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ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

ลักษณะรายวิชา 
รหัสและชื่อวิชา...20102-2106.....วิชา  ....ปรับประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล....... 

หน่วยกิต (ท-ป-น).......0-6-2.............เวลาเรียนต่อภาคเรียน............108.................ชั่วโมง 

 
  

 
จุดประสงค์รายวิชา    เพ่ือให้ 
        1. มีความเข้าใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใช้เคร่ืองมือและการตรวจสอบ  
      2. ปฏิบัตงิานปรับผิวงานดว้ยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ  
      3. มีกิจนิสัยในการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ  
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. ปรับ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ  
2. ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ  
3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
      ปฏบิัติเก่ียวกับชิน้ส่วนเครื่องมือกล  แบบงาน  ใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์  ปรับ ประกอบชิ้นส่วน
เครื่องมือกล ปรับผิวแนวราบ ผวิโค้ง ด้วยตะไบ เหล็กขูด หินเจยีระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นส่วน
เครื่องมือกลตามแบบ  ตรวจสอบและทดสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
ตามหลักความปลอดภัย 

 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
  
หน่วย

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

1 งานปรับประกอบผิวงาน
แบน แบบหน้าแคบ 2 
ผิวสัมผัส 

1.1 งานตะไบปรับประกอบ 
ผิวงานแบน แบบหน้าแคบ 
2 ผิวสัมผัส  

1.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการตะไบปรับประกอบผิวงาน
แบน แบบหน้าแคบ 2 ผิวสัมผัส 
 1.1.2 ปฏิบัติการตะไบปรับประกอบ 
ผิวงานแบน แบบหน้าแคบ 2 ผิวสัมผัส 

12 

2 งานปรับประกอบผิวงาน
แบน แบบหน้าแคบ 3 
ผิวสัมผัส 

2.1 งานตะไบปรับประกอบ
ผิวงานแบน แบบหน้าแคบ 
3 ผิวสัมผัส 
 

2.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการตะไบปรับประกอบผิวงาน
แบน แบบหน้าแคบ 3 ผิวสัมผัส 
2.1.2 ปฏิบัติการตะไบปรับประกอบ 
ผิวงานแบน แบบหน้าแคบ 3 ผิวสัมผัส 

18 

3 งานปรับประกอบผิวงาน
คู่ขนาน 2 ผิวสัมผัส 

3.1 งานตะไบปรับประกอบ
ผิวงานคู่ขนาน 2 ผิวสัมผัส 
 

3.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการตะไบปรับประกอบผิวงาน
คู่ขนาน 2 ผิวสัมผัส 
3.1.2 ปฏิบัติการตะไบปรับประกอบ 
ผิวงานคู่ขนาน 2 ผิวสัมผัส 

18 

4 งานปรับประกอบผิวงาน
คู่ขนาน 4 ผิวสัมผัส 

4.1 งานตะไบปรับประกอบ
ผิวงานคู่ขนาน 4 ผิวสัมผัส 
 
 

4.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการตะไบปรับประกอบผิวงาน
คู่ขนาน 4 ผิวสัมผัส 
4 .1.2 ปฏิบัติการตะไบปรับประกอบ 
ผิวงานคู่ขนาน 4 ผิวสัมผัส 

18 

5 งานขูดปรับผิวงานทรง
แบน 

5.1 งานขูดปรับผิวงานทรง
แบนด้วยเหล็กขูดใบแบน 

5.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการขูดปรับผิวงานทรงแบนด้วย
เหล็กขูดใบแบน 
5.1.2 ปฏิบัติการขูดปรับผิวงานทรงแบน
ด้วยเหล็กขูดใบแบนให้มีคุณภาพตาม
ข้อก าหนด 

12 

6 งานขูดปรับผิวงานทรง
โค้ง 

6.1 งานขูดปรับผิวงานทรง
โค้งด้วยเหล็กขูดรูปช้อน  
 
 

6.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการขูดปรับผิวงานทรงโค้งด้วย
เหล็กขูดรูปช้อน   
6.1.2 ปฏิบัติการขูดปรับผิวงานทรงโค้ง
ด้วยเหล็กขูดรูปช้อนให้มีคุณภาพตาม
ข้อก าหนด   

12 

 
 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 
แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 

  
หน่วย

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

7 งานประกอบชิ้นส่วน  
พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด  

7.1 งานประกอบลิ่มขนาน
เข้ากับเพลาและดุมล้อ 
พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด 

7.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการประกอบลิ่มขนานเข้า
กับเพลาและดุมล้อพร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด  
7.1.2 ปฏิบัติการประกอบลิ่มขนานเข้า
กับเพลาและดุมล้อตามข้อก าหนด 
7.1.3 ปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ
การประกอบลิ่มขนานเข้ากับเพลาและ
ดุมล้อตามข้อก าหนด 

6 

8 งานประกอบชิ้นส่วน  
พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด 8.1 งานประกอบลิ่มเทเปอร์

เข้ากับเพลาและดุมล้อ 
พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด 
 

 8.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการประกอบลิ่มเทเปอร์
เข้ากับเพลาและดุมล้อพร้อมตรวจสอบ
และทดสอบตามข้อก าหนด  
8.1.2 ปฏิบัติการประกอบลิ่มเทเปอร์
เข้ากับเพลาและดุมล้อตามข้อก าหนด 
8.1.3 ปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ
การประกอบลิ่มเทเปอร์เข้ากับเพลา
และดุมล้อตามข้อก าหนด 

6 

9 งานประกอบชิ้นส่วน  
พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด 
 

 9.1 งานประกอบแบริ่งเข้า
กับเพลาและรูคว้าน 
พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด 

 
 

 9.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการประกอบแบริ่งเข้ากับ
เพลาและรูคว้าน พร้อมตรวจสอบและ
ทดสอบตามข้อก าหนด  
9.1.2 ปฏิบัติการประกอบแบริ่งเข้ากับ
เพลาและรูคว้านตามข้อก าหนด 
9.1.3 ปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ
การประกอบแบริ่งเข้ากับเพลาและรู
คว้าน ตามข้อก าหนด 
 

6 
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รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ1 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้า
แคบิ2 ผ วสัมผัส 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตะไบปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้าแคบิ2ิผ วสัมผัส 

           1.2 ปฏ บัต การตะไบปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้าแคบิ2 ผ วสัมผัส 

 

 

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

   1. เครื่องมือร่างแบบิ 
   2. ใบวัดมุม 
   3. เลื่อยมือ 
   4. ตะไบิA250-1 ,C200-1 , A250-3 , C200-3 , A200-4 
   5. ชุดตะไบเล็ก 
 
ิิิิว สดัุทีใ่ช้  เหล็กแผ่นแบนิ45x115x3 -ิst. 37 

 

1. ตะไบขอบข้างให้เรียบและได้ฉาก 
2. ร่างแบบงาน 
3. ท าการเลื่อยแยกช ้นงานิ1 และิ2 
4. ตะไบปรับหมายเลขิ1 ให้ได้ขนาดตามแบบงาน 
5. ตะไบปรับหมายเลขิ2 โดยหมั่นเทียบแสงลอดผ่าน 

กับหมายเลขิ1 
6. ท าการตะไบปรับจนสัมผัสสน ทิแสงลอดผ่านสม่ าเสมอ 
7. ตะไบหมายเลขิ2 จนได้ความยาวรวมิ= 90 mm 
8. ตอกเลขหมาย 

 ข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
1. ก่อนท าการเลื่อยตัดแยกเผื่อระยะช ้นงานให้เพียงพอต่อ

การข้ึนรูปในขั้นตอนต่อไป 
2. ช ้นงานหมายเลขิ1 ตะไบเป็นต้นแบบส าหรับ 
3. สอบขนาดหมายเลขิ2 
4. หมายเลขิ1 และิ2 เมื่อประกบกันแล้วความยาวรวมต้อง
ให้ได้ขนาดตามแบบงานิระวังผ วงานทั้งสองช ้นเสมือนเป็น
เครื่องมือวัดิอย่าท าตกหล่นหรือเป็นรอยขีดข่วน 

1 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

ใบประเมินผล 

ชื่อชิ้นงานิิิปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้าแคบิ2 ผ วสัมผัสิิิสาขางาน ช่างกลโรงงาน 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 ความกว้างแผ่นงานิ40 - 0.2/-0.4 mm   3  
2 ความยาวรวมิ50 - 0.2  mm   3  
3 ความหนาิ3 - 0.2/-0.4 mm   3  
4 ความยาวรวมหลังประกอบิ90 - 0.3 mm   3  
5 ผ วงาน   2  
6 การแนบสน ทของผ วสวม   2  
7 การลบคม   2  
8 การตอกเลขหมาย   2  

 ผลรวม 20  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ัััััััััผลการประเมินั.....................ัััััััััััััััััััััััััผู้ตรวจ........................... 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 

ิิิิิิิิิิิเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งาน 
ขนาดอยู่พ กัด 
      ±0.1ิิิ=ิิิ10ิิคะแนน 
      ±0.2ิิิ=ิิิ7ิิิิคะแนน 
      ±0.3ิิิ=ิิิ5ิิิิคะแนน 
      ±0.4ิิิ=ิิิ3ิิิิคะแนน 
ิิิิิิอ่ืนๆิิิ=ิิิ0ิิิิคะแนน 
 

2 
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รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ2 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้า
แคบิ3 ผ วสัมผัส 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตะไบปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้าแคบิ3ิผ วสัมผัส 

           1.2 ปฏ บัต การตะไบปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้าแคบิ3 ผ วสัมผัส 

 

 

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

   1. เครื่องมือร่างแบบิ 
   2. ใบวัดมุม 
   3. เลื่อยมือ 
   4. ตะไบิA250-1 ,C200-1 , A250-3 , C200-3 , A200-4 
   5. ชุดตะไบเล็ก 
 
 
ิิิิว สดัุทีใ่ช้  เหล็กแผ่นแบนิ40x125x3 -ิst. 37 
 
ัข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
1.ิช ้นงานหมายเลขิ1ิตะไบเป็นต้นแบบส าหรับสอบขนาด
หมายเลขิ2 
2.ิผ วสัมผัสต้องสน ทแสงลอดสม่ าเสมอิและตั้งฉาก 
3.ิหมายเลขิ1ิและิ2ิเมื่อประกบกันแล้วความยาวรวม
ต้องให้ได้ขนาดตามแบบงาน 

ิิิ4.ิระวังผ วงานทั้งสองช ้นเสมือนเป็นเครื่องมือวัด 

 

1.ิตะไบปรับผ วอ้างอ งิA , B ของช ้นงานิ1ให้เรียบและได้
ฉากิิิิิิิิิ 
2.ิร่างแบบช ้นงานิ1ิแล้วตอกเลขหมาย 
3.ิตะไบปรับหมายเลขิ1ิให้ได้ขนาดตามแบบงาน 
4.ิตะไบปรับผ วอ้างอ งิC , D ของช ้นงานิ2ิให้เรียบและได้
ฉาก 
5.ิร่างแบบช ้นงานิ2ิแล้วตอกเลขหมาย 
6.ิท าการตะไบปรับหมายเลขิ2ิโดยเผื่อขนาดด้านิ38ิ
และิ60ิไว้ิ0.5 mm 
7.ิท าการตะไบปรับจนสัมผัสสน ทิแสงลอดผ่านสม่ าเสมอ
ทั้งิ3ิผ ว 
8.ิตะไบปรับเก็บขนาดิ30ิและิ60 mm 
9.ิลบคมิตอกเลขหมาย 
 

3 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

ใบประเมินผล 

 ััััััชื่อชิ้นงานััปรับประกอบผ วงานแบนิแบบหน้าแคบิ3 ผ วสัมผัสิิิสาขางานัช่างกลโรงงาน 
 ัััััั 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 ความกว้างแผ่นงานิ38 ± 0.2 mm   3  
2 ความยาวบ่าสวมิิ  30 ± 0.1 mm   3  
3 ความยาวช ้นิ1      60 ± 0.2 mm     3  
4 ความลึกบ่าสวมิิิิิ19 ± 0.1 mm   3  
5 ความหนางานิิิิิิิ3 -0.1/-0.3 mm   2  
6 ความยาวช ้นิ2      60    2  
7 ความยาวรวมหลังตะไบร่วมิ  90 ± 0.2 mm     2  
8 ผ วงาน   2  
9 การแนบสน ทของผ วสวม   2  
10 การลบคม  การตอกเลขหมาย   2  

 ผลรวม 24  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ััผลการประเมิน.....................ัััััััััััััััััััััััััผูต้รวจ........................... 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 

ิิิิิิิิิิิเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งาน 
ขนาดอยู่พ กัด 
      ±0.1ิิิ=ิิิ10ิิคะแนน 
      ±0.2ิิิ=ิิิ7ิิิิคะแนน 
      ±0.3ิิิ=ิิิ5ิิิิคะแนน 
      ±0.4ิิิ=ิิิ3ิิิิคะแนน 
ิิิิิิอ่ืนๆิิิ=ิิิ0ิิิิคะแนน 
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ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

5 
 

รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ3 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานปรับประกอบผ วงานคู่ขนานิ2 
ผ วสัมผัส 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตะไบปรับประกอบคู่ขนานิ2 ผ วสัมผัส 

           1.2 ปฏ บัต การตะไบปรับประกอบผ วงานคู่ขนานิ2 ผ วสัมผัส 

 

 

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. เครื่องมือร่างแบบ  
2. ฉากเส้นผม 
3. เกจวัดรัศมีิR9 
4. ดอกสว่านิØ 3 , 5 mm 
5. สกัดปากบาน 
6. ตะไบิA250-1 , C200-1 , A250-3 , C200-3   
7. ชุดตะไบเล็ก 
8. เลื่อยมือ 

 
ิิิิว สดัุทีใ่ช้  เหล็กแผ่นแบนิ40 x 3 x 61  -ิSt.37   
ิิิ 

 

1. ร่างแบบช ้นงานิ1ิแล้วตอกเลขหมาย 
2. ตะไบปรับหมายเลขิ1ิให้ได้ขนาดตามแบบงาน 
3. ตะไบปรับหมายเลขิ2ิให้ได้ฉากทุกด้าน 
4. ร่างแบบช ้นงานิ2ิแล้วตอกเลขหมาย 
5. ตะไบปรับหมายเลขิ2  
6. ค่อยๆท าการตะไบปรับหมายเลขิ2ิจนสัมผัสสน ทกับ
หมายเลขิ1 
7. ลบคมิตอกเลขหมาย 
 
ข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 

ิ  1. ตะไบให้อยู่ในขอบเขตพ กัดความเผื่อที่ก าหนด 
2. ผ วสัมผัสต้องสน ทแสงลอดสม่ าเสมอิและตั้งฉาก 
3. ระวังผ วงานทั้งสองช ้นเสมือนเป็นเครื่องมือวัดิอย่าท าตก
หล่นหรือเป็นรอยขีดข่วน 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบประเมินผล 
 

ชื่อชิ้นงานัััังานปรับประกอบผ วงานคู่ขนานิ2ิผ วสัมผัสัััััััััััััััััสาขางาน ช่างกลโรงงาน 
 ัััััั 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 ความกว้างแผ่นงานหมายเลข1ิ18 - 0.1 mm   3  
2 ความหนาแผ่นงานหมายเลขิ1, 2ิ 10 - 0.2/-0.4 mm   3  
3 ความยาวช ้นิ2    50 - 0.2/-0.3  mm     3  
4 ความสูงช ้นิ2    ิ40 - 0.2  mm   3  
5 ความกว้างช ้นงานิ1    ิ18 -0.1   mm   3  
6 ความยาวช ้นงานหมายเลขิ1       49 -0.2 mm   3  
7 ผ วงาน   2  
8 การแนบสน ทของผ วสวม   2  
9 การลบคม  การตอกเลขหมาย   2  

 ผลรวม 24  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ิิิผลการประเมินั.....................ัััััััััััััััััััััััััผู้ตรวจ........................... 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 

ิิิิิิิิิิิเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งาน 
ขนาดอยู่พ กัด 
      ±0.1ิิิ=ิิิ10ิิคะแนน 
      ±0.2ิิิ=ิิิ7ิิิิคะแนน 
      ±0.3ิิิ=ิิิ5ิิิิคะแนน 
      ±0.4ิิิ=ิิิ3ิิิิคะแนน 
ิิิิิิอ่ืนๆิิิ=ิิิ0ิิิิคะแนน 
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ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

7 

 

 

รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ4 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานปรับประกอบผ วงานคู่ขนานิ4 
ผ วสัมผัส 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตะไบปรับประกอบคู่ขนานิ4 ผ วสัมผัส 

           1.2 ปฏ บัต การตะไบปรับประกอบผ วงานคู่ขนานิ4 ผ วสัมผัส 

 

 

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. เครื่องมือร่างแบบ  
2. ฉากเส้นผม 
3. สกัดปากบาน 
4. ตะไบิA250-1 , C200-1 

A250-3 , C200-3 , A200-4 
5. ชุดตะไบเล็ก 
6. เลื่อยมือ 

 
 
ิิิิว สดัุทีใ่ช้  เหล็กแผ่นแบนิ63 x 6 x 63  - St.37 และ              

25 x 6 x 25  - St.37     
ิิิ 

 

1. ตะไบปรับช ้นงานิ2ิจนได้ขนาดตามแบบิแล้วตอกเลข
หมาย 
2. ตะไบปรับคู่ฉากผ วิA , B (หมายเลขิ1)  
3. เจาะเปิดรูช ้นงานหมายเลขิ1 
4. สกัดเอาเนื้อรูเจาะท ้งิแล้วเลื่อยบากมุมทั้งิ4ิมุม 
5. ตะไบปรับรูสี่เหลี่ยมจนได้ขนาดและฟิตพอดีกับหมายเลขิ2 
6. ค่อยๆท าการตะไบปรับหมายเลขิ2ิจนสัมผัสสน ทกับ
หมายเลขิ1 
7. ลบคม 

ิิิข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
   1. ตะไบปรับช ้นงานหมายเลขิ2ิเป็นช ้นแม่แบบเพ่ือฟิตกับ
หมายเลขิ1 

2. รูเปิดสี่เหลี่ยมของหมายเลขิ1จะมีขนาดโตกว่าหมายเลขิ2 
   3. ระวังผ วงานทั้งสองช ้นเสมือนเป็นเครื่องมือวัดิอย่าท าตก
หล่นหรือเป็นรอยขีดข่วน 

 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

8 
 

ใบประเมินผล 
 

ัชื่อชิ้นงานังานปรับประกอบผ วงานคู่ขนานิ4 ผ วสัมผัสัััััสาขางานัช่างกลโรงงาน 
ิ 

 
ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 ขนาดแผ่นงานหมายเลข1ิ  62 - 0.2 x 62 - 0.2  mm   3  
2 ความหนาแผ่นงานหมายเลขิ1ิ 6 - 0.2/-0.3 mm   3  
3 ขนาดแผ่นงานหมายเลข 2ิ  24 - 0.1 x 24 - 0.1  mm   3  
4 ความหนาแผ่นงานหมายเลขิ2ิ 6 - 0.2/-0.3 mm   3  
5 ผ วงาน   2  
6 การแนบสน ทของผ วสวม   2  
7 การลบคม  การตอกเลขหมาย   2  

 ผลรวม 18  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ัััผลการประเมินั.....................ัััััััััััััััััััััััััผูต้รวจ........................... 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 

ิิิิิิิิิิิเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งาน 
ขนาดอยู่พ กัด 
      ±0.1ิิิ=ิิิ10ิิคะแนน 
      ±0.2ิิิ=ิิิ7ิิิิคะแนน 
      ±0.3ิิิ=ิิิ5ิิิิคะแนน 
      ±0.4ิิิ=ิิิ3ิิิิคะแนน 
ิิิิิิอ่ืนๆิิิ=ิิิ0ิิิิคะแนน 
 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

9 
 

รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ5 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานขูดปรับผ วงานทรงแบนด้วย
เหล็กขูดใบแบน 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขูดปรับผ วงานทรงแบนด้วยเหล็กขูดใบแบน 

           1.2 ปฏ บัต การขูดปรับผ วงานทรงแบนด้วยเหล็กขูดใบแบน 

 

 

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. เครื่องมือวัดและสอบผ วงานขูด  
2. ตะไบิA250-1 , A250-3 
3. เหล็กขูดผ วทรงแบนปลายโค้ง 
4. แท่นระดับ 
5. สีทาผ วขูด 
6. ห นน้ ามัน 

 
ิิิิว สดัุทีใ่ช้  เหล็กแผ่นแบนิ50 x 12 x 50  - St.37 
 
   ิข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
    1.ออกแรงขูดมากในช่วงขูดผ วหยาบ 
    2. ออกแรงขูดน้อยิและระยะขูดสั้นในช่วงขูดผ วิ

ละเอียด 
    3. ทาสีเช็คผ วขูดบางๆิให้กระจายทั่วผ วหน้างาน 
 

 

  1. ตะไบลบมุมิ2x45°ิทั้งิ4ิมุมิแล้วตอกเลขหมายิิิิ 
  2. ท าการขูดปรับผ วจนร่องรอยผ วไสค่อยๆลดลงิ 
  3. ตรวจสอบผ วขูดกับแท่นระดับ 
  4. ท าการขูดปรับผ วละเอียดิพร้อมตรวจสอบิการกระจายิิ
พ้ืนที่ผ วขูดกับแท่นระดับ 

  5. ท าการขูดผ วจนกระทั่งพ้ืนที่ผ วขูดกระจายิเฉลี่ยที่ิ10ิรอย      
ต่อิ1ิตารางน ้ว 

  6. ตรวจสอบช ้นงาน 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

10 
 

ใบประเมินผล 
 

ชื่อชิ้นงานัิงานขูดปรับผ วงานทรงแบนด้วยเหล็กขูดใบแบนััััสาขางาน  ช่างกลโรงงาน 
 ัััััั 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 ขนาดงานิิ50 - 0.5 x 50 - 0.5  mm   3  
2 ความหนาแผ่นงาน   11 - 0.5    mm   3  
3 ขนาดลบมุมิิ2 x 45°    3  
4 การกระจายของพ้ืนที่ผ วงานขูดิ 10 รอย/1 ตารางน ้ว   3  
5 การลบคม     2  
6 การตอกเลขหมาย   2  

 ผลรวม 16  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ััผลการประเมิน.....................ัััััััััััััััััััััััััผูต้รวจ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 

ิิิิิิิิิิิเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งาน 
ขนาดอยู่พ กัด 
      ±0.1ิิิ=ิิิ10ิิคะแนน 
      ±0.2ิิิ=ิิิ7ิิิิคะแนน 
      ±0.3ิิิ=ิิิ5ิิิิคะแนน 
      ±0.4ิิิ=ิิิ3ิิิิคะแนน 
ิิิิิิอ่ืนๆิิิ=ิิิ0ิิิิคะแนน 
 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

11 

 

รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ6 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานขูดปรับผ วงานทรงโค้งด้วยเหล็ก
ขูดรูปช้อน  
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขูดปรับผ วงานทรงโค้งด้วยเหล็กขูดรูปช้อน  
                 1.2 ปฏ บัต การขูดปรับผ วงานงานขูดปรับผ วงานทรงโค้งด้วยเหล็กขูดรูปช้อน  

 

 

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. เครื่องมือวัดและสอบผ วงานขูด  
2. เหล็กขูดผ วปลายช้อน 
3. แท่นระดับ 
4. สีทาผ วขูด 
5. ห นน้ ามัน 

 
ิิิิว สดัุทีใ่ช้  บูชทองเหลืองหรือบูชเหล็กหล่อ 
 
   ิข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
    1.ออกแรงขูดมากในช่วงขูดผ วหยาบ 
    2. ออกแรงขูดน้อยิและระยะขูดสั้นในช่วงขูดผ วิ

ละเอียด 
    3. ทาสีเช็คผ วขูดบางๆิให้กระจายทั่วผ วหน้างาน 
 

 

  1. จัดเตรียมและท าความสะอาดบูชแบร ่งิ 
  2. ท าการขูดปรับผ วจนร่องรอยผ วสึกหรอค่อยๆลดลงิ 
  3. ตรวจสอบผ วขูดกับแท่งเพลามาตรฐาน 
  4. ท าการขูดปรับผ วละเอียดิพร้อมตรวจสอบิการกระจายิ
พ้ืนที่ผ วขูดกับแท่นระดับ 

  5. ท าการขูดผ วจนกระทั่งพ้ืนที่ผ วขูดกระจายิเฉลี่ยที่ิ10ิรอย      
ต่อิ1ิตารางน ้ว 

  6. ตรวจสอบช ้นงาน 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
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ใบประเมินผล 
 

ชื่อชิ้นงานังานขูดปรับผ วงานทรงโค้งด้วยเหล็กขูดรูปช้อน ิััััััสาขางาน  ช่างกลโรงงานิิ 
 ัััััั 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 การจัดเตรียมและท าความสะอาดบูชแบร ่งก่อนขูดผ ว   3  
2 การกระจายของพ้ืนที่ผ วงานขูดิ 10 รอย/1 ตารางน ้ว   3  
3 การลบคม   3  
4 ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏ บัต งาน   3  
5 ท างานด้วยความปลอดภัย   3  
      

 ผลรวม 15  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ัััผลการประเมินั.....................ัััััััััััััััััััััััััผูต้รวจ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 

ิิิิิิิิิิิเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งาน 
ขนาดอยู่พ กัด 
      ±0.1ิิิ=ิิิ10ิิคะแนน 
      ±0.2ิิิ=ิิิ7ิิิิคะแนน 
      ±0.3ิิิ=ิิิ5ิิิิคะแนน 
      ±0.4ิิิ=ิิิ3ิิิิคะแนน 
ิิิิิิอ่ืนๆิิิ=ิิิ0ิิิิคะแนน 
 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
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รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ7 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานประกอบล ่มขนานเข้ากับเพลา
และดุมล้อ 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบล ม่ขนานเข้ากับเพลาและดุมล้อพร้อมตรวจสอบและทดสอบตาม

ข้อก าหนดิ 
                    1.2 ปฏ บัต การประกอบล ม่ขนานเข้ากับเพลาและดมุล้อตามข้อก าหนด 
                    1.3 ปฏ บัต การตรวจสอบและทดสอบการประกอบล ่มขนานเข้ากับเพลาและดมุล้อตามข้อก าหนด 
 

  

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. โมเดลิชุดฝึกหรืออุปกรณ์งานจร ง 
2. เวอร์เนียร์คาร์ล ปเปอร์ 
3. ค้อนพลาสต ก 
4. ตะไบแบนละเอียด 
5. ไขควงตอกหรือสกัดปากแบนส าหรับตอกล ่ม 
6. ชุดประแจแอล 
7. ชุดประแจปากตาย 

 
ิิิ 
   ิข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
    1.ิตรวจสอบค่างานสวมระหว่างเพลาและดุมล้ออย่างิิิิิิ
ระมัดระวังเพ่ือเลือกว ธีสวมประกอบ 
    2. ท าความสะอาดผ วงานบร เวณสวมประกอบอย่างดี 
     
 

 

  1. จัดเตรียมและท าความสะอาดเพลาิดุมล้อและล ่มขนานิ 
  2. ตรวจสอบขนาดความโตเพลาและดุมล้อิมีขนาดเดียวกัน
พร้อมระบุขนาดต่างๆิลงในกรอบท่ีก าหนดิ(d , b , t1, t2 , h 
และิd+t2 ) 
  3. ตรวจสอบขนาดล ่มิและขนาดร่องล ่มิมีขนาดถูกต้องตาม
มาตรฐาน  Din 6885 
  4. ใช้ตะไบลบรอยครีบเย นทุกจุดบร เวณท่ีมีการสวมประกอบ ิ 
  5. ประกอบล ่มเข้ากับเพลาิจากนั้นสวมดุมล้อเข้ากับเพลา  
  6. ขันยึดแน่นดุมล้อกันเลื่อนขยับในแนวแกน      
  7. ตรวจสอบช ้นงาน 

dิ=ิ…………………………..mmิ,ิbิ=ิ………………………..mm 
t1=ิ…………………………..mmิิิt2ิ=ิ……………………….mm 
 hิ=…………………………..mmิิิd+t2ิ=ิ…………………..mm 
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ใบประเมินผล 
 

ชื่อชิ้นงานังานประกอบล ่มขนานเข้ากับเพลาและดุมล้อ     สาขางาน  ช่างกลโรงงาน 
 ัััััั 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 การจัดเตรียมและท าความสะอาดช ้นงานก่อนประกอบ   3  
2 ท าการประกอบล ่มขนานได้ถูกต้องตามข้ันตอน   3  
3 ระบุขนาดต่างๆได้ถูกต้อง   3  
4 ท างานด้วยความปลอดภัย   3  
5 ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏ บัต งาน   3  
      

 ผลรวม 15  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ผลการประเมิน.....................ัััััััััััััััััััััััััผู้ตรวจ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
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รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ8 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานประกอบล ่มเทเปอร์เข้ากับเพลา
และดุมล้อ 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบล ่มเทเปอร์เข้ากับเพลาและดุมล้อพร้อมตรวจสอบและทดสอบ

ตามข้อก าหนดิ 
                    1.2 ปฏ บัต การประกอบล ม่เทเปอรเ์ข้ากับเพลาและดุมล้อตามข้อก าหนด 
                    1.3 ปฏ บัต การตรวจสอบและทดสอบการประกอบล ่มเทเปอร์เข้ากับเพลาและดมุล้อตามข้อก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. โมเดลิชุดฝึกหรืออุปกรณ์งานจร ง 
2. เวอร์เนียร์คาร์ล ปเปอร์ 
3. ค้อนพลาสต ก 
4. ตะไบแบนละเอียด 
5. ไขควงตอกหรือสกัดปากแบนส าหรับตอกล ่ม 
6. ชุดประแจแอล 
7. ชุดประแจปากตาย 

 
ิิิ 
   ิข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
    1.ิตรวจสอบค่างานสวมระหว่างเพลาและดุมล้อ
อย่างระมัดระวังเพ่ือเลือกว ธีสวมประกอบ 
    2. ท าความสะอาดผ วงานบร เวณสวมประกอบ

อย่างดี 
    

 

  1. จัดเตรียมและท าความสะอาดเพลาิดุมล้อและล ่มเทเปอร์ิ 
  2. ตรวจสอบขนาดความโตเพลาและดุมล้อิมีขนาดเดียวกันพร้อมิิิ
ระบุขนาดต่างๆิลงในกรอบที่ก าหนดิ(a , h , l, d, b, t1,  t2 ) 
  3. ตรวจสอบขนาดล ่มิและขนาดร่องล ่มิมีขนาดถูกต้องตาม
มาตรฐาน Din 6886 
  4. ใช้ตะไบลบรอยครีบเย นทุกจุดบร เวณท่ีมีการสวมประกอบ ิ 
  5. ประกอบดุมล้อเข้ากับเพลาิจากนั้นใส่ล ่มเข้ายึดแน่นิณิต าแหน่ง
ที่ต้องการตามแบบงาน  

  6. ตรวจสอบช ้นงาน 

อัตราลาด 

aิ=ิ……………………mmิิิิิิิิิิhิ=ิ………………………mmิ 
lิิ=ิ…………………..mmิิิิิิิิิิdิ=ิ……………………….mmิ 
bิ=ิ…………………..mmิิิิิิิิิิt1=ิ……………………….mmิ 
t2ิ=ิ………………….mmิ 



ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
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ใบประเมินผล 
 

ชื่อชิ้นงานังานประกอบล ่มเทเปอร์เข้ากับเพลาและดุมล้อ     ัััสาขางาน  ช่างกลโรงงาน 
 ัััััั 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 การจัดเตรียมและท าความสะอาดช ้นงานก่อนประกอบ   3  
2 ท าการประกอบล ่มเทเปอร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน   3  
3 ระบุขนาดต่างๆได้ถูกต้อง   3  
4 ท างานด้วยความปลอดภัย   3  
5 ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏ บัต งาน   3  
      

 ผลรวม 15  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ัััผลการประเมินั.....................ัััััััััััััััััััััััััผูต้รวจ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
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รหัสวิ ชา..............ิ20102-2106................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
(JOB SHEET) 

 

ใบงานที่ิ9 
 

ชื่อวิ ชาิปรับประกอบช ้นส่วนเครื่องมือกล 
 
ชื่องานิงานประกอบแบร ่งเข้ากับเพลาและรู
คว้านิพร้อมตรวจสอบและทดสอบตาม
ข้อก าหนด 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบิัตรว ชาชิีพิ(ปวช.) 
 

ิิสาขาวิ ชาิิช่างกลโรงงาน 
    สมรรถนะิ1.1ิแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบแบร ่งเข้ากับเพลาและรูคว้านิพร้อมตรวจสอบ

และทดสอบตามข้อก าหนด 
                 1.2 ปฏ บัต การประกอบแบร ่งเข้ากับเพลาและรูคว้านตามข้อก าหนด 
                 1.3 ปฏ บัต การตรวจสอบและทดสอบการประกอบแบร ่งเข้ากับเพลาและรูคว้านิตามข้อก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

รายการครภุั ณฑั /เครื่องมือ/อุปกรณ  
 

ข น้ตอนการปฏิบั ติั 

    

1. โมเดลิชุดฝึกหรืออุปกรณ์งานจร ง (มอเตอร์) 
2. เวอร์เนียร์คาร์ล ปเปอร์ 
3. ค้อนพลาสต ก 
4. ตะไบแบนละเอียด 
5. ตัวดูดแบร ่งแบบ 2 ขา 3 ขา 
6. ปลอกรองตีแหวนในและแหวนอกแบร ่ง 
7. แท่นกดอัดไฮดรอล กส์ 
8. ชุดประแจแอล 
9. ชุดประแจปากตาย 

 
ิิิิข้อควรระว งและเทคนิคการท างาน 
    1.ิตรวจสอบการนั่งบ่าของแบร ่งทั้งเพลาและรู
คว้านอย่างถี่ถ้วน 
    2. ระวังการประกอบฝามอเตอร์เนื่องจากท าจาก

อลูม เนียมหรือเหล็กหล่อผนังบางอาจแตกช ารุด    

 

  1. จัดเตรียมเครื่องมืดถอดประกอบมอเตอร์ไฟฟ้าิ 
  2. ถอดฝามอเตอร์ทั้งสองด้าน 
  3. ถอดแบร ่งออกจากแกนเพลาโรเตอร์ทั้งสองด้าน 
ิิ4. ตรวจสภาพแบร ่งิเพลาและรูคว้านิ 
  5. ใช้ตะไบลบรอยครีบเย นทุกจุดบร เวณท่ีมีการสวมประกอบ ิ 
  6. ประกอบแบร ่งเข้ากับเพลาทั้งสองด้านิจากนัน้ยกโรเตอร์เข้า
ประกอบกับโครงมอเตอร์ 

  7. ประกอบฝาปิดมอเตอร์เข้ากับแหวนนอกของแบร ่งทั้งสองด้าน 
  8. ตรวจสอบสภาพการหมุนของแกนเพลามอเตอร์ 

ชื่อเรียกแบร ่ง.................................................................................  
เบอร์แบร ่งิ....................................................................................  
ขนาดแบร ่งิDิ=…………..mmิ,ิdิ=…………..mm, B =ิ…………mm 
ขนาดแกนเพลาโรเตอร์บร เวณสวมแบร ่ง = .............mm , ขนาดรูคว้านที่ฝามอเตอร์=ิ……………mm 
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ใบประเมินผล 
 

ชื่อชิ้นงานังานประกอบแบร ่งเข้ากับเพลาและรูคว้านิิิิิิิิิสาขางาน  ช่างกลโรงงาน 
 ัััััั 
 

ต าแหน่ง
ตรวจ 

จุดตรวจให้คะแนน ขนาดที่วัดได้ 
และผลงาน 

คะแนน ตัวคูณ คะแนนรวม 

1 การจัดเตรียมและท าความสะอาดช ้นงานก่อนประกอบ   3  
2 ท าการประกอบแบร ่งได้ถูกต้องตามขั้นตอน   3  
3 ระบุขนาดต่างๆได้ถูกต้อง   3  
4 ท างานด้วยความปลอดภัย   3  
5 ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏ บัต งาน   3  
      

 ผลรวม 15  
 

 
คะแนนรวมัั=   ผลรวมของคะแนนัx 100  =..............................% 

                                ผลรวมต วคูณัx คะแนนเต็ม 
 

ัััผลการประเมินั.....................ัััััััััััััััััััััััััผูต้รวจ........................... 

 

 

 

 

 

ผลการประเม น 
ได้ร้อยละิิ80-100     ดีมาก 
             70-79       ดี 
             60-69       พอใช้ 
             50-59     ิิปรับปรุง 
             น้อยกว่าิ50  ต่ ากว่าเกณฑ์     
 


