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รายวิชาเลือกบังคับ 

 
สาระความรู้พื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา  จ านวน 2 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
 

 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

ค ำน ำ 

 หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร์ 1 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ พัฒนาขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายที่จัดเป็นวาระแห่งชาติ  
คือ นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเศษซากวัสดุที่เหลือจากการผลิตหรือการใช้งานในครัวเรือน 
ก าลังทวีคูณและสะสมมากข้ึนเรื่อย ๆ ปัญหาขยะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากขยะมูลฝอย เป็นผลจากการ
ใช้สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบห่อ หรือสิ่งของใช้แล้วหรือเหลือใช้ น ามาทิ้งเป็นขยะ 
นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และก าจัด ก็มีความส าคัญต่อการก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือ
ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมการก าจัดที่ถูกต้อง  
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีบทบาทและภารกิจ      
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษา ที่ต้องการให้ผู้เรียน     
มีความสนใจ กระตือรือร้น ที่จะเรียนและสิ่งที่มาเรียนสามารถตอบโจทย์ในชีวิตได้จริง จึงได้สนองนโยบาย
รัฐบาลในการที่จะจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  ได้รู้ถึงปัญหาของวัสดุที่ใช้แล้วหรือขยะ  โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ า  
ให้รู้แหล่งก าเนิด สมบัติของวัสดุ กว่าจะได้มาซึ่งวัสดุต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง และ
กลางน้ าได้น าวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวันมีข้อค านึงในการเลือกใช้อย่างไร และสุดท้ายที่ปลายน้ า  
เมื่อทราบสมบัติของวัสดุต่าง ๆ แล้วจะมีแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว หรือขยะเหล่านั้น
อย่างไรบ้าง ดังนั้น จึงไดพั้ฒนาหลักสูตร วัสดุศาสตร์ 1 ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของรายวิชาเลือกบังคับ 
เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ 
คณะท างาน และผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

สำรบัญ 
                หน้ำ 

ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1  ผังมโนทัศน์                                                                                                    1 
ส่วนที่ 2 ค าอธิบายรายวิชาและรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา    2 
ส่วนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร                                                                                          6 
คณะผู้จัดท า 11 
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ผังมโนทัศน์  
รายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร์ 1   

ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 หน่วยกิต 
 
 

 

รายวิชาวัสดุศาสตร ์    

(จ านวน 80 ชั่วโมง) 

(1) 
วัสดุในชีวิตประจ าวัน  
(จ ำนวน 10 ชั่วโมง) 
1.1 ควำมหมำยของวัสดุศำสตร์  
1.2 ประเภทของวัสดุ 
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ 
1.4  

 (2) 
สมบัติของวัสดุ 
(จ ำนวน 30 ชั่วโมง) 
2.1 ควำมแข็ง 
2.2 ควำมเหนียว 
2.3 ควำมยืดหยุ่น 
2.4 กำรน ำควำมร้อน 
2.5 กำรน ำไฟฟ้ำ 
2.6 ควำมหนำแน่น 
 
 
 

(3) 
การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
(จ ำนวน 20 ชั่วโมง) 
3.1 กำรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3.2 ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
 
 

                     (4)  
การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว 

(จ ำนวน 20 ชั่วโมง) 

4.1 กำรจัดกำรวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R 
4.2 กำรก ำจัดและท ำลำย 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว12011 วัสดุศำสตร์ 1  
สำระควำมรู้พื้นฐำน  จ ำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ      
 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  
 

ศึกษำและฝึกทักษะ 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ  การเลือกใช้
และผลกระทบจากการใช้วัสดุ และการจัดการและก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 
 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ บรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการ ทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  

 

กำรวัดและประเมินผล 
 ประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบค าถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.)  และประเมินผลรวมผู้เรียนด้วยการตอบค าถามกิจกรรมท้ายหน่วยและใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้  
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รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ พว12011 วัสดุศำสตร์ 1 จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ      

 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. วัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. อธิบายความหมาย 
ของวัสดุศาสตร์ได้ 
2. จ าแนกประเภทของวัสดุได้ 
3. บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้   
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
1.1  ความหมาย 
ของวัสดุศาสตร์ 
1.2 ประเภทของวัสดุ 
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ 

10 

2. สมบัติของวัสดุ 
 

1. น าความรู้เรื่องความแข็ง 
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. อธิบายสมบัติความเหนียว 
ของวัสดุได้ 
3. ทดลองสมบัติความยืดหยุ่น
ของวัสดุได้ 
4. น าความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ
ด้านความยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์
ได้ 
5. จ าแนกสมบัติการน าความร้อน
ของวัสดุได้ 
6. น าความรู้เรื่อง 
การน าความร้อนของวัสดุ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2. สมบัติของวัสดุ 
2.1 ความแข็ง 
2.2 ความเหนียว 
2.3 ความยืดหยุ่น 
2.4 การน าความร้อน 
2.5 การน าไฟฟ้า 
2.6 ความหนาแน่น 
 

30 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

7.  อธิบายสมบัติ 
การน าไฟฟ้าของวัสดุได้ 
8.  น าความรู้เรื่อง 
การน าไฟฟ้าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
9. ค านวณหาค่าความหนาแน่น
ของวัสดุได้ 
 

3. การเลือกใช้และ
ผลกระทบจาก
การใช้วัสดุ 

1. อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
2. อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. อธิบายความหมายสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 
4.  อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้ 
5.  ระบุวัสดุอันตรายใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6.  แก้ปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 

3. การเลือกใช้และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ 
    3.1 การเลือกใช้วัสดุ       
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.2 ผลกระทบจากการใช้
วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 

20 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

4. การจัดการและ
ก าจัดวัสดุ 
ที่ใช้แล้ว 
 

1. บอกความหมายของการ
จัดการวัสดุด้วยหลัก 3R ได ้
2. อธิบายวิธีการจัดการวัสดุที่ใช้
แล้วด้วยหลัก 3R ได้ 
3. บอกระยะเวลาการย่อยสลาย
ของวัสดุที่ใช้แล้วได้ 
4. อธิบายวิธีการก าจัดและ
ท าลายวัสดุที่ใช้แล้วได้ 
5. ก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว        
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ได้ 
 

4. การจัดการและก าจัดวัสดุ 
ที่ใช้แล้ว 
   4.1 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
ด้วยหลัก 3R 
   4.2 การก าจัดและท าลาย 
  

20 
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โครงสร้างชุดวิชา พว12011 วัสดุศาสตร ์1 
ระดับประถมศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระความรู้พื้นฐาน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง
พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้    
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้

และผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว   
 2.  ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได ้

 3.  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
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สรุปสาระส าคัญ 

1.  วัสดุศาสตร์  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบ
กันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล ท้ังนี้ วัสดุ 
ท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกประเภทตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ คือวัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์   

2.  วัสดุแต่ละชนิดท่ีน ามาท าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ บางอย่างท าจากวัสดุชนิด
เดียวกัน บางอย่างท าจากวัสดุต่างชนิดกัน ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกัน
และมีสมบัติบางอย่างท่ีแตกต่างกัน การศึกษาสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ประกอบด้วย ความแข็ง
ความเหนียว ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแน่นของวัสดุ
การศึกษาสมบัติของวัสดุ ดังกล่าวท าให้สามารถน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 
กับการใช้งาน   

3.  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือแยกผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท้ังภายในบ้านและภายนอกบ้าน 
เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่ค านึงถึงการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า 
 4.  การจัดการวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสดุ 
ท่ีใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้หลักการ การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  
การใช้ซ้ า (Reuse) และการผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุ      
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้มีปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจาก      
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรม   
การอุปโภค บริโภคของคนท่ีเริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการก าจัดวัสดุ ท่ีใช้แล้วให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  
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ขอบข่ายเนื้อหา 
  หน่วยท่ี 1  วัสดุในชีวิตประจ าวัน    จ านวน  10  ชั่วโมง 
 หน่วยท่ี 2  สมบัติของวัสดุ     จ านวน  30  ชั่วโมง 
 หน่วยท่ี 3  การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสดุ  จ านวน  20  ชั่วโมง 
 หน่วยท่ี 4  การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว   จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.  บรรยาย 
2.  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อท่ีเกี่ยวข้อง  
3.  พบกลุ่ม ท าการทดลอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้

ท่ีได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่ 
2.1  เว็ปไซต ์ 
2.2  หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.3  CD,DVD ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่  
3.1 มุมหนังสือ กศน.ต าบล  
3.2 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
3.3  ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 
3.4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
3.5  เทศบาลและส านักงานสิ่งแวดล้อม 
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จ านวนหน่วยกิต    
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จ านวน  80 ชั่วโมง รวม 2 หน่วยกิต  

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม รายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 1 
 2.  ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 
 3.  ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยและแนวตอบในท้าย
เล่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ 1  
 4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 1 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลรายวิชา 
  แนวทางการวัดผลและประเมินผล ควรด าเนินการ ดังนี้ 

1.1  การวัดและประเมินผลก่อนเรียน  
    ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อน

เรียน เพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการจัดกระบวนกาเรียนรู้ให้เหมาะสม 

1.2  การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน  จ านวน 60 คะแนน 
      ใหส้ถานศึกษาด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียน ด้วยวิธีการสังเกต  

การซักถาม ตอบค าถาม ตรวจกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  และทดสอบหลังเรียน       
เพื่อทราบความก้าวหน้าทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.3  การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จ านวน 40 คะแนน 
 ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ

ปลายภาคเรียน  เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผู้เรียน 
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2.  การตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
ให้น าคะแนนระหว่างเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการเรียน  แล้วน าคะแนนมาแปลความหมาย 
ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

    ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100   ให้ระดับ   4   หมายถึง ดีเยี่ยม 
    ได้คะแนนร้อยละ 75 – 79   ให้ระดับ   3.5   หมายถึง ดีมาก 
    ได้คะแนนร้อยละ 70 – 74   ให้ระดับ   3   หมายถึง ดี 
    ได้คะแนนร้อยละ 65 – 69   ให้ระดับ   2.5   หมายถึง ค่อนข้างดี 
    ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64   ให้ระดับ   2   หมายถึง ปานกลาง 
    ได้คะแนนร้อยละ 55 – 59   ให้ระดับ   1.5   หมายถึง พอใช้ 

ได้คะแนนร้อยละ  50 – 54    ให้ระดับ     1   หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 
   ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
ได้คะแนนร้อยละ   0 – 49   ให้ระดับ    0   หมายถึง ต่ ากว่าเกณฑ์    

ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
3.  ผลการตรวจให้คะแนน ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ให้ครูผู้สอนน ามาเป็นข้อมูล            

ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาคเรียนต่อไป 
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คณะผู้จัดท ำต้นฉบับ 
ที่ปรึกษำ 
 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล     ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน     รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้เช่ียวชำญเนื้อหำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี 

 นายสิทธิพร  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายไพจิตร  ผุดเพชรแก้ว   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสุชาติ  สุวรรณประทีป     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสมชาย  ค าเพราะ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนวัดและประเมินผล 

 นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวฉันทลักษณ์  ศรีผา   ครู วิทยาฐานะครูช านาญการพิเศษ   

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางแสงจันทร์  เขจรศาสตร์     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะบรรณำธิกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสจูน์อักษร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 นางลัดดา  คัมภีระ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางแก้วใจ  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางพัชรีวรรณ  ท ามาเกตุ   คร ู  
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวธัญรัศม์  มิ่งไชยอนันต์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง   คร ู  
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางอรัญญา  บัวงาม    ข้าราชการบ านาญ 
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นางศรญัญา  โนนคู่เขตโขง    คร ู  

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 




