็วรอบของล้อหินเจียระไน  

ก. 1,073 รอบต่อนำที                        ข. 1,173 รอบต่อนำที  
ค. 1,273 รอบต่อนำที                        ง. 1,373 รอบต่อนำที 

8. ลอหินเจียระไนมีควำมกว้ำงหนำหินเจียระไน  20มม.ชิ้นงำนหมุนด้วยควำมเร็วรอบ 200รอบตอนำท ี
และอัตรำป้อนในกำรเจียระไนดำนขำ้ง 1 ส่วน 3 ของควำมกว้ำงหนำหินเจียระไน จงค ำนวณหำอัตรำกำร
เคลื่อนที่ของโต๊ะงำน 

ก. 1.33 เมตรตอนำที                          ข. 2.33 เมตรตอนำที 
ค. 3.33 เมตรตอนำที                          ง. 4.33 เมตรตอนำที 

9. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกำรหล่อเย็นงำนเจียระไนทรงกระบอก  
ก. เพ่ือระบำยควำมร้อนที่เกิดจำกำรเจียระไน  
ข. ช่วยชะล้ำงเศษโลหะท่ีเกิดจำกกำรเจียระไน  
ค. ช่วยปกป้องผิวชิ้นงำนท ำให้เกิดสนิมได้ยำก  
ง. ท ำให้ผิวของชิ้นงำนรำบแบน 

10. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงำนส ำหรับงำนเจียระไนทรงกระบอก  
ก. ห่วงพำ                                         ข. โต๊ะแม่เหล็ก 
ค. หัวจับสำมจับ                                 ง. ยันศูนย์หัวและยันศูนย์ท้ำย 

11. เมื่อมีกำรเจียระไนเรียวแนวแกนของชิ้นงำน แนวแกนของล้อหินเจียระไนต้องมีลักษณะตรงตำมข้อใด 
ก. สูงเท่ำกัน                                      ข. ขนำนกัน 
ค. ตั้งฉำกกัน                                      ง. ตัดกัน 

12. ควำมเร็วในกำรป้อนงำนให้เหมำะสมส ำหรับกำรเจียระไนรูโดยทั่วไปตรงกับข้อใด 
ก. 20 ถึง 50 SFPM                               ข. 60 ถึง 100 SFPM  
ค. 120 ถึง 150 SFPM                            ง. 180 ถึง200 SFPM 
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ตอนที่ 2 จงอธิบำยและให้ควำมหมำยตำมหัวข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1. จงบอกชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกมำอย่ำงน้อย 2 ชนิด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
2. จงอธิบำยหลักกำรท ำงำนของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกมำพอสังเขป 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... .................................................................................. 
3. จงบอกอุปกรณ์ที่ใชในกำรเจียระไนทรงกระบอกมำอย่ำงน้อย 3 ชนิด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ในกำรเจียระไนชิ้นงำนทรงกระบอกดวยลอหินเจียระไนที่มีขนำดเสนผ่ำนศูนย์กลำงกลำง 200มม. ควำมเร็ว 
ขอบที่ใช 25 เมตรต่อวินำที จงค ำนวณหำคำควำมเร็วรอบของลอหินเจียระไนโดยกำรค ำนวณและเลือก 
ควำมเร็วรอบจำกตำรำง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

5. ชิ้นงำนมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 50 มม. และใชควำมเร็วขอบของชิ้นงำน 15 เมตรตอนำที จงหำควำมเร็ว 
รอบจำกกำรค ำนวณและเลือกควำมเร็วรอบจำกตำรำง 
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... ................................... 

 
 

 



 แบบทดสอบประจ ำหน่วย 

ชื่อวิชำ   ผลิตชิ้นส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 3 รหัสวิชำ 20102-2103                

ตอนที่ 2 จงอธิบำยและให้ควำมหมำยตำมหัวข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ต่อ) 
 
6. ลอหินเจียระไนมีควำมกว้ำงหนำหินเจียระไน 25 มม. ชิ้นงำนหมุนด้วยควำมเร็วรอบ 320 รอบตอนำท ีและ 
ตองกำรเคลื่อนที่โตะงำน 1/3 ของควำมกว้ำงหนำหินเจียระไน จงค ำนวณหำอัตรำกำรเคลื่อนที่ของโตะงำน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... .........................................................................................................  

7. จงอธิบำยเหตุผลในกำรหล่อเย็นส ำหรับงำนเจียระไนทรงกระบอก 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
8. จงบอกควำมปลอดภัยในกำรเจียระไนทรงกระบอกมำอย่ำงน้อย 5 ข้อ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. .................................................................................  
9. จงบอกวิธีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องเจียระไนทรงกระบอกมำอย่ำงน้อย 3 ข้อ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 

10. จงอธิบำยขั้นตอนทั่ว ๆ ไปของกำรปฏิบัติงำนเจียระไนทรงกระบอก 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 


