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หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบคำนำ 
หน้าที่  

ก 
แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

          บทเรียนโมดูลย่อยที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ทั ้งนี ้เพื ่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความปลอดภัยเบื ้องต้นในการ

ปฏิบัติงาน 

          คณะผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน โดยใน

หัวข้อเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลำดับก่อน-หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อน

เรียน-หลังเรียน และใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้ต่อไป 

          ผู้จัดหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง

ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบสารบัญ 
หน้าที่  

ข 
แผ่นที่ : 1 

 

สารบัญ                                                                                                        

 หน้า 

     คำนำ                                                                                                     ก 

     สารบัญ                                                                                                  ข 

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล                                                                       ค 

       หน่วยที่ 1                                                                                             1 - 39 

       หน่วยที่ 2                                                                                            38 - 66 

       หน่วยที่ 3                                                                                           67  - 119 

       หน่วยที่ 4                                                                                          120 - 166 

       หน่วยที่ 5                                                                                          167 - 191 

       หน่วยที่ 6                                                                                          192 - 248 

       หน่วยที่ 7                                                                                          249 - 303 

       หน่วยที่ 8                                                                                          304 - 404 

       หน่วยที ่9                                                                                          405 - 477 

       หน่วยที ่10                                                                                        478 - 517 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบขั้นตอนการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

ค 
แผ่นที่ : 1 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเ ลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบฝึกหัด / ท าใบป ิบัติงาน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเ ลยแบบฝึกหัด  

/ ใบเ ลยใบป ิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเกณ ์                  ผ่านเกณ ์ 

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศึกษาโมดูลต่อ ป



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

2 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

3 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

4 
แผ่นที่ : 3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

5 
แผ่นที่ : 1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

เป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัย

เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน      

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย

เบื้องต้นในปฏิบัติงาน





 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

6 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  การปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน คือ 

ก. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน 

ข. การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 

ค. การทำงาน 

ง. ก และ ข ถูก 

2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน คือ 

ก. เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

ข. พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

ค. สังคมในการทำงาน 

ง. ก และ ข ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานควรทำอย่างไร 

ก. ตั้งใจทำงาน 

ข. คุยกับเพ่ือนร่วมงานขณะทำงาน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบ
กระดาษคำตอบ

ก่อนเรียน หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
8 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  

9 
แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

2. บอกสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 

    1. ความปลอดภัยเบื้องต้นในการป ิบัติงาน  

การปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน 

     การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน 

• ควรแต่งกายให้เหมาะสมและรัดกุม 

• ห้ามสวมรองเท้าแตะ 

• ไม่นำเครื่องมือต่างๆ ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ/กระเป๋ากางเกง 

• ผู้ปฏิบัติงานเจียระไนจะต้องสวมแว่นตานิรภัย 

• ไม่สวมถุงมือหรือใช้ผ้าจับชิ้นงานในการปฏิบัติงานเจียระไน  

     การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 

• ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 

• ขณะปฏิบัติงานสายตาต้องมองที่ชิ้นงาน 

• อย่าจับเศษโลหะท่ีถูกตัดเฉือนจากงานกลึงด้วยมือเปล่า 

• อย่าใช้มือจับชิ้นงานเจาะรู 

 

                   

  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 2 

 

          1. ความปลอดภัยเบื้องต้นในการป ิบัติงาน  

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

     พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

• ต้องสะอาด ไม่สกปรก รกรุงรัง  

• ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  

• อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

• ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานทุกครั้ง 

• ไม่ควรใช้เครื่องมือผิดประเภท  

• ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วน  

• แต่งหน้าล้อหินหากล้อหินไม่เรียบ 

• ระยะห่างระหว่างแท่นรองรับงานกับหน้าล้อหินเจียระไน 
ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

• การคลายนอตด้วยประแจควรดึงเข้าหาตัวทุกครั้ง 
 

                      





 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

12 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1. การปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน คือ 

ก. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน 

ข. การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 

ค. การทำงาน 

ง. ก และ ข ถูก 

2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน คือ 

ก. เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

ข. พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

ค. สังคมในการทำงาน 

ง. ก และ ข ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานควรทำอย่างไร 

ก. ตั้งใจทำงาน 

ข. คุยกับเพ่ือนร่วมงานขณะทำงาน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบแบบ
กระดาษคำตอบ

หลังเรียน 
หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

ใบแบบเ ลย
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
14 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

15 
แผ่นที่ : 1 

 

 คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.2 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน เป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

16 
แผ่นที่ : 2 

 

 คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.2 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

           คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบ

แบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

17 
แผ่นที่ : 3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน     

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้

กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

      ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

9. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหาของ

บทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

18 
แผ่นที่ : 1 

     

 หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

เป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายในการปฏิบัติงาน 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

19 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและใช้เครื่องมืออุกปกณ์

ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงานได้ 

1.  ข้อใดคืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ก. หมวกนิรภัย 

ข. แว่นตานิรภัย 

ค. หน้ากากเชื่อม 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ก. หมวกนิรภัย 

ข. แว่นตานิรภัย 

ค. รองเท้า 

ง. ร้องเท้านิรภัย 

3. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับงานเชื่อม 

ก. แว่นตานิรภัย 

ข. หน้ากากเชื่อม 

ค. แว่นกันแดด 

ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

20 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

21 
แผ่นที่ : 1 

 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ค 

3. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
22 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นหากไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้อง 

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
23 

แผ่นที่ : 1 

 

  1.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการป ิบัติงาน 

     อุปกรณ์ป้องกันศีรษะหรือหมวกนิรภัย 

ป้องกันศีรษะจากการชนหรือกระแทก  

ป้องกันวัตถุตกจากท่ีสูงกระทบศีรษะ  

 

 

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา 

แว่นตานิรภัย เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตาในขณะปฏิบัติงาน  

เช่น เศษโลหะจากงานสกัด งานเจียระไน เศษโลหะกระเด็นในขณะกลึงชิ้นงาน 

 

 

กระบังป้องกันใบหน้า เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะโค้งครอบใบหน้า สำหรับป้องกันใบหน้าและลำคอจาก

การกระเด็นของสารเคมีหรือกระแทกของวัตถุ 

 

 

 

 

หน้ากากเชื่อม เป็นหน้ากากที่ใช้สำหรับงานเชื่อม ใช้สำหรับป้องกันใบหน้าจาก 

การกระเด็นของโลหะ ดวงตาจากแสงจ้า รวมถึงรังสีจากการเชื่อมทำจากวัสดุ 

ทนความร้อน ไม่ติดไฟ และมีน้ำหนักเบา 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
24 

แผ่นที่ : 2 

 

อุปกรณ์ป้องกันหู 

เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อป้องกันเสียงท่ีดังเกินกว่า 90 เดซิเบล  

จะมากระทบต่อแก้วหูในขณะป ิบัติงาน ซึ่งการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหู 

จะช่วยลดความดังเสียง ด้ประมาณ 20-30 เดซิเบล 

 

     อุปกรณ์ป้องลำตัว 

เป็นอุปกรณ์สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย 

ในขณะป ิบัติงานจากความร้อนสูงหรือมีลูก ฟกระเด็น  

 

อุปกรณ์ป้องกันมือ 

ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับมือจึงควรสวมถุงมือขณะป ิบัติงาน  

ถุงมือทำจากวัสดุหลายชนิดแต่ละชนิดมีสมบัติเ พาะตัว 

ควรเลือกถุงมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  

 

อุปกรณ์ป้องกันเท้า 

เป็นรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันอวัยวะส่วนเท้า ม่ให้สัมผัสกับอันตรายจาก 

การป ิบัติงาน เช่น ความร้อนหรือของมีคมที่อาจเป็นอันตรายต่อเท้า  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

25 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.2 

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและใช้เครื่องมืออุกปกณ์

ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงานได้ 

1. ข้อใดคืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ก. หมวกนิรภัย 

ข. แว่นตานิรภัย 

ค. หน้ากากเชื่อม 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ก. หมวกนิรภัย 

ข. แว่นตานิรภัย 

ค. รองเท้า 

ง. ร้องเท้านิรภัย 

3. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับงานเชื่อม 

ก. แว่นตานิรภัย 

ข. หน้ากากเชื่อม 

ค. แว่นกันแดด 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

26 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.2 : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

27 
แผ่นที่ : 1 

 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ค 

3. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

28 
แผ่นที่ : 1 

 
คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัยเป็นบทเรียนโมดูลที่

ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

29 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

           คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบ

แบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

30 
แผ่นที่ : 3 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้

กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหาของ

บทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

31 
แผ่นที่ : 4 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย ซึ่งเป็นความรู้

เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและ

สถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องสัญลักษณ์ความ

ปลอดภัย 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านสัญลักษณ์

ความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

32 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  สัญลักษณ์ความปลอดภัย คือ 

ก. สัญลักษณ์ท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม 

ข. การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 

ค. เครื่องหมาย 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. สัญลักษณ์สีแดง คือ 

ก. เครื่องหมายบังคับ 

ข. เครื่องหมายเตือน 

ค. เครื่องหมายห้าม 

ง. เครื่องหมายปลอดภัย 

3. สัญลักษณ์สีฟ้า คือ 

ก. เครื่องหมายบังคับ 

ข. เครื่องหมายเตือน 

ค. เครื่องหมายห้าม 

ง. เครื่องหมายปลอดภัย 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

33 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
34 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
35 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ถูกต้อง 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับสีของสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
36 

แผ่นที่ : 1 

 

1.3 สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายความปลอดภัยมาตรฐาน

เลขที่ มอก. 635-2554 ขึ้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

37 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  สัญลักษณ์ความปลอดภัย คือ 

ก. สัญลักษณ์ท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม 

ข. การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 

ค. เครื่องหมาย 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. สัญลักษณ์สีแดง คือ 

ก. เครื่องหมายบังคับ 

ข. เครื่องหมายเตือน 

ค. เครื่องหมายห้าม 

ง. เครื่องหมายปลอดภัย 

3. สัญลักษณ์สีฟ้า คือ 

ก. เครื่องหมายบังคับ 

ข. เครื่องหมายเตือน 

ค. เครื่องหมายห้าม 

ง. เครื่องหมายปลอดภัย 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

38 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โมดูลย่อย 1.3 : สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
39 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบคำนำ 
หน้าที่  
40 

แผ่นที่ : 1 

  

คำนำ 

          บทเรียนโมดูลย่อยที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ทั ้งนี ้เพื ่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความปลอดภัยเบื ้องต้นในการ

ปฏิบัติงาน 

          คณะผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

โดยในหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลำดับก่อน-หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบ

ก่อนเรียน-หลังเรียน และใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เครื่องมือทั่วไปในการปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้ต่อไป 

          ผู้จัดหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง

ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

41 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 2.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

42 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 2.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

43 
แผ่นที่ : 3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ)s 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

44 
แผ่นที่ : 4 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและ

สถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือทั่วไป 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องมือทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

45 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1. ค้อน มีกี่ชนิด  

ก. 1 ชนิด 

ข. 2 ชนิด 

ค. 3 ชนิด 

ง. 4 ชนิด 

2. คีม มีกี่ชนิด 

ก. 1 ชนิด  

ข. 2 ชนิด 

ค. 3 ชนิด 

ง. 5 ชนิด 

3. กรรไกร มีกี่ชนิด 

ก. 1 ชนิด 

ข. 2 ชนิด 

ค. 4 ชนิด 

ง. 6 ชนิด 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

45 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 2.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
47 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 2.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด 
 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
49 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกชื่อและชนิดของเครื่องมือทั่วไปได้ 

2. อธิบายลักษณะวิธีใช้งานเครื่องมือทั่วไปได้ 

3. บอกชื่อและชนิดเครื่องมือกลเบื้องต้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
50 

แผ่นที่ : 1 

 

เครื่องมือทั่ว ป 

ค้อน (Hammer) 

ลักษณะของค้อน 

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตอก ตีวัสดุ ขึ้นรูปโลหะ  

2. ออกแบบมาเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 

3. มีรูปร่างตามลักษณะการใช้งาน  

4. มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือส่วนหัวค้อนและส่วนที่เป็นด้าม 

วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาค้อน 

1. ใช้ค้อนให้ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

2. การจับค้อนควรจับบริเวณปลายด้ามค้อน 

3. อย่าใช้ค้อนที่ด้ามหลวมเพราะอาจหลุดไปถูกผู้อื่นได้  

4. เวลาใช้งานพยายามตี ตอก โดยใช้หน้าค้อนตีเต็มหน้า 

5. เก็บรักษาไว้ให้เป็นที่ หลังการใช้งานแล้ว 

6. หน้าค้อนต้องมีผิวเรียบอยู่เสมอ ค้อนที่ใช้ต้องสะอาดอย่าให้เปื้อนน้ำมัน 

ประแจ (Wrench) 

ลักษณะของประแจ 

เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดเพ่ือหมุนโบลต์ นอต หรือวัตถุอ่ืนๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ร่วมกับประแจผลิต

ขึ้นจากเหล็กผสมโครเมียมและวาเนเดียมอัดขึ้นรูป และชุบโครเมียมเพ่ือป้องกัน 

การกัดกร่อน 

วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาประแจ 
1. เลือกใช้ประแจให้เหมาะสมกับงาน ขนาดปากประแจต้องพอดีกับสลักเกลียว 
2. ประแจต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปากประแจไม่สึก บิ่น หรือแตกร้าว 
3. การขันหรือคลายสลักเกลียว ควรดึงประแจเข้าหาตัวเสมอ 
4. อย่าใช้ประแจแทนเครื่องมืออื่น เช่น ใช้ตอกแทนค้อน 
5. เมื่อเลิกใช้งานต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
6. ห้ามใช้ท่อเหล็กตอ่ก้านประแจเพื่อคลายหัวสลักเกลียว  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
51 

แผ่นที่ : 2 

 

คีม (Pliers) 

ลักษณะของคีม 

เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับจับ ยึด บีบ ตัด ล็อกชิ้นงาน และช่วยในการถอดหรือ 

การประกอบชิ้นส่วน ทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก 

วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาคีม 

1. ใช้คีมให้เหมาะกับงาน 

2. ก่อนใช้ตรวจฉนวนให้เรียบร้อย ถ้าชำรุดไม่ควรใช้งาน 

3. ไม่ใช้คีมขันสกรูหรือเกลียว เพราะอาจทำให้ปากคีมเสียหาย 

4. ไม่ควรใช้คีมแทนค้อน 

5. เมื่อเลิกใช้ควรทำความสะอาดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยหยอดน้ำมันเสมอ 

 ขควง (Screwdriver) 

ลักษณะของ ขควง 

เป็นเครื่องมือสำหรับขันและคลายสกรูชนิดหัวผ่า ขนาดและรูปทรงของไขควงออกแบบให้เป็นไปตาม

ลักษณะการใช้งาน 

วิธีใชง้านและการบำรุงรักษา ขควง 

1. เลือกขนาดของไขควงให้เหมาะสมกับสกรู 

2. วิธีขันไขควงให้ใช้มือขวากำด้ามไขควงขณะมือซ้ายจับก้านไขควงลงที่บ่าสกรูพอดี ใช้มือซ้ายประคอง

ก้านไขควงให้ใบไขควงสัมผัสกับร่องสกรูตลอดเวลา 

3. ทั้งการขันและคลายให้กดไขควงลงกลางสกรูให้แน่น ต้องมั่นใจว่าใบไขควงสัมผัสกับร่องของสกรู

ตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้สกรูเยิน 

4. ห้ามใช้ไขควงแคะ แกะ งัดชิ้นงานทุกชนิด หรือใช้ไขควงแทนสกัด 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
52 

แผ่นที่ : 3 

 

กรร กร (Snips) 

ลักษณะของกรร กร 

1. ทำจากเหล็กกล้าที่ผ่านการขึ้นรูป  

2. เป็นเครื่องมือตัดซึ่งใช้ในงานโลหะแผ่นเท่านั้น 

3. มีด้ามยาวเพ่ือช่วยในการผ่อนแรง  

4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกใช้กรรไกรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษากรร กร 

1. เลือกใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับความหนาของแผ่นโลหะงาน 

2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่จุดหมุนเป็นครั้งคราว 

3. ขณะตัดชิ้นงานอย่าบิดหรือเอียงกรรไกร ต้องให้กรรไกรตั้งฉากกับชิ้นงาน 

4. ถ้ากรรไกรตัดแผ่นโลหะงานไม่เข้าอย่าใช้ค้อนตอกด้ามกรรไกรหรือใช้ท่อต่อเพ่ือเพ่ิมแรงในการตัด 

5. ทำความสะอาดหลังเลิกใช้งานและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

อุปกรณ์จับยึด (Fixture) 

ลักษณะของอุปกรณ์จับยึด 

1. เป็นเครื่องมือสำหรับจับยึดชิ้นงานซึ่งสามารถจับชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา  

2. โครงสร้างทำจากเหล็กหล่อ ปากจับงานทำจากเหล็กแข็ง  

3. ต้องติดตั้งกับโต๊ะงานให้มั่นคงแข็งแรง เพ่ือทำการเลื่อย ตะไบ เจาะ หรือทำเกลียว 

วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึด 

1. ห้ามตอกด้ามขันเกลียวของปากกาจับชิ้นงานเพราะจะทำให้ด้ามขันเกลียวคดงอและหักได้ 

2. ห้ามใช้ค้อนหรือวัตถุอ่ืนตอกปากของปากกาจับชิ้นงาน เพราะจะทำให้ชำรุดเสียหาย 

3. การเลื่อยชิ้นงานบนปากกาจับชิ้นงานต้องระวังไม่ให้ฟันเลื่อยตัดเฉือนปากกาจับชิ้นงาน 

4. เมื่อตรวจสอบพบว่าปากกาจับชิ้นงานมีรอยร้าวไม่ควรใช้งาน 

5. ควรหยอดน้ำมันบริเวณจุดหมุน และทาน้ำมันบริเวณท่ีเคลื่อนที่อยู่เสมอ 

6. เมื่อเลิกใช้งาน ควรถอดชิ้นงานออกจากปากกาจับทุกชิ้นงานทุกครั้ง 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบ
แบบทดสอบฃ

หลังเรียน 
หน้าที่  
53 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

4. ค้อน มีกี่ชนิด  

จ. 1 ชนิด 

ฉ. 2 ชนิด 

ช. 3 ชนิด 

ซ. 4 ชนิด 

5. คีม มีกี่ชนิด 

จ. 1 ชนิด  

ฉ. 2 ชนิด 

ช. 3 ชนิด 

ซ. 5 ชนิด 

6. กรรไกร มีกี่ชนิด 

จ. 1 ชนิด 

ฉ. 2 ชนิด 

ช. 4 ชนิด 

ซ. 6 ชนิด 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

54 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 2.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.1 : เครื่องมือทั่วไป 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
55 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 2.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

56 
แผ่นที่ : 1 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 2.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุดมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

57 
แผ่นที่ : 2 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

57 แผ่นที่ : 3 
 

 

หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและ

สถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือกล

เบื้องต้น 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องมือกล

เบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

58 แผ่นที่ : 1 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  ข้อใดเป็นเครื่องมือกลเบื้องต้น 

ก. เครื่องเจาะ 

ข. เครื่องกลึง 

ค. เครื่องเลื่อย 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดเป็นชื่อของเครื่องเจาะ 

ก. Drilling Machine 

ข. Lathe 

ค. Power Hacksaw 

ง. ผิดทุกข้อ 

3.              จากรูปคือเครื่องมือชนิดใด 

ก. เครื่องเลื่อยวงเดือน  

ข. เครื่องเลื่อย 

ค. ใบเลื่อย 

ง. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

59 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 2.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
60 แผ่นที่ : 1 

 
 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 2.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
61 แผ่นที่ : 1 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกชื่อและชนิดของเครื่องมือทั่วไปได้ 

2. อธิบายลักษณะวิธีใช้งานเครื่องมือทั่วไปได้ 

3. บอกชื่อและชนิดเครื่องมือกลเบื้องต้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
62 แผ่นที่ : 1 

 
 

เครื่องมือกลเบื้องต้น 

เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular saw) 

1. หากนำมาใช้ตัดเหล็กจะใช้เวลามาก  

2. ใช้ในงานตัดวัสดุอ่อนโดยใช้ความเร็วรอบสูง 

จะใช้งานได้ดี  

3. ใบตัดของเลื่อยวงเดือนมีลักษณะเป็นแผ่นกลม 

มีฟันเลื่อยอยู่รอบวง  

4. ใบตัดทำมาจากเหล็กกล้าผสมสูงหรือเหล็กเครื่องมือ 

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Bandsaw) 

1. มีล้อสายพานเป็นตัวขับตามการป้อนตัด  

2. ใช้ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic)  

3. ใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานทั่วไป 

4. มีใช้ในโรงงานที่ทันสมัยทั่วไป  

5. ควบคุมง่าย ไม่เสียเวลา 

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (Vertical Bandsaw) 

1. ใช้มือจับชิ้นงานป้อนชิ้นงานเข้าหาใบเลื่อย 

2. ใช้สำหรับเลื่อยโลหะแผ่นบางๆ  

3. เลื่อยตัดภายนอก 

4. เลื่อยภายในรูโตๆ  

5. ตัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ คล้ายกับการเลื่อยฉลุไม้  

6. หากใบเลื่อยขาดสามารถต่อใหม่ได้โดยการเชื่อม 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
63 แผ่นที่ : 2 

 
 

เครื่องเจาะ (Drilling Machine) 

1. ใช้จับดอกสว่านเพื่อเจาะรูชิ้นงานตามต้องการ  

2. จับดอกสว่านเพื่อคว้านเจาะรู  

3. จับดอกคว้านรูเรียบ (รีมเมอร์) 

4. ใช้แรงขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับดันและ 

ส่งกำลังไปยังหัวขับดอกสว่านด้วยเฟืองหรือสายพาน 

เครื่องกลึง (Lathe) 

1. ใช้ในการผลิตชิ้นงานเกลียว 

2. ใช้ในงานเจาะรู 

3. ใช้ในงานคว้านรู 

4. ใช้แรงขับจากมอเตอร์ส่งกำลังไปยังหัวจับชิ้นงาน 

5. ปฏิบัติงานในลักษณะหมุนในแนวนอน 

เครื่องเลื่อยกลแบบชัก (Power Hacksaw) 

1. ลักษณะการทำงานคล้ายเลื่อยมือ 

2. เป็นเครื่องเลื่อยที่นิยมใช้ สามารถตัดได้ดี มีราคาถูก  

3. โครงเลื่อยทำจากเหล็กหล่อป้องกันการสั่นสะเทือน  

4. ใบเลื่อยที่ใช้จะเป็นชนิดฟันสลับขนาด 36 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

64 แผ่นที่ : 1 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 2.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  ข้อใดเป็นเครื่องมือกลเบื้องต้น 

ก. เครื่องเจาะ 

ข. เครื่องกลึง 

ค. เครื่องเลื่อย 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดเป็นชื่อของเครื่องเจาะ 

ก. Drilling Machine 

ข. Lathe 

ค. Power Hacksaw 

ง. ผิดทุกข้อ 

3.              จากรูปคือเครื่องมือชนิดใด 

ก. เครื่องเลื่อยวงเดือน  

ข. เครื่องเลื่อย 

ค. ใบเลื่อย 

ง. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

65 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 2.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 2 : เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โมดูลย่อย 2.2 : เครื่องมือกลเบื้องต้น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
66 แผ่นที่ : 1 

 
 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 2.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบคำนำ 
หน้าที่  
67 แผ่นที่ : 1 

 

 

คำนำ 

          บทเรียนโมดูลย่อยที่ 3 งานวัดและตรวจสอบในการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียน

การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

          คณะผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 3 งานวัดและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน โดยในหัวข้อเรื่อง

มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลำดับก่อน-หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง

เรียน และใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย

เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้ต่อไป 

          ผู้จัดหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง

ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

68 แผ่นที่ : 1 
 

 
คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

67 แผ่นที่ : 1 
 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

68 แผ่นที่ : 2 
 

    

  ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

69 แผ่นที่ : 3 
 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับงานวัดและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและ

สถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องงานวัดและ

ตรวจสอบ      

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานวัดและ

ตรวจสอบ



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

70 แผ่นที่ : 1 
 

  

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1. งานวัด คือ 

ก. เป็นการเปรียบเทียบขนาดชิ้นงานกับตัววัดหรือเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน 

ข. เป็นการเปรียบเทียบขนาดชิ้นงานกับตัวชิ้นงานที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน 

ค. เป็นการเปรียบเทียบขนาดชิ้นงานกับสายตาที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน 

ง. ข และ ค ถูก 

2. งานตรวจสอบ คือ 

ก. มาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงความเรียบ ความฉาก และรัศมีโค้งของผิวชิ้นงาน 

ข. มาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงความเรียบ ความคม และรัศมีโค้งของผิวชิ้นงาน 

ค. มาตรฐาน เพ่ือให้ทราบถึงความเรียบ ความสวย และรัศมีโค้งของผิวชิ้นงาน 

ง. ก และ ข ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานวัดควรทำอย่างไร 

ก. ตั้งใจทำงาน 

ข. คุยกับเพ่ือนร่วมงานขณะทำงาน 

ค. ตรวจสอบเครื่องมือ 

ง. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

71 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

72 แผ่นที่ : 1 
 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
73 แผ่นที่ : 1 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของงานวัดได้ 

2. บอกความหมายของงานตรวจสอบได้ 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
74 แผ่นที่ : 1 

 
 

ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

การผลิตชิ้นงานในงานอุตสาหกรรม งานวัดและตรวจสอบขนาดเป็นสิ่งที่จำเป็นในกระบวนการผลิต

ชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีขนาดและรูปร่างถูกต้องตามแบบสั่งงาน โดยใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้องและ

ถูกวิธีซึ่งค่าที่ได้จากการวัดจะแตกต่างกันตามชนิดของเครื่องมือที่ใช้ ดังนั้นช่างอุตสาหกรรมจะต้องศึกษา

วิธีการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการวัดและตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน 

งานวัดขนาด 

เป็นการเปรียบเทียบขนาดชิ้นงานกับตัววัดหรือเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน 

ในการบอกขนาดเพ่ือให้ทราบขนาดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงาน 

งานตรวจสอบ 

เป็นการเปรียบเทียบขนาดชิ้นงานกับตัววัดหรือเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึง

ความเรียบ ความฉาก และรัศมีโค้งของผิวชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

75 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.1 : ความหมายของงานวัดและตรวจสอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

76 แผ่นที่ : 1 
 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

77 แผ่นที่ : 1 
 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 3.2 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับระบบของหน่วยวัดในการปฏิบัติงานเป็นบทเรียน

โมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหลักสูตร

วิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบการะดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

78 แผ่นที่ : 2 
 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

79 แผ่นที่ : 3 
 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

80 แผ่นที่ : 4 
 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบของหน่วยวัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและ

สถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องระบบของหน่วยวัด      

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านระบบของ

หน่วยวัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

81 แผ่นที่ : 1 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1. จากภาพหมายเลย1 คือ 

ก. ปากวัดใน 

ข. ปากวัดนอก 

ค. สกรูล็อก 

ง. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

2. จากภาพหมายเลข2 คือ 

ก. ปากวัดใน 

ข. ปากวัดนอก 

ค. สกรูล็อก 

ง. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

3. จากภาพหมายเลข3 คือ 

ก. ปากวัดใน 

ข. ปากวัดนอก 

ค. สกูลล็อก 

ง. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

 

1 2 

3 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

82 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
83 แผ่นที่ : 1 

 
  

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
84 แผ่นที่ : 1 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกระบบของหนาวยวัดได้ 

2. บอกชื่อเครื่องมือในงานวัดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
85 แผ่นที่ : 1 

 
 

ระบบของหน่วยวัด 

หน่วยวัดระบบเมตริก 

1. เป็นหน่วยวัดสากลที่นำมาใช้งานมากในประเทศไทย  

2. นิยมนำมาใช้กำหนดขนาดในแบบงานมากท่ีสุด เนื่องจากง่ายต่อการอ่านค่า  

3. โดยมีหน่วยที่เรียงจากสั้นสุดไปจนถึงยาว คือมิลลิเมตร เซนติเมตร เดซิเมตร เมตร เดคาเมตร 

เฮกโตเมตร และกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยวัดระบบอังกฤษ 

1. เป็นหน่วยวัดที่ใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา  

2. มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปจนถึงยาวสุดคือนิ้ว ฟุต หลา และไมล์  

 

 

 

 

 

มาตราส่วนของหน่วยวัดระบบเมตริก 

 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร 

 10 เซนติเมตร = 1 เดซิเมตร 

 10 เดซิเมตร = 1 เมตร 

 10 เมตร = 1 เดคาเมตร 

 10 เดคาเมตร = 1 เฮกโตเมตร 

 10 เฮกโตเมตร = 1 กิโลเมตร 

มาตราส่วนของหน่วย

วัดระบบอังกฤษ 

12 นิ้ว  = 1 ฟุต 

3 ฟุต  = 1 หลา 

1,760 หลา  = 1 

ไมล์ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
86 แผ่นที่ : 2 

 
 

ตารางเปรียบเทียบความยาวระบบอังกฤษกับระบบเมตริก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

87 แผ่นที่ : 1 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1. จากภาพหมายเลย1 คือ 

จ. ปากวัดใน 

ฉ. ปากวัดนอก 

ช. สกรูล็อก 

ซ. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

2. จากภาพหมายเลข2 คือ 

จ. ปากวัดใน 

ฉ. ปากวัดนอก 

ช. สกรูล็อก 

ซ. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

3. จากภาพหมายเลข3 คือ 

จ. ปากวัดใน 

ฉ. ปากวัดนอก 

ช. สกูลล็อก 

ซ. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

 

1 2 

3 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

88 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.2 : ระบบของหน่วยวัด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
89 

แผ่นที่ : 1 

  

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

90 
แผ่นที่ : 1 

  

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 3.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

91 
แผ่นที่ : 2 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

92 
แผ่นที่ : 3 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมืองานวัดขนาดในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

เป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องเครื่องมืองานวัด

ขนาด 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องมือ

งานวัดขนาด



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

93 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1. จากภาพหมายเลย1 คือ 

ก. ปากวัดใน 

ข. ปากวัดนอก 

ค. สกรูล็อก 

ง. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

2. จากภาพหมายเลข2 คือ 

ก. ปากวัดใน 

ข. ปากวัดนอก 

ค. สกรูล็อก 

ง. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

3. จากภาพหมายเลข3 คือ 

ก. ปากวัดใน 

ข. ปากวัดนอก 

ค. สกูลล็อก 

ง. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

 

1 2 

3 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

94 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน หน้าที่  
95 

แผ่นที่ : 1 

  

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
96 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายเครื่องมืองานวัดขนาดได้ 

2. อ่านค่าเครื่องมืองานวัดขนาดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
97 

แผ่นที่ : 1 

 

เครื่องมืองานวัดขนาด 

บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 

ลักษณะของบรรทัดเหล็ก 

1. เป็นเครื่องมือวัดความยาวแบบหยาบๆ  

2. มีสเกลบอกขนาด 2 ระบบ คือระบบเมตริกและระบบอังกฤษ  

3. มีขนาดความยาวหลายขนาด เช่น 6 นิ้ว 12 นิ้ว 24 นิ้ว และ 36 นิ้ว 

 

การใช้บรรทัดเหล็กวัดชิ้นงาน 

1. การเริ่มต้นวัดชิ้นงานจากสเกลขีดใดขีดหนึ่งจะทำให้การอ่านค่าวัดเที่ยงตรงขึ้น  

หากเริ่มต้นวัดจาก 0 อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัดขนาดได้ 

2. การใช้แท่งฉากเทียบวัดจะทำให้การวัดขนาดมีความเที่ยงตรงมากขึ้น 

3. ตำแหน่งในการตรวจสอบขนาดให้แนวเล็งอยู่แนวตั้งฉากกับสายตา 

 

การใช้งานและการบำรุงรักษาบรรทัดเหล็ก 

1. ห้ามใช้บรรทัดเหล็กผิดประเภท เช่น เปิดกระป๋อง เคาะหรือขีด  

เนื่องจากจะทำให้สเกลเป็นรอย 

2. ไม่ควรวางเครื่องมือต่างๆ บนบรรทัดเหล็ก เพราะจะทำให้บรรทัดเหล็กคดงอ 

3. ห้ามนำบรรทัดไปใช้ในการวัดงานที่กำลังร้อนหรืองานที่กำลังหมุนเคลื่อนที่ 

4. เก็บแยกบรรทัดเหล็กไว้ต่างหาก ไม่รวมไว้ในลิ้นชักร่วมกับเครื่องมืออ่ืน 

5. ทำความสะอาดบรรทัดเหล็กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
98 

แผ่นที่ : 2 

 

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper) 

ลักษณะของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

1. วัดได้ละเอียดและเที่ยงตรง  

2. วัดได้ทั้งความยาว ความโตภายนอก ความโตภายใน และความลึกของรูเจาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดขนาดความโตภายนอก  

1. โดยกางปากของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ออกให้กว้างกว่าขนาดความโตของชิ้นงานเล็กน้อย 

2. เลื่อนปากของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์เบาๆ จนสัมผัสกับผิวหน้าของชิ้นงาน 

3. เมื่อปากของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์พอดีกับชิ้นงานให้หมุนสกรูล็อก แล้วอ่านค่า 

การวัดขนาดความโตภายใน 

1. โดยกางปากวัดให้แคบกว่าขนาดของความโตภายในของชิ้นงานเล็กน้อย 

2. เลื่อนปากวัดในออกจนแนบสนิทกับผิวของชิ้นงาน  

3. เมื่อปากของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์พอดีกับชิ้นงานให้หมุนสกรูล็อก แล้วอ่านค่า 

สเกลเลื่อนระบบอังกฤษ 

สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

สกรูล็อก 

ปากวัดนอก 

ปากวัดใน 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
99 

แผ่นที่ : 3 

 

การใช้งานและการบำรุงรักษาเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

1. ห้ามใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์วัดชิ้นงานขณะร้อน 

2. ห้ามวัดชิ้นงานที่กำลังหมุนหรือเคลื่อนที่ 

3. ห้ามเก็บเวอร์เนียร์คาลิเปอร์รวมกับเครื่องมืออ่ืน ควรเก็บไว้ในกล่องเฉพาะ 

4. ห้ามทำเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตกหรือหล่นซึ่งจะทำให้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้รับความเสียหาย 

5. หลังเลิกใช้งานเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ต้องทำความสะอาด และชโลมน้ำมันกันสนิมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

100 แผ่นที่ : 1 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

4. จากภาพหมายเลย1 คือ 

ฌ. ปากวัดใน 

ญ. ปากวัดนอก 

ฎ. สกรูล็อก 

ฏ. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

5. จากภาพหมายเลข2 คือ 

ฌ. ปากวัดใน 

ญ. ปากวัดนอก 

ฎ. สกรูล็อก 

ฏ. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

6. จากภาพหมายเลข3 คือ 

ฌ. ปากวัดใน 

ญ. ปากวัดนอก 

ฎ. สกูลล็อก 

ฏ. สเกลเลื่อนระบบเมตริก 

 

1 2 

3 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

101 แผ่นที่ : 1 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.................................................................. ...) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.3 : เครื่องมืองานวัดขนาด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
102 

แผ่นที่ : 1 

  

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

103 
แผ่นที่ : 1 

  
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 3.4   

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 3.4 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับเครื่องมืองานตรวจสอบในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

104 
แผ่นที่ : 2 

  

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 3.4 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

105 
แผ่นที่ : 3 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

106 
แผ่นที่ : 4 

      

หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมืองานตรวจสอบในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

เป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องเครื่องมืองาน

ตรวจสอบ 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องมืองาน

ตรวจสอบ



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

107 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.4 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ใบบอกมุม  

ข. ก้านใบวัดมุม 

ค. สเกลบอกองศา 

ง. สกรูปรับล็อก 

2. จากภาพหมายเลข2 คือ 

ก. ใบบอกมุม  

ข. ก้านใบวัดมุม 

ค. สเกลบอกองศา 

ง. สกรูปรับล็อก 

3. จากภาพหมายเลข3 คือ 

ก. ใบบอกมุม  

ข. ก้านใบวัดมุม 

ค. สเกลบอกองศา 

ง. สกรูปรับล็อก 

 

1 

2 

3 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

108 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.................................................................. ...) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
109 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 3.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
110 

แผ่นที่ : 1 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. สามารถอ่านค่าของเครื่องมือตรวจสอบได้ 

2. สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบงานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
111 

แผ่นที่ : 1 

 

เครื่องมืองานตรวจสอบขนาด 

ใบวัดมุม (Bevel Protractor) 

ลักษณะของใบวัดมุม 

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบขนาดสเกลของใบวัดมุมเป็นองศา ตั้งแต่ 0-180 องศา 

2. เหมาะสำหรับการตรวจสอบมุมของชิ้นงาน 

การใช้ใบวัดมุมตรวจสอบชิ้นงาน 

1. ปรับองศาให้เข็มชี้บอกตำแหน่งองศาตามท่ีต้องการจากนั้นล็อกสกรูให้แน่น 

2. ตรวจสอบชิ้นงานโดยนำใบวัดมุมมาทาบกับชิ้นงาน และให้แขนวัดมุมแนบกับผิวงาน 

การใช้งานและการบำรุงรักษาใบวัดมุม 

1. ลบคมชิ้นงานก่อนตรวจสอบด้วยใบวัดมุม 

2. ระวังอย่าให้ปลายเข็มชี้ของแขนวัดมุมบิดหรืองอ 

3. แขนของใบวัดมุมแนบสนิทกับผิวชิ้นงาน 

4. ระวังอย่าให้สเกลบอกองศาเป็นรอย 

5. อย่าใช้ใบวัดมุมเคาะกับชิ้นงาน 

6. ห้ามเก็บใบวัดมุมรวมกับเครื่องมือที่มีคม 

7. ทำความสะอาดใบวัดมุมทุกครั้งชโลมด้วยน้ำมันบางๆ เพื่อป้องกันสนิม 

บรรทัดคมมีด (Knife Edge) 

ลักษณะของบรรทัดคมมีด 

1. เป็นเครื่องมือตรวจสอบความละเอียด  

2. ใช้ตรวจสอบผิวชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดของผิวงานสูง 

3. ใช้ตรวจสอบความเรียบของผิวงานขั้นสุดท้าย  

4. บรรทัดคมมีดมีลักษณะแบน สันขอบขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกลคล้ายคมมีด 

5. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บรรทัดเส้นผม 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
112 

แผ่นที่ : 2 

 

การใช้งานและการบำรุงรักษาบรรทัดคมมีด 

1. ระวังอย่าให้บรรทัดคมมีดหล่นลงพ้ืนเพราะจะทำให้คมมีดบิ่น 

2. ห้ามเก็บบรรทัดคมมีดรวมกับเครื่องมือที่มีคม เช่น ตะไบ เลื่อย 

3. ยกบรรทัดคมมีดเมื่อเปลี่ยนจุดตรวจสอบผิวของชิ้นงาน 

4. วางบรรทัดคมมีดเบาๆ บนผิวงานที่ต้องการตรวจสอบ 

5. ทำความสะอาดบรรทัดคมมีดทุกครั้งหลังเลิกใช้งานชโลมด้วยน้ำมันบางๆ 

เกจวัดรัศมี (Radius Gauge) 

ลักษณะของเกจวัดรัศมี 

1. ใช้สำหรับวัดรัศมีภายนอกและภายในของชิ้นงาน 

2. มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ มีหลายขนาดประกอบกันเป็นชุด  

3. ส่วนโค้งนอกเพ่ือตรวจสอบรัศมีภายนอก 

4. ส่วนเว้าเพ่ือตรวจสอบรัศมีภายใน 

การใช้งานและการบำรุงรักษาเกจวัดรัศมี 

1. ห้ามใช้วัดหรือตรวจสอบชิ้นงานในขณะกำลังหมุน 

2. แนวเล็งขณะวัดชิ้นงานต้องได้ฉาก 

3. ทำความสะอาดเกจวัดรัศมีทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ชโลมด้วยน้ำมันบางๆ เพ่ือป้องกันสนิม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบสั่งงาน 
หน้าที่  
113 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ 3.4 

ให้นักเรียนวัดองศาส่วนต่างๆ ของมีดกลึงท่ีกำหนดให้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
114 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ 3.4 

ให้นักเรียนวัดองศาส่วนต่างๆ ของมีดกลึงท่ีกำหนดให้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มุมคมตัด…… 

2. มุมหลบหน้า….. 

3. มุมหลบข้าง….. 

4. มุมคายเศษ..... 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบประเมินผล
การป ิบัติงาน หน้าที่  

115 
แผ่นที่ : 1 

 

ใบประเมินผลการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 3.4 

 

 ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

 

รายการป ิบัติงาน 

 

รวมคะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1. ………………………………..      

2. ………………………………..      

3. ………………………………..      

4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      

รวมคะแนน      

คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนเต็ม ...... คะแนน)  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ....................................... 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 

……./…………/…………. 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบเ ลยการ
ป ิบัติงาน หน้าที่  

116 
แผ่นที่ : 1 

 

ใบเ ลยการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 3.4 

 

ให้นักเรียนวัดองศาส่วนต่างๆ ของมีดกลึงท่ีกำหนดให้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มุมคมตัด 12 องศา 

2. มุมหลบหน้า 55 องศา 

3. มุมหลบข้าง 8 องศา 

4. มุมคายเศษ 14 องศา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

117 
แผ่นที่ : 1 

   

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.4 

      

 คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ใบบอกมุม  

ข. ก้านใบวัดมุม 

ค. สเกลบอกองศา 

ง. สกรูปรับล็อก 

2. จากภาพหมายเลข2 คือ 

ก. ใบบอกมุม  

ข. ก้านใบวัดมุม 

ค. สเกลบอกองศา 

ง. สกรูปรับล็อก 

3. จากภาพหมายเลข3 คือ 

ก. ใบบอกมุม  

ข. ก้านใบวัดมุม 

ค. สเกลบอกองศา 

ง. สกรูปรับล็อก 

 

1 

2 

3 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

118 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 3 : งานวัดและตรวจสอบ 
โมดูลย่อย 3.4 : เครื่องมืองานตรวจสอบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
119 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 3.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

120 
แผ่นที่ : 1 

  
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

121 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 4.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

122 
แผ่นที่ : 3 

  

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

123 
แผ่นที่ : 4 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของงานร่างแบบในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องความหมายของงาน

ร่างแบบ    

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านความหมาย

ของงานร่างแบบ



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

124 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  การร่างแบบ คือ 

ก. เป็นการถ่ายขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน 

ข. เป็นการถ่ายและรูปร่างของชิ้นงาน 

ค. เป็นการถ่ายขนาดและรูปของชิ้นงาน 

ง. เป็นการถ่ายขนาดและรูปร่างของเครื่องมือ 

2. งานร่างแบบเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับ 

ก. การขีดงาน 

ข. การวาดงาน 

ค. การทำงาน 

ง. ก และ ข ถูก 

3. การร่างแบบมีเส้นอะไรบ้าง 

ก. เส้นตรง 

ข. เส้นโค้ง 

ค. เส้นวงกลม 

ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

125 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
126 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
127 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของงานร่างแบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
128 

แผ่นที่ : 1 

   

ความหมายของงานร่างแบบ 

เป็นการถ่ายขนาดและรูปร่างของช้ินงานจากแบบงานลงบนพื้นผิวหนา้ของช้ินงานท่ีตอ้งการผลิต

โดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการขึ้นรูปช้ินงานอยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรง 

ดงันั้นในการร่างแบบผูป้ฏิบติังานควรตรวจสอบขนาดช้ินงานอยา่งคร่าวๆ วา่ไดข้นาดตามแบบ 

ท่ีร่างหรือไม่ โดยตรวจสอบขนาดความกวา้ง ความยาว และความหนาก่อนการตดัเฉือนช้ินงาน

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

129 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

4.  การร่างแบบ คือ 

จ. เป็นการถ่ายขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน 

ฉ. เป็นการถ่ายและรูปร่างของชิ้นงาน 

ช. เป็นการถ่ายขนาดและรูปของชิ้นงาน 

ซ. เป็นการถ่ายขนาดและรูปร่างของเครื่องมือ 

5. งานร่างแบบเป็นกระบวนการทำงานเก่ียวกับ 

จ. การขีดงาน 

ฉ. การวาดงาน 

ช. การทำงาน 

ซ. ก และ ข ถูก 

6. การร่างแบบมีเส้นอะไรบ้าง 

จ. เส้นตรง 

ฉ. เส้นโค้ง 

ช. เส้นวงกลม 

ซ. ถูกทุกข้อ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

130 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.1 : ความหมายของงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
131 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

132 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 4.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

133 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 4.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

134 
แผ่นที่ : 3 

 

    ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

135 
แผ่นที่ : 4 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้

จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัด

เวลาเรียนและสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในงานร่างแบบ      

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในงานร่างแบบ



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

136 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ คือ 

ก. เหล็กขีด 

ข. วงเวียน 

ค. ใบวัดมุม 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. น้ำยาร่างแบบคือ คือ 

ก. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เห็นเส้นได้ง่าย 

ข. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้สวย 

ค. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เท่ 

ง. ถูกทุกข้อ 

3. เวลาปฏิบัติงานร่างแบบควรทำอย่างไร 

ก. ใช้น้ำยาร่างแบบก่อน 

ข. ใช้วงเวียนขีดงานก่อน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

137 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.................................................................. ...) 
 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
138 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
139 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกชื่อ หน้าที่ ของเครื่องมืองานร่างแบบwfh 

2. บอกวิธีการใช้เครื่องมืองานร่างแบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
140 

แผ่นที่ : 1 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

    น ้ายาร่างแบบ  

             ใชส้ าหรับพ่นหรือทาลงบนช้ินงานก่อนการร่างแบบ   

             เพื่อความสะดวกในการท างาน 

     เหลก็ขีด 

              ใชส้ าหรับลากเส้นบนช้ินงาน 

      วงเวียน 

                ใชส้ าหรับเขียนส่วนโคง้, และวงกลม 

       เวอร์เนียร์ไฮเกจ 

                 ใชว้ดัความสูง และ   ลากเส้นบนช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

141 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

4.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ คือ 

จ. เหล็กขีด 

ฉ. วงเวียน 

ช. ใบวัดมุม 

ซ. ถูกทุกข้อ 

5. น้ำยาร่างแบบคือ คือ 

จ. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เห็นเส้นได้ง่าย 

ฉ. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้สวย 

ช. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เท่ 

ซ. ถูกทุกข้อ 

6. เวลาปฏิบัติงานร่างแบบควรทำอย่างไร 

จ. ใช้น้ำยาร่างแบบก่อน 

ฉ. ใช้วงเวียนขีดงานก่อน 

ช. ดื่มสุราในเวลางาน 

ซ. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

142 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.2 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
143 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

144 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 4.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

145 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 4.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

146 
แผ่นที่ : 3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

147 
แผ่นที่ : 4 

 

หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

เป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัย

เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน      

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย

เบื้องต้นในปฏิบัติงาน



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

148 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ คือ 

ก. เหล็กขีด 

ข. วงเวียน 

ค. ใบวัดมุม 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. น้ำยาร่างแบบคือ คือ 

ก. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เห็นเส้นได้ง่าย 

ข. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้สวย 

ค. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เท่ 

ง. ถูกทุกข้อ 

3. เวลาปฏิบัติงานร่างแบบควรทำอย่างไร 

ก. ใช้น้ำยาร่างแบบก่อน 

ข. ใช้วงเวียนขีดงานก่อน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

149 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
150 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
151 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกวิธีการใช้เครื่องมืองานร่างแบบได้ 

2. อธิบายขั้นตอนงานร่างแบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
152 

แผ่นที่ : 1 

 

ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ขั้นตอนในงานร่างแบบมีดังนี ้

1. ศึกษาแบบงานใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือปฏิบติังานร่างแบบ 

2. เตรียมช้ินงานเพื่อท าการร่างแบบ โดยช้ินงานจะตอ้งไดฉ้ากอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ลบครีบหรือลบ

คมช้ินงานออก ทาน ้ายาร่างแบบลงบนผิวงานท่ีตอ้งการร่างแบบ 

3. เร่ิมร่างแบบช้ินงานโดยขีดเส้นแรกวดัระยะจากขอบของช้ินงานเป็นผิวอา้งอิง โดยใช ้

เวอร์เนียร์-ไฮเกจจนครบทุกเส้นตามแบบ 

4. ตอกน าศูนยแ์ละร่างแบบส่วนโคง้วงกลมดว้ยวงเวียนเหล็ก โดยกางรัศมีของส่วนโคง้หรือ

วงกลมตามท่ีแบบก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

153 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานร่างแบบ คือ 

ก. เหล็กขีด 

ข. วงเวียน 

ค. ใบวัดมุม 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. น้ำยาร่างแบบคือ คือ 

ก. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เห็นเส้นได้ง่าย 

ข. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้สวย 

ค. น้ำยาที่ร่างเพ่ือให้เท่ 

ง. ถูกทุกข้อ 

3. เวลาปฏิบัติงานร่างแบบควรทำอย่างไร 

ก. ใช้น้ำยาร่างแบบก่อน 

ข. ใช้วงเวียนขีดงานก่อน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

154 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.3 : ขั้นตอนงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
155 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

156 
แผ่นที่ : 1 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 4.4 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

157 
แผ่นที่ : 2 

  

    ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

158 
แผ่นที่ : 3 

  

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อควรระวังในงานร่างแบบในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องข้อควรระวังในงาน

ร่างแบบ     

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านข้อควรระวังใน

งานร่างแบบ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

159 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.4 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  ข้อควรระวังในการร่างแบบ 

ก. เตรียมชิ้นงานให้พร้อมทุกครั้ง 

ข. ลบคมชิ้นงานเสมอ 

ค. ไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋ากางเกง 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ร่างแบบ 

ก. ทำความสะอาดทุกครั้ง 

ข. ใช้เสร็จแล้ววางไว้ที่ทำงาน 

ค. เก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง 

ง. ก และ ค ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานควรทำอย่างไร 

ก. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

ข. ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้ง 

ค. รักษาอุปกรณ์ทุกครั้ง 

ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

160 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
161 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ง 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และ แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
162 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกข้อควรระวังในงานร่างแบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
163 

แผ่นที่ : 1 

 

ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ข้อควรระวังในงานร่างแบบมีดังนี้ 

1. ลบครีบคมช้ินงานก่อนร่างแบบเพราะอาจบาดมือได ้

2. หา้มน าเคร่ืองมือท่ีแหลมคม เช่น เหลก็ขีด วงเวียน หรืออ่ืนๆ ใส่ไวใ้นกระเป๋าเส้ือหรือกางเกง 

3. ไม่ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีช ารุด 

4. ระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองมือหล่นลงพื้นเพราะจะท าใหเ้คร่ืองมือช ารุดเสียหายหรือไดรั้บบาดเจ็บได ้

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

164 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.4 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  ข้อควรระวังในการร่างแบบ 

ก. เตรียมชิ้นงานให้พร้อมทุกครั้ง 

ข. ลบคมชิ้นงานเสมอ 

ค. ไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋ากางเกง 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ร่างแบบ 

ก. ทำความสะอาดทุกครั้ง 

ข. ใช้เสร็จแล้ววางไว้ที่ทำงาน 

ค. เก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง 

ง. ก และ ค ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานควรทำอย่างไร 

ก. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

ข. ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้ง 

ค. รักษาอุปกรณ์ทุกครั้ง 

ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

165 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 4 : งานร่างแบบ 
โมดูลย่อย 4.4 : ข้อควรระวังในงานร่างแบบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
166 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ง 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

167 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 5.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

168 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 5.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

169 
แผ่นที่ : 3 

 

    ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

170 
แผ่นที่ : 4 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของตะไบในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

เป็นความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียน

และสถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องส่วนประกอบของ

ตะไบ 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

          ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านส่วนประกอบ

ของตะไบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

171 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ผิวหนา้ตะไบ 

ข. ปลอกโลหะ 

ค. ดา้มตะไบ 

ง. กัน่ตะไบ 

2. จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ผิวหนา้ตะไบ 

ข. ปลอกโลหะ 

ค. ดา้มตะไบ 

ง. กัน่ตะไบ 

3. จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ผิวหนา้ตะไบ 

ข. ปลอกโลหะ 

ค. ดา้มตะไบ 

ง. กัน่ตะไบ 

1 3 2 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

172 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.................................................................. ...) 
 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
173 

แผ่นที่ : 1 

 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
174 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกส่วนประกอบของตะไบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
175 

แผ่นที่ : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลายตะ บ 

ด้ามตะ บ 

ปลอกโลหะ ผิวหน้าตะ บ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

176 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ผิวหนา้ตะไบ 

ข. ปลอกโลหะ 

ค. ดา้มตะไบ 

ง. กัน่ตะไบ 

2. จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ผิวหนา้ตะไบ 

ข. ปลอกโลหะ 

ค. ดา้มตะไบ 

ง. กัน่ตะไบ 

3. จากภาพหมายเลข1 คือ 

ก. ผิวหนา้ตะไบ 

ข. ปลอกโลหะ 

ค. ดา้มตะไบ 

ง. กัน่ตะไบ 

1 3 2 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

177 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.1 : ส่วนประกอบของตะไบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
178 

แผ่นที่ : 1 

 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

179 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 5.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

     บทเรียนโมดูลย่อย 5.2 การวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็น

บทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น

หลักสูตรวิชาชีพ  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. แบบทดสอบกอ่นเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด 

6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

180 
แผ่นที่ : 2 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 5.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

181 
แผ่นที่ : 3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

182 
แผ่นที่ : 4 

 

หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

          การจัดการศึกษาบทเรียนเรื้องนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคมตัดของตะไบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ความรู้เกี่ยวกับงานฝึกฝีมือ ผู้ที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในงานฝึกฝีมือ  ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและ

สถานที่เรียน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องคมตัดของตะไบ 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น    ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านคมตัดของตะไบ



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

183 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  คมตัดของตะไบมีก่ีแบบ  

ก. 1 แบบ 

ข. 2 แบบ 

ค. 3 แบบ 

ง. 4 แบบ 

2. คมตัดมีหน้าที่อะไร 

ก. กินเนื้อวัสดุงาน 

ข. ตัดชิ้นงาน 

ค. เจียรเนื้องาน 

ง. ก และ ข ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานควรทำอย่างไร 

ก. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

ข. ใช้แปลงขัดตะไบก่อน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ก และ ข ถูก 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

184 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
185 

แผ่นที่ : 1 

  

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
186 

แผ่นที่ : 1 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายคมตัดของตะไบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
187 

แผ่นที่ : 1 

 

คมตัดของตะ บ 

ตะ บคมตัดเดียว (Single cut file) 

1. มีลักษณะฟันเป็นแถวเดียวขนานกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

2. คมตัดเฉือนจะกินเนื้อวัสดุงานได้ทีละน้อย 

3. เหมาะกับการปรับผิวงานครั้งสุดท้าย ทำให้ผิวหน้างานเรียบ หรือตะไบโลหะอ่อน  

4. คมตะไบจะเอียงเป็นแนวเดียวกันช่วยให้เศษโลหะท่ีตัดเฉือนไหลออกได้สะดวก 
 

 

 

 

 

 

ตะ บคมตัดคู่ (Double cut file) 

1. ลักษณะคมตะไบจะมี 2 แถว คมตัดที่อยู่ข้างหน้ากับคมตัดหลักท่ีอยู่ข้างหลังเยื้องกัน 

2. คมตัดแต่ละอันจะรับช่วงการกินผิวงานทั่วๆ กัน  

3. เหมาะสำหรับใช้ตะไบโลหะแข็งหรือตะไบเพ่ือลดขนาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
188 

แผ่นที่ : 2 

 

 

ตะ บคมตัดโค้ง (Curved cut file) 

1. เป็นตะไบที่มีคมโค้งเว้าไปทางปลายของตะไบ 

2. แถวโค้งจะตัดขวางกับผิวหน้าของตะไบและมีร่องไว้เพ่ือหักเศษวัสดุ 

3. ช่วยให้เศษเนื้อโลหะที่ถูกตัดเฉือนเคลื่อนที่ออกจากคมตัดได้ดี  

4. เหมาะสำหรับตะไบโลหะอ่อน ได้แก่ อะลูมิเนียม ตะกั่ว ทองเหลือง 
 

 

 

 

 

 

 

ตะ บคมบุ้ง (Rasp cut file) 

1. มีฟันเป็นจุดๆ ขนาดใหญ่และขยายมากๆ  

2. เหมาะสำหรับตะไบงานไม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

189 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 3ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 

1.  คมตัดของตะไบมีก่ีแบบ  

ก. 1 แบบ 

ข. 2 แบบ 

ค. 3 แบบ 

ง. 4 แบบ 

2. คมตัดมีหน้าที่อะไร 

ก. กินเนื้อวัสดุงาน 

ข. ตัดชิ้นงาน 

ค. เจียรเนื้องาน 

ง. ก และ ข ถูก 

3. เวลาปฏิบัติงานควรทำอย่างไร 

ก. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

ข. ใช้แปลงขัดตะไบก่อน 

ค. ดื่มสุราในเวลางาน 

ง. ก และ ข ถูก 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

190 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

 (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานฝึกฝีมือ 
โมดูลที่ 5 : งานตะไบ 
โมดูลย่อย 5.2 : คมตัดของตะไบ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
191 

แผ่นที่ : 1 

  

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 

ใบคำนำ 
หน้าที่  
192 

แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

บทเรียนโมดูลย่อย 6 งานเลื่อยเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในรายวิชางานฝึกฝีมือ  

คณะผู้จัดทําได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 6 งานเลื่อย ประกอบด้วย  ส่วนประกอบของเลื่อยมือ  
ใบเลื่อย การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย การปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือ การใช้งานและบำรุงรักษา
เลื่อยมือ โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลำดับ ก่อน - หลัง มีใบงาน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน และใบเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับการวิเคราะห์ งานเลื ่อยมากยิ ่งขึ ้น สามารถเชื ่อมโยงความรู ้ด้านการวิเคราะห์ งานเลื่อยมา
ประยุกต์ใช้ต่อไป  

ผู้จัดทําหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับงานเลื่อย หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่องผู้จัดทําพร้อมรับคำแนะนํา เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

193 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำาชิ้นงานมาตัด
ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้ เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้
รวดเร็วโดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 4 หัวข้อย่อยได้แก่ 

1. โครงเลื่อย 
2. ด้ามจับ  
3. สกรูปรับใบเลื่อย 
4. สกรูล็อคระยะใบเลื่อย 

 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
6. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

194 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

5. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

6. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

7. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

8. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

195 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

196 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำาคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำาชิ้นงานมา

ตัดขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้

ในการตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้

รวดเร็ว 

บทเรียนโมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 6 งาน

เลื่อย ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและ

ผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. โครงเลื่อย 2. ด้ามจับ 3. สกรูปรับใบเลื่อย 4. สกรูล็อคระยะใบเลื่อย โดยในแต่ละหัวข้อ

เรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

197 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว โครงเลื่อย  ด้ามจับ  สกรูปรับใบ
เลื่อย สกรูล็อคระยะใบเลื่อย 
 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

198 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเลื่อยได้ 
1. ส่วนประกอบที่สำคัญของเลื่อยมือคือข้อใด 

ก. ใบเลื่อย 
ข. โครงเลื่อย 
ค. โครงเลื่อยและใบเลื่อย 
ง. คลองเลื่อย 

2.ส่วนประกอบใดของเลื่อยมือที่ใช้สำหรับตัดเฉือนวัสดุงาน 
ก. โครงเลื่อย 
ข. ด้ามจับ 
ค. สกรูปรับ 
ง. ใบเลื่อย 

3. ขนาดความยาวของใบเลื่อยวัดจากส่วนใด 
ก. วัดจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง 
ข. วัดจากฟันเลื่อยอีกด้านหนึ่งถึงฟันเลื่อยอีกด้านหนึ่ง 
ค. วัดจากจุดศูนย์กลางของรูหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางอีกรูหนึ่ง 
ง. วัดระหว่างปลายใบเลื่อยทั้งสองด้าน 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

199 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
200 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
201 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเลื่อยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
202 

แผ่นที่ : 1 

 

1. ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 
การเลื่อยชิ้นงานด้วยมือจะใช้แรงงานคนในการตัดเฉือนวัสดุงาน สําหรับงานเลื่อยมือเหมาะสําหรับ 

เลื่อยชิ้นงานที่มีความหนาไม่มากนัก มีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้ 
 

 
1.1 โครงเลื่อย 
โครงเลื่อย (Frame) ท่าหน้าที่ขึงใบเลื่อยให้ตึงและพาใบเลื่อยเคลื่อนที่เพื่อตัดเฉือนโลหะงานส่วนบน

ของโครงเลื่อยจะมีร่องบากสําหรับปรับระยะความยาวของโครงเลื่อย เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดความยาวของ
ใบเลื่อย 

1.2 ด้ามจับ 
ด้ามจับ (Handle) เป็นส่วนสําหรับใช้จับเลื่อยในขณะปฏิบัติงาน โดยด้ามจับจะมีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตในแต่ละบริษัท 
1.3 สกรูปรับใบเลื่อย 
สกรูปรับใบเลื่อย (Wing nut) ใช้สําหรับขันปรับระยะความตึงของใบเลื่อยให้มีพอดีกับการใช้งาน 
1.4 สกรู อกระยะใบเลื่อย 
สกรูล็อกระยะใบเลื่อย (Pin) ทําหน้าที่เป็นตัวล็อกเข้ากับร่องเจาะที่บริเวณด้านบนของตัวโครงเลื่อย 

เพ่ือตั้งระยะความยาวของโครงเลื่อยให้เหมาะสมกับมาตรฐานความยาวของใบเลื่อย 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

203 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเลื่อยได้ 
1. ส่วนประกอบที่สำคัญของเลื่อยมือคือข้อใด 
ก. ใบเลื่อย 
ข. โครงเลื่อย 
ค. โครงเลื่อยและใบเลื่อย 
ง. คลองเลื่อย 
2.ส่วนประกอบใดของเลื่อยมือที่ใช้สำหรับตัดเฉือนวัสดุงาน 
ก. โครงเลื่อย 
ข. ด้ามจับ 
ค. สกรูปรับ 
ง. ใบเลื่อย 
3. ขนาดความยาวของใบเลื่อยวัดจากส่วนใด 
ก. วัดจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง 
ข. วัดจากฟันเลื่อยอีกด้านหนึ่งถึงฟันเลื่อยอีกด้านหนึ่ง 
ค. วัดจากจุดศูนย์กลางของรูหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางอีกรูหนึ่ง 
ง. วัดระหว่างปลายใบเลื่อยทั้งสองด้าน 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

204 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.1 : ส่วนประกอบของเลื่อยมือ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
205 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

206 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำชิ้นงานมาตัด
ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้
รวดเร็วโดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

1. ความหมายใบเลื่อย 
2. คลองเลื่อย  

 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
6. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

207 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

208 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

209 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำาชิ้นงานมาตัด

ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน

การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่ องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้

รวดเร็ว 

บทเรียนโมดูลย่อย 6.2 ใบเลื่อย เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 6 งานเลื่อย ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือ

ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษา

ด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

1.ความหมายใบเลื่อย 2.คลองเลื่อย โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมี

ใบปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

210 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1.ความหมายใบเลื่อย 2.คลองเลื่อย 
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

211 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  อธิบายลักษณะต่างๆของใบเลื่อยได้ 
1. พันเลื่อยที่มีลักษณะโค้งเป็นคลื่นหรือบิดสลับไปมามีประโยชน์อย่างไร 

ก. เพื่อให้เกิดความแข็งแรง 
ข. เพ่ือให้ลดการเสียดสีระหว่างใบเลื่อยกับชิ้นงาน 
ค. เพื่อให้เกิดการตัดเฉือนได้ 
ง. เพื่อให้เกิดความสวยงาม 

2. ถ้าต้องการเลื่อยวัสดุอ่อนควรเลือกฟันเลื่อยขนาดใด 
ก. 14 ฟัน/นิ้ว 
ข. 24 ฟัน/นิ้ว 
ค. 18 ฟัน/นิ้ว  
ง. 32 ฟัน/นิ้ว 

3. ระยะพิตช์ของใบเลื่อยหมายถึงจะไร 
ก. ความหนาของใบเลื่อย 
ข. ความยาวของใบเลื่อย 
ค. ระยะจากยอดฟันหนึ่งไปยังอีกยอดฟันหนึ่ง 
ง. ระยะความหนาฟันที่หนึ่งถึงความหนาฟันสุดท้าย 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

212 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
213 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ค 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
214 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายลักษณะต่างๆของใบเลื่อยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
215 

แผ่นที่ : 1 

 
2. ใบเลื่อย 
2.1 ความยาวของใบเลื่อย 

การกำหนดความยาวของใบเลื่อยจะกำหนดโดยการวัดความยาวของจุดศูนย์กลางรูหนึ่งไปยัง
จุดศูนย์กลางรูอีกด้านหนึ่ง โดยความยาวของใบเลื่อยท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 

 
2.2 คลองเลื่อย 
ฟันเลื่อยจะถูกตัดฟันให้เอียงหนีจากแนวกึ่งกลางโดยบริษัทผู้ผลิตจะตัดมาเพื่อวัตถุประสงค์ ในการดัด

ฟันเลื่อยเพื่อให้ขณะติดชิ้นงานช่วยลดการเสียดสีระหว่างใบเลื่อยกับชิ้นงานและช่วยให้เศษเนื้อวัสดุที่ถูกตัด
เฉือนเคลื่อนออกได้สะดวกลักษณะร่องที่เลื่อยเรียกว่า คลองเลื่อย โดยฟันเลื่อยจะมีลักษณะ เยื้องทางซ้าย โดย
มีลักษณะของคลองเลื่อยแบบต่างๆ ดังนี้ 

 
(ก) คลองเลื่อยฟันสลับ ลักษณะฟันเลื่อยแบบนี้ใช้สำหรับเครื่องเลื่อยกล 

 
(ข) คลองเลื่อยแบบฟันคลื่น ลักษณะฟันเลื่อยแบบนี้ใช้สำหรับใบเลื่อยมือ 

ภาพที่ 6.4 ลักษณะฟันเลื่อยแบบต่างๆ 
2.2.1 การกำหนดความหยาบและความละเอียดของฟันเลื่อย จะกำหนดไว้ 2 ระบบ คือ  
1) ระบบอังกฤษ สำหรับการกำหนดความหยาบและความละเอียดของฟันเลื่อยในระบบอังกฤษนั้นจะ

กำหนดเป็นจำนวนฟันต่อนิ้ว (Teeth per inch) 
2) ระบบเมตริก สำหรับการกำหนดความหยาบและความละเอียดของฟันเลื่อย ในระบบเมตริกนั้นจะ

กำหนดเป็นระยะพิตช์ (Pitch) ของฟันเลื่อย 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
216 

แผ่นที่ : 1 

 
หมายเหตุ ระยะพิตซ์ หมายถึงระยะจากยอดฟันเกลียวหนึ่งไปยังยอดฟันเกลียวถัดไป 

 
ภาพที่ 6.4 ลักษณะการกำหนดความหยาบความละเอียดของฟันเลื่อย 

2.2.2 การเลือกใช้ใบเลื่อย สำหรับการตัดวัสดุงานขึ้นอยู่กับวัสดุงานและความหนาของ ชิ้นงาน ดังนั้น
การเลือกใบเลื่อยที่จะนำมาใช้งานต้องเลือกให้ถูกต้องตารางที่ 6.1  

ตารางที่ 6.1 การเลือกใช้ใบเลื่อย 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
217 

แผ่นที่ : 1 

 
การเลือกความหยาบและละเอียดสำหรับเลื่อยชิ้นงานนั้นจะต้องเลือกใบเลื่อย อย่างน้อย 2-3 พัน

สัมผัสกับโลหะงานตามความหนาผ้าชิ้นงานบางใช้ฟันเลื่อยที่หยาบมากจะไม่สามารถดันเคลื่อนใบเลื่อยได้ 
 

 
ภาพที่ 6.5 ลักษณะของฟันเลื่อยสัมผัสชิ้นงานที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

218 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  อธิบายลักษณะต่างๆของใบเลื่อยได้ 
1. พันเลื่อยที่มีลักษณะโค้งเป็นคลื่นหรือบิดสลับไปมามีประโยชน์อย่างไร 

ก. เพื่อให้เกิดความแข็งแรง 
ข. เพ่ือให้ลดการเสียดสีระหว่างใบเลื่อยกับชิ้นงาน 
ค. เพ่ือให้เกิดการตัดเฉือนได้ 
ง. เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

2. ถ้าต้องการเลื่อยวัสดุอ่อนควรเลือกฟันเลื่อยขนาดใด 
ก. 14 ฟัน/นิ้ว 
ข. 24 ฟัน/นิ้ว 
ค. 18 ฟัน/นิ้ว  
ง. 32 ฟัน/นิ้ว 

3. ระยะพิตช์ของใบเลื่อยหมายถึงจะไร 
ก. ความหนาของใบเลื่อย 
ข. ความยาวของใบเลื่อย 
ค. ระยะจากยอดฟันหนึ่งไปยังอีกยอดฟันหนึ่ง 
ง. ระยะความหนาฟันที่หนึ่งถึงความหนาฟันสุดท้าย 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

219 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.2 : ใบเลื่อย 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
220 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ค 

3. ค 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

221 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำชิ้นงานมาตัด
ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้
รวดเร็วโดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 1 หัวข้อย่อยได้แก่ 

1. การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
6. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

222 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

223 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

224 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.3 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำาชิ้นงานมาตัด

ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน

การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้

รวดเร็ว 

บทเรียนโมดูลย่อย 6.3 การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 

6 งานเลื่อย ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้

ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 1.การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย โดยในแต่ละหัวข้อเรื ่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไป

ตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

225 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1.การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครง
เลื่อย 
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

226 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  อธิบายการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยได้ 
1. การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยฟันเลื่อยจะต้องชี้ไปด้านใด 

ก. ชี้ไปด้านหน้า 
ข. ชี้ไปด้านข้าง 
ค. ชี้ไปด้านหลัง 
ง. ชี้ไปด้านบน 

2. การป้องกันการลื่นไถลเมื่อเริ่มต้นเลื่อยชิ้นงานควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. จับชิ้นงานให้แน่น 
ข. ใช้นิ้วประคองใบเลื่อย 
ค. จับโครงเลื่อยให้แน่นและมั่นคง 
ง. เลือกใช้ฟันเลื่อยแบบละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

227 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

228 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
229 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
230 

แผ่นที่ : 1 

 
3. การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 
การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประกอบให้ถูกต้อง เพ่ือให้การเลื่อย

งานมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยดังนี้ 
 3.1 ปรับตั้งระยะโครงเลื่อยให้พอดีกับขนาดความยาวของใบเลื่อย 

 
ภาพที่ 6.6 ลักษณะของการตั้งระยะโครงเลื่อย 

 
3.2 ใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย โดยให้ฟันเลื่อยออกไปด้านหน้า 
3.3 ขันปรับความตึงใบเลื่อย ควรปรับให้ตึงปานกลาง ไม่ปรับใบเลื่อยตึงหรือหย่อนเกินไปหรือบิด มิน

จะเป็นเหตุ ฟาให้ใบเลื่อย กระ รอยตรงแนวที่ต้องการ 
34 ตรวจสอบความตึงของใบเลื่อยไปเลยและให้ใบเลื่อยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับโครงเลื่อยไม่บิดไป ด้าน

ใดด้านหนึ่ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

231 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.3 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  อธิบายการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยได้ 
1. การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยฟันเลื่อยจะต้องชี้ไปด้านใด 

ก. ชี้ไปด้านหน้า 
ข. ชี้ไปด้านข้าง 
ค. ชี้ไปด้านหลัง 
ง. ชี้ไปด้านบน 

2. การป้องกันการลื่นไถลเมื่อเริ่มต้นเลื่อยชิ้นงานควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. จับชิ้นงานให้แน่น 
ข. ใช้นิ้วประคองใบเลื่อย 
ค. จับโครงเลื่อยให้แน่นและมั่นคง 
ง. เลือกใช้ฟันเลื่อยแบบละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

232 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.3 : การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

233 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

234 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.4 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำชิ้นงานมาตัด
ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้
รวดเร็วโดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

1. การปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 
2. การใช้งานและการบำรุงรักษาเลื่อยมือ 
 
ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 
1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบสั่งงาน 
6. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
7. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

235 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.4 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

236 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.4 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

237 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 6.4 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

งานเลื่อยเป็นงานที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตชิ้นงานนั้นต้องมีการนำาชิ้นงานมาตัด

ขึ้นรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการก่อนจากนั้นจึงนำาไปขึ้นรูปให้ได้ขนาดต่อไป เครื่องมือที่นิยมใช้ใน

การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะใช้เลื่อยสำาหรับตัดโลหะเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตัดชิ้นงานได้

รวดเร็ว 

บทเรียนโมดูลย่อย 6.4  การปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 6 งาน

เลื่อย ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและ

ผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

1.การปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 2.การใช้งานและการบำรุงรักษาเลื่อยมือ โดยในแต่ละหัวข้อเรื ่องมีเนื้อหา

สัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

238 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1.การปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 2.การ
ใช้งานและการบำรุงรักษาเลื่อยมือ  
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
      ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

239 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.4 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  อธิบายการปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือได้ 
1. การป้องกันการลื่นไถลเมื่อเริ่มต้นเลื่อยชิ้นงานควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. จับชิ้นงานให้แน่น 
ข. ใช้นิ้วประคองใบเลื่อยหรือบากร่องแนวเลื่อยด้วยตะไบ 
ค. จับโครงเลื่อยให้แน่นและมั่นคง 
ง. เลือกใช้ฟันเลื่อยแบบละเอียด 

2. เมื่อชิ้นงานที่เลื่อยใกล้ขาดควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. เอียงมุมเลื่อยให้ให้มากขึ้น  
ข. เพ่ิมแรงกดในการเลื่อยให้มากขึ้น  
ค. เพ่ิมความเร็วในการเลื่อยมากข้ึน  
ง. ลดความเร็วและแรงกดในการเลื่อยลง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2  บอกวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเลื่อยมือได้ 
3. การบำรุงรักษาโครงเลื่อยและใบเลื่อยควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. หย่อนใบเลื่อยหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
ข. ใช้แปรงทาสีปัดใบเลื่อย 
ค. ใช้น้ำล้างและเช็ดเก็บรักษา 
ง. ชโลมด้วยน้ำมันหล่อลื่น 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

240 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โโมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

241 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
242 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายการปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือได้ 

2. บอกวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเลื่อยมือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
มดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
243 

แผ่นที่ : 1 

 
4. การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ตารางท่ี 6.2 ขั้นตอนการเลื่อยด้วยเลื่อยมือ 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) ประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย โดยให้ ฟัน
เลื่อยออกไปด้านหน้าแล้วขันสกรูให้ตึง 

 

2) จับยึดชิ้นงานโดยให้แนวเลื่อยใกล้กับปากจับ รอง
ปากกาจับชิ้นงานมากที่สุด 
3) บากร่องแนวเลื่อยโดยใช้หัวแม่มือวางตามแนว 
ขีดทำเครื่องหมายไว้โดยวางใบเลื่อยให้ตั้งฉาก กับ
ชิ ้นงานและตรงตามแนวที ่ต ้องการเลื ่อย ค่อยๆ 
เคลื่อนใบเลื่อยช้าๆ เบาๆ ให้เคลื่อน ใบเลื่อยจนได้
ร่องหรือบากร่องด้วยตะไบ 
สามเหลี่ยม 

 

4) เริ ่มต้นเลื ่อยโดยเอียงใบเลื ่อยท่ามุมกับผิวงาน 
ประมาณ 10 องศา 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
มดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
244 

แผ่นที่ : 2 

 
 

ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

5) ใช้ความเร็วในการเลื่อยประมาณ 40-50 ชกต่อ 
นาที และซักใบเลื่อยให้เต็มตลอดความยาวเพ่ือ 
ให้ฟันเลื่อยสึกหรอเท่าๆ กันเมื่องานใกล้ขาดให้ ลด
ความเร็วและแรงกดลง 

 
5. การใช้งานและบำรุงรักษาเลื่อย 

5.1 ก่อนใช้งานจะต้องทำการปรับความตึงของใบเลื่อยให้เหมาะสมไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป 
5.2 เมื่อเลิกใช้งานให้คลายสกรูหางปลาหย่อนใบเลื่อย 
5.3 เลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะสมกับชนิดของชิ้นงานที่จะทำการเลื่อย 
5.4 ขณะปฏิบัติงานเลื่อยอย่าบิดใบเลื่อยเพราะจะทำให้ใบเลื่อยหัก 
5.5 จับยึดชิ้นงานให้มั่นคงและสะดวกต่อการปฏิบัติงานเลื่อย 
5.6 เคลื่อนชักใบเลื่อยให้ตลอดความยาวของคมเลื่อยเพ่ือให้ฟันเลื่อยสึกหรอพร้อมๆ กัน 
5.7 หลังเลิกใช้งานให้ทำความสะอาดโครงเลื่อยทุกครั้ง 
5.8 ขณะชักโครงเลื่อยกลับไม่ต้องออกแรงกดและไม่ต้องยกใบเลื่อยข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
245 

แผ่นที่ : 1 

 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานเลื่อย 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานเลื่อยไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ปากกาจับงาน 
2. เลื่อยมือ 
3. บรรทัดเหล็ก 
4. เหล็กขีด 
 5. ตะไบ 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. เตรียมวัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานตามขนาดที่กำหนดไว้ 
2. ตรวจสอบเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยมือ  
3. ศึกษารายละเอียดและขนาดต่างๆ ของแบบงานให้เข้าใจ 
4. ตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยตามรอยของเส้นประให้ได้ขนาดตามแบบงาน 
5. ลบคมของชิ้นงานด้วยตะไบ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนําส่ง 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

246 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.4 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  อธิบายการปฏิบัติงานเลื่อยด้วยมือได้ 
1. การป้องกันการลื่นไถลเมื่อเริ่มต้นเลื่อยชิ้นงานควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. จับชิ้นงานให้แน่น 
ข. ใช้นิ้วประคองใบเลื่อยหรือบากร่องแนวเลื่อยด้วยตะไบ 
ค. จับโครงเลื่อยให้แน่นและมั่นคง 
ง. เลือกใช้ฟันเลื่อยแบบละเอียด 

2. เมื่อชิ้นงานที่เลื่อยใกล้ขาดควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. เอียงมุมเลื่อยให้ให้มากขึ้น  
ข. เพ่ิมแรงกดในการเลื่อยให้มากขึ้น  
ค. เพ่ิมความเร็วในการเลื่อยมากข้ึน  
ง. ลดความเร็วและแรงกดในการเลื่อยลง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2  บอกวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเลื่อยมือได้ 
3. การบำรุงรักษาโครงเลื่อยและใบเลื่อยควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. หย่อนใบเลื่อยหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
ข. ใช้แปรงทาสีปัดใบเลื่อย 
ค. ใช้น้ำล้างและเช็ดเก็บรักษา 
ง. ชโลมด้วยน้ำมันหล่อลื่น 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

247 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 6 : งานเลื่อย 
โมดูลย่อย 6.4 : การป ิบัติงานเลื่อยด้วยมือ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

248 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 

ใบคำนำ 
หน้าที่  
249 

แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

บทเรียนโมดูลย่อย 7 งานลับคมตัด เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในรายวิชางานฝึกฝีมือ  

คณะผู้จัดทําได้จัดแบ่งเนื ้อหาในโมดูลย่อย 7 งานลับคมตัด ประกอบด้วย 1. เครื ่องเจียระไน         
2.ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน 3.  หลักการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน 4.  เครื่องมือ
อุปกรณ์ตรวจสอบในการลับคมตัด 5.  การลับคมตัดของดอกสว่าน 6. การลับมีดกลึงปอกขวา 7. ความ
ปลอดภัยในการลับคมตัด โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลำดับ ก่อน - หลัง มีใบ
ปฏิบัติงานงาน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และใบเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ งานลับคมตัด มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรู้
ด้านการวิเคราะหง์านเลื่อยมาประยุกต์ใช้ต่อไป  

ผู้จัดทําหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับงานเลื่อย หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่องผู้จัดทําพร้อมรับคำแนะนํา เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

250 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

การข้ึนรูปชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกลจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่นมีดกลึง 
ดอกสว่าน ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะหมดคมแต่สามารถทำาให้คมตัดเครื่องมือเหล่านี้กลับมาคมได้ดังเดิม
โดยการลับกับล้อหินเจียระไน การลับคมตัดนั้นจะต้องลับมุมต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะถ้ามุมคมตัดไม่ถูกต้องก็จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเปน็ 3 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. เครื่องเจียระไน 
  2. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการลับคมตัด 
  3. การลับมีดกลึงปอกขวา 
   
 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
6. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

251 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

252 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

253 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การข้ึนรูปชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกลจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่นมีดกลึง 

ดอกสว่าน ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะหมดคมแต่สามารถทำาให้คมตัดเครื่องมือเหล่านี้กลับมาคมได้ดังเดิม

โดยการลับกับล้อหินเจียระไน การลับคมตัดนั้นจะต้องลับมุมต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะถ้ามุมคมตัดไม่ถูกต้องก็จะ

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง  

บทเรียนโมดูลย่อย 7.1  เครื่องเจียระไน เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 7 งานลับคมตัด ที่

ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

ในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ

ย่อย ได้แก่ 1. เครื่องเจียระไน 2. ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน 3. หลักการใช้งานและการบำรุงรักษา

เครื่องเจียระไน โดยในแต่ละหัวข้อเรื ่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

254 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. เครื่องเจียระไน 2. ส่วนประกอบ
ของเครื่องเจียระไน 3. หลักการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน 
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
            ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

255 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชนิดของเครื่องเจียระไนได้ 
 
1.                         จากภาพเป็นเครื่องเจียระไนชนิดใด 
 
 

ก. เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน 
ข. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ 
ค. เครื่องเจียระไนแบบขาคู่ 
ง. เครื่องเจียระไนแบบเคลื่อนย้าย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนได้ 
2. ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่ทำหน้าที่เป็นต้นกําลังในการทำงานคือข้อใด 

ก. สวิตช์เครื่อง 
ข. ล้อหินเจียระไน 
ค. แท่นรองรับชิ้นงาน มอเตอร์ไฟฟ้า 
ง. ระบบไฟฟ้า 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 บอกหลักในการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนได้ 
3. ระยะห่างระหว่างหน้าล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับชิ้นงานจะต้องห่างไม่เกินกี่มิลลิเมตร 

ก. 3 มิลลิเมตร 
ข. 4 มิลลิเมตร 
ค. 5 มิลลิเมตร 
ง. 8 มิลลิเมตร 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

256 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
257 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  

 
แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกชนิดของเครื่องเจียระไนได้ 
2. บอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนได้ 
3. บอกหลักในการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
258 

แผ่นที่ : 1 

 

1. เครื่องเจียระ น 
เครื่องเจียระไน (Grinding Machine) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมตัด ทำให้เครื่องมือตัดที่ผ่าน การใช้

งานมาแล้วคมคิดของเครื่องมือเกิดการสึกหรอ บิน หรือแตกให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีก เครื่องเจียระไนลับ
คมตัดทั่วๆ ไป แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

1.1 เครื่องเจียระ นแบบตั้งโต๊ะ (Bench Grinding) 
เครื่องเจียระไนชนิดนี้จะยึดติดอยู่กับโต๊ะงานเพ่ือเพ่ิมความสูงและความสะดวกในการใช้งาน  
1.2 เครื่องเจียระ นแบบตั้งพื้น (Floor Grinding) 
เป็นเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ โดยมีส่วนที่เป็นฐานเครื่อ งเพื่อ ใช้ยึดติดกับ

พ้ืน ทำให้เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืนมีความม่ันคง แข็งแรงกว่าเครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ 

                 
(ก) เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ                            (ข) เครื่องเจียระไนแบบแบบตั้งพื้น 

ภาพที่ 7.1 ลักษณะของเครื่องเจียระไนแบบต่าง ๆ 
2. ส่วนประกอบของเครื่องเจียระ น 

 
ภาพที่ 7.2 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
259 

แผ่นที่ : 2 

 
2.1 มอเตอร์ ฟฟ้า 
มอเตอร์ (Motor) เป็นต้นกําลังขับขับเคลื่อนส่งกําลังให้ล้อหินเจียระไน โดยมอเตอร์จะมี แกนเพลา 2 

ข้าง สำหรับยึดกับล้อหินเจียระไน มอเตอร์เครื่องเจียระไนส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ และมีความเร็ว
รอบในการหมุน 2,850 รอบ/นาที 

2.2 ล้อหินเจียระ น 
ล้อหินเจียระไน (Grinding wheels) มีอยู่ 2 ชนิด คือล้อหินเจียระไนหยาบและล้อหินเจียระไน ละเอียด 

โดยจะอยู่ติดด้านข้างของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องเจียระไนจะระบุให้ใช้ล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดนอก รวมถึง
ความหนาของล้อหินเจียระไนและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน 

 
ภาพที่ 7.3 ส่วนต่างๆ ของล้อหินเจียระไน 

2.3 สวิตช์เครื่อง 
สวิตช์เครื่อง (Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิด-ปิดเครื่องเจียระไน ซึ่งเครื่องเจียระไน อาจมีสวิตช์ 

มากกว่า 1 จุด เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร 
2.4 แท่นรองรับช้ินงาน 
แท่นรองรับชิ้นงาน (Tool rest) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางชิ้นงานเจียระไน แท่นรองรับ ชิ้นงานจะอยู่

ด้านหน้าของล้อหินเจียระไน 
2.5 ภาชนะใส่น้ำระบายความร้อน 
ขณะปฏิบัติงานลับคมตัดเครื่องมือตัดต่างๆ เครื่องมือที่ลับจะร้อนจึงต้องมีภาชนะใส่น้ำเพ่ือระบายความ

ร้อนแก่ชิ้นงาน 
2.6 ฝาครอบล้อหินเจียระ น 
ฝาครอบล้อหินเจียระไน (Flange) เป็นฝาครอบล้อหินเจียระไนทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันอันตราย จากล้อ

หินเจียระไน ส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กเหนียวขึ้นรูป 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
260 

แผ่นที่ : 3 

 
2.7 แผ่นกระจกนิรภัย 
แผ่นกระจกนิรภัย (Safety Glass) เป็นอุปกรณ์สeหรับป้องกันเม็ดโลหะกระเด็นเข้าตา ผู้ปฏิบัติงานลับ

คมตัด โดยกระจกนิรภัยจะประกอบติดอยู่ด้านบนของฝาครอบล้อหินเจียระไนทั้ง 2 ข้าง 
 
3. หลักการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระ น 
3.1 วิธีการใช้งานเครื่องเจียระ น 
1. ตรวจสอบความเรียบของผิวหน้าล้อหินเจียระไนก่อนปฏิบัติงานลับคมตัด หากผิวหน้าล้อหินเจียระไน

เป็นร่องเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือโค้งมน จะทำให้ได้ชิ้นงานเจียระไนที่ไม่สมบูรณ์จึงต้องแต่งหน้าล้อหิน
เจียระไนให้เรียบด้วยอุปกรณ์ปรับหน้าล้อหินเจียระไนก่อนเสมอ 

2. การเจียระไนชิ้นงานจะต้องเจียระไนด้านหน้าของล้อหินเจียระไนและเคลื่อนที่ชิ้นงาน ให้ตลอดวหน้า
ของล้อหินเจียระไน เพ่ือไม่ให้หน้าล้อหินเจียระไนเป็นร่องหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะทำให้การลับคมตัด
ทำได้ยาก ควรหลีกเลี่ยงการเจียระไนด้านข้างของล้อหินเจียระไนเพราะ จะทำให้แตกและเกิดอันตรายได้ 

3. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างแท่นรองรับชิ้นงานกับหน้าล้อหินเจียระไน ต้องมีระยะห่าง ไม่เกิน 3 
มิลลิเมตร ถ้าระยะห่างมากเกินไปจะทำให้ชิ้นงานถูกดูดลงไปในช่องล้อหินเจียระไนขณะเจียระไน และทำให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได ้

 
ภาพที่ 7.4 การปรับหน้าล้อหินเจียระไน 

3.2 การบำรุงรักษาเครื่องเจียระ น 
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเจียระไนทุกครั้งก่อนใช้งานเครื่องเจียระไน 
2. ปรับแต่งผิวหน้าล้อหินเจียระไนให้เรียบและอยู่ในสภาวะสมดุล 
3. ถ้ากระแสไฟฟ้าไม่ปกติ ห้ามเปิดเครื่องเจียระไนเพราะจะทำให้มอเตอร์ไหม้ 
4. ทำความสะอาดเครื่องเจียระไนทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
261 

แผ่นที่ : 4 

 
5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วปิดสวิตช์เครื่องให้เรียบร้อย 
6. ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ 
7. ตรวจดูล้อหินเจียระไนว่ามีรอยร้าวหรือรอยปั่นหรือไม่ หากพบว่าล้อหินเจียระไนที่อหรือไม่คม

จะต้องแต่งหน้าหินเจียระไนใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
262 

แผ่นที่ : 1 

 

 คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกชนิดของเครื่องเจียระไนโดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนโดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงบอกหลักในการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนโดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

263 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกชนิดของเครื่องเจียระ นโดยสังเขป 
ตอบ เครื่องเจียระไนลับคมตัดทั่วๆ ไป แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
1) เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ (bench grinding) เป็นเครื่องเจียระไนที่ยึดติดอยู่กับโต๊ะงานเพื่อเพิ่มความสูง
และความสะดวกในการใช้งาน 
2) เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน (floor grinding) เป็นเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ โดย
มีส่วนที่เป็นฐานเครื่องเพื่อใช้ยึดติดกับพื้น ทำ ให้เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้นมีความมั่นคง แข็งแรงกว่าเครื่อง
เจียระไนแบบตั้งโต๊ะหรืออ่ืนๆ  
2. จงบอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องเจียระ นโดยสังเขป 
ตอบ เครื่องเจียระไนมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 
1) มอเตอร์ (motor) เป็นต้นกำ ลังขับที่ขับเคลื่อนส่งกำ ลังให้ล้อหินเจียระไน ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ 
ความเร็วรอบในการหมุน 2,850 รอบ/นาที 
2) ล้อหินเจียระไน (grinding wheels) มีอยู่ 2 ชนิด คือล้อหินเจียระไนชนิดหยาบและล้อหินเจียระไนชนิด
ละเอียด 
3) สวิตช์เครื่อง (switch) ใช้สำ หรับเปิด-ปิดเครื่องเจียระไน 
4) แท่นรองรับชิ้นงาน (tool rest) ใช้สำ หรับวางชิ้นงานจะทำ การเจียระไน 
5) ภาชนะใส่นํ้าระบายความร้อน เพ่ือระบายความร้อนแก่ชิ้นงาน 
6) ฝาครอบล้อหินเจียระไน (flange) เพ่ือป้องกันอันตรายจากล้อหินเจียระไน 
7) แผ่นกระจกนิรภัย (safety glass) เป็นอุปกรณ์ป้องกันเม็ดโลหะกระเด็นเข้าตาผู้ปฏิบัติงานลับคมตัด 
3. จงบอกหลักในการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระ นโดยสังเขป 
ตอบ การใช้งานเครื่องเจียระไนควรตรวจสอบความเรียบของผิวหน้าล้อหินเจียระไนก่อนปฏิบัติงานลับคมตัด 
หากผิวหน้าล้อหินเจียระไนที่ไม่สมบูรณ์ ต้องแต่งหน้าล้อหินเจียระไนให้เรียบก่อนเสมอ การเจียระไนชิ้นงาน
จะต้องเจียระไนด้านหน้าของล้อหินเจียระไนและเคลื่อนชิ้นงานให้ตลอดผิวหน้าของล้อหินเจียระไน หลีกเลี่ยง
การเจียระไนด้านข้างของล้อหินเจียระไน ระยะห่างระหว่างแท่นรองรับชิ้นงานกับหน้าล้อหินเจียระไน ไม่ควร
เกิน 3 มิลลิเมตรส่วนการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนควรตรวจสอบสภาพของเครื่องเจียระไนและวงจรไฟฟ้า 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

264 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชนิดของเครื่องเจียระไนได้  
1.                         จากภาพเป็นเครื่องเจียระไนชนิดใด 
 
 

ก. เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน 
ข. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ 
ค. เครื่องเจียระไนแบบขาคู่ 
ง. เครื่องเจียระไนแบบเคลื่อนย้าย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนได้ 
2. ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่ทำหน้าที่เป็นต้นกําลังในการทำงานคือข้อใด 

ก. สวิตช์เครื่อง 
ข. ล้อหินเจียระไน 
ค. แท่นรองรับชิ้นงาน มอเตอร์ไฟฟ้า 
ง. ระบบไฟฟ้า 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 บอกหลักในการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนได้ 
3. ระยะห่างระหว่างหน้าล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับชิ้นงานจะต้องห่างไม่เกินกี่มิลลิเมตร 

ก. 3 มิลลิเมตร 
ข. 4 มิลลิเมตร 
ค. 5 มิลลิเมตร 
ง. 8 มิลลิเมตร 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

265 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.1 :  เครื่องเจียระ น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
266 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
267 

แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

การข้ึนรูปชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกลจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่นมีดกลึง 
ดอกสว่าน ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะหมดคมแต่สามารถทำาให้คมตัดเครื่องมือเหล่านี้กลับมาคมได้ดังเดิม
โดยการลับกับล้อหินเจียระไน การลับคมตัดนั้นจะต้องลับมุมต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะถ้ามุมคมตัดไม่ถูกต้องก็จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 3 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. เครื่องเจียระไน 
  2. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการลับคมตัด 
  3. การลับมีดกลึงปอกขวา 
   
 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
268 

แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
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แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
270 

แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การข้ึนรูปชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกลจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่นมีดกลึง 

ดอกสว่าน ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะหมดคมแต่สามารถทำาให้คมตัดเครื่องมือเหล่านี้กลับมาคมได้ดังเดิม

โดยการลับกับล้อหินเจียระไน การลับคมตัดนั้นจะต้องลับมุมต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะถ้ามุมคมตัดไม่ถูกต้องก็จะ

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง  

บทเรียนโมดูลย่อย 7.2  เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบและการลับคมตัด เป็นโมดูลย่อยของการเรียน

ของโมดูลที่ 7 งานลับคมตัด ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที ่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบและการลับคมตัด 2. การ

ลับคมตัดของดอกสว่าน โดยในแต่ละหัวข้อเรื ่องมีเนื ้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบ

ปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
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แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว1. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบและ
การลับคมตัด 2. การลับคมตัดของดอกสว่าน 
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
            ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
272 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 4 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชื่อเครื่องมือตรวจสอบงานเจียระไนลับคมตัดได้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบงานลับคมตัดคือข้อใด 

ก. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
ข. ใบวัดมุม 
ค. ไม้บรรทัด 
ง. ฉากผสม 

2. การลับคม ดอกสว่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ พร้อมกับออกแรงดึงเพ่ือให้เกิดมุมหลบ  
ข. หมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ พร้อมกับออกแรงกดพอประมาณเพ่ือให้เกิดมุมหลบ  
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ พร้อมกับออกแรงกดพอประมาณเพ่ือให้เกิดมุมหลบ  
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ พร้อมกับออกแรงบิดพอประมาณเพ่ือให้เกิดมุมหลบ  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 อธิบายขั้นตอนการลับคมตัดดอกสว่านได้ 
3. มุมจิกของดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็กกล้าทั่วๆ ไป มีมุมเท่ากับกี่องศา 

ก. 105 องศา 
ข. 108 องศา 
ค. 112 องศา 
ง. 118 องศา 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
273 

แผ่นที่ : 2 

 
4. การลับคมตัดของดอกสว่านถ้ามุมคมขวางไม่ได้ขนาดจะเกิดผลอย่างไร 

ก. รูเจาะตรงได้ขนาด 
ข. เกิดแรงต้านมากหรือเจาะไม่เข้า 
ค. รูเจาะเบี้ยว 
ง. รูเจาะเล็กกว่าขนาดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
274 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
275 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ข 

3. ง 

4. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
276 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1 บอกชื่อเครื่องมือตรวจสอบงานเจียระไนลับคมตัดได้ 
2 อธิบายขั้นตอนการลับคมตัดดอกสว่านได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
277 

แผ่นที่ : 1 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการลับคมตัด 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการลับคมตัดของเครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่น ดอกสว่าน สกัด มีด

กลึง จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบมุมคมตัดดังนี้  
4.1 ใบวัดมุม 

ใบวัดมุม (Angle Protractor) เป็นเครื่องมือวัดมุมสําหรับวัดมุมของเครื่องมือตัด เช่น มีดกลึง ดอก
สว่าน โดยใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0-180 องศา 
4.2 เกจวัดมุมสามเหลี่ยม 

เกจวัดมุมสามเหลี่ยม (Center Gauge) เป็นเครื่องมือวัดสําหรับวัดมุมคมตัดของสาดและ มีดกลึง
เกลียวสามเหลี่ยมหรือให้ตั้งมีตกจึงเกลียวสามเหลี่ยม โดยทั่วๆ ไปจะมีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา 

 
ภาพที่ 7.5 เกจวัดมุมสามเหลี่ยม 

5. การลับคมตัดของดอกสว่าน 
ดอกสว่านมีความสำคัญกับงานช่างอุตสาหกรรมมาก ดังนั้นช่างทุกคนจะต้องสามารถลับคมตัดของ

ดอกสว่านได้เพื่อที่จะลับคมคิดของดอกสว่านที่หมดคมหลังจากใช้งานมาแล้วให้มีคมตัดและสามารถใช้งานได้
ต่อไป การลับคมตัดดอกสว่านสำหรับเจาะงานทั่วๆ ไป จะมีมุมจิก 118 องศา 

 
ภาพที่ 7.6 มุมของดอกสว่าน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
278 

แผ่นที่ : 2 

 
5.1 ขั้นตอนการลับคมตัดดอกสว่าน  

ตารางท่ี 7.1 ขั้นตอนการลับดอกสว่าน 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) จับก้านดอกสว่านด้วยมือขวา และใช้มือซ้ายจับ 
ประคองที่ล่าตัวของดอกสว่าน โดยให้จับห่าง จาก
ปลายของดอกสว่านประมาณ 1 นิ้ว ส่วนก้านของ
ตอกสว่านเอียงต่ำกว่าปลายดอกสว่านเล็กน้อย 

 

2) ใช้มือซ้ายจับตัวของดอกสว่านลงบนแท่น รองรับ
ชิ ้นงานโดยให้แนวแกนของดอกสว่านท่า มุมกับ
ผิวหน้าล้อหินเจียระไนประมาณ 59 องศา 

 

3) เคลื่อนปลายของดอกสว่านเข้าไปหาหน้าล้อหิน 
เจียระไนอย่างช้าๆโดยให้คนติดหลักของดอก สว่าน
ขนานกับผิวหน้าล้อหินเจียระไน 

 

4) ลับคมตัดด้านที่ 1 โดยใช้มือซ้ายเป็นจุดหมุน ตอก
สว่านแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ พร้อมกับ
ออกแรงกดพอประมาณเพ่ือให้เกิด มุมหลบลาดเอียง 
ประมาณ 8-12 องศา (ขณะลับคมตัดดอกสว่าน
จะต้องจุ่มน้ำระบาย ความร้อนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
ป้องกันปลายคมตัด 
ไหม ้



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
279 

แผ่นที่ : 3 

 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

5) ลับคมตัดด้านที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนกับ การลับ
คมด้านที่ 1 และให้เกิดมุมหลบ 8-12 องศา 

 

6) ตรวจสอบมุมของดอกสว่านด้วยใบวัดมุม 

 
5.2 ข้อผิดพลาดในการลับคมตัดดอกสว่าน 
การลับคมตัดดอกสว่านอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เช่น คมตัดดอกสว่านอาจสั้นหรือยาว ไม่เท่ากัน 

มุมรวมที่ปลายดอกสว่านเล็กหรือโตเกินไป และมุมหลบของดอกสว่านไม่ได้ขนาด ซึ่งจะมีผล กับการเจาะรูดังนี้ 
5.2.1 มุมคมตัดสองข้างไม่เท่ากัน ทำให้ใช้คมตัดเพียงข้างเดียวในการเจาะและรูเจาะเบี้ยว 

 
ภาพที่ 7.13 มุมคมตัดสองข้างไม่เท่ากัน 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
280 

แผ่นที่ : 4 

 
5.2.2 ปลายดอกสว่านไม่ตรงเส้นแกน ทําให้รูเจาะที่ได้จะมีขนาดโตกว่าขนาดจริง 

 
ภาพที่ 7.14 ปลายดอกสว่านไม่ตรงเส้นแทน 

5.2.3 มุมคมขวางไม่ได้ขนาด ทําให้เกิดแรงด้านในการเจาะมากหรือเจาะไม่เข้า 

 
ภาพที่ 7.15 ลักษณะของมุมคมขวางไม่ได้ขนาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
281 

แผ่นที่ : 1 

 

 คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงอธิบายขั้นตอนการลับคมตัดดอกสว่านโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด 

หน้าที่  
282 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงอธิบายข้ันตอนการลับคมตัดดอกสว่านโดยสังเขป 
ตอบ ขั้นตอนการลับคมตัดดอกสว่านมีดังนี้ 
1) จับก้านดอกสว่านด้วยมือขวา และใช้มือซ้ายจับประคองที่ลำ ตัวของดอกสว่านให้ห่างจากปลายของดอก
สว่านประมาณ 1 นิ้ว 
2) วางลำ ตัวของดอกสว่านลงบนแท่นรองรับชิ้นงานโดยให้แนวแกนของดอกสว่านทำ มุมกับผิวหน้าล้อหิน
เจียระไน 59-60 องศา 
3) เคลื่อนปลายดอกสว่านเข้าไปหาหน้าล้อหินเจียระไนอย่างช้าๆ โดยให้คมตัดขนานกับผิวหน้าล้อหินเจียระไน 
4) ลับคมตัดด้านที่ 1 เพื่อให้เกิดมุมหลบลาดเอียง ประมาณ 8-12 องศา 
5) ลับคมตัดด้านที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนกับการลับคมด้านที่ 1 และให้เกิดมุมหลบ 8-12 องศา 
6) ตรวจสอบมุมจิกของดอกสว่านด้วยใบวัดมุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
283 

แผ่นที่ : 1 

 

 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานลับคมตัด 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานกับคนตัดไปใช้ในชีวิตประจำในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. เครือ่งเจียระไนตั้งพ้ืน 
2. ดอกสว่าน (H.S.S) 
3. เกจวัดมุมดอกสว่าน 
4. อุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไนน 
5. แว่นตานิรภัย 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. เตรียมวัสดุชิ้นงานตามแบบที่กําหนดให้ 
2. ตรวจสอบเครื่องเจียระไนให้สมบูรณ์ 
3. ลับคมตัดดอกสว่านตามมุมขนาดตามที่กำหนด 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนําส่ง 

 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
284 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 4 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการลับคมตัดมีดกลึงปอกขวาได้ 
1. การลับมีดกลึงปอกขวาลับมุมข้างมีดก่ีองศา 

ก. 10 องศา 
ข. 20 องศา 
ค. 30 องศา 
ง. 40 องศา 

2. มุมหลบของมีดกลึงทําหน้าที่อะไร  
ก. ตัดเฉือนเนื้อวัสดุงาน 
ข. หลบการเสียดสีให้คมตัดเสียดสีกับเนื้อโลหะขณะตัดเฉือนจุดเดียว 
ค. คายเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือน 
ง. จิกเข้ากับเนื้อวัสดุงาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกความปลอดภัยในการลับคมตัดได้ 
3. ข้อใดคือปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัดไม่ถูกต้อง 

ก. วันชัยสวมแว่นตานิรภัยขณะปฏิบัติงาน 
ข. สุชาติเจียระไนให้กระจายทั่วหน้าล้อหินเจียระไน  
ค. สาครจับชิ้นงานด้วยมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคง 
ง. สมเดชเจียระไนด้านข้างล้อหินเจียระไน 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
285 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.2 : เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการ
ลับคมตัด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
286 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ข 

3. ง 

4. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

287 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

การข้ึนรูปชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกลจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่นมีดกลึง 
ดอกสว่าน ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะหมดคมแต่สามารถทำาให้คมตัดเครื่องมือเหล่านี้กลับมาคมได้ดังเดิม
โดยการลับกับล้อหินเจียระไน การลับคมตัดนั้นจะต้องลับมุมต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะถ้ามุมคมตัดไม่ถูกต้องก็จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 3 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. เครื่องเจียระไน 
  2. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบในการลับคมตัด 
  3. การลับมีดกลึงปอกขวา 
   
 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

288 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

289 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

290 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 7.3 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การข้ึนรูปชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกลจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดชนิดต่างๆ เช่นมีดกลึง 

ดอกสว่าน ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะหมดคมแต่สามารถทำาให้คมตัดเครื่องมือเหล่านี้กลับมาคมได้ดังเดิม

โดยการลับกับล้อหินเจียระไน การลับคมตัดนั้นจะต้องลับมุมต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะถ้ามุมคมตัดไม่ถูกต้องก็จะ

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง  

บทเรียนโมดูลย่อย 7.3 การลับมีดกลึงปอกขวา เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 7 งานลับคม

ตัด ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่

สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 

หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. การลับมีดกลึงปอกขวา 2. ขั้นตอนการลับมีดกลึงปอกขวา 3. ความปลอดภัยในการลับคม

ตัด โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อน

เรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

291 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื ่อผู ้เร ียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี ้แล้ว1. การลับมีดกลึงปอกขวา            
2. ขั้นตอนการลับมีดกลึงปอกขวา 3. ความปลอดภัยในการลับคมตัด  
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
            ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

292 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการลับคมตัดมีดกลึงปอกขวาได้ 
1. การลับมีดกลึงปอกขวาลับมุมข้างมีดก่ีองศา 

ก. 10 องศา 
ข. 20 องศา 
ค. 30 องศา 
ง. 40 องศา 

2. มุมหลบของมีดกลึงทําหน้าที่อะไร  
ก. ตัดเฉือนเนื้อวัสดุงาน 
ข. หลบการเสียดสีให้คมตัดเสียดสีกับเนื้อโลหะขณะตัดเฉือนจุดเดียว 
ค. คายเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือน 
ง. จิกเข้ากับเนื้อวัสดุงาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกความปลอดภัยในการลับคมตัดได้ 
3. ข้อใดคือปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัดไม่ถูกต้อง 

ก. วันชัยสวมแว่นตานิรภัยขณะปฏิบัติงาน 
ข. สุชาติเจียระไนให้กระจายทั่วหน้าล้อหินเจียระไน  
ค. สาครจับชิ้นงานด้วยมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคง 
ง. สมเดชเจียระไนด้านข้างล้อหินเจียระไน 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

293 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
294 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ข 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
295 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายขั้นตอนการลับคมตัดมีดกลึงปอกขวาได้ 
2 บอกความปลอดภัยในการลับคมตัดได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
296 

แผ่นที่ : 1 

 

6. การลับมีดกลึงปอกขวา 
มีดกลึงปอกใช้สำหรับกลึงปอกผิวชิ้นงานให้มีขนาดเล็กลงและได้ขนาดตามต้องการ มีดกลึงบอก 

ผิวชิ้นงานจะต้องลับให้ได้มุมคมตัดที่ถูกต้องตามรูปแบบ 

 
ภาพที่ 7.16 ลักษณะของมีดกลึงปอก 

6.1 ขั้นตอนการลับมีดกลึงบอกขวา  
ตารางท่ี 7.2 ขั้นตอนการลับมีดกลึงปลาขวา 

ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) ลับมุมคมติดด้านที่ 1 เอียง 30 องศา พร้อมกับ 
มุมหลบเท่ากับ 8 องศา 

 

2) ลับมุมรวมปลายมีดเท่ากับ 90 องศา พร้อมทั้ง 
ลับมุมหลบหน้ามืดด้านที่ 2 เท่ากับ 8 องศา 

 

3) ลับมุมตายด้านข้างเท่ากับ 14 องศา 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
297 

แผ่นที่ : 2 

 
7. ความปลอดภัยในการลับคมตัด 

7.1 แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงานเจียระไน 
7.2 ห้ามสวมถุงมือหรือใช้ผ้าจับชิ้นงานปฏิบัติงานเจียระไน เพราะม้าอาจารดาไปในหีน เจียระไนที่กําลัง

หมุน และทําให้มีเด็ดเข้าไปด้วยทําให้เกิดอันตรายได้ 
7.3 หากต้องเจียระไนชิ้นงานขนาดเล็กให้จับชิ้นงานด้วยคีมล็อก 
7.4 ห้ามเจียระไนด้านข้างของล้อหินเจียระไนเพราะอาจทําให้ล้อหินเจียระไนแตกได้ 
7.5 แท่นรองชิ้นงานกับผิวหน้าล้อหินเจียระไนต้องห่างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 
7.6 สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานเจียระไน 
7.7 การปฏิบัติงานลับคมตัดจะต้องจับงานให้แน่นและม่ันคง 
7.8 ห้ามหยอกล้อในขณะปฏิบัติงานเจียระไน 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
298 

แผ่นที่ : 1 

 

 คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงอธิบายขั้นตอนการลับคมตัดมีดกลึงปอกขวาโดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

299 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงอธิบายข้ันตอนการลับคมตัดมีดกลึงปอกขวาโดยสังเขป 
ตอบ ขั้นตอนการลับคมมีดกลึงปอกขวามีดังนี้ 
1) ลับมุมคมตัดด้านที่ 1 เอียง 30 องศา พร้อมกับมุมหลบเท่ากับ 8 องศา 
2) ลับมุมรวมปลายมีดเท่ากับ 90 องศา พร้อมทั้งลับมุมหลบหน้ามีดด้านที่ 2 เท่ากับ 8 องศา 
3) ลับมุมคายด้านข้างเท่ากับ 14 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
300 

แผ่นที่ : 1 

 

 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานลับคมตัด 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานกับคนตัดไปใช้ในชีวิตประจำในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. เครือ่งเจียระไนตั้งพ้ืน 
2. ดอกสว่าน (H.S.S) 
3. เกจวัดมุมดอกสว่าน 
4. อุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไนน 
5. แว่นตานิรภัย 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. เตรียมวัสดุชิ้นงานตามแบบที่กําหนดให้ 
2. ตรวจสอบเครื่องเจียระไนให้สมบูรณ์ 
3. ลับคมตัดดอกสว่านตามมุมขนาดตามที่กำหนด 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนําส่ง 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

301 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.3 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการลับคมตัดมีดกลึงปอกขวาได้ 
1. การลับมีดกลึงปอกขวาลับมุมข้างมีดก่ีองศา 

ก. 10 องศา 
ข. 20 องศา 
ค. 30 องศา 
ง. 40 องศา 

2. มุมหลบของมีดกลึงทําหน้าที่อะไร  
ก. ตัดเฉือนเนื้อวัสดุงาน 
ข. หลบการเสียดสีให้คมตัดเสียดสีกับเนื้อโลหะขณะตัดเฉือนจุดเดียว 
ค. คายเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือน 
ง. จิกเข้ากับเนื้อวัสดุงาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกความปลอดภัยในการลับคมตัดได้ 
3. ข้อใดคือปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัดไม่ถูกต้อง 

ก. วันชัยสวมแว่นตานิรภัยขณะปฏิบัติงาน 
ข. สุชาติเจียระไนให้กระจายทั่วหน้าล้อหินเจียระไน  
ค. สาครจับชิ้นงานด้วยมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคง 
ง. สมเดชเจียระไนด้านข้างล้อหินเจียระไน 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

302 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 7 : งานลับคมตัด 
โมดูลย่อย 7.3 : การลับมีดกลึงปอกขวา 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
303 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ข 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 

ใบคำนำ 
หน้าที่  
304 

แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

บทเรียนโมดูลย่อย 8 งานเจาะ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในรายวิชางานฝึกฝีมือ  

คณะผู้จัดทําได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 8 งานเจาะ ประกอบด้วย 1. ส่วนประกอบของเครื่อง
เจาะ 2.ชนิดของเครื่องเจาะ 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 4. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 
5.  ความเร็วในการเจาะ 6.  ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 7.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะ 
โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลำดับ ก่อน - หลัง มีใบปฏิบัติงานงาน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน และใบเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ งานลับคมตัด มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านการวิเคราะห์งานเลื่อยมา
ประยุกต์ใช้ต่อไป  

ผู้จัดทําหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับงานเจาะ หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่องผู้จัดทําพร้อมรับคำแนะนํา เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

305 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.1 ส่วนประกอบของเครื่องเจาะเป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น  7 หัวข้อ
ย่อยได้แก่ 

 1. มอเตอร์ 
  2. เสาเครื่อง 
  3. คันป้อนเจาะดอกสว่าน 
  4. โต๊ะงาน 
  5. ฐานเครื่อง 
  6. ชุดปรับความเร็วรอบ 
  7. หัวจับดอกสว่าน 
   
 
 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
6. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

306 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

307 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

308 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การเจาะรูเป็นการทำให้เกิดรูทรงกระบอกขึ้นบนชิ้นงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการประสาน

ชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หรือตัวยึดแบบต่างๆดังนั ้นผู ้ปฏิบัติงาน

จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเจาะเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะรวมถึงการบำรุงรักษาและความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.1 ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 8 งาน

เจาะ ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้

ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 

หัวข้อย่อย ได้แก่  1. มอเตอร์ 2. เสาเครื่อง 3. คันป้อนเจาะดอกสว่าน 4. โต๊ะงาน 5. ฐานเครื่อง 6. ชุดปรับ

ความเร็วรอบ 7. หัวจับดอกสว่าน โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมี

ใบปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

309 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. มอเตอร์ 2. เสาเครื่อง 3. คันป้อน
เจาะดอกสว่าน 4. โต๊ะงาน 5. ฐานเครื่อง 6. ชุดปรับความเร็วรอบ 7. หัวจับดอกสว่าน 
ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
            ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

310 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องเจาะได้ 
1. ส่วนที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องเจาะคือข้อใด 

ก. โต๊ะงาน 
ข. เสาเครื่อง 
ค. หัวเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 

2. ส่วนที่รองรับหัวเครื่องเจาะคือข้อใด 
ก. โต๊ะงาน 
ข. เสาเครื่อง 
ค. หัวเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 

3. ปากกาจับงานจะยึดอยู่กับส่วนใดของเครื่องเจาะ 
ก. โต๊ะงาน 
ข. เสาเครื่อง 
ค. หัวเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

311 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
312 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ค 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
313 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องเจาะได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
314 

แผ่นที่ : 1 

 

1. ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

 
ภาพที่ 8.1 ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

1.1 มอเตอร์ 
มอเตอร์ (Motor) เป็นอุปกรณ์ต้นกําลังสำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพ่ือ การบเคลื่อน

ดอกสว่านผ่านระบบส่งกําลังของเครื่องเจาะ 
1.2 เสาเครื่อง 

เสาเครื่อง (Column) มีลักษณะเป็นเสาแท่งกลมใช้ในการติดตั้งส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วน เชื่อม
ระหว่างฐานเครื่องเจาะกับชิ้นส่วนต่างๆ 
1.3 คันป้อนเจาะดอกสว่าน 

คันนป้อนเจาะดอกสว่าน (Harries for Transit) มีลักษณะเป็นแกนยื่นออกมา ใช้สำหรับป้อน ดอก
สว่านเคลื่อนที่ลงมาดัดเฉือนกับชิ้นงานในแนวดิ่ง 
1.4 โต๊ะงาน 

โต๊ะงาน (Work Table) เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับชิ้นงานหรือปากกาจับยึดชิ้นงานเพื่อทำการเจาะ 
ผิวหน้าของโต๊ะงานจะตั้งฉากกับเสา และสามารถเลื่อนปรับระดับขึ้น-ลงตามเสาเครื่องเจาะ หมุนไปรอบๆ เสา
ได้ เพื่อความสะดวกในการเจาะรูในลักษณะต่างๆ 
1.5 ฐานเครื่อง 

ฐานเครื่อง (Base) เป็นส่วนล่างสุดสำหรับตั้งเสาเครื่องเจาะ มีรูสำหรับประกอบโบลต์ยึดกับพ้ืน
โรงงาน ส่วนมากทำมาจากเหล็กหล่อสีเทาเพราะรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
315 

แผ่นที่ : 2 

 
1.6 ชุดปรับความเร็วรอบ 

ชุดปรับความเร็วรอบ (Belt and Spindle Pulley) ใช้ในการปรับความเร็วรอบในการหมุน ของดอก
สว่านให้เหมาะสมกับขนาดของดอกสว่านที่ใช้ในการเจาะรู 
1.7 หัวจับดอกสว่าน 

หัวจับดอกสว่าน (Drill Chuck) ใช้สำหรับจับยึดดอกสว่านแบบก้านตรง 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

316 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.1 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องเจาะได้ 
1. ส่วนที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องเจาะคือข้อใด 

ก. โต๊ะงาน 
ข. เสาเครื่อง 
ค. หัวเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 

2. ส่วนที่รองรับหัวเครื่องเจาะคือข้อใด 
ก. โต๊ะงาน 
ข. เสาเครื่อง 
ค. หัวเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 

3. ปากกาจับงานจะยึดอยู่กับส่วนใดของเครื่องเจาะ 
ก. โต๊ะงาน 
ข. เสาเครื่อง 
ค. หัวเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

317 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.1 :  ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
318 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ค 

3. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

319 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.2 ชนิดของเครื ่องเจาะเป็นบทเรียนโมดูลที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นสื ่อเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 4 หัวข้อ
ย่อยได้แก่ 

 1. เครื่องเจาะแบบมือถือ 
  2. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 
  3. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ  

 4. เครื่องเจาะแบบรัศมี 
      
 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
  
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

320 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

321 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.2 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

322 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.2 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การเจาะรูเป็นการทำให้เกิดรูทรงกระบอกขึ้นบนชิ้นงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการประสาน

ชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หรือตัวยึดแบบต่างๆดังนั ้นผู ้ปฏิบัติงาน

จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเจาะเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะรวมถึงการบำรุงรักษาและความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.2 ชนิดของเครื่องเจาะ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 8 งานเจาะ ที่

ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

ในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อ

ย่อย ได้แก่  1. เครื่องเจาะแบบมือถือ 2. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 3. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 4. เครื่องเจาะแบบ

รัศมโีดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อน

เรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

323 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. เครื่องเจาะแบบมือถือ2. เครื่อง 
เจาะแบบตั้งพ้ืน  3. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ  4. เครื่องเจาะแบบรัศมี 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

324 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชนิดของเครื่องเจาะได้ 
1. โดยทั่วไปเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะจะจับยึดดอกสว่านได้ไม่เกินก่ีมิลลิเมตร 

ก. 10 มิลลิเมตร 
ข. 11 มิลลิเมตร 
ค. 12 มิลลิเมตร 
ง. 13 มิลลิเมตร   

2. เครื่องเจาะชนิดใดเหมาะกับงานเจาะขนาดเล็ก 
ก. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 
ข. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 
ค. เครื่องเจาะขนาดเล็ก 
ง. เครื่องเจาะแบบรัศมี 

3. เครื่องเจาะชนิดใดเหมาะกับงานเจาะขนาดใหญ่ 
ก. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 
ข. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 
ค. เครื่องเจาะขนาดเล็ก 
ง. เครื่องเจาะแบบรัศมี 

 
 
 
 
 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

325 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
326 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ข 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
327 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกชนิดของเครื่องเจาะได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
328 

แผ่นที่ : 1 
 

2. ชนิดของเครื่องเจาะ 
2.1 เครื่องเจาะแบบมือถือ 
เครื่องเจาะแบบมือถือ (Portable Drilling Machine) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานเจาะขนาดเล็ก เหมาะ

สำหรับใช้เจาะชิ้นงานที่ไม่สามารถเจาะด้วยสว่านแท่นได้ เช่น การเจาะยึดอุปกรณ์ติดผนัง โครงสร้าง อุปกรณ์
ต่างๆ เนื่องจากเครื่องเจาะแบบมือถือสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกเครื่องเจาะ แบบมือถือ
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1.1 เครื่องเจาะมือถือแบบใช้มือหมุน เหมาะสำหรับเจาะวัสดุอ่อน เช่น ไม้ พลาสติก 

 
ภาพที่ 8.2 เครื่องเจาะมือถือแบบใช้มือหมุน 

2.1.2 เครื่องเจาะมือถือแบบใช้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับทำงานสนามเพราะสามารถเจาะรูที่สว่านแท่นไม่
สามารถเจาะได ้

 
ภาพที่ 8.3 เครื่องเจาะมือถือแบบใช้ไฟฟ้า 

2.2 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 
เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ (Bench Drilling Machine) เป็นเครื่องเจาะขนาดเล็ก สามารถเจาะรูขนาดไม่

เกิน 13 มิลลิเมตร มีความเร็วรอบสูง ใช้เจาะงานที่มีขนาดเล็กทั่วๆ ไป การส่งกําลัง โดยทั่วไปจะใช้สายพาน
และปรับความเร็วรอบล้อสายพานใต้ 2-3 ชั้น 

 
ภาพที่ 8.4 ลักษณะเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
329 

แผ่นที่ : 2 

 
2.3 เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน  
เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน (Floor Drilling Machine) เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่และเจาะรูบนชิ้นงานขนาด

ใหญ่ ฐานของเครื่องเจาะวางอยู่บนพื้นโรงงาน ระยะเสาเครื่องยาวกว่า เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ เจาะรูได้ทั้ง
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่สุด ของดอกสว่าน และสามารถใช้งานอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวางการส่ง กําลังจะใช้
เฟืองทด สามารถปรับความเร็วรอบได้หลายระดับ และรับแรงบิดได้สูงกว่าเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 

 
ภาพที่ 8.5 ลักษณะเครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 

2.4 เครื่องเจาะแบบรัศมี  
เครื่องเจาะแบบรัศมี (Radial Drilling Machine) เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่ สามารถเจาะรู บนชิ้นงาน

ที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องเจาะตั้งพ้ืน โดยที่หัวจับดอกสว่านจะเลื่อนไปมาบนแขนเจาะ 

 
ภาพที่ 8.6 ลักษณะเครื่องเจาะแบบรัศมี 

 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
330 

แผ่นที่ : 1 

 

 คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกชนิดของเครื่องเจาะโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

331 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกชนิดของเครื่องเจาะโดยสังเขป 
ตอบ เครื่องเจาะแบ่งได้หลายชนิดดังนี้ 
1) เครื ่องเจาะแบบมือถือ (portable drilling machine) เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในงานเจาะขนาดเล็กเหมาะ      
สำหรับใช้เจาะชิ้นงานที่ไม่สามารถเจาะด้วยสว่านแท่นได้ สามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก แบ่งได้ 2 
ประเภท ได้แก่ เครื่องเจาะมือถือแบบใช้มือหมุนและเครื่องเจาะมือถือแบบใช้ไฟฟ้า 
2) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ (bench drilling machine) เป็นเครื่องเจาะขนาดเล็ก สามารถเจาะรูขนาดไม่เกิน 
13 มิลลิเมตร มีความเร็วรอบสูง ใช้เจาะงานที่มีขนาดเล็กท่ัวๆ ไปการส่งกำ ลังโดยทั่วไปจะใช้สายพาน 
3) เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น (floor drilling machine) เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่และเจาะรูบนชิ้นงานขนาด
ใหญ่ ฐานของเครื่องเจาะวางอยู่บนพื้นโรงงาน ระยะเสาเครื่องยาวกว่าเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ เจาะรูได้ทั้ง
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่สุดของดอกสว่าน ใช้เฟืองทดในการส่งกำ ลังสามารถปรับความเร็วรอบได้หลาย
ระดับและรับแรงบิดได้สูงกว่าเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 
4) เครื่องเจาะแบบรัศมี (radial drilling machine) เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่ สามารถเจาะรูบนชิ้นงานที่มี
ขนาดใหญ่กว่าเครื่องเจาะตั้งพ้ืน โดยที่หัวจับดอกสว่านจะเลื่อนไป-มาบนแขนเจาะหรืออ่ืนๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

332 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.2 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชนิดของเครื่องเจาะได้ 
1. โดยทั่วไปเครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะจะจับยึดดอกสว่านได้ไม่เกินก่ีมิลลิเมตร 

ก. 10 มิลลิเมตร 
ข. 11 มิลลิเมตร 
ค. 12 มิลลิเมตร 
ง. 13 มิลลิเมตร   

2. เครื่องเจาะชนิดใดเหมาะกับงานเจาะขนาดเล็ก 
ก. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 
ข. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 
ค. เครื่องเจาะขนาดเล็ก 
ง. เครื่องเจาะแบบรัศมี 

3. เครื่องเจาะชนิดใดเหมาะกับงานเจาะขนาดใหญ่ 
ก. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 
ข. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 
ค. เครื่องเจาะขนาดเล็ก 
ง. เครื่องเจาะแบบรัศมี 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

333 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.2 :  ชนิดของเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
334 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ข 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

335 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะเป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น   
6 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. ดอกสว่าน 
  2. หัวจับดอกสว่าน 
  3. ปลอกจับสว่านก้านเรียว 

 4. ดอกเจาะนำศูนย์ 
 5. ดอกเจาะผายปากรู 
 6. ดอกเจาะงานคว้านฝังหัวทรงกระบอก 

      
 
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

336 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

337 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

338 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การเจาะรูเป็นการทำให้เกิดรูทรงกระบอกขึ้นบนชิ้นงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการประสาน

ชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หรือตัวยึดแบบต่างๆดังนั ้นผู ้ปฏิบัติงาน

จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเจาะเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะรวมถึงการบำรุงรักษาและความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่     

8 งานเจาะ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้

ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. ดอกสว่าน 2. หัวจับดอกสว่าน 3. ปลอกจับสว่านก้านเรียว 4. ดอกเจาะ

นำศูนย์ 5. ดอกเจาะผายปากรู 6. ดอกเจาะงานคว้านฝังหัวทรงกระบอกโดยในแต่ละหัวข้อเรื ่องมีเนื้อหา

สัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

339 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. ดอกสว่าน 2. หัวจับดอกสว่าน  
3. ปลอกจับสว่านก้านเรียว 4. ดอกเจาะนำศูนย์ 5. ดอกเจาะผายปากรู 6. ดอกเจาะงานคว้านฝังหัว
ทรงกระบอก 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

340 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะได้ 
1. ดอกสว่านมี 2 แบบได้แก่อะไรบ้าง 

ก. ก้านตรงและก้านเรียว 
ข. ก้านเล็กและก้านใหญ่ 
ค. ก้านตรงและก้านเล็ก 
ง. ก้านใหญ่และก้านเรียว  

2. ดอกสว่านชนิดใดมีราคาแพงที่สุด 
ก. ดอกสว่านแบบก้านตรง  
ข. ดอกสว่านแบบร่องเลื้อย  
ค. ดอกสว่านแบบขั้นบันได 
ง. ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2. 

3. ข้อใดเป็นดอกเจาะที่ใช้สำหรับเจาะรูเรียว 
ก. ดอกเจาะผายปากรู 
ข. ดอกเจาะแบบก้านเรียว 
ค. ดอกเจาะนำศูนย์ 
ง. ดอกเจาะแบบก้านตรง 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

341 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
342 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
343 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
344 

แผ่นที่ : 1 
 

 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 
3.1 ดอกสว่าน 

ดอกสว่าน (Drill) เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ร่วมกับเครื่องเจาะสำหรับการเจาะรูบนชิ้นงาน ซึ่งดอกสวา่น 
จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ในการตัดเฉือนวัสดุชิ้นงานให้เกิดรูเจาะ ดอกสว่านที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ ดอกสว่าน
แบบร่องเลื้อย ซึง่สามารถเจาะรูได้รวดเร็วและเท่ียงตรง แบ่งตามลักษณะของก้านมี 2 แบบ ดังนี้  

3.1.1 ดอกสว่านแบบก้านตรง (Straight Shank) เป็นดอกสว่านขนาดเล็ก ขนาดความโต ของดอก
สว่านไม่เกิน 13 มิลลิเมตร สำหรับดอกสว่านแบบก้านตรงนี้สามารถจับยึดกับหัวจับเจาะดอกสว่านที่สวมอัดอยู่
ในรูเรียวบนหัวเครื่องเจาะ 

 

 
ภาพที่ 8.7 ลักษณะของดอกสว่านก้านตรง 

3.2.2 ดอกสว่านแบบก้านเรียว (Taper Shank) เป็นดอกสว่านขนาดใหญ่ ก้านจะมี ลักษณะเรียว ใน
การจับดอกสว่านจะใช้วิธีการสวมอัดบริเวณด้ามของดอกสว่านเข้ากับรูเรียว ภายในเพลาแกนหมุน 

 

 
ภาพที่ 8.8 ลักษณะของดอกสว่านก้านเรียว 

3.2 หัวจับดอกสว่าน 
หัวจับดอกสว่าน (Drill Chuck) เป็นอุปกรณ์สำหรับจับยึดดอกสว่านแบบก้านตรง 
 

 
ภาพที่ 8.9 หัวจับดอกสว่านและจําปาขันหัวสว่าน 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
345 

แผ่นที่ : 2 

 
3.3 ปลอกจับสว่านก้านเรียว 

ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่ๆ การจับด้วยหัวจับแบบต่างๆ ทำได้ลําบาก เพื่อแก้ปัญหาให้ทำงานได้สะดวก
และยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม จึงออกแบบบ้านสร้านให้มีลักษณะเป็นบ้านเรียวโดยใช้ประกอบเข้ากับเพลา
เจาะของเครื่องเจาะขนาดเล็กหรือใช้ประกอบเข้ากับปลอกจับดอกสว่าน (Sleeve) แล้วจึง ประกอบเข้ากับ
เพลาเครื่องเจาะ ปลอกจับนี้มีหลายขนาดสำหรับก้านดอกสว่านที่มีขนาดต่างกัน เมื่อใช้งาน สามารถนํามา
ประกอบร่วมกันได ้

 
ภาพที่ 8.10 ปลอกจับดอกสว่านก้านเรียว 

3.4 ดอกเจาะนำศูนย ์
ดอกเจาะนําศูนย์ (Centor Drill) เป็นดอกเจาะท่ีใช้สำหรับเจาะรูเรียวในช่วงเริ่มต้นของ การทำงานเพ่ือ

จะนําไปเจาะต่อเรียกการเจาะนี้ว่าเจาะนํา ตามด้วยการเจาะด้วยดอกสว่านเพื่อให้รูเจาะ เที่ยงตรง  ดอกเจาะ
นําศูนย์มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน 

 
ภาพที่ 8.11 ลักษณะดอกเจาะนําศูนย์ 

3.5 ดอกเจาะผายปากรู 
ตอกเจาะนายปากรู (Countersink) เป็นดอกเจาะภายหลังที่ใช้สว่านเจาะแล้ว โดยเจาะรู ทรงกระบอก

ตรงจากการเจาะของดอกสว่าน เมื่อใช้ดอกเจาะนายปากรูเจาะต่อ จะทำให้ปากรูเป็นรูปทรงกรวย ใช้ในงาน
ลบคมเพ่ือทำเกลียวใน งานลบคมเพ่ืองานย้ำหมุด และงานลบคมเพ่ือความสวยงาม 

 
ภาพที่ 8.12 ตอกผายปากรเูรียว 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
346 

แผ่นที่ : 3 

 
3.6 ดอกเจาะงานกร้านฝังหัวทรงกระบอก 

ดอกเจาะงานคว้านฝังหัวทรงกระบอก (Counterbore) เป็นดอกเจาะคว้านขนาดรูให้มีความลึกและ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะกับขนาดสกรูมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใส่หัวโบลต์ สกรู หรือสลักลงบน
ร่องที่ผายปากรู 

 

 
ภาพที่ 8.13 การเจาะคว้านฝังหัวทรงกระบอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
347 

แผ่นที่ : 1 

 

 คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

348 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะโดยสังเขป 
ตอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเจาะมีดังนี้ 

1) ดอกสว่าน (drill) เป็นอุปกรณ์ที่นำ มาใช้ร่วมกับเครื่องเจาะสำ หรับการเจาะรูบนชิ้นงานทำ หน้าที่
เป็นอุปกรณ์ในการตัดเฉือนวัสดุชิ้นงานให้เกิดรูเจาะ ดอกสว่านที่นิยมใช้คือดอกสว่านแบบร่องเลื้อย ซึ่งสามารถ
เจาะรูได้รวดเร็วและเที่ยงตรง แบ่งตามลักษณะของก้านได้ 2 แบบ คือดอกสว่านแบบก้านตรงและดอกสว่าน
แบบก้านเรียว 

2) หัวจับดอกสว่าน (drill chuck) เป็นอุปกรณ์สำ หรับจับยึดดอกสว่านแบบก้านตรง 
3) ปลอกจับดอกสว่าน (sleeve) เป็นอุปกรณ์ประกอบเข้ากับดอกสว่านก้านเรียวก่อนที่จะประกอบ

เข้ากับเพลาเครื่องเจาะ 
4) ดอกเจาะนำ ศูนย์ (center drill) เป็นดอกเจาะที่ใช้สำ หรับเจาะรูเรียวในช่วงเริ่มต้นของการทำ 

งานเพ่ือจะนำ ไปเจาะต่อเรียกการเจาะนี้ว่าเจาะนำ ตามด้วยการเจาะด้วยดอกสว่านเพื่อให้รูเจาะเที่ยงตรง 
5) ดอกเจาะผายปากรู (countersink) เป็นดอกเจาะหลังจากที ่ใช้สว่านเจาะแล้ว โดยเจาะรู

ทรงกระบอกตรงจากการเจาะของดอกสว่าน เมื่อใช้ดอกเจาะผายปากรูเจาะต่อจะทำ ให้ปากรูเป็นรูปทรงกรวย 
6) ดอกเจาะงานคว้านฝังหัวทรงกระบอก (counterbore) เป็นดอกเจาะคว้านขนาดรูให้มีความลึก

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะกับขนาดสกรูมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใส่หัวโบลต์ สกรู หรือสลักลง
บนร่องที่ผายปากรูแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

349 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะได้ 
1. ดอกสว่านมี 2 แบบได้แก่อะไรบ้าง 

ก. ก้านตรงและก้านเรียว 
ข. ก้านเล็กและก้านใหญ่ 
ค. ก้านตรงและก้านเล็ก 
ง. ก้านใหญ่และก้านเรียว  

2. ดอกสว่านชนิดใดมีราคาแพงที่สุด 
ก. ดอกสว่านแบบก้านตรง  
ข. ดอกสว่านแบบร่องเลื้อย  
ค. ดอกสว่านแบบขั้นบันได 
ง. ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2. 

3. ข้อใดเป็นดอกเจาะที่ใช้สำหรับเจาะรูเรียว 
ก. ดอกเจาะผายปากรู 
ข. ดอกเจาะแบบก้านเรียว 
ค. ดอกเจาะนำศูนย์ 
ง. ดอกเจาะแบบก้านตรง 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

350 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
351 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

352 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.4 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.4  อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะเป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น   
4 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. ปากกาจับเจาะ 
  2. วีบล็อค 
  3. ขั้นบันไดจับยึด 

 4. ซีแคลมป์ 
  

      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

353 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.4 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

354 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.4 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

355 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.4 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การเจาะรูเป็นการทำให้เกิดรูทรงกระบอกขึ้นบนชิ้นงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการประสาน

ชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หรือตัวยึดแบบต่างๆดังนั ้นผู ้ปฏิบัติงาน

จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเจาะเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะรวมถึงการบำรุงรักษาและความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.4  อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะเป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่     

8 งานเจาะ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้

ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. ปากกาจับเจาะ 2. วีบล็อค 3. ขั้นบันไดจับยึด 4. ซีแคลมป์โดยในแต่  

ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลัง

เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

356 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. ปากกาจับเจาะ 2. วีบล็อค       
3. ขั้นบันไดจับยึด 4. ซีแคลมป์ 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

357 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.4 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกอุปกรณ์จับยึดในงานเจาะได้ 
1. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดใดที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกลม 

ก. วีบล็อค 
ข. ซีแคลมป์ 
ค. ซีบล็อค 
ง. วีแคลมป์ 

2. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดใดที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ 
ก. วีบล็อค 
ข. ซีแคลมป์ 
ค. ซีบล็อค 
ง. วีแคลมป์ 

3. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดใดที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม 
ก. วีบล็อค 
ข. ซีแคลมป์ 
ค. ซีบล็อค 
ง. ปากกาจับเจาะ 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

358 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

359 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
360 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกอุปกรณ์จับยึดในงานเจาะได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
361 

แผ่นที่ : 1 
 

 
4. อุปกรณ์จับยึดช้ินงานบนเครื่องเจาะ 
4.1 ปากกาจับเจาะ 

4.1.1 ปากกาจับเจาะแบบตายตัว ใช้จับชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม เมื่อยึดกับโต๊ะงานเครื่องเจาะแล้วจะ
ไม่สามารถปรับตำแหน่งการเจาะได้ 

 
ภาพที่ 8.14 ลักษณะปากกาจับเจาะแบบตายตัว 

4.1.2 ปากกาจับเจาะแบบปรับตำแหน่งได้ ใช้จับชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยปากกาจับเจาะ ชนิดนี้
สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งไปยังจุดที่ต้องการเจาะได้ 2 ระดับ 

 
ภาพที่ 8.15 ลักษณะปากกาจับงาะแบบปรับตำแหน่งได้ 

4.2 วีบล็อก (V-Block)  
ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะรูปทรงกลมหรือทรงกระบอก 

 
ภาพที่ 8.16 การจับยึดชิ้นงานทรงกระบอกด้วยวีบล็อก 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
362 

แผ่นที่ : 2 

 
4.3 ขั้นบัน ด  

ขั้นบันไดจับยึด (Step Clamp) ใช้สำหรับจับงานที่ต้องการความแข็งแรงในการจับยึดสูง และสามารถ
ปรับระดับการจับยืดได้ด้วย 

 
ภาพที่ 8.17 ลักษณะของขั้นบันไดจับยึดงาน 

 
4.4 แคลมป์ (C-Clamp)  

ใช้จับยึดงานขนาดใหญ่หรือชิ้นงานที่ไม่สามารถจับยึดบนปากกาได้ 

 
ภาพที่ 8.18 ลักษณะของแคลมป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
363 

แผ่นที่ : 1 

 

 คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกอุปกรณจ์ับยึดในงานเจาะโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

364 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ 

1. จงบอกอุปกรณ์จับยึดในงานเจาะโดยสังเขป 
ตอบ  อุปกรณ์ท่ีใช้สำ หรับจับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะมีดังนี้ 

1) ปากกาจับเจาะแบบตายตัว ใช้จับชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม เมื่อยึดกับโต๊ะงานเครื่องเจาะแล้วจะไม่
สามารถปรับตำแหน่งการเจาะได้ 

2) ปากกาจับเจาะแบบปรับตำแหน่งได้ ใช้จับชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยปากกาจับเจาะชนิดนี้
สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งไปยังจุดที่ต้องการเจาะได้ 2 ระดับ 

3) วีบล็อก (v-block) ใช้สำ หรับจับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะรูปทรงกลมหรือทรงกระบอก 
4) ขั้นบันไดจับยึด (step clamp) ใช้สำ หรับจับงานที่ต้องการความแข็งแรงในการจับยึดสูงสามารถ

ปรับระดับการจับยึดได ้
5) ซีแคลมป์ (c-clamp) ใช้จับยึดงานขนาดใหญ่หรือชิ้นงานที่ไม่สามารถจับยึดบนปากกาได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

365 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.4 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกอุปกรณ์จับยึดในงานเจาะได้ 
1. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดใดที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกลม 

ก. วีบล็อค 
ข. ซีแคลมป์ 
ค. ซีบล็อค 
ง. วีแคลมป์ 

2. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดใดที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ 
ก. วีบล็อค 
ข. ซีแคลมป์ 
ค. ซีบล็อค 
ง. วีแคลมป์ 

3. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดใดที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม 
ก. วีบล็อค 
ข. ซีแคลมป์ 
ค. ซีบล็อค 
ง. ปากกาจับเจาะ 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

366 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.4 : อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
367 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

368 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.5 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.5 ความเร็วในการเจาะเป็นบทเรียนโมดูลที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นสื ่อเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น  3 หัวข้อ
ย่อยได้แก่ 

 1. ความเร็วตัด 
  2. ความเร็วรอบ 
  3. การปรับตั้งความเร็วรอบในการเจาะ 

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

369 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.5 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

370 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.5 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

371 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.5 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การเจาะรูเป็นการทำให้เกิดรูทรงกระบอกขึ้นบนชิ้นงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการประสาน

ชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หรือตัวยึดแบบต่างๆดังนั ้นผู ้ปฏิบัติงาน

จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเจาะเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะรวมถึงการบำรุงรักษาและความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.5  ความเร็วในการเจาะเป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่  8 งานเจาะ ที่

ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

ในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ

ย่อย ได้แก่ 1. ความเร็วตัด 2. ความเร็วรอบ  3. การปรับตั้งความเร็วรอบในการเจาะโดยในแต่  ละหัวข้อเรื่องมี

เนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

372 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. ความเร็วตัด 2. ความเร็วรอบ   
3. การปรับตั้งความเร็วรอบในการเจาะ 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

373 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.5 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 เลือกใช้ความเร็วตัดและความเร็วรอบในการเจาะได้ 
1. หน่วยความเร็วรอบของรูเจาะคือข้อใด  

 ก. มิลลิเมตร/รอบ 
 ข. รอบ/วินาที 
 ค. รอบ/นาที 
 ง. เมตร/นาที 

2. อัตราป้อนของงานเจาะ มีหน่วยวัดคือข้อใด  
 ก. รอบ/นาที 
 ข. เมตร/นาที 
 ค. มิลลิเมตร/รอบ 
 ง. มิลลิเมตร/นาที 

 3. หน่วยความเร็วรอบของรูเจาะคือข้อใด 
 ก. มิลลิเมตร/รอบ 
 ข. รอบ/วินาที 
 ค. รอบ/นาที 
 ง. เมตร/นาที 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

374 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.5 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

375 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.5 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
376 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. เลือกใช้ความเร็วตัดและความเร็วรอบในการเจาะได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
377 

แผ่นที่ : 1 
 

 
ความเร็วตัดในเจาะ คือความยาวหรือระยะทางของเศษโลหะที่ถูกดอกสว่านตัดเฉือนออกมา ในขณะ

เจาะว่ามีความยาวเมตรในเวลา 1 นาที มีหน่วยวัดเป็นเมตร/วินาที ซึ่งในการคํานวณจะใช้หลักการ การหาเส้น
รอบวงของดอกสว่านคุณด้วยความเร็วรอบของดอกสว่าน โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้  

 
 

เมื่อ      V = ความเร็วต้องานเจาะ มีหน่วยวัดเป็นนาที 
n = ความเร็วรอบคอกสว่าน มีหน่วยวัดเป็นรอบ/นาที 
d = ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร 
 

 
ราพท่ี 8.19 เปรียบเทียบความเร็วตัดของดอกสว่านความโตต่างกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
378 

แผ่นที่ : 2 

 

จากภาพที่ 8.19 ถ้าดอกสว่าน ø6 มิลลิเมตร และดอกสว่านขนาด ø12 มิลลิเมตร หมุนจากจุดเริ่มต้น

พร้อมกัน จะเห็นได้ว่าดอกสว่านขนาด ø12 มิลลิเมตร จะหมุนจากจุดเริ่มต้นระยะทางไกลกว่า ดอกสว่าน

ขนาด ø6 มิลลิเมตร ถ้าใช้ความเร็วเท่ากันจะได้จากการคํานวณดังนี้ 
ถ้ากำหนดความเร็วรอบเท่ากัน 1,100 รอบ/นาทีเท่ากัน 

ตัวอย่างที่ 1   ดอกสว่าน ø6 ขนาด  มิลลิเมตร โดยปรับตั้งความเร็วรอบ 1,100 รอบ/นาที จะได้
ความเร็วตัด ของดอกสว่านเท่ากับเท่าไร 

วิธีทำ   
 
 

ดังนั้นความเร็วตัดที่ใช้เจาะงาน = 21 เมตร/นาที 
ตัวอย่างที่ 2 ดอกสว่านขนาด Ø12 มิลลิเมตร โดยปรับตั้งความเร็วรอบ 1,100 รอบ/นาที จะได้

ความเร็วตัดของดอกสว่านเท่ากับเท่าไร 
             
 
ดังนั้นความเร็วตัดทีใ่ช้เจาะงาน = 41 เมตร/นาท ี
จากการคํานวณจะเห็นได้ว่า การใช้ความเร็วรอบเท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบแล้วดอกสว่านโด 12 มิลลิเมตร 

จะมีความเร็วติดมากกว่าดอกสว่านขนาด 6 มิลลิเมตร 
ดังนั้นการเจาะด้วยดอกสว่านขนาดโตกว่าเพื่อไม่ให้ความเร็วตัดสูงเกินไป จึงควรปรับตั้ง ความเร็วรอบ

ในการเจาะให้ลดต่ำลง ซึ่งจะทําให้ความเร็วตัดของดอกสว่านลดลงด้วย เพราะถ้าใช้ความเร็ว ตัดสูงเกินไปจะ
ทําให้ดอกสว่านเกิดความร้อนสูง แรงบิดรุนแรง มีเสียงดังและเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นบน เครื่องเจาะและเกิด
แรงต้านสูงในการเจาะ 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
379 

แผ่นที่ : 3 

 
ตัวอย่างที่ 3 ดอกสว่านขนาด Ø6 มิลลิเมตร โดยปรับตั้งความเร็วรอบ 600 รอบ/นาที จะได้ความเร็วตัด 

รองดอกสว่านเท่ากับเท่าไร 

            
 
ดังนั้นความเร็วตัดทีใ่ช้เจาะงาน = 11 เมตร/นาท ี
5.2 ความเร็วรอบ 
ความเร็วรอบในการเจาะ หมายถึงความเร็วของดอกสว่านที่หมุนรอบต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยวัดเป็น

รอบต่อนาที สำหรับการเจาะรูด้วยดอกสว่านผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกความเร็วรอบ ให้เหมาะสมกับขนาดของ
ดอกสว่าน โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 4 จงคํานวณหาค่าความเร็วรอบในการเจาะเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางด้วยดอกสว่าน

ขนาด Ø15 มิลลิเมตร ด้วยความเร็วติด 12 เมตร/นาที 

              
ดังนั้นความเร็วตัดทีใ่ช้เจาะงาน = 255 รอบ/นาท ี
ความเร็วตัด (V) สามารถหาได้จากค่า ความเร็วของดอกสว่านดังตารางที่ 8.1 
ตารางที่ 8.1 ค่าความเร็วตัดของดอกสว่านขนาดต่างๆ 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
380 

แผ่นที่ : 4 

 
5.3 การปรับตั้งความเรีวรอบในการเจาะ 
5.3.1 ขั้นตอนการปรับความเร็วรอบเครื่องเจาะส่งกําลังด้วยสายพาน  
ตารางที่ 8.2 ขั้นตอนการปรับความเร็วรอบเครื่องเจาะส่งกําลังด้วยสายพาน 

ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) เปิดฝาครอบบนหัวเครื่องเจาะที่ครอบสายพาน 
จากนั้นคลายสกรูที่ล็อกมอเตอร์ ขยับมอเตอร์ เพ่ือ
หย่อนสายพานโดยขยับให้เข้าใกล้ชุดเพลา 
เจาะมากท่ีสุด 

 

2) ใช้มือโยกสายพานเบี่ยงจากพูลเลย์อบสายพาน 
มอเตอร์ จากนั้นโยกสายพายออกจากพูลเลย์ ล้อ
ตามเพ่ือให้สายพานหลุดออกจากร่องเดิม 

 

3) นําสายพานคล้องเข้ากับล้อสายพานร่องใหม่ ทั้ง
ร่องพูลเลย์ล้อขับและร่องพูลเลย์ล้อตาม โดยขณะ
คล้องสายพานเข้าร่องใหม่ก็ให้โยก หมุนพูลเลย์
สายพานตามไปด้วย 

 

4) ขยับเลื ่อนมอเตอร์ด้วยแขนปรับ จากนั ้นล็อก   
สกรูยึดคานเลื่อนมอเตอร์ให้แน่นทั้งสองด้าน 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
381 

แผ่นที่ : 5 

 
5.3.2 เครื่องเจาะส่งกําลังด้วยเฟือง 
ตารางที่ 8.3 ขั้นตอนการปรับความเร็วรอบเครื่องเจาะส่งกําลังด้วยเพียง 

ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) ปรับความเร็วรอบโดยโยกค้นโยกความเร็วรอบ 
ตามตารางบนหัวเครื่อง ตําแหน่ง LOW หรือ 
HIGH 

 

2) โยกคันโยกปรับความเร็วรอบหน้าเครื่องเจาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
382 

แผ่นที่ : 1 

 
คำส่ัง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงคำนวณค่าความเร็วรอบของการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง18 มิลลิเมตร ที่ใช้ในการ
เจาะชิ้นงานเหล็กมีค่าความเร็วตัด 12 เมตร/นาที 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ต้องการเจาะรูบนชิ้นงานเหล็กกล้าโดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วรอบใน
การเจาะ 1,910 รอบ/นาทีจงคำนวณหาค่าความเร็วตัดในการเจาะรูชิ้นงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ต้องการเจาะรูชิ้นหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 80 มิลลิเมตร ถ้าใช้ความเร็วรอบ    
190 รอบ/นาที ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อัตราป้อนเท่าไรในการเจาะรูชิ้นงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

383 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงคำนวณค่าความเร็วรอบของการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง18 มิลลิเมตร ที่ใช้ในการ
เจาะชิ้นงานเหล็กมีค่าความเร็วตัด 12 เมตร/นาที 

จากสูตร n =  Vc x 1,000 

                                   𝜋 𝑥 𝐷       
 จะได้ว่า   n = 12 x 1,000 = 212.21 รอบ/นาที 

     3.1416 x 18 
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วรอบในการเจาะชิ้นงาน (n) = 212.21 รอบ/นาที 
 
2. ต้องการเจาะรูบนชิ้นงานเหล็กกล้าโดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วรอบใน
การเจาะ 1,910 รอบ/นาทีจงคำนวณหาค่าความเร็วตัดในการเจาะรูชิ้นงาน 

จากสูตร Vc  = 𝜋 x d x n 
 1,000 

จะได้ว่า    Vc = 𝜋 x 6 x 1,910 = 36 เมตร/นาที 
        1,000 
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความเร็วตัดในการเจาะชิ้นงาน (Vc) = 36 เมตร/นาที 
 
3. ต้องการเจาะรูชิ้นหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 80 มิลลิเมตร ถ้าใช้ความเร็วรอบ    190 
รอบ/นาที ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อัตราป้อนเท่าไรในการเจาะรูชิ้นงาน 

จากสูตร  𝑓n= 
𝐿

𝑛
  

 

จะได้ว่า    𝑓n = 
80

190
 = 0.42 มิลลิเมตร/รอบ 

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อัตราป้อนในการเจาะรูชิ้นงาน (𝑓n) = 0.42 มิลลิเมตร/รอบ 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

384 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.5 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 เลือกใช้ความเร็วตัดและความเร็วรอบในการเจาะได้ 
1. หน่วยความเร็วรอบของรูเจาะคือข้อใด  

 ก. มิลลิเมตร/รอบ 
 ข. รอบ/วินาที 
 ค. รอบ/นาที 
 ง. เมตร/นาที 

2. อัตราป้อนของงานเจาะ มีหน่วยวัดคือข้อใด  
 ก. รอบ/นาที 
 ข. เมตร/นาที 
 ค. มิลลิเมตร/รอบ 
 ง. มิลลิเมตร/นาที 

 3. หน่วยความเร็วรอบของรูเจาะคือข้อใด 
 ก. มิลลิเมตร/รอบ 
 ข. รอบ/วินาที 
 ค. รอบ/นาที 
 ง. เมตร/นาที 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

385 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.5 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.5 : ความเร็วในการเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
386 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.5 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

387 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.6 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.6 ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น    
2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 
  2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะ 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

388 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.6 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

389 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.6 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

390 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.6 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การเจาะรูเป็นการทำให้เกิดรูทรงกระบอกขึ้นบนชิ้นงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการประสาน

ชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หรือตัวยึดแบบต่างๆดังนั ้นผู ้ปฏิบัติงาน

จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเจาะเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะรวมถึงการบำรุงรักษาและความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บทเรียนโมดูลย่อย 8.6  ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่    

8 งานเจาะ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้

ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เจาะ โดยในแต่ ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด ใบปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

391 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 
2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะ 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

392 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.6 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะได้ 
1. จุดมุ่งหมายในการร่างแบบสำหรับการเจาะเพ่ือสิ่งใด  

 ก. กำหนดตำแหน่งของรูเจาะ 
 ข. กำหนดถึงตำแหน่งหรือขนาดของงานจริง 
 ค. กำหนดเครื่องมือสำหรับเจาะ 
 ง. กำหนดลักษณะของรูเจาะ  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะได้ 
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจาะที่ถูกต้อง  

 ก. ใช้เครื่องเจาะโดยไม่ต้องตรวจสภาพ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน 
 ข. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับ 
 ค. ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่านต้องหยุดเครื่องเจาะให้สนิทก่อน 
 ง. หลังการใช้งานเครื่องเจาะเสร็จจะต้องทำความสะอาดตัวเครื่องเจาะและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

3. ในการใช้เครื่องเจาะข้อใดจะต้องทำให้เป็น กิจนิสัย มากที่สุดในความเป็นช่าง  
 ก. มีความขยันอดทน  
 ข.แต่งกายให้รัดกุมทุกวัน 
 ค. ใช้เครื่องเจาะแล้วต้องทำความสะอาด 
 ง. ปฏิบัติงานให้ตรงเวลาที่กำหนด 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

393 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.6 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

394 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.6 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ก 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
395 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะได้ 
2. บอกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
396 

แผ่นที่ : 1 
 

 
6. ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ  
ตารางที่ 8.4 ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) ร่างแบบชิ้นงาน กำหนดตำแหน่งรูเจาะ 

 

2 ดอกนำศูนย์ตรงตำแหน่งที่จะเจาะรู 

 

3) นำชิ้นงานมาจับด้วยปากกาจับเจาะให้แน่นแล้ว 
เจาะน่าด้วยดอกเจาะนําศูนย์ก่อน 

 

4) นําดอกสว่านจับกับหัวจับเจาะให้แน่นโดยใช้    
จำปาขัน 

 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
397 

แผ่นที่ : 2 

 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

5) ปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับขนาดของ 

 

6) ปฏิบัติงานเจาะรูโดยป้อนคันป้อนเจาะ หาก 
รูเจาะลึกให้ป้อนช้าๆ พร้อมกับยกดอกสว่าน เพ่ือ
ช่วยดายเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือนและหล่อเย็นด้วยนํ้า
เพ่ือระบายความร้อน 

 
7. ความปลอดภัยในการป ิบัติงานเจาะ 

การใช้เครื่องเจาะสําหรับปฏิบัติงานเจาะเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานควรปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

7.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเปิดเครื่องเจาะก่อนทําการเจาะชิ้นงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนเปิดสวิสเครือ่งเจาะ 

7.2 เลือกเก้าอ้ีที่แข็งแรงเมื่อต้องการใช้เก้าอ้ียืนปรับความเร็วรอบดอกสว่าน 
7.3 สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเจาะเพ่ือป้องกันอันตรายจากเศษโลหะ 
7.4 ใช้สมาธิโดยให้สายตาจับจ้องที่ชิ้นงานเจาะในขณะปฏิบัติงานเจาะ 
7.5 ใช้แปรงปัดเศษโลหะ ห้ามใช้มือปัดเศษโลหะหรือใช้ลมเป่าเศษโลหะออกจากเครื่องหรือรูเจาะ 
7.6 ไม่ควรให้เพ่ือนร่วมงานเปลี่ยนความเร็วรอบเครื่องเจาะควรเปลี่ยนความเร็วรอบด้วยตนเอง 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
398 

แผ่นที่ : 3 

 
7.7 อย่าวางเครื่องมืออุปกรณ์บนแท่นรองรับงานเพราะจะทำให้เครื่องมืออุปกรณ์หล่นได้รับความ

เสียหายได้ 

 
ภาพที่ 8.22 เครื่องมืออุปกรณ์บนแท่นรองรับงานหล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
399 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายข้ันตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. จงบอกความปลอดภัยในการป ิบัติงานเจาะโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

400 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายข้ันตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะโดยสังเขป 
ตอบ การเจาะรูด้วยเครื่องเจาะมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ร่างแบบชิ้นงานกำหนดตำแหน่งรูเจาะ 
2) ตอกนำศูนย์ตรงตำแหน่งที่จะเจาะรู 
3) นำชิ้นงานมาจับด้วยปากกาจับเจาะให้แน่นแล้วเจาะนำ ด้วยดอกเจาะนำศูนย์ก่อน 
4) นำดอกสว่านจับกับหัวจับเจาะให้แน่นโดยใช้จำปาขัน 
5) ปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับขนาดของดอกสว่าน 
6) ปฏิบัติงานเจาะรูโดยป้อนคันป้อนเจาะ หากรูเจาะลึกให้ป้อนช้าๆ พร้อมกับยกดอกสว่านเพื่อช่วย

คายเศษโลหะท่ีถูกตัดเฉือนและหล่อเย็นด้วยน้ำ เพ่ือระบายความร้อน 
 
2. จงบอกความปลอดภัยในการป ิบัติงานเจาะโดยสังเขป 
ตอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะควรปฏิบัติดังนี้ 

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเจาะก่อนทำการเจาะชิ้นงานทุกครั้ง 
2) เลือกเก้าอ้ีที่แข็งแรงเมื่อต้องการใช้เก้าอ้ียืนปรับความเร็วรอบดอกสว่าน 
3) สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเจาะเพ่ือป้องกันอันตรายจากเศษโลหะ 
4) ใช้สมาธิโดยให้สายตาจับจ้องที่ชิ้นงานเจาะในขณะปฏิบัติงานเจาะ 
5) ใช้แปรงปัดเศษโลหะ ห้ามใช้มือปัดเศษโลหะหรือใช้ลมเป่าเศษโลหะออกจากเครื่องหรือรูเจาะ 
6) ไม่ควรให้เพื่อนร่วมงานเปลี่ยนความเร็วรอบเครื่องเจาะควรเปลี่ยนความเร็วรอบด้วยตนเอง 
7) อย่าวางเครื่องมืออุปกรณ์บนแท่นรองรับงาน เพราะจะทำ ให้เครื่องมืออุปกรณ์หล่นได้รับความ

เสียหายได้ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
401 

แผ่นที่ : 1 

 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานเจาะ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานเจาะไปใช้ในชีวิตประจำในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. เครือ่งเจาะ 
2. ดอกสว่าน  
3. ชิ้นงาน 
4. เหล็กตอกนำศูนย์ 
5. เหล็กขีด 
6. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. เตรียมวัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานตามขนาดที่กําหนดให้และทำการร่างแบบบนชิ้นงาน 
2. ตอกนำศูนย์ที่จุดศูนย์กลางของรู 
3. เจาะรูชิ้นงานตามขนาดตามที่กำหนด 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนําส่ง 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

402 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.6 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะได้ 
1. จุดมุ่งหมายในการร่างแบบสำหรับการเจาะเพ่ือสิ่งใด  

 ก. กำหนดตำแหน่งของรูเจาะ 
 ข. กำหนดถึงตำแหน่งหรือขนาดของงานจริง 
 ค. กำหนดเครื่องมือสำหรับเจาะ 
 ง. กำหนดลักษณะของรูเจาะ  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจาะได้ 
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจาะที่ถูกต้อง  

 ก. ใช้เครื่องเจาะโดยไม่ต้องตรวจสภาพ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน 
 ข. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับ 
 ค. ก่อนปรับความเร็วรอบของดอกสว่านต้องหยุดเครื่องเจาะให้สนิทก่อน 
 ง. หลังการใช้งานเครื่องเจาะเสร็จจะต้องทำความสะอาดตัวเครื่องเจาะและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

3. ในการใช้เครื่องเจาะข้อใดจะต้องทำให้เป็น กิจนิสัย มากที่สุดในความเป็นช่าง  
 ก. มีความขยันอดทน  
 ข.แต่งกายให้รัดกุมทุกวัน 
 ค. ใช้เครื่องเจาะแล้วต้องทำความสะอาด 
 ง. ปฏิบัติงานให้ตรงเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

403 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.6 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 8 : งานเจาะ 
โมดูลย่อย 8.6 : ขั้นตอนการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
404 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.6 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ก 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว  

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

405 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.1  ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือ
ใช้เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. ความหมายของเกลียว 
  2. ส่วนประกอบของเกลียว 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

406 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

407 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

408 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ มีการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียว

ในการยึดประกอบชิ้นงานเพื่อยึดประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นการยึดด้วยเกลียวยังใช้ในงานต่างๆ

เช่นงานส่งกำาลังงานปรับตั้งระยะโดยกรรมวิธีการผลิตเกลียวสามารถทำาได้หลายวิธีเช่นการทำเกลียวบน

เครื่องกลึงการรีดเกลียวด้วยเครื่องจักรซึ่ งในหน่วยการเรียนรู้นี้จะศึกษาเฉพาะการทำเกลียวเมตริกด้วยมือ

เท่านั้น 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.1 ความหมายและส่วนประกอบของเกลียวเป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูล

ที่ 9 งานทำเกลียวด้วยมือ ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. ความหมายของเกลียว 2. ส่วนประกอบของเกลียว โดยในแต่ละ

หัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

409 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื ่อผู ้เร ียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี ้แล้ว 1. ความหมายของเกลียว            
2. ส่วนประกอบของเกลียว  

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

410 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกความหมายของเกลียวได้ 
1. เกลียวหมายถึงอะไร 

ก. เส้นสันหรือร่องที่เกิดข้ึนบนผิวงาน 
ข. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนเกลียว 
ค. เกลียวมีมุมนอดแหลม 60 องศา 
ง. ระยะพิตช์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2. บอกชื่อส่วนประกอบของเกลียวได้ 
2. ข้อใดคือส่วนประกอบของเกลียว 

ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดของเกลียว 
ข. ระยะพิตช์ 
ค. มุมเกลียว 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. มุมเกลียวคือ 
ก. ยอดเกลียวหนึ่งถึงยอดเกลียวหนึ่ง 
ข. มุมที่อยู่ระหว่างด้านข้างขงเกลียว 
ค. ความหนาของโคนเกลียว 
ง. ยอดเกลียวถึงโคนเกลียว 

 
 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

411 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

412 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
413 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของเกลียวได้ 
2.บอกชื่อส่วนประกอบของเกลียวได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
414 

แผ่นที่ : 1 
 

 
1. ความหมายของเกลียว 

เกลียว หมายถึงเส้นฝุ่นหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบๆ จะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยระยะทาง ที่
สม่ำเสมอกัน ทั้งที่เป็นผิวทรงกระบอกด้านนอก (เกลียวนอก) และทรงกระบอกด้านใน (เกลียวใน) เพื่อใช้ใน
การประกอบชิ้นงาน ปรับระยะ และส่งกําลัง 

 
ภาพที่ 9.1 ลักษณะเกลียวนอกและเกลียวใน 

2. ส่วนประกอบของเกลียว 

 
ภาพที่ 9.2 ส่วนต่างๆของเกลียว 

2.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดของเกลียว 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดของเกลียว (Major Diameter) โดยวัดจากยอดเกลียวด้านหนึ่งถึงยอด

เกลียว อยู่ตรงกันข้าม 
2.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดนเกลียว 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดนเกลียว (Minar Diameter) โดยวัดจากโคนเกลียวหนึ่ง ถึงโคนเกลียวหนึ่ง

ที่อยู่ด้านตรงข้าม 
2.3 ระยะพิตช์ 
ระยะพิตช์ (Pitch) โดยวัดจากยอดเกลียวหนึ่งถึงยอดเกลียวถัดไป 
 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
415 

แผ่นที่ : 2 

 
2.4 มุมเกลียว 
มุมเกลียว (Angle of Thread) คือมุมที่อยู่ระหว่างด้านข้างของเกลียวกับแนวแกนมุมเกลียวจะทำมุม

กีอ่งศาข้ึนอยู่กับชนิดของเกลียวนั้น 
2.5 โคนเกลียว 
โคนเกลียว (Boat) คือความหนาของโคนเกลียวที่ด้านข้างของเกลียวบรรจบกันพอดี  
2.6 ยอดเกลียว 
ยอดเกลียว (Crust) คือความหนาของยอดเกลียวที่ด้านข้างของเกลียวบรรจบกันพอดี 
2.7 ความลึกของร่องเกลียว 
ความลึกของร่องเกลียว (Depth of Thread) โดยวัดจากยอดเกลียวถึงโคนเกลียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
416 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงบอกความหมายและส่วนประกอบของเกลียวโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

417 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงบอกความหมายและส่วนประกอบของเกลียวโดยสังเขป 
ตอบ เกลียว หมายถึงเส้นสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบๆ จะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยระยะทางที่
สม่ำเสมอกัน ทั้งท่ีเป็นผิวทรงกระบอกด้านนอก (เกลียวนอก)และทรงกระบอกด้านใน (เกลียวใน) เพ่ือใช้ในการ
ประกอบชิ้นงาน ปรับระยะ และส่งกำ ลังโดยมีส่วนประกอบคือมุมเกลียว (Angle of Thread) โคนเกลียว 
(Root) และยอดเกลียว (Crest) หรืออ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

418 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.1 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกความหมายของเกลียวได้ 
1. เกลียวหมายถึงอะไร 

ก. เส้นสันหรือร่องที่เกิดข้ึนบนผิวงาน 
ข. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนเกลียว 
ค. เกลียวมีมุมนอดแหลม 60 องศา 
ง. ระยะพิตช์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2. บอกชื่อส่วนประกอบของเกลียวได้ 
2. ข้อใดคือส่วนประกอบของเกลียว 

ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดของเกลียว 
ข. ระยะพิตช์ 
ค. มุมเกลียว 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. มุมเกลียวคือ 
ก. ยอดเกลียวหนึ่งถึงยอดเกลียวหนึ่ง 
ข. มุมที่อยู่ระหว่างด้านข้างขงเกลียว 
ค. ความหนาของโคนเกลียว 
ง. ยอดเกลียวถึงโคนเกลียว 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบ
กระดาษคำตอบ

หลังเรียน หน้าที่  
419 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.1 : ความหมายและส่วนประกอบของเกลียว 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
420 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

421 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.2  ชนิดของเกลียว เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อเพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซ่ึงเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 4 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. เกลียวเมตริก 
  2. เกลียววิตเวิร์ธ 
  3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก 
  4. เกลียวฟันเลื่อย 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



  

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมโมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

422 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

423 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.2 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

424 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.2 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ มีการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียว

ในการยึดประกอบชิ้นงานเพื่อยึดประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นการยึดด้วยเกลียวยังใช้ในงานต่างๆ

เช่นงานส่งกำาลังงานปรับตั้งระยะโดยกรรมวิธีการผลิตเกลียวสามารถทำาได้หลายวิธีเช่นการทำเกลียวบน

เครื่องกลึงการรีดเกลียวด้วยเครื่องจักรซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้จะศึกษาเฉพาะการทำเกลียวเมตริกด้วยมือ

เท่านั้น 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.2 ชนิดของเกลียวเป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 9 งานทำเกลียวด้วย

มือ ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่

สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 

หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. เกลียวเมตริก 2. เกลียววิตเวิร์ธ 3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก  4. เกลียวฟันเลื่อย โดย

ในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - 

หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

425 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. เกลียวเมตริก 2. เกลียววิตเวิร์ธ 
3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก  4. เกลียวฟันเลื่อย  

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

426 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชนิดของเกลียวได้ 
1. เกลียวชนิดใดที่นิยมใช้ทั่วโลกปัจจุบันเป็นเกลียวสากลคือเกลียวในข้อใด  

ก. เกลียววิตเวิร์ธ 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเหลี่ยม 
ง. เกลียวเมตริก 

2. เกลียวชนิดใดบริเวณยอดเกลียวและโอนเกลียวจะโค้งมนเล็กน้อย 
ก. เกลียววิตเวิร์ธ 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเหลี่ยม 
ง. เกลียวเมตริก 

3. เกลียวเมตริกมีมุมที่โดนเกลียวรวมที่องศา 
ก. 50 องศา 
ข. 55 องศา 
ค. 60 องศา 
ง. 70 องศา 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

427 
แผ่นที่ : 2 

 
4. เกลียววิตเวิร์ธมีมุมที่โคนเกลียวรวมที่องศา 

ก. 50 องศา 
ข. 55 องศา 
ค. 70 องศา 
ง. 70 องศา 

5. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริกมีมุมที่โคนเกลียวรวมกี่องศา 
ก. 30 องศา 
ข. 55 องศา 
ค. 70 องศา 
ง. 70 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

428 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

429 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ค 

4. ข 

5. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
430 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกชนิดของเกลียวได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
431 

แผ่นที่ : 1 
 

 
2 ชนิดของเกลียว 

2.1 เกลียวเมตริก 
เกลียวเมตริก (International Metric 
Thread) เป็นเกลียวที่นิยมใช้งานกันมากทั่วโลก เกลียวมี มุมยอดแหลม 60 องศา บริเวณยอดเกลียว

และโคนเกลียว จะติดตรงเล็กน้อย การวัดส่วนต่างๆ ของเกลียวจะวัดเป็น มิลลิเมตร ใช้ตัวอักษรย่อ M แทน
สัญลักษณ์เกลียว เช่น M 10×1.50 หมายถึงเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และระยะพิตช์ 
เท่ากับ 1.50 มิลลิเมตร จะใช้ในงานประกอบงานทั่วๆ ไป 

 
ภาพที่ 9.3 ลักษณะของเกลียวเมตริก 

2.2 เกลียววิตเวิร์ธ 
เกลียววิตเวิร์ธ (Whitworth Thread) ส่วนต่างๆ ของเกลียววิเวิร์ธจะวัดเป็นนิ้ว มุมระหว่างเกลียว

เท่ากับ55 องศา บริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะโค้งมน เล็กน้อย ใช้อักษรย่อ W แทนสัญลักษณ์เกลียว 
เช่น 3/4×12 หมายถึงเกลียววิเวิร์ชขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว และ มีจำนวนเกลียว 12 เกลียว/นิ้ว ใช้
สำหรับเกลียวท่อประปา และเกลียวท่อสุขภัณฑ์ทั่วไป 

 
ภาพที่ 9.4 ลักษณะของเกลียววิตเวิร์ธ 

 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
432 

แผ่นที่ : 2 

 
2.3 เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก  
เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (Trapezoidal Thread) มีมุมเกลียวรวม 30 องศา ท่าให้โคนเกลียว

กว้างมาก เกลียวชนิดนี้จะมีแรงเสียดทานผิวข้างน้อยกว่าเกลียว ยอดแหลม ทํางานได้คล่องตัว การวัดขนาด
เป็นมิลลิเมตร ใช้ตัวอักษร Tr แทนสัญลักษณ์เกลียว เช่น T: 20×3 หมายถึง เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดโดสุด 
20 มิลลิเมตร มีระยะพิทช์ เท่ากับ 3 มิลลิเมตร ใช้ท่าเกลียวสำหรับการขับเคลื่อนในการส่งกําลัง 

 
ภาพที่ 9.6 ลักษณะของเกลียวฟันเลื่อย 

 
2.4 เกลียวฟันเลื่อย 
เกลียวฟันเลื่อย Buttrees Thread) มียอดเกลียวรวม 30 องศา เกลียวชนิดนี้จะมีรูปร่างไม่สมมาตร 

เป็นเกลียวที่ใช้สำหรับรับแรงด้านเดียว เกลียวฟันเลื่อยใช้ตัวอักษร S แทนสัญลักษณ์เกลียว เช่น S12×1.5 
หมายถึงเกลียวฟันเลื่อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุด 12 มิลลิเมตร และมีระยะพิตช์ 1.5 มิลลิเมตร จะใช้ใน
งานเกลียวยึดใบพัดเรือหางยาวหรือเกลียวขันท้าย กล้องปืน 

 
ภาพที่ 9.6 ลักษณะของเกลียวฟันเลื่อย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
433 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงบอกชนิดของเกลียวโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

434 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงบอกชนิดของเกลียวโดยสังเขป 
ตอบ ชนิดของเกลียวมีดังนี้ 

1) เกลียวเมตริก (International Metric Thread) ใช้ในงานประกอบงานทั่วๆ ไป มีมุมยอดแหลม 60 
องศา บริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะตัดตรงเล็กน้อย ใช้อักษรย่อ Mแทนสัญลักษณ์เกลียว 

2) เกลียววิตเวิร์ธ (Whitworth Thread) ใช้สำ หรับเกลียวท่อประปาและเกลียวท่อสุขภัณฑ์ทั่วไปมุม
ระหว่างเกลียวเท่ากับ 55 องศา บริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะโค้งมนเล็กน้อยใช้อักษรย่อ W แทน
สัญลักษณ์เกลียว 

3) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (Trapezoidal Thread) ใช้ทำ เกลียวสำ หรับการขับเคลื่อนในการ
ส่งกำ ลัง มีมุมเกลียวรวม 30 องศา ทำ ให้โคนเกลียวกว้าง แรงเสียดทานผิวข้างน้อยกว่าเกลียวยอดแหลม ใช้
อักษรย่อ Tr แทนสัญลักษณ์เกลียว 

4) เกลียวฟันเลื่อย (Buttress Thread) ใช้ในงานเกลียวยึดใบพัดเรือหางยาวหรือเกลียวขันท้ายลำ 
กล้องปืน มียอดเกลียวรวม 30 องศา มีรูปร่างไม่สมมาตร รับแรงด้านเดียวใช้อักษรย่อ S แทนสัญลักษณ์เกลียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

435 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.2 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกชนิดของเกลียวได้ 
1. เกลียวชนิดใดที่นิยมใช้ทั่วโลกปัจจุบันเป็นเกลียวสากลคือเกลียวในข้อใด  

ก. เกลียววิตเวิร์ธ 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเหลี่ยม 
ง. เกลียวเมตริก 

2. เกลียวชนิดใดบริเวณยอดเกลียวและโอนเกลียวจะโค้งมนเล็กน้อย 
ก. เกลียววิตเวิร์ธ 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเหลี่ยม 
ง. เกลียวเมตริก 

3. เกลียวเมตริกมีมุมที่โดนเกลียวรวมที่องศา 
ก. 50 องศา 
ข. 55 องศา 
ค. 60 องศา 
ง. 70 องศา 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

436 
แผ่นที่ : 2 

 
4. เกลียววิตเวิร์ธมีมุมที่โคนเกลียวรวมที่องศา 

ก. 50 องศา 
ข. 55 องศา 
ค. 70 องศา 
ง. 70 องศา 

5. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริกมีมุมที่โคนเกลียวรวมกี่องศา 
ก. 30 องศา 
ข. 55 องศา 
ค. 70 องศา 
ง. 70 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบ
กระดาษคำตอบ

หลังเรียน หน้าที่  
437 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.2 : ชนิดของเกลียว 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน 
หน้าที่  
438 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ค 

4. ข 

5. ก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

439 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.3 การทำเกลียวใน เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อเพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซ่ึงเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวใน 
  2. ขั้นตอนการทำเกลียวใน 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 



  

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

440 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

441 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

442 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.3 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ มีการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียว

ในการยึดประกอบชิ้นงานเพื่อยึดประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นการยึดด้วยเกลียวยังใช้ในงานต่างๆ

เช่นงานส่งกำาลังงานปรับตั้งระยะโดยกรรมวิธีการผลิตเกลียวสามารถทำาได้หลายวิธีเช่นการทำเกลียวบน

เครื่องกลึงการรีดเกลียวด้วยเครื่องจักรซึ่ งในหน่วยการเรียนรู้นี้จะศึกษาเฉพาะการทำเกลียวเมตริกด้วยมือ

เท่านั้น 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.2 ชนิดของเกลียวเป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 9 งานทำเกลียวด้วย

มือ ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่

สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น     

2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวใน 2. ขั้นตอนการทำเกลียวในโดยในแต่ละหัวข้อ

เรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

443 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การทำ
เกลียวใน 2. ขั้นตอนการทำเกลียวใน 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

444 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวในได้ 
1. การทำเกลียวในด้วยมือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร 

ก. การดาย 
ข. การตัด 
ค. การต๊าป 
ง. การเจาะ 

2. หากต้องการต๊าปเกลียวใน M12x1.75 จะต้องเจาะรูโตขนาดกี่มิลลิเมตร 
ก. 10.4 มิลลิเมตร 
ข. 11.4 มิลลิเมตร 
ค. 12.4 มิลลิเมตร 
ง. 13.4 มิลลิเมตร 

3. การต๊าปเกลียวโดยไม่ต้องออกแรงกดโดยหมุนไปประมาณก่ีรอบ 
ก. 1 รอบ 
ข. 1/2 รอบ 
ค. 1/4 รอบ 
ง. 1/6 รอบ 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

445 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

446 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ก 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
447 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวในได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
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3. การทำเกลียวใน 

เป็นการหาเกลียวภายในรูเจาะ โดยใช้ตอกตาปตัดเกลียว ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับสลักเกลียวหมุนตัด ลง
ในรูที่เตรียมไว้ เมื่อหมุนดอกต๊าปออกจะตัดเฉือนเนื้อวัสดุงานทำให้เกิดเป็นเกลียวภายในรูเจาะขึ้น  

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวใน 
3.1.1 ดอกต๊าป (Tap) ที่ใช้ในการดัดเกลียวในหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วยดอกต๊าป 3 แบบ คือ  

1) ต๊าปตัวเรียว (Taper Tap) ต๊าปตัวนี้จะทำฟันเกลียวให้เรียวตอนปลายประมาณ 6-7 ฟัน 
แล้วจึงถึงฟินเต็ม เพ่ือจะใช้กับงานท่ีต้องการท่าเกลียวในระยะเริ่มแรก 

2) ต๊าปตัวตาม (Plug Tap) ตาตัวนี้จะทำฟันเรียวที่ตอนปลายประมาณ 3-4 ฟัน ใช้ในการทำ
เกลียวงานที่มีขนาดหนาๆ ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ทำเกลียวในชั้นที่สองหลังจากเกลียวที่ทำนั้นได้ผ่าน การใช้
ค้าปตัวเรียวมาแล้ว 

3) ต๊าปตัวสุดท้าย (Bottoming Tap) ตัวนี้ที่ปลายของฟันเกลียวจะไม่มีเรี่ยว เป็นตัวที่ใช้งาน
ทําเกลียวในชั้นสุดท้าย หลังจากที่ได้ทําเกลียวโดยใช้ตัวสุดท้ายนี้ไปแล้วจะได้สันเกลียว ถูกต้อง
สมบูรณ์ ถึงก้นรู  

 
ภาพที่ 9.7 ลักษณะของคิปเกลียว                ภาพที่ 9.8 ลักษณะฟันของต๊าป 

3.1.2 ด้ามจับสาป (Tap Wrench) เป็นเครื่องมือที่ใช้จับไปเพ่ือหมุนเกลียวใน มีอยู่ 2 แบบคือ 
1) ด้ามจับดอกต๊าปแบบปรับแต่งได้ เป็นอุปกรณ์ในการที ่ใช้จ ับดอกต๊าปซึ ่งปากจับ

ดอกต๊าปสามารถปรับขนาดได้หลายขนาดด้วยกัน มีด้ามจับยาวทั้ง 2 ข้าง สำหรับใช้มือจับหมุนตัด
เกลียว 

 
ภาพที่ 9.9 ด้านจับดอกต๊าป 
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2) ด้ามจับแบบตัวที การใช้ด้ามจับนี้ใช้กับตัวทำเกลียวในที่มีขนาดเล็กๆ และใช้ท่าเกลียวในที่

แคบจํากัด 

 
   ภาพที่ 9.10 ด้ามจับดอกด้านแบบตัวที 

3.2 ข้ันตอนการท าเกลียวใน 
3.2.1 การเจาะรูชิ้นงาน การทำเกลียวในต้องเจาะรูชิ้นงานด้วยดอกสว่านก่อน โดยขนาด รูเจาะให้

สัมพันธ์กับขนาดเกลียวที่กำหนด โดยวิธีการหาขนาดรูเจาะต๊าปเกลียวทำได้ดังนี้  
ขนาดรูเจาะการท่าเกลียว = ขนาดความโตของเกลียว - ระยะพิตช์ 

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าต้องการค้าปเกลียวขนาด M8x1.25 จะต้องเจาะรูขนาดเท่าใด  
วิธีทำ   ขนาดรูเจาะการทำเกลียว ขนาดความโตของเกลียว – ระยะพิตซ์ 

= 8 -125 
= 6.8 

ดังนั้น ขนาดของดอกสว่านสำหรับเจาะรู = 5.8 มิลลิเมตร  
3.2.2 ขั้นตอนการต๊าปเกลียว  

ตารางท่ี 9.1 ขั้นตอนการค้าปเกลียว 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) นาชิ้นงานที่เจาะจับยึดด้วยปากกาจับงานโดยให้ 
รูเจาะอยู่ในแนวตั้งฉากและได้ระดับ และ อยู่เหนือ
ปากจับของปากกาจับงานประมาณ 5-10 มิลลิเมตร 

 

2) นำดอกตาปลอกที่ 1 ประกอบเข้ากับด้ามต๊าป 
โดยจับบริเวณก้านดอกค้าปให้ยึดกับร่องเหลี ่ยม 
จากนั้นหมุนสกรูให้แน่น ไม่หลวมคลอน 
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ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

3) ใช้มือสองมือจับตรงกลางของด้ามต๊าป พร้อมกับ
กดและหมุนลงไปในรูเจาะโดยหมุน ตามเข็มนาฬิกา
อย่างช้าๆ โดยให้ฟันของ ดอกต๊าป ทเนีอนเนื้อ
ชิ้นงาน และสามารถ ดเกลียวได้ 2 -3 ฟัน ปักแน่น
อยู่ในรูเจาะ 

 

4) หลังจากคม ดของดอกต๊าปตัดเกลียวและปักยึด
บนรูเจาะแล้ว ให้ถอดด้ามต๊าปออก เพื่อตรวจสอบ
ความฉากของดอกดอกต๊าปกับรูเจาะ 

 

5) ตรวจสอบความฉากของคอกตาปกับผิวงาน ด้วย
ฉากเหล็ก โดยเคลื่อนฉากเข้าหาดอกต๊าป ให้ก้านสั้น
ฉากแนบสัมผัสกับผิวงาน หากชิ้นงาน ไม่ได้ฉากให้
ใช้ค้อนเคาะเบาๆ ปรับให้ให้ฉาก 

 

6) ประกอบด้ามจับค้าปกลับเข้ากับดอกต๊าป พร้อม
กับหยอดน้ำมันหล่อลื่นตรงบริเวณรูเจาะตัดเกลียว 
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ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

 

7) เริ่มดัดเกลียวให้ใช้ย้ายมือทั้งสองมาจับบริเวณ 
ส่วนปลายของด้ามบาป แล้วหมุนเกลียวไปตามเข็ม
นาฬิกาโดยไม่ต้องออกแรงกดโดยหมุนไปประมาณ
1/8 – ¼ รอบ ๆ ง จากนั้นหมุน กลับ ½ - 1 รอบ 
เพื ่อตายเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือน พร้อมกับหยอด
น้ำมันหล่อลื่นเป็นระยะ เมื่อหมุนตัดเกลียวไปจนสุด
เกลียวแล้ว จากนั้น คลายตอกต๊าปออกแล้วต๊าปตอก
ที่สองและสามจนแล้วเสร็จ 

 
3.3 ข้อควรระวังการต๊าปเกลียว 
3.3.1 การทำเกลียวในขนาดรูเจาะจะต้องได้ขนาดตามมาตรฐานไม่เล็กหรือโตจนเกินไป เพราะถ้ารูเจาะ

เล็กเกินจะทำให้ดอกต๊าปหักได้ และถ้าขนาดรูเจาะโตเป็นก็จะทำให้เกลียวหลวมได้ 
3.3.2 การต๊าปเกลียวจะต้องเรียงลำดับของดอกต๊าปให้ถูกต้อง 
3.3.3 ขณะปฏิบัติงานต๊าปเกลียวจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบ่อยๆ  
3.3.4 ตรวจสอบความฉากของแนวดอกปกับชิ้นงานก่อนเสมอ  
3.3.5 ขณะผ้าปเกลียวจะต้องหมุนคายเศษโลหะออกอย่างสม่ำเสมอ 
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โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
452 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายข้ันตอนการทำเกลียวในโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. จงหาค่าขนาดของรูเจาะสำหรับทำเกลียวใน ตามขนาดเกลียวที่กำหนด 

M 4×0.7 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  
M 5×0.8 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  
M 6×1 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  
M 8×1.25 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  
M 10×1.50 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  

3. จงบอกข้อควรระวังการทำเกลียวด้วยมือโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
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คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายข้ันตอนการทำเกลียวในโดยสังเขป 
ตอบ การทำ เกลียวในมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เจาะรูชิ้นงานด้วยดอกสว่านก่อน โดยขนาดรูเจาะต้องสัมพันธ์กับขนาดเกลียวที่กำหนด 
2) จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน โดยให้รูเจาะตั้งฉากและได้ระดับ และอยู่เหนือปากจับประมาณ 

5-10 มิลลิเมตร 
3) นำ ดอกต๊าปดอกที่ 1 ประกอบเข้ากับด้ามต๊าป โดยจับบริเวณก้านดอกต๊าปให้ยึดกับร่องเหลี่ยม

จากนั้นหมุนสกรูให้แน่น ไม่หลวมคลอน 
4) ใช้มือจับตรงกลางของด้ามต๊าปพร้อมกับกดและหมุนตามเข็มนาฬิกาลงไปในรูเจาะโดยให้ฟันของ

ดอกต๊าปตัดเฉือนเนื้อชิ้นงาน และตัดเกลียวได้ 2-3 ฟัน ปักแน่นอยู่ในรูเจาะ 
5) ตรวจสอบความฉากของดอกดอกต๊าปกับรูเจาะและตรวจสอบความฉากของดอกต๊าปกับผิวงาน

ด้วยฉากเหล็ก หากไม่ได้ฉากให้ใช้ค้อนเคาะเบาๆ ปรับให้ได้ฉาก 
6) ประกอบด้ามจับต๊าปกลับเข้ากับดอกต๊าปพร้อมกับหยอดน้ำ มันหล่อลื่นตรงบริเวณรูเจาะที่ตัด

เกลียว 
7) จับบริเวณส่วนปลายของด้ามจับ แล้วหมุนตัดเกลียวตามเข็มนาฬิกาโดยไม่ต้องออกแรงกดจากนั้น

หมุนกลับเพื่อคายเศษโลหะ หยอดน้ำ มันหล่อลื่นเป็นระยะ เมื่อหมุนตัดเกลียวไปจนสุดเกลียวแล้ว จากนั้น
คลายดอกต๊าปออกแล้วต๊าปดอกท่ี 2 และ 3 จนแล้วเสร็จ 
2. จงหาค่าขนาดของรูเจาะสำหรับทำเกลียวใน ตามขนาดเกลียวที่กำหนด 
ตอบ 

M 4×0.7 ขนาดรูเจาะเท่ากับ 4 – 0.7 = 3.3 มิลลิเมตร 
M 5×0.8 ขนาดรูเจาะเท่ากับ 5 – 0.8 = 4.2 มิลลิเมตร 
M 6×1 ขนาดรูเจาะเท่ากับ 6 – 1 = 5 มิลลิเมตร 
M 8×1.25 ขนาดรูเจาะเท่ากับ 8 – 1.25 = 6.75 มิลลิเมตร 
M 10×1.50 ขนาดรูเจาะเท่ากับ 10 – 1.5 = 8.5 มิลลิเมตร 
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3. จงบอกข้อควรระวังการทำเกลียวด้วยมือโดยสังเขป 
ตอบ  ข้อควรระวังในการทำ เกลียวด้วยมือมีดังนี้ 

1) การทำเกลียวในขนาดรูเจาะจะต้องได้ขนาดตามมาตรฐาน การทำเกลียวนอกขนาดของสลักที่
เตรียมจะต้องได้ขนาด ไม่เล็กหรือโตจนเกินไป 

2) การต๊าปเกลียวจะต้องเรียงลำดับของดอกต๊าปให้ถูกต้อง 
3) เริ่มต้นดายเกลียวจะต้องถ่างสกรูตัวกลางก่อน 
4) ขณะปฏิบัติงานต๊าปเกลียวหรือดายเกลียวจะต้องหยอดน้ำ มันหล่อลื่นเป็นระยะ และหมุนคายเศษ

โลหะออกอย่างสม่ำเสมอ 
5) ตรวจสอบความฉากของแนวดอกต๊าปกับชิ้นงาน และตรวจสอบความฉากของชิ้นงานและดายขณะ

เริ่มต้นตัดเกลียวก่อนเสมอ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานทำเกลียวด้วยมือ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานเจาะไปใช้ในชีวิตประจำในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. เครือ่งเจาะ 
2. ดอกสว่าน  
3. ชิ้นงาน 
4. เหล็กตอกนำศูนย์ 
5. บรรทัดเหล็ก 
6. ดอกต๊าปเกลียว 
7. เหล็กขีด 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. เตรียมวัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานตามขนาดที่กําหนดให้และทำการร่างแบบบนชิ้นงาน 
2. ตอกนำศูนย์ที่จุดศูนย์กลางของรู 
3. เจาะรูชิ้นงานตามขนาดตามมาตรฐานที่ใช้ทำเกลียวแต่ละขนาดตามท่ีกำหนด 
4. ตัดเกลียวด้วยดอกต๊าปตามขนาดเกลียวที่กำหนดมาให้ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนําส่ง 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

456 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.3 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวในได้ 
1. การทำเกลียวในด้วยมือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร 

ก. การดาย 
ข. การตัด 
ค. การต๊าป 
ง. การเจาะ 

2. หากต้องการต๊าปเกลียวใน M12x1.75 จะต้องเจาะรูโตขนาดกี่มิลลิเมตร 
ก. 10.4 มิลลิเมตร 
ข. 11.4 มิลลิเมตร 
ค. 12.4 มิลลิเมตร 
ง. 13.4 มิลลิเมตร 

3. การต๊าปเกลียวโดยไม่ต้องออกแรงกดโดยหมุนไปประมาณก่ีรอบ 
ก. 1 รอบ 
ข. 1/2 รอบ 
ค. 1/4 รอบ 
ง. 1/6 รอบ 

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

457 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.3 : การทำเกลียวใน 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

458 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ก 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

459 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.4 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.4 การทำเกลียวนอก เป็นบทเรียนโมดูลที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นสื ่อเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อ
ย่อยได้แก่ 

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวนอก 
  2. ขั้นตอนการทำเกลียวนอก 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 



  

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

460 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.4 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

461 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.4 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

462 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 9.4 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

การประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ มีการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียว

ในการยึดประกอบชิ้นงานเพ่ือยึดประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นการยึดด้วยเกลียวยังใช้ในงานต่างๆ

เช่นงานส่งกำาลังงานปรับตั้งระยะโดยกรรมวิธีการผลิตเกลียวสามารถทำาได้หลายวิธีเช่นการทำเกลียวบน

เครื่องกลึงการรีดเกลียวด้วยเครื่องจักรซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้จะศึกษาเฉพาะการทำเกลียวเมตริกด้ วยมือ

เท่านั้น 

บทเรียนโมดูลย่อย 9.4  การทำเกลียวนอก เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูลที่ 9 งานทำเกลียว

ด้วยมือ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้ผู้เรียน

และผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหา

ออกเป็น  2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวนอก 2. ขั้นตอนการทำเกลียวนอกโดยใน

แต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - 

หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

463 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การทำ
เกลียวนอก 2. ขั้นตอนการทำเกลียวนอก 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

464 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.4 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการเกลียวนอกด้วยมือได้ 
1. การทำเกลียวนอกด้วยมือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร 

ก. การดาย 
ข. การตัด 
ค. การต๊าป 
ง. การเจาะ 

2. มาตราฐานเกลียวทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษมีก่ีแบบ 
ก. 1 แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4 แบบ 

3. ต้องการดายเกลียว M10x1.50 ควรเตรียมชิ้นงานให้ขนาดเท่าไร 
ก. 9.50-9.60 
ข. 9.60-9.70 
ค. 9.70-9.80 
ง. 9.80-9.90 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

465 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

466 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
467 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายขั้นตอนการเกลียวนอกด้วยมือได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
468 

แผ่นที่ : 1 
 

 
4. การทำเกลียวนอก 

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวนอก 
4.1.1 ดาย (Die) เป็นเครื่องมือตายที่ใช้ตัดเกลียว ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S) มี

มาตรฐานเกลียวทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ แบ่งเป็น 2 แบบ 
1) ดายแบบตายตัว ดายชนิดนี้ไม่มีร่องผ่า ตรงกลางจะมีคมตัดและร่องสำหรับ คายเศษ มี

ขนาดไม่เกิน 16 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตัดเกลียวนอกที่มีขนาดเล็ก  
2) ตายแบบปรับขนาดได้ ภายชนิดนี้จะมีร่องบ่าตรงกลางร่องคายเศษใช้สำหรับตัด เกลียว

นอกที่มีขนาดใหญ่ 

 
ภาพที่ 9.18 ตายแบบตายตัวและแบบปรับขนาดได้ 

4.1.2 ด้ามจับดาย การดายเกลียวต้องอาศัยอุปกรณ์จับยึดดายที่ทำหน้าที่รองรับและจับยึด
โดยค้านจับดายจะมีสกรูล็อกให้ตายยึดติดแน่นและมีสกรูปรับระยะฟันดายสำหรับปรับความแหลมคม
ของเกลียว ด้ามตายมีอยู่หลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม 

 
ภาพที่ 9.19 ด้านจับตาย 

4.2 ขั้นตอนการทำเกลียวนอก 
4.2.1 การเตรียมขนาดของชิ้นงาน จะต้องกลึงชิ้นงานที่ตายให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ ขนาด

ของตายที่จะใช้สำหรับตัดเกลียวโดยมีวิธีการเตรียมดังนี้ 
ขนาดความโตชิ้นงานที่ตาย - ขนาดของตาย -0.2 ถึง 0.3 มิลลิเมตร 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าต้องการตายเกลียว M 10×1. 50 ควรเตรียมชิ้นงานให้ขนาดเท่าไร 
วิธีทำ ขนาดความโดนงานที่ดาย = 10 -0.2 หรือ 10 – 0.3 

        = 9.70 หรือ 9.80 มิลลิเมตร 
ดังนั้น หากต้องการตายเกลียว M 10×1.50 ควรเตรียมชิ้นงานขนาด 9.7-9.8 มิลลิเมตร 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
469 

แผ่นที่ : 2 

 
4.2.2 ขั้นตอนการดายเกลียว 

ตารางที่ 9.2 ขั้นตอนการทำเกลียวนอก 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

1) ชิ้นงานที่ต้องอายเกลียวชอบที่เริ่มต้นควรลบมุม 
ใช้ตะไบหรือกลึงโดยรอบประมาณ 20 องศา เพื่อให้
ฟันแรกของดายสามารถตัดเกลียวได้ง่าย 

 

2) นําชิ้นงานจับกับปากกาจับงานให้แน่น โดยให้
ปลายของชิ้นงานโผล่เหนือปากกา ประมาณ 1 นิ้ว 
และตั้งฉากกับปากของปากกาจับงาน 

 

3) น่าดายประกอบเข้ากับคีมจับ ให้รองผ่าตรงกับ 
สกรูหัวกลาง (สกรูถ่างรู) โดยยืดสกรูหัวกลาง ก่อน
แล้วจึงยืดกรูที่อยู่ด้านข้างเพื่อประคองตาย การจับ
ยึดเช่นนี้จะถ่างดายออกเล็กน้อยเพื่อให้ สามารถ
เริ่มต้นตายเกลียวได้ง่าย 

 

4) เริ่มตายเกลียวโดยใช้มือกดบริเวณโคนของ ด้าม
ดายทั้งสองด้าน โดยค่อยๆ ประคอง พร้อมกับออก
แรงกดอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ หมุนไปตามเข็มนาฬิกา 
จนกระทั่งฟันของ ดายตัดเกลียวประมาณ 3 รอบ 
ขั้นตอนนี้ต้องระวังไม่ให้ตายเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง 

 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
470 

แผ่นที่ : 3 

 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

5) ตรวจสอบความฉากโดยถอดชิ้นงานอ ปากกาจับ
งาน แล้วใช้จากตรวจสอบดูว่าชิ้นงาน 
ใต้ฉากหรือไม่ หากยังไม่ได้ก็ให้ปรับให้แก้ให้ ไฉาก 

 

6)นําชิ ้นงานจับเข้ากับปากกาจับชิ ้นงาน แล้วใช้ 
น้ำมันหล่อลื่นฉีดบริเวณฟันของตายที่เกลียว 

 

7) เริ ่มหมุนตัดเกลียวจนกระทั ่งฟันของตายตัด 
เกลียวได้ 2-3 ให้ย้ายมือมาจับบริเวณปลาย ของ
ด้ามต๊าป เพ่ือให้แรงมากขึ้น โดยหมุนตัด เกลียวตาม
เข็มนาฬิกาประมาณ 1 รอบ แล้วให้ หมุนกลับเพ่ือ
คายเศษประมาณ 1 รอบ และ หยอดน้ำมันหล่อลื่น
เป็นระยะๆ 

 

8) ตายรอบที่ 2 โดยการคลายสกรูตัวถ่างออกแล้ว 
ปรับสกรูบีบทั้งสองข้างเพ่ือบีบให้ฟันเกลียวแหลมขึ้น 
และตายจนกระทั่งแล้วเสร็จ 

 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
471 

แผ่นที่ : 4 

 
ภาพประกอบ อธิบายประกอบ 

 

9) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเกลียวโดยทดสอบ
หมุนเข้ากับเกลียวใน 

 
4.3 ข้อควรระวังในการดายเกลียว 

4.3.1 การทำเกลียวนอกขนาดของสลักที่เตรียมจะต้องได้ขนาดไม่เล็กหรือโตจนเกินไป  
4.3.2 เริ่มต้นดายเกลียวจะต้องถ่างสกูรตัวกลางก่อน 
4.3.3 ตรวจสอบความฉากของชิ้นงานและดายขณะเริ่มต้นตัดเกลียวก่อนเสมอ 
4.3.4 ขณะปฏิบัติงานดายเกลียวจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบ่อยๆ 
4.3.5 ขณะดายเกลียวจะต้องหมุนคายเศษโลหะออกอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
472 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายข้ันตอนการทำเกลียวนอกด้วยมือโดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. จงหาค่าขนาดความโตของสลักสำหรับทำเกลียวนอก ตามขนาดเกลียวที่กำหนด 

M 10×1.50 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  
M 12×1.75 ขนาดรูเจาะเท่ากับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

473 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายข้ันตอนการทำเกลียวนอกด้วยมือโดยสังเขป 
ตอบ การทำเกลียวนอกมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เตรียมชิ้นงานโดยจะต้องกลึงชิ้นงานที่ดายให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของดายที่จะใช้สำหรับตัด
เกลียว 
2) ควรลบมุมชิ้นงานโดยการตะไบหรือกลึงโดยรอบประมาณ 20 องศา 
3) จับชิ้นงานด้วยปากกาจับงานให้แน่น โดยให้ตั้งฉากและอยู่เหนือปากจับประมาณ 1 นิ้ว 
4) ประกอบดายเข้ากับด้ามจับให้ร่องผ่าตรงกับสกรูตัวกลาง (สกรูถ่างรู) ยึดสกรูตัวกลางก่อนแล้วจึง

ยึดกรูที่อยู่ด้านข้างเพ่ือประคองดาย 
5) เริ่มดายเกลียวโดยใช้มือกดบริเวณโคนของด้ามดาย ออกแรงกดช้าๆ หมุนตามเข็มนาฬิกาประมาณ 

1/4 รอบ 
6) ตรวจสอบความฉากของชิ้นงาน หากยังไม่ได้ก็ให้ปรับให้แก้ให้ ได้ฉาก ใช้น้ำ มันหล่อลื่นฉีดบริเวณ

ฟันของดายที่ตัดเกลียว 
7) เริ่มหมุนตัดเกลียว โดยหมุนตัดเกลียวและหมุนกลับเพื่อคายเศษ และหยอดน้ำ มันหล่อลื่นเป็น

ระยะๆ 
8) ดายรอบที่ 2 โดยการคลายสกรูตัวถ่างออกแล้วปรับสกรูบีบทั้งสองข้างเพื่อบีบให้ฟันเกลียวแหลม

ขึ้น 
9) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเกลียวโดยทดสอบหมุนเข้ากับเกลียวใน 

 
2. จงหาค่าขนาดความโตของสลักสำหรับทำเกลียวนอก ตามขนาดเกลียวที่กำหนด 
ตอบ M 10×1.50 ขนาดความโตสลักเท่ากับ 10 – 0.2 / 10 – 0.3 = ประมาณ 9.7-9.8 มิลลิเมตร 

M 12×1.75 ขนาดความโตสลักเท่ากับ 12 – 0.2 / 12 – 0.3 = ประมาณ 11.7-11.8 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
474 

แผ่นที่ : 1 

 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานทำเกลียวด้วยมือ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานเจาะไปใช้ในชีวิตประจำในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ชุดทำเกลียว 
2. น้ำหล่อเย็น  
3. ปากกาจับชิ้นงาน 
4. เหล็ก 
5. ดอกดายเกลียว 
6. ฉาก 
 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. เตรียมวัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานตามขนาดที่กําหนดให้และทำการร่างแบบบนชิ้นงาน 
2. จับชิ้นงานด้วยปากกาจับชิ้นงานให้ตั้งฉากกับแนวระดับ 
3. ตั้งระยะของดายให้ได้ขนาดมาตราฐาน 
4. สวมดายเข้ากับบริเวณปลายของชิ้นงานใช้มือจับด้ามดายหมุนดายให้ตัดเฉือนชิ้นงาน 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนําส่ง 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

475 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.4 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายขั้นตอนการเกลียวนอกด้วยมือได้ 
1. การทำเกลียวนอกด้วยมือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร 

ก. การดาย 
ข. การตัด 
ค. การต๊าป 
ง. การเจาะ 

2. มาตราฐานเกลียวทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษมีก่ีแบบ 
ก. 1 แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4 แบบ 

3. ต้องการดายเกลียว M10x1.50 ควรเตรียมชิ้นงานให้ขนาดเท่าไร 
ก. 9.50-9.60 
ข. 9.60-9.70 
ค. 9.70-9.80 
ง. 9.80-9.90 
 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

476 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 9.4 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 9 : งานทำเกลียวด้วยมือ 
โมดูลย่อย 9.4 : การทำเกลียวนอก 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

477 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 9.4 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ข 

3. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

478 
แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 10.1  ความหมายและชนิดของงานประกอบ เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้
เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. ความหมายของงานประกอบ 
  2. ชนิดของงานประกอบ 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 



  

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

479 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

480 
แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

481 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

งานประกอบเป็นการนำาชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้นที่ผลิตขึ้นมาประกอบกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ ้นมา

ดังนั้นการอ่านภาพประกอบและการปรับผิวงานประกอบเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเพื่อผลิตชิ้นงานให้มี

คุณภาพ 

บทเรียนโมดูลย่อย 10.1 ความหมายและชนิดของงานประกอบ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของโมดูล

ที่ 10 งานประกอบ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย

แบ่งเนื้อหาออกเป็น  2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. ความหมายของงานประกอบ 2. ชนิดของงานประกอบ โดยในแต่

ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลัง

เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

482 
แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว 1. ความหมายของงานประกอบ    
2. ชนิดของงานประกอบ 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

483 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1. บอกความหมายของงานประกอบได้ 
1. ข้อใดคือความหมายของการประกอบ 

ก. การนําชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชั้นมาประกอบร่วมกัน 
ข. การทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ 
ค. การนําชิ้นงานมาทำการคว้านรูเจาะ 
ง. การแปรรูปปั้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่  2. บอกชนิดของงานประกอบได้ 
2. การประกอบชิ้นงานลักษณะใดสามารถถอดได้ 

ก. การประกอบด้วยการเชื่อม 
ข. การประกอบด้วยการบัดกรี 
ค. การประกอบด้วยการย้ำหมุด 
ง. การประกอบด้วยสลักเกลียว 

3.งานประกอบชิ้นส่วนเพื่อส่งกําลังจะประกอบด้วยวิธีใด 
ก. ลิ่ม 
ข. โบลต ์
ค. นอต 
ง. บัดกร ี

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

484 
แผ่นที่ : 2 

 
4. ชิ้นงานหลายชิ้นมาประกอบร่วมกันต้องอาศัยอะไร 

ก. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
ข. ดูจากตารางรายการที่กำหนดในแบบงาน 
ค. ความชํานาญ 
ง. แบบภาพประกอบ 

5. หลังจากประกอบชื้นงานเข้าด้วยกันแล้วจะต้องทำอย่างไร 
ก. พ่นสีชิ้นงาน 
ข. ใช้งานได้ทันที 
ค. ทดสอบชินงาน 
ง. เคลือบผิวชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

485 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

486 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ก 

4. ง 

5. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
487 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของงานประกอบได้ 
2.  บอกชนิดของงานประกอบได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
488 

แผ่นที่ : 1 
 

 
1. ความหมายของงานประกอบ 

งานประกอบ หมายถึงการนําชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ 2 ชิ้นมาประกอบกัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ชิ้น 
ใหม่ข้ึนมา ชิ้นงานที่ได้มีประสิทธิภาพ 
2. ชนิดของงานประกอบ 

การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาเป็นการนําชิ้นส่วนเข้ามาประกอบร่วมกันเพ่ือให้ชิ้นงาน
เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในกระบวนการผลิตชิ้นงานสามารถแบ่งลักษณะการประกอบได้ 2 ชนิด ได้แก่ 

2.1 การประกอบชิ้นงานแบบถาวร 
เป็นกระบวนการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้สามารถถอดออกได้ซึ ่งมี

หลายวิธีดังนี้ 
2.1.1 การเชื่อม (Welding) เป็นกระบวนการประกอบวัสดุอย่างถาวรโดยให้ความร้อน จนชิ้นงานทั้ง

สองชิ้นหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเย็นตั๋วรอยต่อจะมีความแข็งแรงโดยมีลวดเชื่อม เป็นตัวประสาน การ
เชื่อมมีหลายกระบวนการ เช่น การเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้า 

2.1.2 การบัดกรี (Soldering) เป็นการต่อโลหะโดยใช้โลหะที่มีจุดหลอมละลายต่ำเป็น ตัวประสาน 
เช่น ตะกั่ว ทองเหลือง ทองแดง เงิน การบัดกรีมี 3 แบบ ได้แก่ 

1) การบัดกรีอ่อน (Soldering) เป็นการประกอบโลหะให้ติดกัน โดยใช้ตะกั ่ว ซึ ่งโลหะที ่มีจุด
หลอมเหลวต่ำโลหะบัดกรีเมื่อทำการหลอมจะแล่นเข้าไปประสานให้โลหะสองชิ้นติดกัน การบัดกรีอ่อนจะใช้
อุณหภูมิในการบัดกรีต่ำกว่า 450 องศาเซลเซียส ใช้บัดกรีงานต่างๆ เช่น รางน้ำ กระป๋องตักน้ำ ท่อทำความ
เย็น 

 
ภาพที่ 10.1 ลักษณะการบัดกรีอ่อน 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
489 

แผ่นที่ : 2 

 
2) การบัดกรีแข็ง (Brazing) เป็นการประกอบโลหะสองชิ้นโดยใช้ทองเหลือง เงินหรือทองแดงเป็น

โลหะประสาน รอยต่อที่ได้จะมี ความแข็งแรงกว่าการบัดกรีอ่อน การบัดกรีแข็งใช้อุณหภูมิในการบัดกรีสูงกว่า 
450 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ใช้บัดกรีงานต่างๆ เช่น งานประสานโลหะ ต่างชนิดกันงานบัดกรี หม้อน้ำรถยนต์ 

 
           ภาพที่ 10 2 ลักษณะแข็ง 

3) การด้วยหมุดย้ำ (Rivets) เป็นตัวยึดโลหะแบบถาวรชนิดหนึ่ง นิยมใช้มากใน งานโลหะแผ่นเพราะ
สามารถทำการยำ้หมุดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือหมุดแบบดึง ลักษณะของ หมุดย้ำมีหลายขนาดให้
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 

 
ภาพที่ 10.3 ลักษณะของหมุดย้ำแบบต่างๆ 

2.2 การประกอบชิ้นงานแบบถอดเข้า-ออกใด้ 
เป็นกระบวนการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชิ้นงานสามารถถอดออก 

ได้ สามารถทําได้หลายวิธีดังนี้ 
2.2.1 โบลต์ (Bolt) เป็นสลักเกลียวคู่กับนอกใช้ประกอบยึดชิ้นงานที่สามารถอดประกอบได้ 

 
ภาพที่ 10.4 ลักษณะการยึดหมุดย้ำ 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
490 

แผ่นที่ : 3 

 
2.2.2 สกรูเกลียว (Screw) เป็นเการที่ใช้กันมาก ในงานประกอบ เพราะตัวสกรูมีคมตัดสามารถทําให้เกิด 

เกลียวในโลหะแผ่นอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ดอกต๊าปเกลียว ทําเกลียว จึงสะดวกรวดเร็วในการยึดงานที่เป็นโลหะ
หรือ งานที่ไม่ใช่โลหะ ได้แก่ พลาสติก ไม้อัด 

 
ภาพที่ 10.6 ลักษณะของสกรูเกลียวโลหะแผ่น 

2.2.3 ลิ่ม (Screw Wedge) ใช้ประกอบระหว่างเพลากับชิ้นส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเฟือง พูลเลย์ หรือล้อ
สายพานต่างๆ เพ่ือใช้ส่งกําลังระหว่างล้อกับเพลาในชิ้นส่วนเครื่องกล แบ่งได้ 4 ชนิด ดังนี้  

1) ลิ่มสี่เหลี่ยมเป็นลิ่มที่มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมนิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล 
2) ลิ่มจมูก เป็นลิ่มที่มีส่วนหัวนูนออกมาเพื่อให้สามารถถอดลิ่มออกจากร่องลิ่ม ใช้ประกอบเพลาเพียง

ด้านเดียวและถอดลิ่มออกด้านเดียว  
3) ลิ่มขนาน เป็นลิ่มที่มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยม ปลายทั้งสองด้านโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม สามารถยึดเพลา

และเฟืองได้ดี ลิ่มประเภทนี้เหมาะสำหรับเพลาที่หมุน  
4) ลิ่มวงเดือน เป็นลิ่มที่มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมใช้ประกอบยึดชิ้นส่วนส่งกําลัง 
ในเครื่องกลต่างๆ 

 
ภาพที่ 107 แสดงลักษณะของลิ้มชนิดต่างๆ 

2.2.4 สกรูสลัก (Screw Fastening) เป็นชิ้นส่วนสำหรับใช้ประกอบล็อกตำแหน่ง ชิ้นส่วนเครื่องกลให้
แน่น เพ่ือป้องกันการใช้งานเกินกําลังของล้อสายพาน เฟือง และใบพัด โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

1) สลักทรงกระบอกหรือสลักขนาน มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกขนาดของสลักจะมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากันตลอด ใช้สำหรับประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
491 

แผ่นที่ : 4 

 

 
ภาพที่ 10.8 ลักษณะสลักทรงกระบอกและการใช้งาน 

2) สลักล็อก ท่าจากเหล็กกล้าอ่อน ใช้สําหรับล็อกนอก โดยสอดผ่านโบลต์เพ่ือป้องกันการคลายตัวของ
นอต 

 
ภาพที่ 10.9 ลักษณะของสลักลักและการใช้งาน 

3) หลักเรียว ออกแบบมาเพ่ือใช้สำหรับประกอบยึดพูลเลย์ หรือปอกเข้ากับเพลา ความเรียวของสลักยึด
เท่ากับ 1/2 นิ้ว/ฟุต ความยาวของสลักมีขนาดตั้งแต่ 3/8 นิ้ว 19.5 มม.) ถึง 6 นิ้ว (152 มม.) รูที่ใส่สลักยึด
ชนิดต้องเจาะด้วยดอกสว่านธรรมดาก่อนแล้วจึงใช้ดอกคว้านเรียวอีกครั้งหนึ่ง  

 
ภาพที่ 10.10 ลักษณะของสลักลักและการใช้งาน 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
492 

แผ่นที่ : 5 

 
4) สลักสปริงหรือสลักม้วน เป็นสลักที่ทำด้วยเหล็กแผ่นม้วนขึ้นรูปโดยผ่าน การชุบแข็งและอบคืนตัวจน

มีสมบัติคล้ายสปริง การประกอบจะต้องใช้ขนาดโตกว่ารูเจาะเล็กน้อยทำให้ประกอบเข้ากับรูเจาะได้แน่น 

 
ภาพที่ 10.11 ลักษณะของสลักม้วนและการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
493 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. งานประกอบหมายถึงอะ ร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. งานประกอบมีกี่ชนิดอะ รบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

494 
แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. งานประกอบหมายถึงอะ ร 
ตอบ งานประกอบ หมายถึงการนำ ชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ 2 ชิ้นมาประกอบกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
ขึ้นมา 
2. งานประกอบมีกี่ชนิดอะ รบ้าง 
ตอบ งานประกอบแบ่งลักษณะการประกอบได้ 2 ชนิด คือการประกอบชิ้นงานแบบถาวรและการประกอบ
ชิ้นงานแบบถอดเข้า-ออกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

495 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 10.1 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1. บอกความหมายของงานประกอบได้ 
1. ข้อใดคือความหมายของการประกอบ 

ก. การนําชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชั้นมาประกอบร่วมกัน 
ข. การทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ 
ค. การนําชิ้นงานมาทำการคว้านรูเจาะ 
ง. การแปรรูปปั้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่  2. บอกชนิดของงานประกอบได้ 
2. การประกอบชิ้นงานลักษณะใดสามารถถอดได้ 

ก. การประกอบด้วยการเชื่อม 
ข. การประกอบด้วยการบัดกรี 
ค. การประกอบด้วยการย้ำหมุด 
ง. การประกอบด้วยสลักเกลียว 

3.งานประกอบชิ้นส่วนเพื่อส่งกําลังจะประกอบด้วยวิธีใด 
ก. ลิ่ม 
ข. โบลต ์
ค. นอต 
ง. บัดกร ี

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

496 
แผ่นที่ : 2 

 
4. ชิ้นงานหลายชิ้นมาประกอบร่วมกันต้องอาศัยอะไร 

ก. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
ข. ดูจากตารางรายการที่กำหนดในแบบงาน 
ค. ความชํานาญ 
ง. แบบภาพประกอบ 

5. หลังจากประกอบชื้นงานเข้าด้วยกันแล้วจะต้องทำอย่างไร 
ก. พ่นสีชิ้นงาน 
ข. ใช้งานได้ทันที 
ค. ทดสอบชินงาน 
ง. เคลือบผิวชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

497 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.1 : ความหมายและชนิดของงานประกอบ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

498 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 10.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ก 

4. ง 

5. ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
499 

แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.2 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 10.2 หลักของงานประกอบและการวางแผนงานประกอบเป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิต
ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเนื้อหา
บทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้แก่ 

 1. หลักของงานประกอบ 
  2. การวางแผนงานประกอบ 
   

 
      
  
       ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบจุดประสงค์ 
4. ใบเนื้อหา 
5. ใบแบบฝึกหัด 
6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ใบปฏิบัติงาน 
8. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 
9. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



  

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
500 

แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.2 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุง่หมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดาคำตอบ 
    ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน 
    ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ๆ ลงในใบแบบฝึกหัด  

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
501 

แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.2 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด 
7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การระเมิน 
    ให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา 
     ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
502 

แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 10.2 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

      การจัดการศึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนที ่มี

จุดมุ่งหมายของรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นบทเรียน

โมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะตวก

โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

งานประกอบเป็นการนำาชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้นที่ผลิตขึ้นมาประกอบกันเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ ้นมา

ดังนั้นการอ่านภาพประกอบและการปรับผิวงานประกอบเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเพื่อผลิตชิ้นงานให้มี

คุณภาพ 

บทเรียนโมดูลย่อย 10.2  หลักของงานประกอบและการวางแผนงานประกอบ เป็นโมดูลย่อยของการ

เรียนของโมดูลที่ 10 งานประกอบ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านงานฝึกฝีมือทางช่างสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. หลักของงานประกอบ 2. การวางแผนงาน

ประกอบโดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบแบบฝึกหัด ใบปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานฝึกฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
503 

แผ่นที่ : 5 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื ่อผ ู ้ เร ียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี ้แล ้ว 1. หลักของงานประกอบ              
2. การวางแผนงานประกอบ 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 
           ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านงานฝึกฝีมือ 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
504 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.2 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
                  2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                  3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1. ปฏิบัติงานประกอบชิ้นงานได้ถูกต้อง 
1. การประกอบด้วยบัดกรีมีก่ีแบบ 

ก. 2 แบบ 
ข. 3 แบบ 
ค. 4 แบบ 
ง. 5 แบบ 

2. ข้อใดใช้ประกอบระหว่างเพลากับชิ้นส่วนอื่น 
ก. สกรูลม 
ข. สกรูเกลียว 
ค. สกรูสลัก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

3. สลักในข้อใดท่าจากเหล็กกล้าอ่อน 
ก. สลักเรียว 
ข. สลักสปริง 
ค. สลักลอ็ค 
ง. สลักขนาน 

 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
505 

แผ่นที่ : 2 

 
4. สกรู 15O EN 4762 มีขนาดวัสดุเท่าใด 

ก. M3 
ข. M4 
ค. M5 
ง. M6 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกขั้นตอนการวางแผนงานประกอบได้ 
5. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนงานประกอบ 

ก. เตรียมเครื่องมือสำหรับอุปกรณ์ประกอบ 
ข. ประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน 
ค. ปรับแต่งผิวของชิ้นงานที่ประกอบร่วมกัน 
ง. การทดสอบความดันเพ่ือหารอยรั่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
506 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
507 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

4. ค 

5. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
508 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1.บอกขั้นตอนการวางแผนงานประกอบได้ 
2. ปฏิบัติงานประกอบชิ้นงานได้ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
509 

แผ่นที่ : 1 

 

 
2. หลักของงานประกอบ 

ในงานประกอบเป็นการนําชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาต่อเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ข้ึนมา งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น จะถูกกำหนดด้วยแบบงาน เพ่ือให้ง่ายต่อการผลิต โดยแบบงาน จะกำหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่แสดงไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งแบบสั่งงานโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ แบบภาพประกอบ 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ในแบบงานก่อนดังนี้ 

2.1 การอ่านแบบภาพประกอบ 
การประกอบชิ้นงานตั้งแต่หลายขึ้นเพื่อให้เป็นชิ้นงานจำนวน 1 ชิ้น โดยชิ้นส่วนที่ประกอบ เข้าด้วยกัน

นั้นจะต้องมีการออกแบบไว้และกำหนดขนาดที่สัมพันธ์กันจากนั้นนําชิ้นงานทั้งหมดมาออกแบบ การยึดด้วย
วิธีการยืดด้วยสลักเกลียวหรือสกรูเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
510 

แผ่นที่ : 2 

 
3. การวางแผนงานประกอบ 
หลังจากผู้ปฏิบัติงานได้ผลิตชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ครบทุกชิ้นตามรายการในแบบภาพประกอบหรือ

ภาพแยกชิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องนําชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาเหล่านั้นประกอบร่วมกันเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์
สำเร็จที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบ เช่น ค้อน ไขควง 
ประแจ คีมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปรับผิว เช่น ตะไบ มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 เตรียมเครื่องมือปราหรับการประกอบ 
4.2. อ่านแบบภาพประกอบเพื่อกำหนดตำแหน่งการประกอบชิ้นงานในแต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบ เข้า

ด้วยกัน 
4.3. ประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน 
4.4 ปรับแต่งผิวของชิ้นงานที่ประกอบร่วมกัน 
4.5 ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประกอบที่ได้จากการประกอบ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
511 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. งานประกอบแบบถอดเข้า-ออกมีกี่ชนิดอะ รบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. งานประกอบด้วยล่ิมมีกี่ชนิดอะ รบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. งานวางแผนประกอบชิ้นงานมีขั้นตอนอย่าง ร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบเ ลย
แบบฝึกหัด 

หน้าที่  
512 

แผ่นที่ : 1 

 
คำสั่ง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อ ปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. งานประกอบแบบถอดเข้า-ออกมีกี่ชนิดอะ รบ้าง 
ตอบ การประกอบชิ้นงานแบบถอดเข้า-ออกได้สามารถทำ ได้หลายวิธี เช่นการใช้โบลต์ (bolt) สกรูเกลียว 
(screw) ลิ่ม (screw wedge) หรือสกรูสลัก (screw fastening) 
เพ่ือประกอบชิ้นงานทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน  
2. งานประกอบด้วยล่ิมมีกี่ชนิดอะ รบ้าง 
ตอบ งานประกอบด้วยลิ่มใช้ประกอบระหว่างเพลากับชิ้นส่วนอื่น แบ่งได้ 4 ชนิด คือลิ่มสี่เหลี่ยม ลิ่มจมูก ลิ่ม
ขนาน และลิ่มวงเดือน 
3. งานวางแผนประกอบชิ้นงานมีขั้นตอนอย่าง ร 
ตอบ เพื่อให้การประกอบชิ้นงานมีความสมบูรณ์ถูกต้องจึงควรวางแผนก่อนการประกอบชิ้นงาน โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังนี ้

1) เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำ หรับการประกอบ 
2) อ่านแบบภาพประกอบเพื่อกำ หนดตำแหน่งการประกอบชิ้นงานในแต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบเข้า

ด้วยกัน 
3) ประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน 
4) ปรับแต่งผิวของชิ้นงานที่ประกอบร่วมกัน 
5) ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประกอบที่ได้จากการประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบป ิบัติงาน 
หน้าที่  
513 

แผ่นที่ : 1 

 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานประกอบ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานเจาะไปใช้ในชีวิตประจำในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ด้ามค้อนทําจากไม้เนื้อแข็งขนาด Ø25 มม.ยาว 250 มม. 
2. ลิ่มตามแบบกําหนด 
3. ค้อนหัวกลม 
4. ตะไบแบนหยาบขนาด 300 มม. 
5. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
6. ฉาก 
ลำดับขั้นการป ิบัติงาน 
1. วัดขนาดของรู เพ่ือตะไบด้ามค้อนให้ได้ตามแบบที่กำหนด 
2. ใช้ด้ามค้อนทาบกับความหนาของรูค้อนเพ่ือหาระยะตะไบด้าม 
3. ตะไบด้ามค้อน 
4. ประกอบด้ามค้อนเข้ากับหัวค้อน 
5. ตะไบลิ่มตามแบบกําาหนด 
6. ใช้ค้อนตอกลิ่มให้อยู่ตรงกลาง  
7. ตะไบแต่งให้เรียบตรงหัวลิ่ม 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
514 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 10.2 

      

คำชี้แจง :    1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 
                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 5 นาที 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1. ปฏิบัติงานประกอบชิ้นงานได้ถูกต้อง 
1. การประกอบด้วยบัดกรีมีก่ีแบบ 

ก. 2 แบบ 
ข. 3 แบบ 
ค. 4 แบบ 
ง. 5 แบบ 

2. ข้อใดใช้ประกอบระหว่างเพลากับชิ้นส่วนอื่น 
ก. สกรูลม 
ข. สกรูเกลียว 
ค. สกรูสลัก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

3. สลักในข้อใดท่าจากเหล็กกล้าอ่อน 
ก. สลักเรียว 
ข. สลักสปริง 
ค. สลักลอ็ค 
ง. สลักขนาน 

 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
515 

แผ่นที่ : 2 

 
4. สกรู 15O EN 4762 มีขนาดวัสดุเท่าใด 

ก. M3 
ข. M4 
ค. M5 
ง. M6 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกขั้นตอนการวางแผนงานประกอบได้ 
5. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนงานประกอบ 

ก. เตรียมเครื่องมือสำหรับอุปกรณ์ประกอบ 
ข. ประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน 
ค. ปรับแต่งผิวของชิ้นงานที่ประกอบร่วมกัน 
ง. การทดสอบความดันเพ่ือหารอยรั่ว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
516 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 10.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
โมดูลที่ 10 : งานประกอบ 
โมดูลย่อย 10.2 : หลักของงานประกอบและการ 
                     วางแผนงานประกอบ 

ใบเ ลยแบบทดสอบหลัง
เรียน 

หน้าที่  
517 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 10.2 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

4. ค 

5. ง 

 

 
 


