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ใบคำนำ 
หน้าที่  

ก 
แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

บทเรียนโมดูลย่อย1.1: ความปลอดภัยและเครื่องมืองานเตรียมผิวงานเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ 

ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการเป็นผู้ประกอบการของสํานักงาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ด้าน ความปลอดภัย
และเครื่องมอืงานเตรียมผิวงาน เพ่ือนําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

คณะผู้จัดทําได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 1.1 ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน (Safety for 
Surface Preparation Job) มีความสําคัญมาก เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในขณะกําลังปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ ดังนั้น จึงมีการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงาน 
แว่นตานิรภัย หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หน้ากากเชื่อม และถุงมือหนัง โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกันไปตามลําดับก่อน - หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบสั่งงาน ใบปฏิบัติงาน ใบเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบเฉลยการปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน  – 
หลังเรียน และใบเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  มา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนธุรกิจต่อไป  

ผู้จัดทําหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและเครื่องมืองานเตรียมผิวงาน หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องผู้จัดทําพร้อมรับ
คําแนะนํา เพ่ือนําไป ปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
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/ ใบเฉลยใบปฏิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 
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คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน บทเรียนโมดูลที่ผลิตขี้นมา เพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน คือ การป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานในขณะปฏิบัติงานสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนในขณะ 
ปฏิบัติงานได ้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และ อุบัติเหตุที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ที่ดี จึงควรคํานึงถึง การปฏิบัติงานในด้านความ
ปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานเองและยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนได้ 

           

ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1.ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุดมุ่งหมาย (Objectives) ของ

บทเรียนโมดูลให้เข้าใจ 

2.ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3.ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4.บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดย

ไม่จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1.ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2.ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพ้ืน

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3.ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4.ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5.เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ 

ลงในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 
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คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6.เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการ
ปฏิบัติงาน 
7.ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
8.เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 
9.ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
10.ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวน
เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
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เตรียมผิวงาน 

ใบคำชี้แจงการ
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คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การจัดการศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มี

จุดมุ่งหมายต้องการเป็นผู้ประกอบการ ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนี้บทเรียนโมดูลนี้

จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตามคำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

ปัจจุบันความปลอดภัยและเครื่องมือเตรียมผิวงานสำคัญมาก ดังนั้นก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการ ต้อง
วิเคราะห์คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านต่างๆด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด    

บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน บทเรียนโมดูลที่ผลิตขี้นมา เพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน คือ การป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานในขณะปฏิบัติงานสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะ 
ปฏิบัติงานได ้โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากมนุษย์และ อุบัติเหตุที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ที่ดี จึงควรคํานึงถึง การปฏิบัติงานในด้านความ
ปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานเองและยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนได้ โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกันไปตามลําดับก่อน - หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบสั่งงาน ใบปฏิบัติงาน ใบเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบเฉลยการปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลัง
เรียน และใบเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนธุรกิจต่อไป  

จุดมุ่งหมาย (Objective) 

เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการ

เตรียมผิวงาน 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านตัวถังและสีรถยนต์



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ช่างสีได้ถูกต้อง 

1.ชุดทำงานช่างสีมีประโยชน์อะไร 

  ก.ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละออง 

  ข.ป้องกันผลกระทบจากทินเนอร์ 

  ค.ป้องกันผลกระทบจากฮาร์ดเดนเนอร์ 

  ง.ป้องกันผลกระทบจากสารละลายต่างๆ 

  จ.ถูกทุกข้อ 

2.ถุงมือยางมปีระโยชน์อะไร 

  ก.ป้องกันความชื้น 

  ข.ป้องกันสิ่งสกปรก 

  ค.ป้องกันสารละลาย 

  ง.ป้องกนัผดผื่นคัน 

  จ.ป้องกันอันตรายต่างๆ 

 

 

 

 

 



จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกเครื่องมือเตรียมผิวงานช่างสีได้ถูกต้อง 

 3.เครื่องขัดแห้งมีข้อดีอย่างไร 

  ก.ทำงานได้รวดเร็วกว่าแบบเปียก 

  ข.ลดความเมื่อยล้าของช่าง 

  ค.ชิ้นงานไม่สัมผัสน้ำ ไม่เกิดความชื้น 

  ง.ชิ้นงานไม่สัมผัสน้ำ ไม่เกิดสนิม 

  จ.ถูกทุกข้อ 

4.เครื่องขัดแบบจานกลมหมุนสั่นแบบแป้นรองแข็ง เลือกใช้เมื่อไร 

  ก.แต่งผิวสีรองพ้ืน 

  ข.แต่งผิวสีรองพ้ืนและสีโป๊ 

  ค.แต่งผิวสีโป ๊

  ง.แต่งผิวให้เรียบ 

  จ.แต่งผิวสีโป๊และแต่งผิวเรียบ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 บอกคุณสมบัติเครื่องขัดแบบใช้ลม ได้ถูกต้อง 

5.คุณสมบัติเครื่องขัดแบบใช้ลม ได้ถูกต้อง 

  ก.มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา 

  ข.ประสิทธิภาพทำงานสูง 

  ค.ประหยัดพลังงาน 

  ง.ปลอดภัยดี 

  จ.ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
9 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

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

. 

ข้อ ก ข ค ง จ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

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

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

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

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

 

หรือสร้างแบบทดสอบ 

ใน Google form 

แล้วทำ QR Code เพื่อ Scan 

ทำแบบทดสอบ ด้เช่นเดียวกัน 



 
 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเฉลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ค 

3. จ 

4. ง 

5. จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความปลอดภัยในการเตรียมผิวงานได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ข้อ 

2. บอกเครื่องมือการขัดผิวงานได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ข้อ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมผิวงานได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 1 

 

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแบบต่างๆ 

• แว่นตา 
แว่นตาป้องกันตาจากสีและทินเนอร์รวมถึงฝุ่นผงและโลหะที่เกิดจากการขัด 

• หน้ากาก 
• หน้ากากกันฝุ่น 

หน้ากากกันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศ เช่นการขัดสีโป้ว หน้ากากกันฝุ่นมี 
2 แบบที่สำคัญ คือ แบบใช้แล้วทิ้งและแบบเปลี่ยนกรองได้ ไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็ตามคอยดูและสังเกตการใช้
งานตามกำหนด 

• หน้ากากป้องกันแก๊ส 
หน้ากากป้องกันแก๊สออกแบบมาเพ่ือป้องกันไอระเหยหรือแก๊ส (ส่วนผสมของลมกับไอระเหยของสารละลาย) 
ที่เกิดจากการสูดดมเข้าทางปากหรือจมูกมี 2 แบบ คือ แบบมีสายลม และ แบบแผ่นกรอง 

แบบมีสายลมจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสดชื่นโดยใช้แรงดันลมเข้าไปในหน้ากากโดยผ่านสายลม 
แบบใช้แผ่นกรองจะมีตลับกรอง เพื่อดูดซับแก๊สหรือไอระเหยจากการปฏิบัติงาน ในกรณีของหน้ากาก

ป้องกันแก๊สแบบแผ่นกรองนี้จะมีข้อจำกัดการใช้งานอยู่หลายประการ เช่น ถ้าตลับกรองไอพิษมีการดูดซับไอ
ระเหยจนเต็มที่ จนตลับกรองนั้นมีสภาพตันจะหมดประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สและปล่อยให้แก๊สหรือไอ
ระเหยผ่านเข้าไปได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “ตลับกรองหมดอายุ” ซึ่งระยะเวลาการหมกอายุใช้งานของตลับ
กรองจะยามหรือสั้นแตกต่างกันตามสภาพการใช้งานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตลับกรองแต่ละชนิดจะถูกออกแบบ
มาสำหรับการดูดซับแก๊สหรือไอระเหยมาเฉพาะแบบสำหรับงานพ่นสี จะนิยมใช้ตลับกรองที่ออกแบบมาเพ่ือ
ดูดซับไอระเหยของสารละลาย 

• ชุดและหมวกของช่างพ่น 
เป็นชุดป้องกันของช่างพ่นสีให้มีผลกระทบต่อฝุ่นละอองและสารเคมีให้น้อยที่สุด  

• ถุงมือผ้า 
ถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอัตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงาน 

• ถุงมือป้องกันสารละลาย 
เป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสี ถุงมือชนิดนี้ควรสวมเม่ือทำการซีลเลอร์ด้วย 

• รองเท้าหัวเหล็ก  
มีไว้ป้องกันไฟฟ้าสถิตเป็นสำคัญ 
 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
14 

แผ่นที่ : 2 

 

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน (Safety Health and Environmental) อบุตัเิหตคุือ เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้สรา้ง

ความเสียหายอยา่งไมค่าดหมายและเมื่อเกิดขึน้แลว้จะมี ผลกระทบต่อการทาํงานทรพัยสิ์นและบคุคล  

ส่ิงตอ้งคาํนึงถึงเสมอในการปฏิบตัิงานคือความปลอดภยั โดยเฉพาะการก่อสรา้งการผลิตโดยเครื่องจกัร ซึง่มี

ความเส่ียงสงูหากการป้องกนัไมร่ดักมุเพยีงพออาจก่อใหเ้กิด ความเสียหายทัง้ผูป้ฏิบตัิงาน ผลิตภณัฑแ์ละเครื่องจกัรใน

การผลิตได ้ 

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ 
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 

4.1 ประเภทท่ีทำให้อากาศปราศจากมลพิษ ก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ (Air purifying 
devices) ได้แก่ 

 

 

• หน้ากากกรองอนุภาค ทำหน้าที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่น ฟูม ควัน มิสท์ 
ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้ากากกรองอนุภาค ได้แก่ 



1. ส่วนหน้ากาก มีหลายขนาด เช่น ขนาด ¼ หน้า ขนาด ½ หน้า หรือขนาดเต็มหน้า 
2. ส่วนกรองอากาศ ประกอบด้วยวัสดุกรองอากาศ (Filter) ที่นิยมใช้มี 3 ลักษณะ คือ 

▪ ชนิดเป็นแผ่น ทำจากเส้นใยอัด ให้มีความพอเหมาะ สำหรับกรองอนุภาค โดยให้มี
ประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงสุด และแรงต้านทานต่อการหายใจเข้าน้อยที่สุด 

▪ ชนิดที่วัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยู่ในตลับแบบหลวมๆ เหมาะสำหรับกรองฝุ่น 
▪ ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนำวัสดุกรองอากาศ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางมาพับขึ้น

ลง ให้เป็นจีบบรรจุในตลับ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ผิว สำหรับอนุภาคที่จะไปเกาะ และลดแรง
ต้านการหายใจ 

▪ ชนิดไส้กรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน ดูรายละเอียดที่  มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค 

ชนิดมลพิษ สีที่กำหนด 

ก๊าซท่ีเป็นกรด ชาว 

ไอระเหยอินทรีย ์ ดำ 

ก๊าซแอมโมเนยี เขียว 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ น้ำเงิน 

ก๊าซท่ีเป็นกรด และไอระเหยอินทรีย ์ เหลือง 

ก๊าซท่ีเป็นกรด แอมโมเนยี และไอระเหยอินทรีย ์ น้ำตาล 

ก๊าซท่ีเป็นกรด แอมโมเนยี คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอระเหยอินทรีย์ แดง 

ไอระเหยอื่นๆ และก๊าซทีไ่ม่กลา่วไว้ข้างต้น เขียวมะกอก 

https://thai-safetywiki.com/safety-knowledge-53/38-knowledge-respirator/56-dust-mask-standard


3. สายรัดศีรษะ ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการ เพื่อให้กระชับกับหน้าผู้สวมใส่อยู่เสมอ
นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากกรองอนุภาค ชนิดใช้แล้วทิ้ง ส่วนประกอบของหน้ากาก คือ 
หน้ากาก และวัสดุกรองจะรวมไปชิ้นเดียวกัน ส่วนบนของหน้ากากมีแผ่นโลหะอ่อน ซึ่ง
สามารถปรับให้โค้งงอได้ ตามแนวสันจมูก เพ่ือช่วยให้หน้ากากแนบกับใบหน้าผู้สวมใส่ 

หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย ทำหน้าที่กรองก๊าซ และไอระเหย ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ 

ส่วนประกอบท่ีสำคัญของหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย คือ 

1. ส่วนหน้ากาก และสายรัดศีรษะ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาข้างต้น 
2. ส่วนกรองอากาศ เป็นตลับ หรือกระป๋องบรรจุสารเคมี ซึ่งเป็นตัวจับมลพิษโดยการดูดซับ หรือทำ

ปฏิกิริยากับมลพิษ ทำให้อากาศท่ีผ่านตลับกรองสะอาด ปราศจากมลพิษ ส่วนกรองอากาศนี้สามารถ
ใช้ได้เฉพาะสำหรับก๊าซ หรือไอระเหย แต่ละประเภทตามท่ีระบุไว้เท่านั้น เช่น ส่วนกรองอากาศท่ีใช้
กรองก๊าซแอมโมเนีย จะสามารถป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนียเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิด
อ่ืนได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะใช้หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย ควรเลือกซ้ือ และหรือเลือกใช้ให้
เหมาะสม กับชนิดของมลพิษที่จะป้องกัน ตามที่ American National Standard ได้กำหนด
มาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหัสสีของตลับกรอง สำหรับกรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดต่างๆ มี
ดังนี้ 

• หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย มีอยู่ 3 ประเภท คือ 
1. หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคมี (Cartridge Respirator) สามารถ

ป้องกันก๊าซ และไอระเหยที่ปนเปื้อนในอาการ ที่ความเข้มข้นประมาณ 10-1,000 ppm. ไม่เหมาะ
ที่จะใช้กรณีท่ีมีความเข้มข้นสูง ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทันที (Immediately dangerous 
to life or health level – IDHL) ยกเว้นในกรณีท่ีใช้หนีออกจากบริเวณอันตรายนั้น ซึ่งใช้เวลาสั้นๆ 

2. หน้ากากกรองก๊าซ (Gas mask) มีลักษณะคล้ายหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหยชนิดตลับกรอง
สารเคมี ต่างกันส่วนที่บรรจุสารเคมี เพ่ือทำให้อากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษสะอาด ก่อนที่จะถูกหายใจ
เข้าสู่ทางเดินหายใจเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็น 

o ชนิดที่กระป๋องอยู่ที่คางบรรจุสารเคมี (Chin-Canister) ประมาณ 250-500 ลบ.ซม. ใช้กับ
หน้ากากเต็มหน้า 

o ชนิดที่กระป๋องบรรจุสารเคมีอยู่ด้านหน้า (Front/Back-Canister)  หรือด้านหลังบรรจุ
สารเคมี 1,000-2,000 ลบ.ซม. ใช้กับหน้ากากเต็มหน้า 

o ชนิดหน้ากากหนีภัย 
3. หน้ากากที่ทำให้อากาศสะอาด ชนิดที่มีพลังงาน ช่วยเป่าอากาศเข้าในในหน้ากาก (Powered 

ait-purifying respirator) หน้ากากชนิดนี้มีส่วนประกอบคล้ายกับหน้ากากป้องกันก๊าซ และไอ

สารกัมมันตรังสี (ยกเว้น ไทรเทียม และโนเบลก๊าซ) ม่วง 

ฝุ่น ฟูม มิสท ์ ส้ม 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
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ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
17 

แผ่นที่ : 3 

 

4. ระเหย และหน้ากากกรองก๊าซ มีสิ่งที่เพ่ิมข้ึนคือ มีเครื่องเป่าอากาศให้ผ่านตลับ หรือกระป๋องสารเคมี 
ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านทานการหายใจเข้าของผู้สวม ทำให้ผู้สวมรู้สึกสบายขึ้น 

ข้อปฏิบัติในการใช้หน้ากาก ประเภทท่ีทำให้อากาศสะอาด ก่อนเข้าสู่ทางเดินหายใจ 

1. เลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะ เพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้า และขอบหน้ากาก 
2. เลือกวัสดุกรองอนุภาค หรือตลับกรองมลพิษ (Cartridges) หรือกระป๋องกรองมลพิษ (Canisters) ให้

เหมาะสมกับชนิดมลพิษท่ีต้องการกรอง 
3. ใส่ส่วนที่ทำหน้าที่กรองมลพิษ กับตัวหน้ากาก 
4. ตรวจสอบรอยรั่ว หรือช่องว่าง ที่ทำให้อากาศเข้าไปในหน้ากาก โดยทดสอบ negative pressure 

และ positive pressure 
o วิธีทดสอบ negative pressure โดยใช้ฝ่ามือปิดทางท่ีอากาศเข้าให้สนิท แล้วหายใจเข้า ตัว

หน้ากากจะยุบลงเล็กน้อย และคงค้างไว้ในสภาพนั้นประมาณ 10 วินาที แสดงว่า ไม่มีรอย
รั่วที่อากาศจะไหลเข้าไปในหน้ากากได้ 

o วิธีทดสอบ positive pressure โดยการปิดลิ้นอากาศออก แล้วค่อยๆ หายใจออก ถ้าเกิด
ความดันเพิ่มข้ึน ในหน้ากากแสดงว่า หน้ากากไม่มีรอยรั่ว 

5. ขณะสวมหน้ากาก หากได้กลิ่นก๊าซหรือไอระเหย ควรเปลี่ยนตลับกรอง หรือกระป๋องกรองมลพิษทันที 
6. หน้ากากแบบ powered air purifying ควรตรวจสอบท่อส่งอากาศ และข้อต่อต่างๆ ที่อาจทำให้ก๊าซ

หรือไอระเหยรั่วซึมเข้าไปได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบแบบฝึกหัด 
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ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

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

     คำชี้แจง : จงเติมคำศพัท์ภาษาอังกฤษลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1.ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 

2.อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ 

................................................................... ................................................................................................  

3.เครื่องขัดแบบจานกลมเป็นวงกลม 

............................................................................................................................. ...................................... 
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ใบเฉลย
แบบฝึกหัด 

หน้าที่  
19 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1.1 

     

1.ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน 

ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 
2.อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ 

ใช้ป้องกันระบบการหายใจ โดยป้องกันฝุ่นละออง สารละลาย ทินเนอร์และฮาร์ดเดนเนอร์ 

3.เครื่องขัดแบบจานกลมหมุนเป็นวงกลม 

เครื่องขัดชนิดนี้จะหมุนเป็นวงกลมรอบจุดหมุนคงที่เป็นเครื่องขัดที่ใช้สำหรับงานลอกผิวสีวงขัดท่ีได้มี
ขนาดใหญ่
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ใบสั่งงาน 
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ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

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

     คำส่ัง : 1.ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยและเครื่องมืองานเตรียมผิวงาน 

    2.ให้นักเรียนวิเคราะห์ความปลอดภัยและเครื่องมืองานเตรียมผิวงานในปัจจุบัน โดยเขียนลงในใบ
ปฎิบัติงาน 
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ใบสั่งงาน 
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21 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแบบต่างๆ 

• แว่นตา 
แว่นตาป้องกันตาจากสีและทินเนอร์รวมถึงฝุ่นผงและโลหะที่เกิดจากการขัด 

• หน้ากาก 
• หน้ากากกันฝุ่น 

หน้ากากกันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศ เช่นการขัดสีโป้ว หน้ากากกันฝุ่นมี 
2 แบบที่สำคัญ คือ แบบใช้แล้วทิ้งและแบบเปลี่ยนกรองได้ ไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็ตามคอยดูและสังเกตการใช้
งานตามกำหนด 

• หน้ากากป้องกันแก๊ส 
หน้ากากป้องกันแก๊สออกแบบมาเพ่ือป้องกันไอระเหยหรือแก๊ส (ส่วนผสมของลมกับไอระเหยของสารละลาย) 
ที่เกิดจากการสูดดมเข้าทางปากหรือจมูกมี 2 แบบ คือ แบบมีสายลม และ แบบแผ่นกรอง 

แบบมีสายลมจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสดชื่นโดยใช้แรงดันลมเข้าไปในหน้ากากโดยผ่านสายลม 
แบบใช้แผ่นกรองจะมีตลับกรอง เพื่อดูดซับแก๊สหรือไอระเหยจากการปฏิบัติงาน ในกรณีของหน้ากาก

ป้องกันแก๊สแบบแผ่นกรองนี้จะมีข้อจำกัดการใช้งานอยู่หลายประการ เช่น ถ้าตลับกรองไอพิษมีการดูดซับไอ
ระเหยจนเต็มที่ จนตลับกรองนั้นมีสภาพตันจะหมดประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สและปล่อยให้แก๊สหรือไอ
ระเหยผ่านเข้าไปได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “ตลับกรองหมดอายุ” ซึ่งระยะเวลาการหมกอายุใช้งานของตลับ
กรองจะยามหรือสั้นแตกต่างกันตามสภาพการใช้งานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตลับกรองแต่ละชนิดจะถูกออกแบบ
มาสำหรับการดูดซับแก๊สหรือไอระเหยมาเฉพาะแบบสำหรับงานพ่นสี จะนิยมใช้ตลับกรองที่ออกแบบมาเพ่ือ
ดูดซับไอระเหยของสารละลาย 

• ชุดและหมวกของช่างพ่น 
เป็นชุดป้องกันของช่างพ่นสีให้มีผลกระทบต่อฝุ่นละอองและสารเคมีให้น้อยที่สุด  

• ถุงมือผ้า 
ถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอัตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงาน 

• ถุงมือป้องกันสารละลาย 
เป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสี ถุงมือชนิดนี้ควรสวมเม่ือทำการซีลเลอร์ด้วย 

• รองเท้าหัวเหล็ก  
มีไว้ป้องกันไฟฟ้าสถิตเป็นสำคัญ 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบปฏิบัติงาน 
หน้าที่  
22 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

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

เปรียบเทียบเบอร์กระดาษทรายน้ำและแห้ง 

กระดาษทรายน้ำขัดด้วยมือ กระดาษทรายแห้งขัดด้วยเครื่อง 
40 40 
80 60 
100 80 
120 80 
150 100 
220 150 
240 180 
280 220 
320 240 
400 320 
600 400 
800 500 
1000 600 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน หน้าที่  
23 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

     ข้อพิจารณา 1.ความปลอดภัย 

        1.1ชุดปฏิบัติงาน 

1.2แว่นตานิรภัย 

2.เครื่องมืองานเตรียมผิวงาน 

1.1เครื่องขัดแบบใช้ไฟฟ้า 

1.2เครื่องขัดแบบใช้ลมอัด 

3.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

      

     การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การใหคะแนน 

 

 

 

 

 



     เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1.ความปลอดภัยใน
การเตรียมผิวงาน 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้อง3ข้อ 

อธิบายความหมาย
ได้ถูกต้อง2ข้อ 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้อง1ข้อ 

อธิบายความหมายไม่
ถูกต้อง 

2.อุปกรณ์ป้องกัน
การหายใจ 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้อง3ข้อ 

อธิบายความหมาย
ได้ถูกต้อง2ข้อ 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้อง1ข้อ 

อธิบายความหมายไม่
ถูกต้อง 

3.เครื่องขัดแบบจาน
กลมหมุนเป็นวงกลม 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้อง3ข้อ 

อธิบายความหมาย
ได้ถูกต้อง2ข้อ 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้อง1ข้อ 

อธิบายความหมายไม่
ถูกต้อง 

4. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ ละเอียด 
รอบคอบ ใบ
ปฏิบัติงานมีความ
สะอาด เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ 
ละเอียด รอบคอบ 
ใบปฏิบัติงานไม่
ความสะอาด ไม่
เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานด้วยความ
ไมซ่ื่อสัตย์ ไมล่ะเอียด 
รอบคอบ ใบ
ปฏิบัติงานไม่ความ
สะอาด ไมเ่รียบร้อย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน หน้าที่  
25 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

    

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ      

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ดีมาก 

9 - 11 ดี 

5 - 8. พอใช้ 

0 - 4 ปรับปรุง 

 

     เกณฑ์การประเมิน  

             เกณฑ์ผ่าน : ร้อยละ 60 หรือ ด้คะแนนในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
26 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

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

 

รายการปฏิบัติงาน 

 

รวมคะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1.ความปลอดภัยในการเตรียมผิว
งาน 

     

2.อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ      

3.เครื่องขัดแบบจานกลมหมุน
เป็นวงกลม 

     

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์      

รวมคะแนน      

คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนเต็ม 12 คะแนน)  

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

 

 

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

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

……./…………/…………. 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเฉลยการ
ปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
27 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

1.ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน 

ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 
2.อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ 

ใช้ป้องกันระบบการหายใจ โดยป้องกันฝุ่นละออง สารละลาย ทินเนอร์และฮาร์ดเดนเนอร์ 

3.เครื่องขัดแบบจานกลมหมุนเป็นวงกลม 

เครื่องขัดชนิดนี้จะหมุนเป็นวงกลมรอบจุดหมุนคงที่เป็นเครื่องขัดที่ใช้สำหรับงานลอกผิวสีวงขัดท่ีได้มี
ขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
29 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ช่างสีได้ถูกต้อง 

1.ชุดทำงานช่างสีมีประโยชน์อะไร 

  ก.ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละออง 

  ข.ป้องกันผลกระทบจากทินเนอร์ 

  ค.ป้องกันผลกระทบจากฮาร์ดเดนเนอร์ 

  ง.ป้องกันผลกระทบจากสารละลายต่างๆ 

  จ.ถูกทุกข้อ 

2.ถุงมือยางมปีระโยชน์อะไร 

  ก.ป้องกันความชื้น 

  ข.ป้องกันสิ่งสกปรก 

  ค.ป้องกันสารละลาย 

  ง.ป้องกนัผดผื่นคัน 

  จ.ป้องกันอันตรายต่างๆ 

 

 

 

 

 



จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกเครื่องมือเตรียมผิวงานช่างสีได้ถูกต้อง 

 3.เครื่องขัดแห้งมีข้อดีอย่างไร 

  ก.ทำงานได้รวดเร็วกว่าแบบเปียก 

  ข.ลดความเมื่อยล้าของช่าง 

  ค.ชิ้นงานไม่สัมผัสน้ำ ไม่เกิดความชื้น 

  ง.ชิ้นงานไม่สัมผัสน้ำ ไม่เกิดสนิม 

  จ.ถูกทุกข้อ 

4.เครื่องขัดแบบจานกลมหมุนสั่นแบบแป้นรองแข็ง เลือกใช้เมื่อไร 

  ก.แต่งผิวสีรองพ้ืน 

  ข.แต่งผิวสีรองพ้ืนและสีโป๊ 

  ค.แต่งผิวสีโป ๊

  ง.แต่งผิวให้เรียบ 

  จ.แต่งผิวสีโป๊และแต่งผิวเรียบ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 บอกคุณสมบัติเครื่องขัดแบบใช้ลม ได้ถูกต้อง 

5.คุณสมบัติเครื่องขัดแบบใช้ลม ได้ถูกต้อง 

  ก.มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา 

  ข.ประสิทธิภาพทำงานสูง 

  ค.ประหยัดพลังงาน 

  ง.ปลอดภัยดี 

  จ.ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
31 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

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

. 

ข้อ ก ข ค ง จ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

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

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

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

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

 

หรือสร้างแบบทดสอบ 

ใน Google form 

แล้วทำ QR Code เพื่อ Scan 

ทำแบบทดสอบ ด้เช่นเดียวกัน 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : งานเตรียมผิวงาน 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
โมดูลย่อย 1.1 : ความปลอดภัยและเครื่องมืองาน
เตรียมผิวงาน 

ใบเฉลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
32 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ง 

2. ค 

3. จ 

4. ง 

5. จ 

 


