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แบบรานงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการน าร่องการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

 
1. บทสรุปโครงการ 

1.1 ประเภทโครงการน าร่อง Type A 
1.2 ชื่อกระบวนวิชา วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ (Natural Materials for Packaging, 603322)  
1.3 ชื่อ นายสุฐพัฐ  ค าไทย   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าวิชาหลัก  

รับผิดชอบในส่วนของภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ 
E-mail: Suthaphatk@gmail.com  

 ชื่อ นางสาวสุทธิรา  สุทธสุภา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      รับผิดชอบในส่วนของภาคปฏิบัติ (อาจารย์สอนร่วม) 

1.4. หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.5 กลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 48 คน 
1.6 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ 

 วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่น ามาใช้ในกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ (603322) จะเน้น
กิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองในการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย และ ท าการวิจัยอิสระที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก โดยอาจารย์ผู้สอนลดการเรียนการสอนในส่วนของภาคบรรยายลงร้อยละ 30 
และ เพ่ิมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการร้อยละ 20 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนวิชา
มากขึ้น และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนวิชาอ่ืนๆของสาขาได้ เนื่องจากระบวนวิชา 603322 เป็น
กระบวนวิชาพ้ืนฐานที่เสริมสร้างความเข้าใจ และ สามารถน าไปพัฒนากระบวนการคิดและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท าวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการบรรจุ 
 ในกรณีของกิจกรรมอ่ืนๆที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการสอนในศตวรรษที่ 
21 การจัดนิทรรศการการน าเสนองานผลงานของ นศ. ทั้งภาคบรรยายและภาคปริทัศน์ (603322 pre-
conference) ที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยเบื้องต้นในภาคปฏิบัติของกระบวนวิชา 603322  โดย นศ. จะเป็นผู้
เลือกหัวข้อปฏิบัติการและท าการวิจัยด้วยตนเอง 

1.7  สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 อาจารย์ประจ าวิชาจะท าการจัดล าดับสื่อการสอน เอกสารประกอการสอน แบบฝึกหัด และ โจทย์
หัวข้อบทปฏิบัติการ รูปแบบใหม่ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนวิชา 603322 แบบใหม่ โดยจะเพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบช่องทางติดต่ออ่ืนๆ 

1.8 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 
 จัดรูปแบบการสอนแบบ Project-based learning และ Brain-based learning แสดงดังแผนผังที่ 1 

1.9 การเปรียบเทียบการเรียนการสอนระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่ 
 รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท าการศึกษาด้วยตนเอง โดยขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 
ลดชั่วโมงการบรรยาย ซึ่งเรียงล าดับหัวข้อการสอนใหม่ทั้งหมด และ เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง และ
ชั่วโมงในการท าวิจัย (ภาคปฏิบัติการ) ตามหัวข้อที่ตนเองสนใจแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบดังตารางที่ 1 
และค าอธิบายกระบวนวิชาแบบเก่าและแบบใหม่ (ดังเอกสารแนบที่ 1) 
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบการสอนแบบ Project-based learning 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบรูปแบบการสอนของกระบวนวิชา วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ (603322)  
 
ขั้นตอนการเรียนการสอน แบบเก่า แบบใหม่ 

1. เปลี่ยนแปลงล าดับหัวข้อ
การสอนในภาคบรรยายให้
สอดคล้องกับการสอนแบบ 
PBL 

เรียงหัวข้อการสอนหลักดังนี้ 
1. คุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ 
2. ประเภทของวัสดุธรรมชาติ 
3. การเตรียมวัตถุดิบเส้นใย 
4. การผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ

ธรรมชาติ 
5. การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ 
6. สารเคลือบธรรมชาติ 
 

เรียงหัวข้อการสอนหลักดังนี้ 
1. การน าประยุกต์ใช้วัสดุ  
    ธรรมชาต ิ
2. การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพ่ือ 
    การใช้ประโยชน์ 
3. คุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ 
4. ประเภทของวัสดุธรรมชาติ 

2. เปลี่ยนแปลงล าดับหัวข้อ
การสอนในภาคปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับการสอนแบบ 
PBL 

ในส่วนของการสอนภาคปฏิบัติการ
แบบเก่าจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 
จ านวน 12 หัวข้อ 

ในส่วนของการสอนภาคปฏิบัติการ
แบบเก่ าจะประกอบด้ วยการท า
ปฏิบัติการทั้งหมด 3 ระยะ  
ได้แก่ 
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมและ
ท าความเข้าใจคุณสมบัติวัตถุดิบ 
 
ระยะที่ 2 การท าวิจัยด้านวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 
 
ระยะที่ 3  การน าเสนอผลงานภาค
บรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ 
 

3. รู ป แ บ บ ก า ร ข อ ง ก า ร
ทบทวนความรู้และกิจกรรม
การเรียนการสอน 

แจกเอกสารประกอบการสอนใน
ห้องเรียนเป็นหลัก 

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเรียนการสอนมากขึ้น เช่น 
Facebook และ อ่ืนๆ 

 
2. สามารถน ากระบวนวิชา 603322 

ไปใช้ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาอ่ืนๆได้ 
เ ช่ น  ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ใ น ด้ า น
เทคโนโลยีการบรรจุ (603396), 
สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการ
บรรจุ  (603497) และ 
โครงงานวิจัยนักศึกษา (603499) 
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2. ผลงานและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ที่ได้รับ 
 ผลลัพธ์การปรับปรุงการเรียนการสอบในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21ในกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ (603322) แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลงานและผลลพัธ์ (Output and Outcome) ท่ีไดรับ 

ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ผลงาน 
สื่อการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3 บท 
โปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยตามความถนัดของ นศ.  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  13 เรื่อง 

ผลลัพธ์ต่อ
อาจารย์ 

สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่
เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และ ใช้การร่วมวิเคราะห์
ปัญหา และ ผลการทดลอง เพ่ือพัฒนาความเข้าใจของ 
นศ. 

คะแนนเฉลี่ยประเมินการสอนไม่
น้อยกว่า 4  
(ระดับดี) 

ผลลัพธ์ต่อ
นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนวิชามากขึ้น และ 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวน
วิชาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งวิชาสัมมนา (60349; 
Seminar) และ โครงงานวิจัยนักศึกษา (603499, 
Research project) 

โ ค ร ง ง า น วิ จั ย นั ก ศึ ก ษ า ที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
การบรรจุไม่น้อยกว่าทั้งหมด 13  
เรื่อง 

ผลงานส าหรับ
สาขาวิชาหรือ

คณะ 

สามารถเกิดการบรูณาการระหว่างกระบวนวิชาโดย
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ ได้จากกระบวนวิชา 
603322 ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนวิชาอ่ืนๆ ในสา
ชาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุได้  

จ านวนกระบวนวิชาที่ นศ. น าไป
ประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า 1 
กระบวนวิชา (ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม นศ. เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน) 

 
2.1 คะแนนประเมินนักศึกษา 

 จากการผลการส าหรับคะแนนประเมินนักศึกษาจากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล 
โดยวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับเรียน โดยน าเสนอใน 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ของผู้เรียน ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน เจตคติของผู้เรียน และด้านการท างานร่วมกัน 
ของกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ พบว่า โดยภาพร่วมทุกด้านอยู่ใน  ระดับมาก แสดงผลคะแนน
สูงสุดในแต่ละประเด็นดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนประเมินนักศึกษาในแต่ละด้าน 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 2.37 0.41 ระดับมาก 
2. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 2.40 0.21 ระดับมาก 

3. ด้านแรงจูงใจในการเรียน 4.28 0.16 ระดับมาก 

4. เจตคติของผู้เรียน 4.36 0.09 ระดับมาก 

5. ด้านการท างานร่วมกัน 4.28 0.12 ระดับมาก 



5 
 

3. ผลการวิจัยการเรียนการสอน 
กระบวนวิชา วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 603322 (Natural Material for Packaging) 

3.1. ผลการประเมินภาคทฤษฏี (บรรยาย) 
ผลการส ารวจความพึงพอใจและการประเมินผลของนักศึกษาจ านวน  48 คน ที่ลงทะเบียนเรียนและ

ร่วมโครงการน าร่องดังกล่าว โดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  “Project Base Learning (PBL)” ซึ่ง
กระบวนวิชา 603322 วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ ได้ท าการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีจ านวนชั่วโมง
บรรยายลดลงร้อยละ 30 คงเหลือ 21 ชั่วโมง จากเดิม 30 ชั่วโมง รวมถึงท าการจัดล าดับหัวข้อการสอนภาค
บรรยายแบบใหม่ (ดังเอกสารแนบโครงการวิจัย) จ านวน 4 บท ได้แก่ บทที่ 1: การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติใน
งานด้านเทคโนโลยีการบรรจุ, บทที่ 2: การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์ , บทที่ 3: คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ และ บทที่ 4: ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา ส าหรับภาคปฏิบัติ
การได้ท าการเพิ่มจ านวนชั่วโมงการท าการวิจัยอิสระของนักศึกษา รวมถึงการศึกษาด้วยตนเองร้อยละ  24 เพ่ิม
จากเดิม 45 ชั่วโมง เป็น 54 ชั่วโมง โดยผลการประเมินการสอนภาคบรรยายในกระบวนวิชา 603322 แสดงดัง
ภาพที ่1 (ก่อนการเรียนภาคบรรยาย), ภาพ่ี 2 (หลังการเรียนภาคบรรยาย) และ ตารางที่ 4 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผลคะแนนการประเมินนักศึกษาก่อนการเรียนภาคบรรยายในแต่ละบท 

หมายเหตุ:  
คะแนน 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยท่ีสุด 
ค าถามข้อที่ 1 คือ  นศ. มีความรู้ ในหัวข้อการเรียนการสอนกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาตเิพื่อการบรรจุ ในแต่ละบท 
ค าถามข้อที่ 2 คือ  นศ. มีความเข้าใจในหัวข้อการเรียนการสอนกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ ในแต่ละบท 
ค าถามข้อที่ 3 คือ  นศ. เคยสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ ในแตล่ะบท 
ค าถามข้อที่ 4 คือ  นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ Video clip มีความจ าเป็น และทันสมยั 
ค าถามข้อที่ 5 คือ  นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรยีนการสอน เพื่อเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อการสอนแต่

ละบทมากขึ้น และต้องการอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจในหัวข้อการสอนแตล่ะบทมากขึน้ 
ค าถามข้อที่ 6 คือ  นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากหัวข้อการสอนในแตล่ะบท ไปใช้ในการตัดสินใจ ส าหรับด าเนินการ

ท างานวิจัยพ้ืนฐาน (ภาคปฏิบัติการ) ในกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ และต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนมสี่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในภาคปฏิบัติการ 

ค าถามข้อที ่7 คือ นศ. ต้องการให้ อาจารยผ์ู้สอนค าแนะน า และ มสี่วนช่วยในการอธิบายเนื้อหาในหัวข้อการสอนแต่ละบท 
และ คัดเลือก หัวข้องานวิจัยพ้ืนฐาน (ภาคปฏิบัติการ)ในกระบวนวชิาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจ ุ
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ภาพที่ 2 ผลคะแนนการประเมินนักศึกษาหลังการเรียนภาคบรรยายในแต่ละบท 
หมายเหตุ:  
คะแนน 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยท่ีสุด 
ค าถามข้อที่ 1 คือ  นศ. มีความรู้ ในหัวข้อการเรียนการสอนกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาตเิพื่อการบรรจุ ในแต่ละบท 
ค าถามข้อที่ 2 คือ  นศ. มีความเข้าใจในหัวข้อการเรียนการสอนกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ ในแต่ละบท 
ค าถามข้อที่ 3 คือ  นศ. เคยสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ ในแตล่ะบท 
ค าถามข้อที่ 4 คือ  นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ Video clip มีความจ าเป็น และทันสมยั 
ค าถามข้อที่ 5 คือ  นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรยีนการสอน เพื่อเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อการสอนแต่
ละบทมากขึ้น และต้องการอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจในหัวข้อการสอนแตล่ะบทมากขึน้ 
ค าถามข้อที่ 6 คือ  นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากหัวข้อการสอนในแตล่ะบท ไปใช้ในการตัดสินใจ ส าหรับด าเนินการ

ท างานวิจัยพ้ืนฐาน (ภาคปฏิบัติการ) ในกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาตเิพื่อการบรรจุ และต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนมสี่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในภาคปฏิบัติการ 

ค าถามข้อที่ 7 คือ นศ. ต้องการให้ อาจารยผ์ู้สอนค าแนะน า และ มสี่วนช่วยในการอธิบายเนื้อหาในหัวข้อการสอนแต่ละบท 
และ คัดเลือก หัวข้องานวิจัยพ้ืนฐาน (ภาคปฏิบัติการ)ในกระบวนวชิาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ 

 

 จากภาพที่ 1 ผลคะแนนการประเมินนักศึกษาก่อนการเรียนภาคบรรยายในแต่ละบทของวิชาวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ แสดงให้เห็นก่อนการเข้าเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับระดับน้อย ถึง ปรานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.54 – 3 
นอกจากนี้ระดับของคะแนนการประเมินแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนการทบทวนทบทวน อธิบายบทเรียนให้นักศึกษามีความเข้าใจระหว่างการเรียนการ
สอน รวมถึงการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.8 – 4.3 แสดงให้เห็น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
การบรรจุ 603322 (Natural Material for Packaging) ให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Project Base Learning; PBL) มากขึ้น และ ท างานวิจัยใน
ภาคปฏิบัติการตามความสนใจของนักศึกษาเอง ท าให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการแนะน า การ
ตัดสินใจ ความกระตุ้นคิดสร้างสรรค์ และ การคิดค้นงานวิจัย พ้ืนฐาน ของนักศึกษา โดยมีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.08 (ตารางที่ 4) 
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ผลส ารวจการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ. เกี่ยวกับกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (603322) 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการส ารวจการประเมินสอนภาคบรรยายในกระบวนวิชา 603322 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อการประเมิน 

คะแนน 
บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 

ก่อน
เรียน 

ภายหลัง
เรียน 

ก่อนการ
เรียน 

ภายหลัง
เรียน 

ก่อนการ
เรียน 

ภายหลัง
เรียน 

ก่อนการ
เรียน 

ภายหลัง
เรียน 

1 
นศ. มีความรู้ ในหัวข้อการเรียนการสอนกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ 
ในแต่ละบท 

3 3.83 2.54 3.81 2.85 3.83 2.88 3.67 

2 
นศ. มีความเข้าใจในหัวข้อการเรียนการสอนกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการ
บรรจุ ในแต่ละบท 

2.79 3.77 2.56 3.79 2.73 3.88 2.92 3.70 

3 
นศ. เคยสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการ
บรรจุ ในแต่ละบท 

2.54 3.88 3.10 3.81 3.17 3.91 3.21 3.94 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ Video clip มีความ
จ าเป็น และทันสมัย 

4.12 4.38 3.70 4.35 3.94 4.29 3.92 4.33 

5 
นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรียนการสอน เพื่อเข้าใจเนื้อหา
ของหัวข้อการสอนแต่ละบทมากขึ้น และต้องการอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริม
ความเข้าใจในหัวข้อการสอนแต่ละบทมากขึ้น 

3.88 4.41 3.63 4.29 3.56 4.38 3.54 4.27 

6 

นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อการสอนในแต่ละบท ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ส าหรับด าเนินการท างานวิจัยพื้นฐาน (ภาคปฏิบัติการ) ในกระบวนวิชา
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ และต้องการให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วย หรือ มีส่วน
ร่วม ในภาคปฏิบัติการ 

4.25 4.41 3.68 4.35 3.80 4.5 3.85 4.35 

7 
นศ. ต้องการให้ อาจารย์ผู้สอนค าแนะน า และ มีส่วนช่วยในการอธิบายเนื้อหาใน
หัวข้อการสอนแต่ละบท และ คัดเลือก หัวข้องานวิจัยพื้นฐาน (ภาคปฏิบัติการ)ใน
กระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ 

4.67 4.41 4.25 4.38 4.13 4.42 4.08 4.44 

หมายเหตุ:   คะแนน 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
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จากภาพที่ 2 และตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ภายใต้พ้ืนฐาน
การตัดสินใจ และ ความพ่ึงพอใจของนักศึกษาเอง ระหว่างเข้าเรียนกระบวนวิชาดังกล่าว พบว่า เมื่อนักศึกษา
ได้ผ่านการเรียนภาคบรรยาย การค้นคว้าข้อมูล ในแต่ละบทพบว่า นักศึกษามีรู้ความเข้าใจมากขึ้นมีระดับ
คะแนนอยู่ในช่วงเฉลี่ย 3.80 - 3.94 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามจากผลสรุปการประเมินพบว่า การเรียนรู้ และ 
การท าวิจัยด้วยตนเองนั้น นักศึกษามีความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมมาก
ขึ้นกว่าเดิม มีคะแนนอยู่ในช่วงเฉลี่ย 4.29 - 4.38 คะแนน นอกจากนี้ พบว่าจากผลสรุปค าถามในข้อที่ 5 
ภายหลังจากการเรียนภาคบรรยาย นักศึกษายังคงต้องการให้อาจารย์ทบทวนบทเรียนมากข้ึนเช่นกัน มีคะแนน
อยู่ในช่วงเฉลี่ย 4.27- 4.41 คะแนน เนื่องจากนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนแบบเน้นการศึกษานอก
บทเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองส่วนหนึ่ง และ การท างานวิจัยพ้ืนฐานตามความสนใจของตนเองนั้น จ าเป็นต้อง  
ค้นคว้าข้อมูลตลอดเวลาเพ่ือน ามาใช้ในการท าวิจัย และ แก้ไข ปรับปรุงผลงานวิจัยในขณะที่พบปัญหาและ
อุปสรรค เป็นผลท าให้นักศึกษาต้องการให้อาจารย์ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังพบว่า
ภายหลังการเรียนภาคบรรยายอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยในการแนะน า อธิบายทฤษฏี การตัดสินใจของ
นักศึกษาในการด าเนินการท างานวิจัยพ้ืนฐาน (ภาคปฏิบัติการ) ในกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 
และต้องการให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในภาคปฏิบัติการมากขึ้นมีคะแนนอยู่ในช่วงเฉลี่ย 
4.38 - 4.44 คะแนน ดังนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าคะแนนที่สูงขึ้นมากในค าถามข้อที่ 7 หลังการเรียนแต่ละบทใน
ภาคภาคบรรยายนั้นบ่งชี้ได้ชัดเจน ว่านักศึกษามีความสนใจที่จะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท า วิจัยพ้ืนฐาน 
(ภาคปฏิบัติการ) เป็นอย่างมาก 
 

3.2. ผลการประเมินภาคทฤษฎี 
 ผลการประเมินการสอนเชิงปฏิบัติการในกระบวนวิชา 603322 แสดงดังภาพ่ี 3 และตารางที่ 5 โดย
ในภาคปฏิบัติการที่โจทย์ท าการวิจัยนั้นนักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย รวบรวมข้อมูลวิจัย อ่านและ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ร่วมกับการเรียนภาคบรรยาย หลังจากนั้นท าการวางแผนการทดลอง และ ด าเนินการ
ทดลองภายใต้ความสนใจของนักศึกษาเอง โดยการท างานวิจัยพื้นฐานนั้นโจทย์งานวิจัยถูกจ าแนกตามประเภท
ของวัสดุธรรมชาติ หรือ พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ กระดาษ วัสดุผสม และ ฟิล์ม ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัย
ตามความสนใจของนักศึกษาได้ทั้งหมด 13 งานวิจัย ได้แก่  

(1) ฟิล์มห่อปูอัด    (2) ฟิล์มห่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
(3) ฟิล์มซับเลือด    (4) ฟิล์มซุบผัก  
(5) ฟิล์มเคลือบผิวกล้วย   (6) กระดาษห่อเส้นก๋วยเตี๋ยว  
(7) กระดาษซับน้ ามัน   (8) เม็ดบีดบ ารุงผม  
(9) เม็ดบีดปรับปรุงกลิ่นชา   (10) เม็ดบีทปุ๋ยดอกไฮเดนเยียร์  
(11) แผ่นชิ้นไม้อัดแกลบผสมซังข้าวโพด  (12) แผ่นวัสดุผสม PLA/Napeir grass 
(13) ถาดจากเส้นใยกัญชัง  
จากผลการประเมินในภาพที่ 3 และ และตางรางที ่5 แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ก่อนเริ่มการท าวิจัยนั้น

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการงานท าการวิจัยของตนเอง การความสามารถในการรวบรวมข้อมูล การ
วางแผนการทดลอง และ สรุปผลในในระดับปรานกลาง (ค าถามข้อที่ 1-4) มีค่าช่วงคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ    
2.56 – 3.00 คะแนน และ เมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นพบว่า นักศึกษามีคะแนนในหัวค าถามข้อดังกล่าว เพ่ิมมาก
ขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.85 – 4.02  คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามผู้ท าการวิจัย 



9 
 

และ สอนพบว่า นักศึกษาจ าเป็นพัฒนาตนเองอย่างตัวเนื่องต่อไป นอกจากนี้ผลข้อมูลการสอบถามนักศึกษา 
พบว่า ก่อนท าการวิจัยยังไม่สามารถระบุได้ว่านักศึกษาจะน างานวิจัยในกระบวนวิชาวั สดุธรรมชาติเพ่ือการ
บรรจุไปใช้ประโยชน์ในกระบวนวิชาต่างๆ ดังนี้ได้  กระบวนวิชา 603497 (สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการ
บรรจุ) และกระบวนวิชา 603499 (โครงงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ) หรือไม่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 2.85 คะแนน ในทางตรงกันข้ามคะแนนค าถามในข้อที่ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 4.18 
คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ที่นักศึกษาจะน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนวิชาสัมมนา และ 
โครงงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               ภาพที่ 2 ผลคะแนนการประเมินนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนภาคปฏิบัต ิ
หมายเหตุ:  
คะแนน 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยท่ีสุด 
ค าถามข้อที่ 1 คือ  นศ. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องโครงงานวิจัยของตนเอง 
ค าถามข้อที่ 2 คือ  นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาต ิ
ค าถามข้อที่ 3 คือ  นศ. สามารถวางแผนการทดลองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าวิจัย 
ค าถามข้อที่ 4 คือ  นศ. สามารถท าการวิจัย รวมถึงวิเคราะหผ์ลการทดลองสรุปผลการทดลองเบื้องต้นได้ 
ค าถามข้อที่ 5 คือ  นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากหัวข้อวิจัยของกลุ่มตนเอง ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนวิชาต่างๆ ดังนี้

ได ้กระบวนวิชา 603497 (สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ) และกระบวนวิชา 603499 (โครงงานวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ) 

ค าถามข้อที่ 6 คือ  นศ. คิดว่าการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และ บรรยาย ของกลุ่มตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ความคิดอย่างเป็นระบบ และ มีความเข้าใจในการเรียนด้านเทคโนโลยีการบรรจมุากขึ้น 

ค าถามข้อที่ 7 คือ นศ. คิดว่าอาจารย์ผูส้อน ควรแนะน า และ มสี่วนช่วยในการอธิบาย ระหว่างการท าการวิจัยพื้นฐานดา้น
การใช้ประโยชน์วสัดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

ค าถามข้อท่ี 8 คือ นศ. คาดหวังว่าจะมคีวามสุขจากการท าวิจัยวิจัยพ้ืนฐานครั้งนี้ 
 

นอกจากนี้ผู้อาจารย์ผู้สอนได้ท าการสอบสอบถามในประเด็น นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในการ
น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และ บรรยาย ของกลุ่มตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบ และ มีความเข้าใจในการเรียนด้านเทคโนโลยีการบรรจุมากขึ้นหรือไม่ (ค าถามข้อที่ 6) พบว่า ก่อนท า
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วิจัยนักศึกษามีคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (ระดับปรานกลาง) และ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
4.17 คะแนน จากคะแนนดังกล่าวท าให้ทราบว่าภายหลังจากการท าวิจัยนักศึกษามีความคิดที่เป็นระบบ น า
ความรู้ที่ได้จากภาคบรรยายมาวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลองได้ ซึ่งแสดงผลได้จากการน าเสน ผลงานวิจัย
ภาคปริทัศน์ (โปสเตอร์) ภาคบรรยาย และ การท าข้อสอบ ในกรณีค าถามข้อ 7 เรื่องอาจารย์ผู้สอน ควร
แนะน า และ มีส่วนช่วยในการอธิบาย ระหว่างการท าการวิจัยพ้ืนฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) พบว่าคะแนนเฉลี่ยภายหลังการท าวิจัยลดลงจาก 4.67 เหลือ 4.4 คะแนน เป็นผลมาจาก
อาจารย์ผู้สอน ควรแนะน า และ มีส่วนช่วยในการอธิบาย ระหว่างการท าการวิจัยพ้ืนฐานด้านการใช้ประโยชน์
วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) มากพอจนท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในงานวิจัยของตนเองเป็นอย่างดี พร้อม
ทั้งน าความรู้จากการสอนภาคบรรยายมาใช้ประโยชน์จนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ สุดท้ายจาก
การสอนน าร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล่องกับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นงานวิจัย พบว่า นักศึกษามี
ความสุขจากการได้ท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้นภายหลังจากการท างานวิจัยส าเร็จ และได้แสดงผลงานวิจัยภาค
โปสเตอร์ที่เป็นความภูมิใจของตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน 
 
ตารางท่ี 5 สรุปคะแนนผลการส ารวจการประเมินสอนเชิงปฏิบัติการในกระบวนวิชา 603322 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อการประเมิน 
คะแนน 

ก่อนท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

หลังท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

1 นศ. มีความรู้และเข้าใจในเร่ืองโครงงานวิจัยของตนเอง 3.00 3.91 

2 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติของกลุ่มตนเอง 

2.88 4.02 

3 
นศ. สามารถวางแผนการทดลองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าวิจัย 

2.79 3.77 

4 
นศ. สามารถท าการวิจัย รวมถึงวิเคราะห์ผลการทดลองสรุปผล
การทดลองเบื้องต้นได้ 

2.56 3.85 

5 

นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อวิจัยของกลุ่มตนเอง  
ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนวิชาต่างๆ ดังนี้ได้ 
กระบวนวิชา 603497 (สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ) 
และกระบวนวิชา 603499 (โครงงานวิจัยทางดา้นเทคโนโลยีการ
บรรจุ) 

2.85 4.1 

6 
นศ. คิดว่าการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และ บรรยาย 
ของกลุ่มตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ 
และ มีความเข้าใจในการเรียนด้านเทคโนโลยีการบรรจุมากข้ึน 

2.92 4.17 

7 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอน ควรแนะน า และ มีส่วนช่วยในการ
อธิบาย ระหว่างการท าการวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุ
ธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

4.67 4.4 

8 นศ. คาดหวังว่าจะมีความสุขจากการท าวิจัยวิจัยพื้นฐานคร้ังนี้ 3.17 4.35 

หมายเหตุ:   คะแนน 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
               จ านวนกลุ่มงานวิจัย 13 กลุ่ม จ าแนกตามความสนใจของนักศึกษาในแต่ละชนิดวัสดุ และ  
               จากจ านวนนักศึกษาทะเบียน 48 คน  



11 
 

3.3. การประเมินผลการเรียนนักศึกษา 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนแบบน าร่องการสอนแบบศตวรรษที่ 21 ประเมินผลจากการ
สอบภาคบรรยาย และ การท าวิจัยภาคปฏิบัติ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50% และ 50% ตามล าดับ โดยวิชา
ดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 48 คน สามารถสรุปการประเมินผลได้ดังแผนภาพที่ 4 และ ตารางที่ 6 พบว่า 
นักศึกษาจ านวนร้อยละ 52 สามารถท าคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนน และได้เกรด A จากผลการประเมินการ
ตัดเกรดพบว่ารูปแบบการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 สามารถท าให้นักศึกษาพัฒนาระบบความคิด การ
ประมวลผล และ การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเดิม มีความรู้ความเข้าใจกระบวนวิชาที่เรียนมีผลท าให้นักศึกษามี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้การสอนรูปแบบดังกล่าวสามารถกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนดัง
ตารางที่ 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แผนภมูิผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 603322 
 
ตารางท่ี 6  สรุปผลการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน …48….. คน (โดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W) 
2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา…48….. คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอนกระบวนวิชา……0….. คน (ได้รับอักษรล าดับขั้น W) 
4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 
A 80.00 – 87.50 25 52.08 
B+ 75.00 – 79.99 6 12.50 
B 70.00 – 74.99 9 18.75 
C+ 65.00 - 69.99 1 2.08 
C 60.00 – 64.99 5 10.42 
D+ 55.00 – 59.99 2 4.17 
D 50.00 – 54.99 0 0 
F     >50.00 0 0 
S - - - 
U - - - 
I - - - 

A

B+

B

C+

C

D+

D

52.08% 

12.50% 

18.75% 

2.08% 

4.17% 
10.42% 
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ตารางท่ี 7 ผลสรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมในการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน ผลที่เกิดจากการสังเกต 
ภาคบรรยาย 
1. จัดท าสื่อการสอนแบบตั้งค าถาม
เชิงส ารวจความเข้าใจ ในแต่ละหัวข้อ 
เพ่ือสามารถท าการปฏิบัติการวิจัยใน
หัวข้อที่ตนเองถนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ท าการสอนด้วยระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนๆ ส าหรับสืบค้นข้อมูล 
ค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติมนอกเนื้อจาก
การเรียนการสอน รวมถึงค้นคว้า
ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
1. สามารถจัดท าสื่อการสอนจ านวน 
4 บท และ ประเมินผลความเข้าใจ 
จากแบบสอบถาม และ การท า
กิ จ ก ร ร ม ก า ร สั ก ถ า ม  ร่ ว ม กั น
วิเคราะห์ผลในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีการติดสื่อสารระหว่าง อาจารย์
ผู้สอน และ นศ. รวมถึงรายงานผล
การท าการวิจัยในแต่ละกลุ่มผ่าน
ช่องทาง facebook กระบวนวิชา 
603322  
2. นักศึกษามีความรู้ความใจ และ 
สามารถคิดค้นโจทย์งานวิจัย รวมถึง
วางแผนการทดลองได้จากสืบค้น
ผ่านเว๊ปไซด์ต่างๆ เช่น  
www.google.com 
www.sciencedirect.com และ 
อ่ืนๆ 
จัดท าสื่อการสอน จ านวน 3 บท 
 
 
 
1. ผลการสอบกลางภาคนักศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยมี นศ. ได้เกรด A ถึง 
ร้อยละ 52 

 
1. ผลที่ที่สังเกตเห็นได้จากการการ
เรียนการสอน โดยนักศึกษามี
ความตั้ง กระตือรือร้นมากขึ้น และ
สามารถท าให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ใ น ก า ร เ ลื อ ก ท า ก า ร เ รี ย น
ภาคปฏิบัติ  (การทดลอง) ด้วย
ตนเองจ านวน 13 หัวข้อการวิจัย 
นอกจากนี้สามารถประเมินผลการ
สอนได้จากแบบสอนถาม ก่อน 
และ หลังการเรียนการสอนในแต่
ละบท 
 
1. อาจารย์  และ นศ.  มีความ
ใกล้ชิดกันสนิทสนมมากขึ้นจาก
ก า ร ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง ติ ด ต่ อ ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม ต ล อ ด ภ า ค
การศึกษาที่ 1  
 
 
 
 
 
 
1. นศ. มีคะแนนสอบกลางภาค
มากกว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ถึง ร้อย
ละ 50 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความ
เข้า ใจ และ ค้นพบความถนัด 
ความสนใจ และความชอบใน
ศาสตร์ด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์มากขึ้น 
 
 
 



13 
 

ตารางท่ี 7 ผลสรุปงานกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษที่ 21   (ต่อ) 

กิจกรรมในการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน ผลที่เกิดจากการสังเกต 
ภาคปฏิบัติการ 
1. ก า ร จั ด ท า สื่ อ ก า ร ส อ น เ ชิ ง
ปฏิบัติการ และ ท าการวิจัยแบบกลุ่ม 
โดยผู้เรียนเลือกหัวข้อวิจัยโดยความ
สมัครใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การน างานวิจัย เบื้ องต้นไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้ นศ. ทราบถึงผลลัพธ์
ที่ชัดเจน 
 
 
 
3 .  จั ด ท า ต้ น แ บบ ข อ ง ข อ ง วั ส ดุ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัย 
 
 
 
 
4. จัดกิจกรรมถ่ายผลงานวิจัยจากการ
ท า ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก ร ะ บ ว น วิ ช า 
603322 ของ นศ. แต่ละกลุ่ม ทั้งภาค
บรรยาย และ โปสเตอร์ 
 
5. จัดประกวดผลงานวิจัยในกระบวน
วิชา 603322 เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ความสนใจและเกิดการแข่งขัน 

 
1. นศ. สามารถท างานวิจัยพ้ืนฐาน
ของกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
การบรรจุด้วยความสมัครใจ โดย 
นศ. จะเป็นผู้ด าเนินการวิจัย วาง
แผนการทดลอง ท าการทดลอง และ 
วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
1. สามารถผลิตงานวิจัยเชิงต่อยอด
เพ่ือการใช้ประโยชน์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุได้มากถึง 10 
เรื่อง จากจ านวน 13 เรื่อง 
 
 
1. สามารถผลิตต้นแบบวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์  จากกระบวนวิชา603322 
(วัสดุธรรมชาติ เ พ่ือการบรรจุ )ได้
จ านวน 13 ชิ้นงาน 
 
 
1. สามารถด าเนินการจัดแสดงผล
งานในวันที่ 23-24 พ.ย. 2559 นี้ ณ 
ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
1. นศ.มีความพึงพอใจและท า
การทดลองอย่างมีความสุข และ 
ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี 
เ อ้ื อ เ ฟ้ือ เผื่ อแผ่ ระหว่ า งกลุ่ ม
งานวิจัย โดยสามารถผลิตผล
งานวิจัย นศ. ด้านวัสดุธรรมชาติ
ด้านการบรรจุได้รวมทั้งหมด 13 
แบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยต่างๆได้แก่ 
กระดาษ ฟิล์ม เม็ดบีด แล วัสดุ
รวม  นอกจากนี้สามารถชี้วัดผล
ความพ่ึงพอใจและสมัครใจได้จาก
แบบสอบถาม ก่อน และ หลัง 
การท างานวิจัยภาคปฏิบัติ 
 
1. นศ. มีความต้องการน า
งานวิจัยไปใช้เป็นโจทย์วิจัยใน
กระบวนการ 603497 (สัมมนา) 
และ 603497 (โคงงงานวิจัย) 
มากกว่าร้อยละ 80 
 
1. นศ. สามารถน าความรู้ที่ได้
จากภาคบรรยาย  และ  การ
ค้นคว้าด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้
ในการผลิตนวัตกรรมด้าวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ 
 
1. นศ. มีความตั้งใจที่พัฒนา
ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ ก า ร แ ข่ ง ขั น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นศ. มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และ การจัดนิทรรศการของครั้ง
แรกของตนเอง 
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4. กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างผลงานวิจัยนักศึกษา 1. ฟิล์มซับเลือด, 2. ฟิล์มห่อเค้ก, 3 และ 7. บีดบ ารุงผม, 4. ฟิล์มซุบผัก,  
5. แผ่นแกลบอัด, 6. ฟิล์มเคลือบผิวกล้วย  และ 8. กระดาษยืดอายุเส้นก๋วยเตี๋ยว 

1 

2 

3 

4 8 

7 

6 

5 
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ภาพการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ กระบวนววิชาวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ ตามแนมทางการสอนแบบศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 มี
การแสดงโปสเตอร์ ประกวดโปสเตอร์ และ บรรยายผลการทดลองของนักศึกษาทั้งหมด 13 กลุ่มวิจัย จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน 200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
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ภาคผนวก 
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กระบวนวิชา 603322 (อ.ทบ.322) 

วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 
(Natural Materials for Packaging) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3(2/2-1/3) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วันและเวลาเรียน : อังคาร และ พฤหัส  8.00 -9.30 น.    
ห้องเรียน : PKT301 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 
 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีพ้ืนฐานของวัสดุธรรมชาติ ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา
ของวัสดุธรรมชาติ การเตรียมวัตถุดิบ การผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ 
และสารเคลือบธรรมชาติ 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : อ.ทบ. 211 ส าหรับนักศึกษาวิชาเอก 
ผู้สอน : อ. สุฐพัศ ค าไทย 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป : 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพ้ืนฐานของวัสดุธรรมชาติ 
รวมถึงประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุธรรมชาติ เพ่ือการบรรจุ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการผลิต และประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 
 
 เนื้อหากระบวนวิชา       จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
1. ค าน า           1 
2. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพ้ืนฐาน 
    ของวัสดุธรรมชาติ         3 
3. ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา       10 
    ของวัสดุธรรมชาติ 
 3.1 เส้นใยจากไม ้         (2) 
 3.2 เส้นใยจากพืชตระกูลหญ้า        (2) 
 3.3 เส้นใยจากใบ         (2) 
 3.4 เส้นใยจากเปลือกไม ้        (2)  
 3.5 เส้นใยจากผล         (2) 
4. การเตรียมวัตถุดิบเส้นใย        4 
5. การผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ       5 
6. การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ        4 
7. สารเคลือบธรรมชาติ         3 
          รวม  30 

เอกสารแนบ 1 ค าอธิบายกระบวนวชิาแบบเก่า 
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กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายของผู้สอนโดยใช้เอกสารประกอบ 
2. การอภิปรายและซักถาม 
3. กรณีตัวอย่าง 
4. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และนักศึกษารายงานหน้าชั้นเรียน 
 
การประเมินการเรียนการสอน: 
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน      5%  
2. การท ารายงานและเสนอผลงาน       10% 
3. การสอบกลางภาค        25% 
4. การสอบปลายภาค        25% 
5. การปฏิบัติการและรายงานปฏิบัติการ      35% 
 
  หัวข้อปฏิบัติการ        จ านวนชั่วโมง 
1.  ค าน าและอธิบายบทปฏิบัติการ        3 
2.  การศึกษาคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของเส้นใย      6 
3.  การวิเคราะห์หาปริมาณโฮโลเซลลูโลส       3 
4.  การวิเคราะห์หาปริมาณลิกนิน        6 
5.  การวิเคราะห์ความสามารถในการละลายในน้ าร้อน     3 
6.  การวิเคราะหค์วามสามารถในการละลายในด่าง      3 
7.  การวิเคราะห์ความสามารถในการละลายในน้ าเย็น     6 
8.  การผลิตเยื่อกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ       3 
9.  การฟอกเยือ่กระดาษจากวัสดุธรรมชาติ       3 
10.การผลิตกระดาษจากจากวัสดุธรรมชาติ       3 
11.การเคลือบผิวกระดาษจากสารเคลือบธรรมชาติ      3 
12.การทดสอบคุณสมบัติกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ     3 
           รวม 45 
 
หมายเหตุ บทปฏิบัติการบางทบท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องในการทดลองและใช้เวลามากกว่าที่ 
ก าหนดไว้ อาจารย์ประจ าวิชาจะแจ้งรายละเอียดการท าบทปฏิบัติการให้ทราบทุกครั้งก่อนท าการ 
ทดลอง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนอย่างน้อย 1 คาบ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 ค าอธิบายกระบวนวชิาแบบเก่า 
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เอกสารแนบ 1 ค าอธิบายกระบวนวชิาแบบเก่า 
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กระบวนวิชา 603322 (อ.ทบ.322) 

วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ (Natural Materials for Packaging) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3(2/2-1/3) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
วันและเวลาเรียน : อังคาร และ พฤหัส  8.00 -9.30 น.    
ห้องเรียน : PKT301 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 
  การน าประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในงานด้านเทคโนโลยีการบรรจุ การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพ่ือการใช้
ประโยชน์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : อ.ทบ. 211 ส าหรับนักศึกษาวิชาเอก 
ผู้สอน : อ. สุฐพัศ ค าไทย 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป : 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพ้ืนฐานของวัสดุธรรมชาติ 

รวมถึงประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการผลิตและประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ 
 
 เนื้อหากระบวนวิชา       จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
1. ค าน า           1 
2. การน าประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในงานด้านเทคโนโลยีการบรรจุ    7 
 - ฟิล์มจากอนุพันธ์เซลลูโลส 
 - สารเคลือบผิววัสดุ และ ผลิตผลทางการเกษตร 
 - กระดาษและกระดาษคุณสมบัติพิเศษ 
 - คอมพอสิทบีท 
 - พอลิเมอร์คอมพอสิท 
 - วัสดุไม้คอมพอสิท 
3. การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์      3 
4. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ      3 
5. ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา       7 
          รวม  21 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 ค าอธิบายกระบวนวชิาแบบใหม่ 
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หมายเหตุ  
1.  ลดการเรียนการสอนในส่วนของภาคบรรยายลงร้อยละ 30 ของกระบวนวิชา (21 ชั่วโมงบรรยาย) เพ่ือให้ 

นศ. ท าการค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง และเข้าใจบทเรียนของอาจารย์ผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.  เพ่ิมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการร้อยละ 20 ของกระบวนวิชา (54 ชั่วโมงบรรยาย) เพ่ือให้ นศ. 
สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย การทดลอง และ วิเคราะห์ผลการทดลอง ได้ตามชั่วโมงปฏิบัติการที่เพ่ิมข้ึน 

3. ทั้งนี้การการเรียนการสอนในภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติการ อาจารย์ประจ าวิชาจะร่วมสังเกตการณ์
และควบคุมอย่างใกล้ชิด 

4.  วัน/เดือน/ปี ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนจะท าการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 คาบ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายของผู้สอนโดยใช้เอกสารประกอบ 
2. การอภิปราย และ ซักถาม 
3. กรณีตัวอย่างและค้นคว้าอิสระ 
4. น าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
  
การประเมินการเรียนการสอน: 
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน       5% 
2. การท ารายงานและเสนอผลงาน        10% 
3. การสอบกลางภาค         25% 
4. การสอบปลายภาค         25% 
5. การปฏิบัติการและรายงานผลการวิจัย       35% 
 
การประเมินอาจารย์ประจ าวิชา 
ประเมิลผลการสอนของอาจารย์ประจ ากระบวนวิชาจากแบบสอบถามนักศึกษาจากแบบสอบถามทั้งภาค
บรรยาย และ ภาคปฏิบัติ จ านวน 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 ค าอธิบายกระบวนวชิาแบบใหม่ 
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ภาคปฏิบัติการ 
 ในภาคปฏิบัติการจะจ าแนกกลุ่มตามความสนใจของนักศึกษาในการพัฒนางานโครงการวิจัยต้นแบบขอ
กระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ (60322-Pre-research project) โดยกลุ่มของงานวิจัยสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ คือ ฟิล์มจากอนุพันธ์เซลลูโลส สารเคลือบผิว กระดาษและวัสดุกันกระแทก คอมพอสิทบีท พอ
ลิเมอร์คอมพอสิท และ วัสดุไม้คอมพอสิท ซึ่งในบทฏิบัติการในกระบวนวิชาดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 
 ระยะที่ 1 คือ การเตรียมความพร้อมท าความเข้าใจคุณสมบัติวัตถุดิบ 
  ระยะที่ 2 คือ การท าการวิจัย การผลิต การทดสอบ วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง  
       และ สรุปผลการทดลอง 
  ระยะที่ 3 คือ การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ 
 
 หัวข้อปฏิบัติการ        จ านวนชั่วโมง 
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจคุณสมบัติวัตถุดิบ 
1. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของเส้นใย     18 
2 .การเตรียมวัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
3. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 
 โฮโลเซลลูโลส ลิกนิน ความสามารถในการละลายในน้ าร้อนและน้ าเย็น 
ความสามารถในการละลายในด่าง 
ระยะที่ 2 การท าวิจัยด้านวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ     30 
1. การสืบค้นข้อมูลและวางแผนการทดลอง 
2. กระบวนการผลิตวัสดุธรรมชาติ 
3. การทดสอบคุณสมบัติ 
4. การบันทึก วิเคราะห์ และ อภิปลายผลการทดลอง 
ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์    6 
1. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
2. น าเสนอผลงาน 
           รวม 54 
 
หมายเหตุ บทปฏิบัติการบางทบท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องในการทดลองและใช้เวลามากกว่าที่ 

ก าหนดไว้ อาจารย์ประจ าวิชาจะแจ้งรายละเอียดการท าบทปฏิบัติการให้ทราบทุกครั้งก่อน
ท าการทดลอง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนอย่างน้อย 1 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 ค าอธิบายกระบวนวชิาแบบใหม่ 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 1 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  

  วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 

เร่ือง การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในงานด้านเทคโนโลยีการบรรจุ (ก่อนการท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง การน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านเทคโนโลยีการบรรจุ  

2.08 27.08 47.92 20.83 2.08 3.00 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการการน าวัสดุมาใช้ประโยชน์ 
หรือกระบวนการผลิตสารเคมี หรือ วัสดุร่วม จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

6.25 31.25 41.67 18.75 2.08 2.79 

3 
นศ. เคยสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการน าวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 

12.5 35.42 39.58 10.42 2.08 2.54 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip มีความจ าเป็น และทันสมัย 

2.08 6.25 4.17 52.08 35.42 4.12 

5 
นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรียน
การสอน เพื่อเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0 0 35.42 41.67 22.92 3.88 

6 
นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อดังกล่าว ไปใช้ใน
การตัดสินใจ ส าหรับด าเนินการท างานวิจัยพื้นฐานด้านการ
ใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0 0 16.67 41.67 41.67 4.25 

7 
นศ. ต้องการให้ อาจารย์ผู้สอนค าแนะน า และ มีส่วนช่วยใน
การอธิบายเนื้อหา และ คัดเลือก หัวข้องานวิจัยพื้นฐานด้าน
การใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0 2.08 2.08 22.92 72.92 4.67 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
หมายเหต:ุ กรุณาประเมินตามจริง โดยการประเมินไม่มผีลต่อคะแนนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 2 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศกึษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในงานด้านเทคโนโลยีการบรรจุ (ภายหลังท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง การน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านเทคโนโลยีการบรรจุ  

0 0 25 66.67 8.33 3.83 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการการน าวัสดุมาใช้ประโยชน์ 
หรือกระบวนการผลิตสารเคมี หรือ วัสดุร่วม จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

0 0 31.25 60.42 8.33 3.77 

3 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการน าวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 

0 0 29.17 54.17 16.67 3.88 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip ของอาจารย์ผูสอนมีความจ าเป็น  

0 0 4.17 54.17 41.67 4.38 

5 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
ของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0 0 2.08 54.17 43.75 4.41 

6 

นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในการ
ตัดสินใจ ด าเนินการวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุ
ธรรมชาติ  
(ภาคปฏิบัติการ) 

0 0 6.25 45.83 47.92 4.41 

7 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายการอธิบายเนื้อหา 
และมีส่วนช่วยแนะน า และ คัดเลือก หัวข้องานวิจัยวิจัย
พื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0 2.08 8.33 35.42 54.17 4.41 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
หมายเหต:ุ กรุณาประเมินตามจริง โดยการประเมินไม่มผีลต่อคะแนนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 3 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์ (ก่อนการท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพื่อการใช้
ประโยชน์ 

12.50 37.50 35.42 12.5 2.08 2.54 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการการและขั้นตอนการการ
เตรียมวัสดุธรรมชาติเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

14.58 29.17 41.67 14.58 0 2.56 

3 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียม
วัสดุธรรมชาติก่อนน ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

2.08 25.00 37.50 31.25 4.17 3.10 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip มีความจ าเป็น และทันสมัย 

0 10.42 33.33 31.25 25.00 3.70 

5 
นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรียนการ
สอน เพื่อเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0 12.50 37.50 25.00 25.00 3.63 

6 
นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อดังกล่าว ไปใช้ใน
ท าการท างานวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) 

0 12.50 22.92 47.92 16.67 3.68 

7 

นศ. ต้องการให้ อาจารย์ผู้สอนค าแนะน า และ มีส่วนช่วยใน
การอธิบายขั้นตอนการเตรียมวัสดุธรรมชาติ ระหว่างการท า
การวิ จั ยพื้ นฐานด้ านการ ใ ช้ประโยชน์ วั สดุ ธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) 

0 4.17 14.58 33.33 47.92 4.25 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 4 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์ (ภายหลังท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง การเตรียมวัสดุธรรมชาติเพื่อการใช้
ประโยชน์ 

0 2.08 20.83 70.83 6.25 3.81 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการการและขั้นตอนการการ
เตรียมวัสดุธรรมชาติเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

0 2.08 25.00 66.67 8.33 3.79 

3 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียม
วัสดุธรรมชาติก่อนน ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

2.08 0.00 27.08 56.25 14.58 3.81 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip ของอาจารย์ผูสอนมีความจ าเป็น  

0 0 12.50 39.58 47.92 4.35 

5 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
ของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0 2.08 8.33 47.92 41.67 4.29 

6 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในการ
เตรียมวัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0 0 10.42 43.75 45.83 4.35 

7 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายการอธิบายเนื้อหา 
และมีส่วนช่วยแนะน า และ การเตรียมวัสดุธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) 

0 0 10.42 41.67 47.92 4.38 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 5 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ (ก่อนการท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุ
ธรรมชาติ 

2.08 29.17 50.00 18.75 0.00 2.85 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของวัสดุธรรมชาติ 

10.42 27.08 45.83 12.50 4.17 2.73 

3 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ  ก่อน
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 

2.08 18.75 47.92 22.92 8.33 3.17 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip มีความจ าเป็น และทันสมัย 

0 6.25 20.83 45.83 27.08 3.94 

5 
นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรียนการ
สอน เพื่อเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0 4.17 47.92 35.42 12.50 3.56 

6 
นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อดังกล่าว ไปใช้ใน
ท าการท างานวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) 

0 8.33 22.92 50.00 18.75 3.80 

7 

นศ. ต้องการให้ อาจารย์ผู้สอนค าแนะน า และ มีส่วนช่วยใน
การอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของวัสดุธรรมชาติ ระหว่างการท าการวิจัยพื้นฐานด้านการ
ใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0 4.17 18.75 37.50 39.58 4.13 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 6 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศกึษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ (หลังการท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุ
ธรรมชาติ 

0 2.08 20.83 68.75 8.33 3.83 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของวัสดุธรรมชาติ 

0 2.08 22.92 60.42 14.58 3.88 

3 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ  ก่อน
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 

0 2.08 25.00 52.08 20.83 3.91 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip ของอาจารย์ผูสอนมีความจ าเป็น  

0 0 14.58 41.67 43.75 4.29 

5 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
ของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0 0 12.50 37.50 50.00 4.38 

6 

นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) 

0 0 12.50 25.00 62.50 4.5 

7 
นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายการอธิบายหลักการ 
และมีส่วนช่วยแนะน า และ ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0 0 12.5 33.33 54.17 4.42 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 7 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา (ก่อนการท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 

1 
นศ. มีความรู้ ในเรื่อง ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐาน
วิทยา 

8.33 25.00 39.58 25.00 2.08 2.88 

2 
นศ. มีความเข้าใจถึงประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา
ของวัสดุธรรมชาติ 

4.17 27.08 41.67 27.08 0 2.92 

3 
นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับประเภท
และคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุธรรมชาติ ก่อน
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 

4.17 20.83 35.42 29.17 10.42 3.21 

4 
นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip มีความจ าเป็น และทันสมัย 

0.00 0.00 25.00 58.33 16.67 3.92 

5 
นศ. ต้องการท าแบบทบทวนความเข้าใจระหว่างการเรียนการ
สอน เพื่อเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

2.08 0.00 47.92 41.67 8.33 3.54 

6 
นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อดังกล่าว ไปใช้ใน
ท าการท างานวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติ 
(ภาคปฏิบัติการ) 

2.08 4.17 22.92 47.92 22.92 3.85 

7 

นศ. ต้องการให้ อาจารย์ผู้สอนค าแนะน า และ มีส่วนช่วยใน
การอธิบายประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุ
ธรรมชาติ ระหว่างการท าการวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์
วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0.00 2.08 20.83 43.75 33.33 4.08 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 2 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging)  
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 8 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ.  
             วิชาวัสดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 48 คน 
 
เร่ือง ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา (ภายหลังท าการสอน) 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 
1 นศ. มีความรู้ ในเรื่อง ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐาน

วิทยา 
0.00 2.08 35.42 56.25 6.25 3.67 

2 นศ. มีความเข้าใจถึงประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา
ของวัสดุธรรมชาติ 

0.00 2.08 33.33 56.25 8.33 3.70 

3 นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับประเภท
และคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุธรรมชาติ ก่อน
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 

0.00 4.17 22.92 47.92 25.00 3.94 

4 นศ. คิดว่าการใช้สื่อการสอนแบบ powerpoint ร่วมกับ สื่อ 
Video clip ของอาจารย์ผูสอนมีความจ าเป็น  

0.00 0.00 14.58 37.50 47.92 4.33 

5 นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
ของหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 

0.00 0.00 14.58 43.75 41.67 4.27 

6 นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วย หรือ มีส่วนร่วม ในการ
เลือกชนิดประเภท และ คุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุ
ธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0.00 0.00 12.50 39.58 47.92 4.35 

7 นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายการอธิบายเนื้อหา 
และมีส่วนช่วยแนะน า และ ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของวัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0.00 0.00 10.42 35.42 54.17 4.44 

คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 9 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ. เกี่ยวกับการท าโครงงานวิจัย  
(ก่อนการท าปฏิบัติการ) จ านวนกลุ่มงานวิจัย 13 กลุ่ม 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 
1 นศ. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องโครงงานวิจัยของตนเอง 2.08 27.08 47.92 20.83 2.08 3 
2 นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

ด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติของกลุ่มตนเอง 
8.33 25.00 39.58 25.00 2.08 2.88 

3 นศ. สามารถวางแผนการทดลองไดอ้ย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าวิจัย 

6.25 31.25 41.67 18.75 2.08 2.79 

4 นศ. สามารถท าการวิจัย รวมถึงวิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลองเบื้องต้นได้ 

14.58 29.17 41.67 14.58 0.00 2.56 

5 นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อวิจัยของกลุ่มตนเอง  
ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนวิชาต่างๆ ดังนี้ได้ 
กระบวนวิชา 603497 (สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ) 
และกระบวนวิชา 603499 (โครงงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
การบรรจุ) 

2.08 29.17 50.00 18.75 0.00 2.85 

6 นศ. คิดว่าการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และ บรรยาย 
ของกลุ่มตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบ และ มีความเข้าใจในการเรียนด้านเทคโนโลยีการบรรจุ
มากขึ้น 

4.17 27.08 41.67 27.08 0.00 2.92 

7 นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรค าแนะน า และ มีส่วนช่วยในการ
อธิบาย ระหว่างการท าการวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์
วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0.00 2.08 2.08 22.92 72.92 4.67 

8.  นศ. คาดหวังว่าจะมีความสุขจากการท าวิจัยวิจัยพื้นฐานครั้งนี้ 2.08 18.75 47.92 22.92 8.33 3.17 
คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
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แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนวิชา 603322   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural materials for packaging) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

 
ชื่อผู้สอน: อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 
ตารางที่ 10 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยประเมินการสอนและส ารวจความเข้าใจของ นศ. เกี่ยวกับการท าโครงงานวิจัย  
(หลังการท าปฏิบัติการ) จ านวนกลุ่มงานวิจัย 13 กลุ่ม 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ยรวม 
1 นศ. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องโครงงานวิจัยของตนเอง 0.00 2.1 14.6 72.9 10.40 3.91 
2 นศ. สามารถสืบค้น ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

ด้านการใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติของกลุ่มตนเอง 
0.00 2.08 16.67 58.33 22.92 4.02 

3 นศ. สามารถวางแผนการทดลองไดอ้ย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าวิจัย 

0.00 2.08 29.17 58.33 10.42 3.77 

4 นศ. สามารถท าการวิจัย รวมถึงวิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลองเบื้องต้นได้ 

0.00 2.08 25.00 58.33 14.58 3.85 

5 นศ. คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากหัวข้อวิจัยของกลุ่มตนเอง  
ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนวิชาต่างๆ ดังนี้ได้ 
กระบวนวิชา 603497 (สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ) 
และกระบวนวิชา 603499 (โครงงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
การบรรจุ) 

0.00 0.00 25.00 39.58 35.42 4.10 

6 นศ. คิดว่าการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และ บรรยาย 
ของกลุ่มตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบ และ มีความเข้าใจในการเรียนด้านเทคโนโลยีการบรรจุ
มากขึ้น 

0.00 0.00 12.5 58.33 29.17 4.17 

7 นศ. คิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรแนะน า และ มีส่วนช่วยในการ
อธิบาย ระหว่างการท าการวิจัยพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์
วัสดุธรรมชาติ (ภาคปฏิบัติการ) 

0.00 0.00 6.25 47.92 45.83 4.40 

8.  นศ. คาดหวังว่าจะมีความสุขจากการท าวิจัยวิจัยพื้นฐานครั้งนี้ 0 0 6.25 52.08 41.67 4.35 
คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปรานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
หมายเหต:ุ กรุณาประเมินตามจริง โดยการประเมินไม่มผีลต่อคะแนนของนักศึกษา 
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