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ภาคการศึกษา ภาคต้น/2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมิ น กิจ กรรม เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนสุ ดท้ าย จึงให้ ผู้ เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุ ก ต์ ค วามรู้ จ ากเอกสารการสอนเพื่ อ จั ด ท าโครงการพั ฒ นางานอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิจ กรรมประจาชุ ดวิช ายั งทาให้ นั กศึ กษาได้ศึก ษาเอกสารการสอนตั้ งแต่ต้ นภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านั กศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมความถูกต้อง
ของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิ ด ร้ อ ยละ 80 และส่ ว นที่ ส องจากคะแนนกิ จ กรรมร้อ ยละ 20 และคะแนนกิ จ กรรมจะน าไปใช้ ทั้ งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนในการสอบซ่อม
ไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมิน ผลปลายภาค นั กศึกษากลุ่ มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบั บเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนั กศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนั กศึกษาเพียงอย่ างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 0.66666
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นั กศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 x 0.66666
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นั กศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.00 เท่ากับ 74.33
คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดียว นั กศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67
คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ2B ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
ให้ นั ก ศึ ก ษาระมั ด ระวั ง อย่ า ให้ แ บบกรอกคะแนนฉี ก ขาด ในกรณี ที่ ท าแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรือสูญหาย ให้นักศึ กษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง
ถ่ายเอกสารเพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
ให้จัดทาหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2-504-7621 หรือ โทรศัพท์
ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โ ท ร ส า ร 0-25033546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน -เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7191 Email : ic.proffice@stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม
กิจกรรมมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ ทุกข้อให้ครบถ้วนและตรงประเด็น
โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย
ข้อ 1. จงตอบคาถามทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่ 1 และ 2 (16 คะแนน)

จากภาพกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชัน้
ข้อมูลประกอบ
-วัตถุประสงค์ในการใช้กล่องเพื่อบรรจุกล้วยหอมทองส่งออกไปยังประเทศญีป่ ่ นุ
-รูปแบบการขนส่ง โดยทางเรือ ควบคุมอุณหภูมติ ลอดการขนส่ง 18 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเดินทางจาก
ประเทศไทย-ญีป่ ่ นุ 14 วัน
1. จงใช้ความรูข้ องหน่วยที่ 1 เรือ่ ง ความรูท้ วั ้ ไปเกีย่ วกับกระดาษ ในการพัฒนากล่องลูกฟูก 5 ชัน้ ในประเด็น
ต่อไปนี้
(8 คะแนน)
1) เส้นใยทีใ่ ช้ในการผลิตกระดาษ
2) การวางแนวเกรนกระดาษ
3) กระดาษลูกฟูกทีค่ วรใช้ในแต่ละชัน้
2. จงใช้ความรูใ้ นหน่วยที่ 2 เรือ่ ง ประเภทและมาตรฐานของกระดาษ ในการกาหนดการทดสอบกระดาษ ให้
ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์และสภาพการขนส่งในประเด็นต่อไปนี้ (8 คะแนน)
1) การทดสอบคุณภาพมาตรฐานกระดาษและกล่องกระดาษทีเ่ กีย่ วข้องกับกล้วยหอมทอง
2) การทดสอบคุณภาพมาตรฐานกระดาษและกล่องกระดาษทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพการขนส่งโดยทาง
เรือ ควบคุมอุณหภูมติ ลอดการขนส่ง 18 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเดินทางจากประเทศไทย-ญีป่ ่ นุ 14 วัน
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ข้อที่ 2 จงตอบคาถามทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่ 3, 4 และ 5 (24 คะแนน)
1. จากความรู้หน่วยที่ 3 พลาสติก (8 คะแนน)
หากนักศึกษาต้องการผลิต Face Shield หรือ หน้ากากคลุมใบหน้า เพื่อใช้
ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากเชื้อไวรัส เพื่อนาไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ประจาจังหวัด โดยทาจาก แผ่นฟิล์มพลาสติกชนิด PET
จงเขียนสูตรโครงสร้างของพลาสติกชนิด PET และอธิบายสมบัติของพลาสติก
ชนิด PET มาพอสังเขป
2. จากความรู้ในหน่วยที่ 4 พลาสติกแปรรูป (8 คะแนน)
หากนักศึกษาต้องการผลิต Face Shield หรือ หน้ากากคลุมใบหน้า เพื่อใช้
ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากเชื้อไวรัส เพื่อนาไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ประจาจังหวัด โดยทาจาก แผ่นฟิล์มพลาสติกชนิด PET
จงอธิบายกระบวนการแปรรูปฟิล์มชนิด PET โดยวิธีการเป่า มาพอสังเขป
3. จากความรู้หน่วยที่ 5 เหล็กและอะลูมิเนียม (8 คะแนน)
นักศึกษากาลังซื้อปลากระป๋องจากตลาดเพื่อนามาปรุงเป็นอาหารในช่วงเกิดการ
ระบาดของไวรัส COVID-19
จงอธิบายกระบวนการเคลือบดีบุกลงบนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ารีดเย็น มา
พอสังเขป
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ข้อที่ 3 จงตอบคาถามทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่ 6, 8, 9, 10 และ 12 (40 คะแนน)
1. การทาหน้ากากอนามัยจากผ้า ทีเ่ หมาะสม ควรใช้ผา้ ฝ้ ายมัสลิน ถ้าต้องการนาเส้นใยดังกล่าวมาผลิตเป็ นผ้าที่
ใช้ทาหน้ากากอนามัย ลักษณะสาคัญของเส้นใยฝ้ ายทีใ่ ช้เพื่อช่วยในการปั น่ ต้องมีลกั ษณะอย่างไร และ
กระบวนการผลิตสาคัญอะไรบ้าง ในการทาเป็ นเส้นใย จนได้เป็ นผ้าทีพ่ ร้อมพิมพ์ลวดลายสวยงาม (20 คะแนน)
2. จงใส่เครือ่ งหมาย  หรือ  หน้าข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)
.............. 2.1 แม่พ ิม พ์เ ลตเตอร์เ พรสส์โ ฟโตพอลิเ มอร์ท่ีม ีค วามแข็ง ต่ า งกัน เนื่ อ งจากการใช้ห มึก พิม พ์
ต่ า งกัน
.............. 2.2 แม่พ ิม พ์เ ฟล็ก โซกราฟี โ ฟโตพอลิเ มอร์แ บบดิจ ิท ั ล และแบบทัว่ ไป มีช นั ้ โครงสร้า งที่ต่ า งกัน
คือ ชัน้ ยึด ติด
.............. 2.3 แม่พ ิม พ์อ อฟเซตแห้ง โฟโตพอลิเ มอร์ป ระเภทที่ใ ช้แ อลกอฮอล์ล้า งสร้า งภาพได้ร วดเร็ว
กว่ า แม่พ ิม พ์อ อฟเซตแห้ง โฟโตพอลิเ มอร์ป ระเภทที่ใ ช้น้า ล้า งสร้า งภาพ
.............. 2.4 แม่พ ิม พ์อ อฟเซตซีทีพ ีป ระเภทเทอร์ม ลั ใช้แ หล่ ง กาเนิ ด แสงเลเซอร์ช นิ ด อาร์ก อนเลเซอร์ ที่ม ี
ความยาวคลื่น 350 นาโนเมตร ในการสร้า งภาพบนแม่พิม พ์
............. 2.5 แม่พ ิม พ์อ อฟเซตไร้น้า ที่ไ ด้จ ากการฉายแสงผ่ า นฟิ ล์ม ต้น ฉบับ และล้า งสร้า งภาพแล้ว บริเ วณ
ไร้ภ าพของแม่พ ิม พ์ม ีล ัก ษณะเป็ น ฐานอะลู ม ิเ นี ย ม
............ 2.6 การสร้า งชัน้ แอโนไดซ์ใ นการผลิต แม่พิม พ์อ อฟเซตลิโ ทกราฟี เพื่อ เพิ่ม สมบัติร บั น้า ให้กับ
บริเ วณไร้ภ าพ
............ 2.7 กัม ในน้ า ยาสร้า งภาพแม่พ ิม พ์ไ ดแอโซ ทาหน้ า ที่ป้ อ งกัน ผิว หน้ า แม่พิม พ์ก่ อ นนาไปใช้พิม พ์
............ 2.8 แม่พ ิม พ์อ อฟเซตซีทีพ ี ประเภทพ่ น หมึ ก ไม่นิ ย มใช้ เนื่ อ งจากความละเอีย ดของภาพต่า
............ 2.9 กัม ในน้ า ยาสร้า งภาพแม่พ ิม พ์ไ ดแอโซ ทาหน้ า ที่ป้ อ งกัน ผิว หน้ า แม่พิม พ์ก่ อ นนาไปใช้พิม พ์
........... 2.10 ลัก ษณะเด่ น ของผ้า สกรีน ไนลอน คือ ความยืด หยุ่น
3. 3. จากองค์ป ระกอบหมึก ข้า งล่ า งนี้ จงระบุ ว่ า องค์ป ระกอบแต่ ล ะชนิ ด ทาหน้ า ที่ อะไร สารใดทา
หน้ า ที่เ ป็ น สารยึด ติด และเป็ น หมึก พิม พ์ท่ีใ ช้สาหรับ การพิม พ์ร ะบบใด (10 คะแนน)
ลาดับ ที่ องค์ป ระกอบ
เปอร์เ ซ็น ต์ ลาดับ ที่ องค์ป ระกอบ
เปอร์เ ซ็น ต์
1
ผงสีแ ดง
12-15
2
ไนโตรเซลลูโ ลส
12
2
พอลิไ วนิ ล บิว ทิเ รต 5
4
ไขพอลิเ อทิล ีน
2
3
แอลกอฮอล์
50
6
เอทิล แอซิเ ทต
20
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ข้อ 4 จงตอบคาถามต่อไปนี้ ครอบคลุม หน่วยที่ 7 11,13,14 และ 15 (40 คะแนน)
1. ยกตัวอย่างการใช้เซรามิกหรือแก้วในงานพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์มา 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการเตรียมเซรามิกหรือ
แก้วเพื่อให้พร้อมสาหรับการพิมพ์ (8 คะแนน)
2. จากวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ อันได้แก่ หมึกพิมพ์สาหรับการพิมพ์ไร้แรงกด ผ้ายาง และน้ ายาฟาวน์
เทน จงตอบคาถามต่อไปนี้ (24 คะแนน)
1) จงอธิบายโดยสังเขปในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์พ่นหมึกชนิดสียอ้ ม และสมบัตทิ ต่ี อ้ งการของผงสี
สาหรับการพิมพ์พ่นหมึก (8 คะแนน)
2) ผ้ายางแบบคอมเพรสซิเบิล มีจดุ เด่นทีส่ ่งผลดีต่อการพิมพ์ระบบออฟเซตอย่างไรบ้าง (8 คะแนน)
3) สมบัตขิ องน้ายาฟาวน์เทนทีส่ าคัญได้แก่อะไรบ้าง ในแต่ละสมบัตเิ หล่านัน้ มีผลต่อการใช้งานน้ ายา
ฟาวน์เทนในการพิมพ์อย่างไร (8 คะแนน)
3. จงอธิบายองค์ประกอบของฟอยล์รอ้ ยได้แก่อะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีหน้าทีอ่ ย่างไร และยกตัวอย่างการใช้
งานฟอยล์รอ้ นในงานทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างไร (8 คะแนน)
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4. คาถามประเมินกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาตอบคาถามประเมินการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
โดยตอบในแบบกรอกนี้

1. กิจกรรมประจาชุดวิชานี้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนมากขึ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. นักศึกษาคิดว่าคาถามโดยรวมที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมประจาชุดวิชานี้ มีความยากมากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5
ระดับ ดังนี้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3. นักศึกษาคิดว่าคาถามข้อใดที่ควรปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้ มากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดับ ดังนี้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5. นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด โปรดระบุ
เอกสารการสอน
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
ดีวีดี
กิจกรรมประจาชุดวิชา
อื่นๆ โปรดระบุ
ขอบคุณที่ให้ข้อมูล
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หน้าปกรายงาน
กิจกรรมประจาชุดวิชา
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ภาคการศึกษาที่ ภาคต้น/2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………….
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่ …………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………...........................
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ…………………………………………….
(………………………………………………)



