
 

หลักสูตร วัสดุศาสตร 3 
รายวิชาเลือกบังคับ 

 

 

สาระความรูพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 3 หนวยกิต 

 

 
รหัส พว32024 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 

 หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร 3” ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ พัฒนาข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล โดนเฉพาะนโยบายท่ีจัดเปน
วาระแหงชาติ คือ นโยบายดานการบริหารจัดการขยะ  ซ่ึงเศษซากวัสดุท่ีเหลือจากการผลิตหรือการใชงาน 
ในครัวเรือน กําลังทวีคูณและสะสมมากข้ึนเรื่อย ๆ  ปญหาขยะถือเปนเรื่องท่ีสําคัญเนื่องจากขยะมูลฝอย
เปนผลจากการใชสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบหอ หรือสิ่งของใชแลวหรือเหลือใช นํามาท้ิง
เปนขยะ นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และกําจัด ก็มีความสําคัญตอการกอใหเกิดการปนเปอน
หรือกอใหเกิดมลพิษกับสิ่งแวดลอมได หากไมมีการควบคุมการกําจัดท่ีถูกตอง  
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทและภารกิจใน
การจัดการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานการศึกษา ท่ีตองการใหผูเรียน มีความ
สนใจ กระตอืรือรน ท่ีจะเรียนและสิ่งท่ีมาเรียนสามารถตอบโจทยในชีวิตไดจริง  จึงไดสนองนโยบายรัฐบาล
ในการท่ีจะจัดการศึกษาใหแกผูเรียน ไดรูถึงปญหาของวัสดุท่ีใชแลวหรือขยะ โดยเริ่มตั้งแตตนน้ําใหรู
แหลงกําเนิด สมบัติของวัสดุ กวาจะไดมาซ่ึงวัสดุตองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรอะไรบาง และกลาง
น้ําไดนําวัสดุตาง ๆ มาใชในชีวิตประจําวัน มีขอคํานึงในการเลือกใชอยางไร และสุดทายท่ีปลายน้ํา เม่ือ
ทราบสมบัติของวัสดุตาง ๆ แลวจะมีแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุท่ีใชแลว หรือขยะเหลานั้นอยางไร
บาง  ดังนั้นจึงไดพัฒนาหลักสูตร “วัสดุศาสตร 3” ข้ึน เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของรายวิชาเลือกบังคับ 
เพ่ือใหเปนทางเลือกใหแกผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ 
 สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญ คณะทํางาน และผูท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร
นี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สวนท่ี 1 ผังมโนทัศน                                                                                                   1 
สวนท่ี 2 คําอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคําอธิบายรายวิชา    2 
สวนท่ี 3 โครงสรางหลักสูตร                                                                                          5 
คณะผูจัดทํา 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังมโนทัศน  
รายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร 3”   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต 
 
 

 

   วิชาวัสดุศาสตร 

(จํานวน 120 ช่ัวโมง) 

(1) 
หลักวัสดุศาสตร   (จํานวน 20 ชั่วโมง) 
1.1 ความหมายของวัสดุศาสตรและ

ประเภทของวัสดุ 
1.2  สมบัติวัสดุ 

(6) 
เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ 
(จํานวน 20 ชั่วโมง)  
6.1 เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือท้ิงดวยการเผา 
6.2 การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือท้ิง 
 
 
 
 

(3) 
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ 
(จํานวน 20 ชั่วโมง) 
3.1 การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลว  
3.2 การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิล 
 

(4) 
แนวโนมการใชวัสดุและ          
ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 
(จํานวน 20 ชั่วโมง) 
4.1 แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต 
4.2 ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน
อนาคต 
 
 

                     (5)                                    

ส่ิงประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็ม

ศึกษา (จํานวน 20 ชั่วโมง)                  

5.1 หลักสะเต็มศึกษา 

5.2 หลักสะเต็มศึกษาสําหรับ 

การประดิษฐวัสดุใชแลว 

5.3 การประดิษฐวัสดุใชแลว 

 

                     (2) 
การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ 
(จํานวน 20 ชั่วโมง)                   
2.1 การใชประโยชนจากวัสดุ  
2.2 มลพิษจากการผลิตและการใชงาน 
3 ผลกระทบจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3 

สาระความรูพื้นฐาน  จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ      

 มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรู 

ไปใชในการดําเนินชีวิต  
 

ศึกษาและฝกทกัษะ 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ หลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบจาก

วัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล  ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็ม

ศึกษาและเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ 

 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
 บรรยาย ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวของ แหลงเรียนรูในชุมชน พบกลุม อภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ทดลอง วิเคราะห และสรปุการเรียนรูที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)  
 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินความกาวหนาผูเรียนดวยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบคําถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู

ดวยตนเอง(กรต.)  และประเมินผลรวมผูเรียนดวยการตอบคําถามกิจกรรมทายหนวยและใชแบบทดสอบ 

วัดความรู  
 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว32024วัสดุศาสตร 3 จํานวน 3 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ      
 มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรู 

ไปใชในการดําเนินชีวิต 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
1. หลักวสัดุ

ศาสตร 

 

1.  บอกความหมายของวัสดุได 

2.  อธิบายประเภทของวัสดุได 

3.  อธิบายสมบัติของวสัดุได 

4.  ทดสอบสมบัติของวัสดุได 

5.  นําความรูเรื่องสมบัติของวัสดุไป

ใชได    

1. หลักวัสดุศาสตร 

 1.1 ความหมายของ

วัสดุศาสตรและประเภท

ของวัสด ุ

 1.2 สมบัติวัสดุ  
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2. การใช

ประโยชนและ

ผลกระทบ 

จากวัสดุ  

1.  อธิบายถึงการใชประโยชนจาก

วัสดุ 

2.  สามารถประยุกตใชประโยชน

จากวัสดุได 

3.  อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการ

ผลิตและการใชงานได 

4.  นําความรูเรื่องมลพิษจากการ

ผลิตและการใชงานไปใชได 

5.  อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการ

ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6.  นําความรูเรื่องผลกระทบทีเ่กิด

จากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอมไปใชได  

 
 

2. การใชประโยชนและ

ผลกระทบจากวัสด ุ

 2.1 การใชประโยชน

จากวัสด ุ

 2.2 มลพิษจากการผลิต

และการใชงาน 

    2.3 ผลกระทบจากการ

ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 

20 



 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
3. การคัดแยก

และการรี

ไซเคิลวัสด ุ

 

1.  อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได 

2.  นําความรูเรื่องการคัดแยกวัสดุไป

ใชได 

3.  อธิบายหลัก 3R ในการจัดการ

วัสดุและแนวทางดําเนินการที่

เหมาะสมได 

4.  นําความรูเรื่องหลกั 3R ไปใชใน

การจัดการวัสดุได 

5.  อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแตละ

ประเภทได 

6.  นําความรูเรื่องการรีไซเคิลวสัดุแต

ละประเภทไปใชได 

3. การคัดแยกและการรี

ไซเคิล 

 3.1 การคัดแยกวัสดุใช

แลว 

 3.2 การจัดการวัสดุดวย

การรีไซเคิล 
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4. แนวโนมการใช

วัสดุและทิศ

ทางการพัฒนา

วัสดุในอนาคต 

 

1.  อธิบายแนวโนมการใชวัสดุใน

อนาคตได       

2.  นําความรูเรื่องแนวโนมการใช

วัสดุในอนาคตไปใชได 

3.  อธิบายทิศทางการพฒันาวัสดุใน

อนาคตได 

4.  นําความรูเรื่องทิศทางการพัฒนา

วัสดุในอนาคตไปใชได 

5.  อธิบายถึงความสําคัญของการ

พัฒนาวัสดุในอนาคตได  

4. แนวโนมการใชวัสดแุละ

ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน

อนาคต 

   4.1 แนวโนมการใชวัสดุ

ในอนาคต 

   4.2 ทิศทางการพฒันา

วัสดุในอนาคต  

20 

5. สิ่งประดิษฐ 

จากวัสด ุ

ตามหลกั 

สะเตม็ศึกษา 

1.  อธิบายหลักสะเตม็ศึกษาได 

2.  อธิบายประโยชนของสะเตม็

ศึกษาได 

3.  อธิบายหลักสะเตม็ศึกษาสําหรับ

การประดิษฐวัสดุใชแลวได 

4.  นําความรูเรื่องหลกัสะเต็มศึกษา

สําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวไป

ใชได 

5. สิ่งประดิษฐจากวัสด ุ

ตามหลกัสะเต็มศึกษา 

    5.1  หลักสะเตม็ศึกษา 

   5.2  หลักสะเตม็ศึกษา 

สําหรับการประดิษฐวัสด ุ

ใชแลว 

    5.3 การประดิษฐวัสด ุ

ใชแลว 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
5.  สามารถออกแบบและสราง

สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได 

     

6. เทคโนโลยีการ

กําจัดวัสด ุ

 

1.  อธิบายเทคโนโลยีการกําจัดเศษ

วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได   

2.  นําความรูเรื่องเทคโนโลยีการ

กําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป

ใชได 

3.  อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ

วัสดุเหลือทิ้งได 

4.  นําความรูเรื่องการผลิตพลังงาน

จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได 

6. เทคโนโลยกีารกําจัด

วัสด ุ

     6.1 เทคโนโลยีการ

กําจัดเศษวัสดุเหลือทิง้ดวย

การเผา 

     6.2 การผลิตพลงังาน

จากเศษวัสดเุหลือทิง้ 
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โครงสรางชุดวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการเรียนรู 

 สาระความรูพื้นฐาน  
 

มาตรฐานการเรยีนรู 

 มาตรฐานที่ 2.2  มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ 

 มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก  

สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร    

มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบ

จากวัสดุ  การคัดแยกและการรีไซเคิล เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลัก

สะเต็มศึกษา และแนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

2.  สามารถออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได 

 3.  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระสําคัญ 
  1.  วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัตถุ 

เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวาง

องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน

ผลิตภัณฑ เพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ ไดแก 

โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต

ของมนุษย  จึงถือไดวาจะเปนสวนหน่ึงของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหน่ึงใน

การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต  

 2.  มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถ

พัฒนาสมบัติของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของ

วัสดุยอมเกิดมลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

  3.  การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุที่ใชแลวที่เกิดขึ้นจากตน

ทาง ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนทิ้ง ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว จําเปนตอง

จัดใหมีระบบการคัดแยกวัสดุที่ใชแลว ประเภทตาง ๆ ตามแตลักษณะองคประกอบโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบ

การเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุที่ใช

แลว  เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุท่ีใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได

ใหกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัด  หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษ

วัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก  รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช  รียูส 

(Reuse) คือ การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle)  คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

การลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  

 

 

 

 

 

 



4.  ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  เพื่อตอบสนอง

ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน การพัฒนาวัสดุใหมีสมบัติที่เหมาะกับ

ความตองการใชงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยี

เติบโตไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพัฒนาวัสดุ

เพื่อใหมีความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอ

สภาพอากาศ มีความยืดหยุนสูง นําไฟฟายิ่งยวด หรือวัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

5.  สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ

ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน

การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน  

6.  การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เปนวิธีที่ไดรับความ

นิยมสามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษ

วัสดุเหลือทิ้งโดยวิธีฝงกลบและอาจนําสวนที่เหลือน้ีไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบ

นิเวศนก็นอยกวา  

    ความจําเปนที่จะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเช้ือเพลิง

ฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น เศษวัสดุเหลือทิ้งเปนอีก ทางเลือก

หน่ึงดานการผลิตพลังงาน  เพราะเศษวัสดุเหลือทิ้ง มีศักยภาพที่สามารถนํามาใชเพื่อผลิต

พลังงานได ทั้งน้ี เน่ืองจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือ

ทิ้งมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ 

 

ขอบขายเนื้อหา 
  หนวยท่ี 1 หลักวัสดุศาสตร     จํานวน  10  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสด ุ  จํานวน  20  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 3 การคัดแยกและการรีไซเคิล   จํานวน  20  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 4 แนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต จํานวน  20  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา  จํานวน  30  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสด ุ    จํานวน  20  ช่ัวโมง 



การจัดประสบการณการเรียนรู 
1.  บรรยาย 

2.  ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวของ  

3.  พบกลุม ทําการทดลอง  อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะห และสรุปการเรียนรู

ที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 
1. สื่อเอกสาร ไดแก 

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024 

1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก  

2.1 เว็บไซต  

2.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.3 CD, DVD ที่เกี่ยวของ 

3. แหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก  

3.1 มุมหนังสือ กศน.ตําบล  

3.2 หองสมุดประชาชนอําเภอ 

3.3 หองสมุดประชาชนจังหวัด 

3.4 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

3.5 เทศบาลและสํานักงานสิ่งแวดลอม 

 

จํานวนหนวยกิต    
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จํานวน  120 ชั่วโมง รวม 3 หนวยกิต  

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ทําแบบทดสอบกอนเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม รายวิชา 

วัสดุศาสตร 3 

 2.  ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย 

 3.  ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยและแนวตอบ 

ในทายเลมรายวิชาวัสดุศาสตร 3  

 4.  ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายรายวิชา 

วัสดุศาสตร 3 

 

การวัดและประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลรายวิชา 

  แนวทางการวัดผลและประเมินผล  ควรดําเนินการ ดังน้ี 

1.1  การวัดและประเมินผลกอนเรียน  

    ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบกอน

เรียน เพื่อทดสอบความรู ทักษะ และความพรอมตาง ๆ ของผูเรียน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการจัดกระบวนกาเรียนรูใหเหมาะสม 

1.2 การวัดและประเมินผลระหวางเรียน จํานวน 60 คะแนน 

      ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลระหวางเรียน  ดวยวิธีการสังเกต  

การซักถาม ตอบคําถาม ตรวจกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู และทดสอบหลังเรียน       

เพื่อทราบความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จํานวน 40 คะแนน 

 ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ

ปลายภาคเรียน  เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผูเรียน 

2.  การตัดสินผลการเรียนรายวิชา 

ใหนําคะแนนระหวางเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะตองได

คะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการเรยีน  แลวนําคะแนนมาแปลความหมาย 

ออกเปน 8 ระดับ ดังน้ี 

 



 

    ไดคะแนนรอยละ 80 – 100   ใหระดับ   4   หมายถึง ดีเยี่ยม 

    ไดคะแนนรอยละ 75 – 79   ใหระดับ   3.5   หมายถึง ดีมาก 

    ไดคะแนนรอยละ 70 – 74   ใหระดับ   3   หมายถึง ดี 

    ไดคะแนนรอยละ 65 – 69   ใหระดับ   2.5   หมายถึง คอนขางดี 

    ไดคะแนนรอยละ 60 – 64   ใหระดับ   2   หมายถึง ปานกลาง 

    ไดคะแนนรอยละ 55 – 59   ใหระดับ   1.5   หมายถึง พอใช 

ไดคะแนนรอยละ  50 – 54    ใหระดับ     1   หมายถึง ผานเกณฑ 

   ขั้นต่ําที่กําหนด 

ไดคะแนนรอยละ   0 – 49   ใหระดับ    0   หมายถึง ตํ่ากวาเกณฑ    

ขั้นต่ําที่กําหนด 

3.  ผลการตรวจใหคะแนน ขอ 1.2 และขอ 1.3 ใหครูผูสอนนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในภาคเรียนตอไป 

 



 

 

คณะผูจัดทําตนฉบับ 
ที่ปรึกษา 
  นายวิเชียรโชติ  โสอุบล   ผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน   รองผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผูเช่ียวชาญเนื้อหา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  อุนใจ         อาจารยประจําวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 
 นายสิทธิพร  ประสารแซ   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายไพจิตร  ผุดเพชรแกว   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสุชาติ  สุวรรณประทีป     ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสมชาย  คําเพราะ    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผูเช่ียวชาญดานวัดและประเมินผล 
 นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวฉันทลักษณ  ศรีผา    ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกตองและพิสจูนอักษร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  อุนใจ         อาจารยประจําวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 นางลัดดา  คัมภีระ    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสกุลตรา  ขอสุข   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุรพงษ  ลาตวงษ    ครู   
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี 

นางศรัญญา  โนนคูเขตโขง ครู 
 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางอรัญญา  บัวงาม    ขาราชการบํานาญ 
      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผูเขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นายสุรพงษ  ลาตวงษ      ครู   

      ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี 
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