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ค ำสั่ง  ให้เลือกค ำตอบที่ถูกต้องเพียงค ำตอบเดียวแล้วท ำเครื่องหมำย (X ) ทับหัวข้อที่เห็นว่ำถูกต้อง 
1. เครื่องกลึงตำมข้อใดที่เหมำะส ำหรับฝึกกำรกลึงขั้นพ้ืนฐำนกับนักเรียน 
 ก. เครื่องกลึงแบบตั้ง   ค. เครื่องกลึงแบบหน้ำจำน 
 ข. เครื่องกลึงเทอเรท   ง. เครื่องกลึงแบบยันศูนย์ 
2. เครื่องกลึงตำมข้อใดที่สำมำรถท ำงำนได้รวดเร็วที่สุด 
 ก. เครื่องกลึงแบบตั้ง   ค. เครื่องกลึง CNC 
 ข. เครื่องกลึงเทอเรท   ง. เครื่องกลึงแบบหน้ำจำน 
3. เครื่องกลึงตำมข้อใดที่สำมำรถท ำงำนกึ่งอัตโนมัติได้ 
 ก. เครื่องกลึงเทอเรท   ค. เครื่องกลึงแบบตั้ง 
 ข. เครื่องกลึงแบบหน้ำจำน  ง. เครื่องกลึงแบบยันศูนย์ 
4. หำกต้องกำรผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลให้มีขนำดเท่ำ ๆ กันทุกชิ้นนักเรียนจะเลือกใช้เครื่องกลึงอะไร 
 ก. เครื่องกลึงเทอเรท   ค. เครื่องกลึงแบบตั้ง 
 ข. เครื่องกลึง CNC   ง. เครื่องกลึงแบบหน้ำจำน 
5. ในกำรกลึงปำดหน้ำชิ้นงำนที่มีขนำดใหญ่มำก ๆ นักเรียนคิดว่ำจะต้องใช้เครื่องกลึงแบบใดจึงจะท ำงำนได้ 
 ก. เครื่องกลึงหน้ำจำน   ค. เครื่องกลึงแบบตั้ง 
 ข. เครื่องกลึงเทอเรท   ง. เครื่องกลึง CNC 
6. ชิ้นงำนหมุนอยู่กับท่ี มีดกลึงเคลื่อนที่หน้ำ-หลัง และขึ้น-ลง เป็นหลักกำรท ำงำนของเครื่องกลึงแบบใด 
 ก. แบบหน้ำจำน    ค. แบบเทอเรท 
 ข. แบบ CNC    ง. แบบตั้ง 
7. เครื่องกลึงตำมข้อใดเมื่อผลิตชิ้นส่วนจะต้องท ำงำนด้วยระบบอัตโนมัติเท่ำนั้น 
 ก. เครื่องกลึงหน้ำจำนและแบบตั้ง  ค. เครื่องกลึงแบบตั้ง และแบบ CNC 
 ข. เครื่องกลึงเทอเรทและแบบตั้ง  ง. เครื่องกลึง CNC และแบบเทอเรท 
8. เครื่องกลึงอะไรต่อไปนี้ที่ใช้กลึงงำนเฉพำะอย่ำงเท่ำนั้น 
 ก. เครื่องกลึงหน้ำจำน   ค. เครื่องกลึง CNC 
 ข. เครื่องกลึงเทอเรท   ง. เครื่องกลึงแบบตั้ง 
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9. เครื่องกลึงตำมข้อใดที่มีหลักกำรท ำงำนแตกต่ำงไปจำกเครื่องกลึงอ่ืน ๆ 
 ก. เครื่องกลึงหน้ำจำน   ค. เครื่องกลึง CNC 
 ข. เครื่องกลึงตั้ง    ง. เครื่องกลึงเทอเรท 
10. หัวจับเครื่องกลึงแบบ 3 จับฟันพร้อม กำรเคลื่อนที่ของฟันจับทั้ง 3 ฟันเคลื่อนที่ด้วยอะไร 
 ก. เกลียวก้นหอย    ค. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 ข. เกลียวสำมเหลี่ยม   ง. เกลียววงกลม 
11. หัวจับเครื่องกลึงแบบ 3 จับฟันพร้อม ไม่สำมำรถจับงำนอะไรได้ 
 ก. สำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ   ค. สี่เหลี่ยม 
 ข. หกแหลี่ยม    ง. กลมทรงกระบอก 
12. หัวจับเครื่องกลึงแบบ 4 จับฟันอิสระ สำมำรถจับชิ้นงำนอะไรได้บ้ำง 
 ก. จับได้ทุกรูปทรง   ค. สี่เหลี่ยม 
 ข. หกแหลี่ยม    ง. กลมทรงกระบอก 
13. ในกำรกลึงแบบยันศูนย์ใช้ห่วงพำด้วยเครื่องกลึงแบบยันศูนย์อุปกรณ์ประกอบอะไรที่ไม่ต้องใช้ร่วม 
 ก. จำนพำ    ค. หัวจับ 
 ข. ห่วงพำ    ง. ศูนย์ตำย ศูนย์หมุน 
14. หลักกำรใช้งำนของอุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึงข้อใดใช้งำนได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. จำนพำจับติดกับชิ้นงำน  ค. ห่วงพำใช้ประคองชิ้นงำน 
 ข. ศูนย์ตำยอยู่หัวเครื่อง   ง. ศูนย์หมุนอยู่หัวเครื่อง 
15. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ชนิดใดที่ใช้ช่วยประคองชิ้นงำนยำวๆไม่ให้สั่นสะเทือน 
 ก. ศูนย์หมุน    ค. ห่วงพำ 
 ข. หัวจับ    ง. กันสะท้ำน 
16. มีดกลึงอะไรเมื่อใช้งำนกับเครื่องกลึงแบบยันศูนย์จะต้องปรับควำมเร็วรอบให้ต่ ำเสมอ 
 ก. มีดกลึงปำดหน้ำ   ค. มีดกลึงตกร่อง 
 ข. มีดกลึงคว้ำน    ง. มีดกลึงปอกผิว 
17. หลักกำรใช้งำนของเครื่องกลึงแบบยันศูนย์อะไรต่อไปนี้ท ำหลังสุด 
 ก. จับชิ้นงำน    ค. จับมีดกลึง 
 ข. เปิดสวิตช์เครื่อง   ง. ปรับควำมเร็วรอบ 
18. ในกำรกลึงเพลำขนำด ∅  100 มม. หลักกำรกลึงอะไรที่ใช้ควำมเร็วรอบในกำรกลึงได้มำกท่ีสุด 
 ก. กลึงปอกผิว    ค. กลึงลดบ่ำ 
 ข. กลึงเรียว    ง. กลึงปำดหน้ำ 
 



19. หลักกำรกลึงชิ้นงำนทุกอย่ำงด้วยเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ข้อใดที่ต้องท ำเหมือนกันทุกครั้ง 
 ก. จับมีดกลึงให้ได้ศูนย์   ค. ปรับควำมเร็วรอบให้ถูกต้อง 
 ข. จับชิ้นงำนให้ถูกต้อง   ง. กลึงให้ถูกต้อง 
20. ในกำรกลึงชิ้นงำนด้วยเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ข้อใดควรปฏิบัติมำที่สุดเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 ก. จับชิ้นงำนให้แน่น   ค. ไม่ประมำทในกำรท ำงำน 
 ข. จับมีดกลึงให้แน่น   ง. ปรับควำมเร็วให้ถูกต้อง 
21. ในกำรกลึงปำดผิวหน้ำชิ้นงำนเพลำขนำด ∅  100 มม. กำรกระท ำตำมข้อใดปลอดภัยที่สุด 
 ก. จับชิ้นงำนด้วย 3 จับให้แน่น  ค. จับชิ้นงำนด้วย 4 จับให้แน่น 
 ข. จับชิ้นงำนให้ยื่นจำกหัวจับสั้นที่สุด ง. ปรับควำมเร็วให้ช้ำที่สุด 
22. กำรกลึงชิ้นงำนเพลำขนำด ∅  25 x 250 มม. ด้วยวิธีกำรยันศูนย์หัวท้ำยใช้ห่วงพำข้อใดพึงระวังมำกที่สุด 
 ก. กำรลืมยันศูนย์หัวท้ำย   ค. กำรลืมจับห่วงพำกับชิ้นงำน 
 ข. กำรลืมจับมีดกลึงให้ได้ศูนย์  ง. กำรลืมล็อกเพลำศูนย์ท้ำยและล็อกศูนย์ท้ำย 
23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกิจนิสัยที่ดีของคนท่ีเป็นช่ำงเครื่องมือกลที่ควรกระท ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
 ก. หลังเลิกใช้เครื่องจักรกลต้องท ำควำมสะอำด ค. ก่อนใช้เครื่องจักรกลต้องหยอดน้ ำมันหล่อลื่น 
 ข. ขณะกลึงชิ้นงำนต้องหยุดตรวจวัดขนำดบ่อย ๆ ง. ในกำรใช้เครื่องจักรกลต้องแต่งกำยให้รัดกุม 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


