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แผนการสอน 
วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 1 วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
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1 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

วสัดุในงานช่างอตุสาหกรรม 
 

1.1 ความหมายของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

1.2 ประเภทของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

1.3 สมบตัิของโลหะ 
 
1.4 สมบตัิของอโลหะ  
 

1.7 ความหมายของการจดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

  1.6 สมบติัของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม 

1.8 เทคนิค 5 ส เพือ่ด าเนินกิจกรรมท าความสะอาด 
 

1.5 หลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม 

ผงัมโนทศัน์หน่วยที ่1 
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2 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

แผนบทเรียนที่ 1 

วิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม          รหัสวิชา 2100-1002                                       ระดับ ปวช. 
หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม                                                                     เวลา  120  นาที                                                                                           
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

ก. ความสามารถ 
1.บอกความหมายของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2.จ  าแนกประเภทของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
3.บอกสมบตัิของโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.บอกสมบตัิของอโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.อธิบายหลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
6.อธิบายสมบตัิของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
7.บอกความหมายของการจดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
8.บอกเทคนิค 5 ส เพือ่ด าเนินกิจกรรมท าความสะอาดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ข. รายละเอียด 
1. IS หนา้ 3/WS1/TS1 
 
2. IS หนา้ 4-7/WS1/TS1 
 
3. IS หนา้ 8/WS1/TS1 
4. IS หนา้ 8/WS1/TS1 
5. IS หนา้ 9-11/WS1/TS1 
 
6. IS หนา้ 12-16/WS1/TS1 
 
7. IS หนา้ 16/WS1/TS1 
 
8. IS หนา้ 27-30/WS1/TS1 

2.  การน าเข้าสู่บทเรียน 
ก.  อุปกรณ์ช่วย ข. ค  าถามประกอบ 
1. แสดงตวัอยา่งวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
2.แสดงตวัอยา่งช้ินงานที่น ามาใชใ้นงานช่าง
อุตสาหกรรมมาผลิต 

1. นกัเรียนคิดวา่วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
มีความส าคญัอยา่งไร 
2. ท  าไมจึงมีการน าเอาวสัดุในงานช่าง
อุตสาหกรรมมาใชใ้นกระบวนการผลิต 
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3 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม       หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 3.  การปฏิบัติการ 

เวลา ( 120 นาที) 60 110  120 
หมายเลขจุดประสงค ์ 1-4 5-8  
ทดสอบก่อนเรียน    
ขั้นสนใจปัญหา    

 บรรยาย    
ขั้นศึกษาขอ้มูล ถาม-ตอบ    
 สาธิต    
ขั้นพยายาม     
ขั้นส าเร็จผล     
 กระดานด า    
 ใบเน้ือหา    
 Power Point    
อุปกรณ์ช่วยสอน ใบงาน    
 แบบฝึกหดั    
                                   ใบเฉลยใบงาน 
                            ใบเฉลยแบบฝึกหดั 

   
   

ทดสอบหลงัเรียน     
4.  ส่ิงที่แนบมาด้วย  IS หนา้ 3-30  ,  Power Point 1 , WS1, TS1,ใบเฉลยใบงาน ,ใบเฉลยแบบฝึกหดั  
                                  แบบทดสอบก่อนเรียน –หลงัเรียน  , บนัทึกหลงัสอน   
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4 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่1 
ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  หน้าข้อทีถู่กที่สุดเพียงข้อเดียว  ( คะแนนเตม็ 25  คะแนน ) 
 เวลา 5 นาที 
1.ขอ้ใดคือความหมายของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

ก.วสัดุหรือวตัถุดิบใชเ้ป็นเคร่ืองมือและวสัดุช่วยในกระบวนการผลิตช้ินงาน 

ข.วสัดุที่น ามาใชใ้นงานเกษตรกรรม                                                                  

ค.วสัดุช่วยงาน 

ง.วสัดุหล่อล่ืน      

2.วสัดุที่ใชใ้นงานช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นก่ีกลุ่ม 

ก. 1                         

ข. 2                   

ค. 3 

 ง. 4                

3.ขอ้ใดคือความหมายของวตัถุดิบ 

ก.วสัดุที่น ามาใชใ้นงานเกษตรกรรม                         

ข.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑจ์ริง                   

ค. วสัดุช่วยงาน 

ง. วสัดุหล่อล่ืน                

4.ขอ้ใดคือความหมายของวสัดุเคร่ืองมือ 

ก.อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลที่น ามาใชใ้นกระบวนการผลิตช้ินงาน 

ข.วสัดุที่น ามาใชใ้นงานเกษตรกรรม                         

ค.วสัดุที่น ามาผลิตภณัฑ ์      

ง.วสัดุช่วยงาน           

5.ขอ้ใดคือความหมายของวสัดุช่วยงาน 

ก.วสัดุที่ใชเ้ป็นตวัช่วยใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ    ค.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นช้ินงาน                            

ข.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑจ์ริง                                                  ง.วสัดุที่ใชใ้นงานก่อสร้าง      
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5 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

  6. วสัดุหล่อล่ืนวสัดุหล่อเยน็ จดัเป็นวสัดุใดในงานช่างอุตสาหกรรม 

ก.วตัถุดิบ  

ข.วสัดุเคร่ืองมือ 

ค.วสัดุช่วยงาน         

ง.วสัดุทัว่ไป 

7.วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 

ก. 1   

ข. 2                               

ค. 3  

ง. 4  

8.ขอ้ใดคือความหมายของโลหะ 

ก.วสัดุที่ไดจ้ากการถลุงสินแร่ชนิดต่างๆ 

ข.วสัดุเช้ือเพลิง  

ค.วสัดุที่ไดจ้ากการกลัน่  

ง. วสัดุช่วยงาน         

9. Ferrous  Metal หมายถึงอะไร 

ก.โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  

ข.โลหะเหล็ก  

ค.โลหะผสม         

ง.โลหะหนกั 

10. Non  Ferrous  Metal หมายถึงอะไร 

ก.โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  

ข.โลหะเหล็ก  

ค.โลหะผสม         

ง. โลหะเบา 
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6 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

11.ขอ้ใดคือความหมายของอโลหะ 

ก.วสัดุที่ใชเ้ป็นตวัช่วยใหก้ระบวนการผลิตในงานเกษตรกรรม 

ข.วสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติหรือจากการสงัเคราะห์         

ค.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑจ์ริง  

ง.วสัดุที่ใชเ้ป็นตวัช่วยในงานอุตสาหกรรม 

12.อโลหะแบ่งออกเป็นก่ีชนิด 

ก. 1                                

ข. 2                               

ค. 3  

ง. 4  

13. ขอ้ใดจดัเป็นวสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติ 

ก. พลาสติก  กระเบื้อง 

ข. ปูน  แกว้                               

ค. กระเบื้อง  อิฐ                              

ง. ไม ้ หนงัสตัว ์

14. ขอ้ใดจดัเป็นวสัดุที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ 

ก. ส่ิงทอ                               

ข. ใยหิน                             

ค. หนงัสตัว ์

ง. ไม ้    

15. ขอ้ใดไม่ใช่สมบตัิของโลหะ 

ก. มีผวิแขง็ เป็นมนัวาว                               

ข. มีสถานภาพเป็นของแขง็                             

ค. มีความหนาแน่นต ่า น ้ าหนกันอ้ย 

ง. น าความร้อน และไฟฟ้าไดดี้ 
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7 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

16.ขอ้ใดไม่ใช่สมบตัิของอโลหะ 

ก. เป็นฉนวนไฟฟ้า                               

ข. ทนความร้อนไดดี้                             

ค. ความแขง็แรงนอ้ย 

ง. มีสถานภาพ 3 สถานะ 

17.ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

ก. ลกัษณะงาน                               

ข. สมบตัิของวสัดุ                             

ค. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 

ง. ระยะเวลาในการผลิต 

18.งานที่ตอ้งการรับแรงอดัควรเลือกใชโ้ลหะใด 

ก. เหล็กผสม                               

ข. ทองแดง                             

ค. ทองเหลือง 

ง. อะลูมิเนียม 

19.งานที่ตอ้งการรับแรงเฉือนควรเลือกใชโ้ลหะใด 

ก. เหล็กหล่อ                               

ข. เหล็กผสมสูง                             

ค. ทองค า 

ง. ดีบุก 

20. Fe คือสญัลกัษณ์ของโลหะใด 

ก. ทองแดง                               

ข. ทองเหลือง                             

ค. ทองค า 

ง. เหล็ก 
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8 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

21. Cu  คือสญัลกัษณ์ของโลหะใด 

ก. ทองแดง                               

ข. ทองเหลือง                             

ค. ทองค า 

ง. เหล็ก 

22. C  คือสญัลกัษณ์ของอโลหะใด 

ก. ก ามะถนั                               

ข. คาร์บอน                             

ค. ออกซิเจน 

ง. ไนโตรเจน 

23. C2H2   คือสญัลกัษณ์ของสารประกอบใด 

ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์                               

ข. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์                            

ค. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

ง. แก๊สอะเซทิลีน 

24.ขอ้ใดไม่ใช่สมบตัิทางดา้นเคมีของวสัดุ 

ก. ทนต่อการกดักร่อน                               

ข. ทนต่อความร้อน                             

ค. ความเป็นพษินอ้ย 

ง. การน าความร้อน 

25.ขอ้ใดคือสมบตัิทางดา้นฟิสิกส์ของวสัดุ 

ก. ทนต่อการกดักร่อน                               

ข. ทนต่อความร้อน                             

ค. ความแขง็แรง 

ง. ตวัน าไฟฟ้า 
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9 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  ( คะแนนเตม็ 5  คะแนน )  เวลา 5 นาที 
1. จงบอกความหมายของการจดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………. 

2. สีใดจะบอกถึงขอ้ควรระวงัถึงอนัตราย และสญัลกัษณ์เตือนภยั “ หา้มบุกรุก ” หรือ“ หา้มยืน่มือ ”   
ตอบ ………………….. 
3.สญัลกัษณ์ใดใชแ้สดงความหมายถึงวสัดุที่เป็นสารพษิ 

ตอบ …………………… 

4.การแบ่งพื้นที่จดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นก่ีเขต  

ตอบ …………………. 

5.จงบอกความหมายของกิจกรรม 5 ส  

ตอบ ……………………………………………………………………………………………. 

 
 เกณฑ์การประเมินผล 
 

                    28 - 30        คะแนน    หมายถึง           ดีมาก  
                    25 - 27        คะแนน    หมายถึง           ดี 
                    22  - 24       คะแนน     หมายถึง          พอใช ้
                    ต  ่ากวา่ 21    คะแนน     หมายถึง          ตอ้งปรับปรุง 
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10 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

 

หน่วยที่ 1 
วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

สาระการเรียนรู้ 
 

           1.1 ความหมายของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
           1.2 ประเภทของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
           1.3 สมบตัิของโลหะ 
           1.4 สมบตัิของอโลหะ 
           1.5 หลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
           1.6 สมบตัิของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
          1.7 ความหมายของการจดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
          1.8 เทคนิค 5 ส เพือ่ด าเนินกิจกรรมท าความสะอาด 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

             1.บอกความหมายของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            2.จ  าแนกประเภทของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            3.บอกสมบตัิของโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            4.บอกสมบตัิของอโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            5.อธิบายหลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            6.อธิบายสมบตัิของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            7.บอกความหมายของการจดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            8.บอกความหมายของเทคนิค 5 ส เพือ่ด าเนินกิจกรรมท าความสะอาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            9.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

11 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

การบูรณาการกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ความพอประมาณ 
     1.1 ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     1.2  ผูเ้รียนท าใบงานหน่วยที่ 1 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

2. ความมีเหตุผล 
     2.1  ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้นวชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     2.2  ผูเ้รียนแสดงแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

 

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     3.1 ผูเ้รียนท าใบงานดว้ยความตั้งใจ 

 

4. เง่ือนไขความรู้  
                  4.1 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเร่ืองวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

5.  เง่ือนไขคุณธรรม 
       5.1 ผูเ้รียนมีมนุษยส์มัพนัธ ์ความสนใจใฝ่รู้   ความรับผดิชอบ และความคิดสร้างสรรค ์

 
การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา  3 ดี 

 

1. ด้านประชาธิปไตย 
    1.1 ผูเ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

2.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
    2.1 ผูเ้รียนมีมนุษยส์มัพนัธ ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความรับผดิชอบ  และความคิดสร้างสรรค ์
  

 3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                 3.1 ผูเ้รียนมีความรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

12 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูขานช่ือนักเรียนพร้อมตรวจความเรียบร้อยและ
อบรมในคุณธรรมอนัพงึประสงค ์
2.ครูตั้งค  าถามปากเปล่าใหน้กัเรียนตอบเป็น 
รายบุคคล เ ร่ืองความหมายของวัสดุในงานช่าง
อุตสาหกรรม จ าแนกไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 
3.แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอน การบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพยีงใหน้กัเรียนทราบ 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. รับการเช็คช่ือ 
2. ตอบค าถามปากเปล่าเป็นรายบุคคลเร่ือง 
วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
3. ฟังพร้อมจดบนัทึกจุดประสงคก์ารเรียน 
การสอน 

ขั้นสอน 
1.ครูแนะน ารายละเอียดและเปิดแผนการสอน 
2.ครูใชค้อมพวิเตอร์ซ่ึงแสดงผา่นเคร่ืองฉาย 
โปรเจคเตอร์และแผ่นภาพอธิบายประกอบการสาธิต
และถามตอบเร่ืองวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
 3.ครูใชส่ื้อ ในการสอนเร่ืองวสัดุในงานช่าง
อุตสาหกรรม 

ขั้นสอน 
1.เปิดเอกสารประกอบการสอนวิชาวสัดุงาน
ช่างอุตสาหกรรม 
2.สงัเกตและจดบนัทึกเน้ือหาเพิม่เติมเร่ืองวสัดุ
ในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

 
ขั้นพยายาม 
1.สังเกตการท าใบงานหน่วยที่1ของนักเรียน โดยครู
คอยก าชบัใหน้กัเรียนมีความตั้งใจในการท า  

ขั้นพยายาม 
1.ท าใบงานหน่วยที่ 1 
 

ขั้นวัดและประเมินผล 
1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบ 
หลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยที่ 1 

ขั้นวัดและประเมินผล 
1.ส่งแบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบ 
หลงัเรียน 
2.ส่งแบบฝึกหดั หน่วยที่1 

 
 
 

 

 
 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

13 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 

1. เช็คช่ือนกัเรียน และตรวจเคร่ืองแต่งกาย 
2. ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนวชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

ขณะเรียน 

1. ท าใบงานหน่วยที่ 1 
 

             หลังเรียน 
 1. มอบหมายงานใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัหน่วยที่ 1 
 2. ดูแลใหน้กัเรียนท าความสะอาดภายในหอ้งเรียน 

3. ครูบนัทึกผลหลงัการเรียนการสอน เพือ่ใชแ้กปั้ญหาในการสอนคร้ังต่อไป 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือโสตทัศน์ 
 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
 

 1. เอกสารประกอบการสอน วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม เร่ืองวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 3.ใบงานหน่วยที่ 1 
 4  แบบทดสอบหลงัเรียน 
 5. แผน่ใส / Power Point   เร่ืองวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

              ส่ือของจริง 
             - ตวัอยา่งวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม เช่น เหล็กกลา้  เหล็กหล่อ เหล็กผสม พลาสติก กาว แกว้ 
และสี เป็นตน้  
 
 
 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

14 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล 
ก่อนเรียน 

             1. เช็คช่ือนกัเรียน และตรวจเคร่ืองแต่งกาย 
             2. ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนวชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

      3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน   
ขณะเรียน 
1. ท าใบงานหน่วยที่ 1 
วิธีวัดผล     ตรวจใบงานหน่วยที่ 1 
เคร่ืองมือวัด ใบเฉลยใบงาน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
        1. ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนจากใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

หลังเรียน 
1. ท  าแบบทดสอบหลงัเรียน  หน่วยที่ 1 
2. ท าแบบฝึกหดัหน่วยที่ 1 

 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน  หน่วยที่ 1 
2. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยที่ 1 
 

เคร่ืองมือวัด 
1.ใบเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยที่ 1 
2.ใบเฉลยแบบฝึกหดั หน่วยที่ 1 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
                    28 - 30        คะแนน    หมายถึง          ดีมาก  
                    25 - 27        คะแนน    หมายถึง          ดี 
                    22  - 24       คะแนน     หมายถึง         พอใช ้
                    ต  ่ากวา่  21   คะแนน     หมายถึง         ตอ้งปรับปรุง 
 

หมายเหตุ นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหา และส่ือในหน่วยที่ 1 และท าแบบทดสอบหลงัเรียนใหม่ 

 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

15 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้เอกสารประกอบการสอน /การเรียนรู้ 
1.1 ดา้นการใชเ้วลา……………………………………………….………………………………… 
………………………………………….………………………..………………………………… 
1.2 ดา้นเน้ือหาสาระ…………………………….…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….… 
1.3 ดา้นกิจกรรมการสอน/การเรียนรู้หรือวธีิสอน………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
1.4 ดา้นส่ือการสอน/การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้และเน้ือหาวชิา 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการเรียนของนักเรียน 
2.1 ดา้นพฤติกรรมความสนใจเรียนของนกัเรียน………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน…………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลการสอนของครู 
3.1 ดา้นความเช่ือมัน่/มัน่ใจในการสอน…………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ดา้นปริมาณเน้ือหา………………………………………………..……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ดา้นบรรยากาศการสอน…………………………………………..……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.อ่ืนๆ………………………………………………………………..……………………………… 

ลงช่ือ...............................................ผู้สอน 
                                                                                                             ............./................../............. 
 
 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

16 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

แบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที ่1 
ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  หน้าข้อทีถู่กที่สุดเพียงข้อเดียว  ( คะแนนเตม็ 25 คะแนน )  
เวลา 5 นาที 
1.วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมหมายถึงอะไร 

ก.วสัดุช่วยงาน 

ข.วสัดุหล่อล่ืน   

ค.วสัดุที่น ามาใชใ้นงานเกษตรกรรม                                                                   

ง.วสัดุหรือวตัถุดิบใชเ้ป็นเคร่ืองมือและวสัดุช่วยในกระบวนการผลิตช้ินงาน 

2.ขอ้ใดคือชนิดของกลุ่มวสัดุที่ใชใ้นงานช่างอุตสาหกรรม 

ก. 4                         

ข. 3                   

ค. 2 

ง.  1                

3.วตัถุดิบ หมายถึงอะไร 

ก. วสัดุช่วยงาน 

ข. วสัดุหล่อล่ืน     

ค.วสัดุที่น ามาใชใ้นงานเกษตรกรรม                         

ง.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑจ์ริง                            

4.วสัดุเคร่ืองมือ หมายถึงอะไร 

ก.วสัดุที่น ามาใชใ้นงานเกษตรกรรม                         

ข.วสัดุที่น ามาผลิตภณัฑ ์      

ค.วสัดุช่วยงาน 

ง.อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลที่น ามาใชใ้นกระบวนการผลิตช้ินงาน 

5.วสัดุช่วยงาน หมายถึงอะไร 

ก.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นช้ินงาน     ค.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑจ์ริง        

ข.วสัดุที่ใชใ้นงานก่อสร้าง            ง.วสัดุที่ใชเ้ป็นตวัช่วยใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

17 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

  6. ขอ้ใดจดัเป็นวสัดุช่วยงาน 

ก.วสัดุหล่อล่ืนและวสัดุหล่อเยน็ 

ข.วสัดุที่เป็นเหล็ก 

ค.วสัดุที่ไม่ใช่เหล็ก         

ง.วสัดุเช้ือเพลิง 

7. ขอ้ใดคือประเภทของวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

ก. 4 

ข. 3                               

ค. 2  

ง. 1  

8.โลหะ หมายถึงอะไร 

ก. วสัดุช่วยงาน         

ข.วสัดุเช้ือเพลิง  

ค.วสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติ 

ง.วสัดุที่ไดจ้ากการถลุงสินแร่ชนิดต่างๆ 

9. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบัโลหะที่เป็นเหล็ก 

ก. Metal 

ข.  Ferrous 

ค. Ferrous  Metal  

ง. Non  Ferrous   

10. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบัโลหะที่ไม่ใช่เป็นเหล็ก 

ก. Metal 

ข. Ferrous 

ค. Ferrous  Metal  

ง. Non  Ferrous   Metal 

 

 

  



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

18 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

11.อโลหะ หมายถึงอะไร 

ก.วสัดุที่ใชเ้ป็นตวัช่วยในกระบวนการผลิต 

ข.วสัดุที่น ามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑจ์ริง  

ค.วสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติหรือจากการสงัเคราะห์         

ง.วสัดุที่ใชเ้ป็นตวัช่วยในงานอุตสาหกรรม 

12. ขอ้ใดคือชนิดของอโลหะ 

ก. 4                              

ข. 3                               

ค. 2  

 ง. 1  

13. ไม ้  หนงัสตัว ์จดัเป็นวสัดุชนิดใด 

ก. วสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติ 

ข. วสัดุที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ 

ค. วสัดุช่วยงาน                              

ง. วสัดุเช้ือเพลิง 

14. ส่ิงทอ จดัเป็นวสัดุชนิดใด 

ก. วสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติ 

ข. วสัดุที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ 

ค. วสัดุช่วยงาน                              

ง. วสัดุเช้ือเพลิง 

15. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสมบติัของโลหะ 

ก. มีผวิแขง็ เป็นมนัวาว                               

ข. มีสถานภาพเป็นของแขง็                             

ค. น าความร้อน และไฟฟ้าไดดี้ 

ง. มีความหนาแน่นต ่า น ้ าหนกันอ้ย 

 

 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

19 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

16.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสมบติัของอโลหะ 

ก. มีสถานภาพ 3 สถานะ 

ข. เป็นฉนวนไฟฟ้า                               

ค. ทนความร้อนไดดี้                             

ง. ความแขง็แรงนอ้ย 

17.หลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างอุตสาหกรรมยกเวน้ขอ้ใด 

ก. ระยะเวลาในการผลิต 

ข. ลกัษณะงาน                               

ค. สมบตัิของวสัดุ                             

ง. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 

18.วสัดุใดที่เหมาะส าหรับงานที่ตอ้งการรับแรงอดั                              

ก. ทองแดง                             

ข. ทองเหลือง 

ค. อะลูมิเนียม 

ง. เหล็กผสม  

19.วสัดุใดที่เหมาะส าหรับงานรับแรงเฉือน 

ก. เหล็กผสมสูง 

ข. เหล็กหล่อ                                                          

ค. ทองค า 

ง. ดีบุก 

20. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบัค าวา่เหล็ก 

ก. Metallic                              

ข. Non  Ferrous 

ค. Metal  

ง.  Ferrous  

 

 

      หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

20 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

21. โลหะใดที่มีสญัลกัษณ์  Cu 

ก. ทองเหลือง                               

ข. ทองแดง                             

ค. ทองค า 

ง. เหล็ก 

22. อโลหะใดที่มีสญัลกัษณ์ตวั  C                              

ก. คาร์บอน  

ข. ก ามะถนั                             

ค. ออกซิเจน 

ง. ไนโตรเจน 

23. สญัลกัษณ์ C2H2  คือสารประกอบใด 

ก. แก๊สอะเซทิลีน 

ข. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์                            

ค. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์   

24.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งของสมบตัิทางดา้นเคมีของวสัดุ 

ก. การน าความร้อน 

ข. ทนต่อการกดักร่อน                               

ค. ทนต่อความร้อน                             

ง. ความเป็นพษินอ้ย 

25.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งของสมบตัิทางดา้นฟิสิกสข์องวสัดุ 

ก. ทนต่อการกดักร่อน                               

ข. ทนต่อความร้อน                             

ค. ตวัน าไฟฟ้า 

ง. ความแขง็แรง 
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21 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง   ( คะแนนเตม็ 5  คะแนน )  เวลา 5 นาที 
1.การจดัเก็บวสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม หมายถึง 

ตอบ………………………………………………..………………………………………… 

2. ขอ้ควรระวงัถึงอนัตราย และสญัลกัษณ์เตือนภยั “ หา้มบุกรุก” หรือ “หา้มยืน่มือ”ใชสี้ใดเป็นสญัลกัษณ์ 
ตอบ …………..………….. 
3.วสัดุที่เป็นสารพษิจะใชส้ญัลกัษณ์ใด 

ตอบ …………..………….. 
4.วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรมแบ่งพื้นที่จดัเก็บออกเป็นก่ีเขต 

ตอบ …………..………….. 
5.กิจกรรม 5 ส หมายถึง 

ตอบ …………………………………………..………………………………………………..  

 

 เกณฑ์การประเมินผล 
 

                    28 - 30        คะแนน    หมายถึง          ดีมาก  
                    25 - 27        คะแนน    หมายถึง          ดี 
                    22  - 24       คะแนน     หมายถึง         พอใช ้
                    ต  ่ากวา่  21   คะแนน     หมายถึง         ตอ้งปรับปรุง 
 

หมายเหตุ นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหา และส่ือในหน่วยที่ 1 และท าแบบทดสอบหลงัเรียนใหม่ 
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22 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่1 
ตอนที่ 1 

 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตอนที่ 2  
1. ตอบ  กระบวนการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ 
2. ตอบ  เหลืองและด า 
3. ตอบ  หวักะโหลกไขว ้
4. ตอบ  4 เขต 
5. ตอบ  กระบวนการที่ท  าเป็นระบบ มีแนวปฏิบติัเพือ่พฒันาหน่วยงานใหดี้ขึ้น 
 

 
 
 

ข้อที่ เฉลย 
   16 ข 
  17 ง 
 18 ก 
 19 ข 
20 ง 
21 ก 
22 ข 
23 ง 
24 ง 
25 ง 

ข้อที่ เฉลย 
   1 ก 
  2 ค 
 3 ข 
 4 ก 
5 ก 
6 ค 
7 ข 
8 ก 
9 ข 

10 ก 
 11 ข 
12 ข 
13 ง 
14 ก 
 15 ค 
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23 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที ่1 
 

ตอนที่ 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 2  
1. ตอบ  กระบวนการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ 
2. ตอบ  เหลืองและด า 
3. ตอบ  หวักะโหลกไขว ้
4. ตอบ  4 เขต 
5. ตอบ  กระบวนการที่ท  าเป็นระบบ มีแนวปฏิบติัเพือ่พฒันาหน่วยงานใหดี้ขึ้น 
 
 
 

ข้อที่ เฉลย 
16 ก 
17 ก 
18 ง 
19 ก 
20 ง 
21 ข 
22 ก 
23 ก 
24 ก 
25 ค 

ข้อที่ เฉลย 
1 ง 
2 ข 
3 ง 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ค 
8 ง 
9 ค 

10 ค 
11 ค 
12 ค 
13 ก 
14 ข 
15 ง 



 

                                           วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

24 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 

 

 แบบประเมินผลด้านเจตคติ (คุณธรรม จริยธรรม) 

วิชา           วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา    2100 -1002 
หน่วยที่ 1  วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม   
ระดับช้ัน      ..................................... 
แผนก/กลุ่ม  ..................................... 
เลขที่            ..................................... 

1. 
 กา

รต
รง
ต่อ

เวล
า 

2. 
 แต่

งก
าย
ถ ูก

ต้อ
งต
าม
ระ
เบี
ยบ

ขอ
งว
ิทย

าล
ัยฯ

 

3. 
 เข้
าร่
วม

กิจ
กร
รม

ที่ก
 าห
นด

ให้
สม

 ่าเส
มอ

 

4. 
 ส่
งง
าน
ตร

งเว
ลา
ท ุก

ครั้
ง  

 

5. 
 ต
ั้งใ
จเรี

ยน
แล
ะม

ีคว
าม
พร้

อม
ใน
กา
รเรี

ยน
 

6. 
 กล้

าแ
สด

งค
วา
มคิ

ดเ
ห็น

 / ก
ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

7. 
 ม
ีคว

าม
กร
ะตื

อรื
อร้
นใ
นก

าร
ใฝ่
หา
คว

าม
รู้ 

8. 
 ท
 าง
าน
ที่ไ
ด้รั

บม
อบ

หม
าย
ด้ว

ยต
นเ
อง

 

9. 
 ม
ีคว

าม
สน

ใจ
ใน
ขณ

ะท
ี่เพื่
อน

ซัก
ถา
ม 

10
. ม

ีคว
าม
อ่อ

นน้
อม

 สั
มม

าค
าร
วะ
ต่อ

ครู
 ผ
ู้สอ

น 

รว
ม 

ล าดับ
ที่ 

รหัส ช่ือ –  ช่ือสกลุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              

 

เกณฑ์การประเมิน           
    ยังต้องปรับปรุงพฤตกิรรม      =  0  คะแนน 
    พฤตกิรรมมีการเปลี่ยนแปลง  =  1  คะแนน                                      ลงช่ือ........................................................ 

       (นายสุเทพ  นุชิต) 
                                                                                             ผู้ประเมิน 
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25 หน่วยที่ 1 วัสดุในงานช่างอุตสาหกรรม 
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