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2 
ค าน า 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 

การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย   จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่

นักศึกษาท า
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย

หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

       คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
  97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
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เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความถูกต้อง
ของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2 ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนในการสอบซ่อม
ไม่ได ้

กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้

ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 0.66666  
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  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  และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 x 0.66666 
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.00  เท่ากับ 74.33  
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  เท่ากับ 76.67 
คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67  คะแนน 

1. การประเมินผล
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ2B ลง

ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นั กศึกษาระมัดระวังอย่ าให้ แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณี ที่ ท าแบบกรอกคะแนน

ฉีกขาดหรือสูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้อง
ถ่ายเอกสารเพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   
1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน

4. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างท่ีแนบมา
6. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ  ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้

 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา  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  0-2503-
3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7191   E-
mail : ic.proffice@stou.ac.th 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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กิจกรรมมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อให้ครบถ้วนและตรงประเด็น 
โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย  

ข้อ 1. จงตอบค าถามทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่ 1 และ 2 (16 คะแนน) 

จากภาพกล่องกระดาษลูกฟกู 5 ชัน้ 
ข้อมลูประกอบ 
-วตัถุประสงคใ์นการใชก้ล่องเพื่อบรรจกุลว้ยหอมทองส่งออกไปยงัประเทศญีปุ่่ น 
-รปูแบบการขนส่ง โดยทางเรอื ควบคุมอุณหภมูติลอดการขนส่ง 18 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาในการเดนิทางจาก
ประเทศไทย-ญีปุ่่ น 14 วนั 
1. จงใชค้วามรูข้องหน่วยที ่1 เรือ่ง ความรูท้ ัว้ไปเกีย่วกบักระดาษ ในการพฒันากล่องลกูฟูก 5 ชัน้ในประเดน็
ต่อไปนี้ 
(8 คะแนน) 

1) เสน้ใยทีใ่ชใ้นการผลติกระดาษ
2) การวางแนวเกรนกระดาษ
3) กระดาษลกูฟูกทีค่วรใชใ้นแต่ละชัน้

2. จงใชค้วามรูใ้นหน่วยที ่2 เรือ่ง ประเภทและมาตรฐานของกระดาษ ในการก าหนดการทดสอบกระดาษ ให้
ครอบคลุมกบัผลติภณัฑแ์ละสภาพการขนส่งในประเดน็ต่อไปนี้ (8 คะแนน) 

1) การทดสอบคุณภาพมาตรฐานกระดาษและกล่องกระดาษทีเ่กีย่วขอ้งกบักลว้ยหอมทอง
2) การทดสอบคุณภาพมาตรฐานกระดาษและกล่องกระดาษทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพการขนส่งโดยทาง

เรอื ควบคุมอุณหภมูติลอดการขนส่ง 18 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาในการเดนิทางจากประเทศไทย-ญีปุ่่ น 14 วนั 

3. เนื้อหากิจกรรม
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ข้อที่ 2 จงตอบค าถามทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยท่ี 3, 4 และ 5 (24 คะแนน) 
1. จากความรู้หน่วยที่ 3 พลาสติก (8 คะแนน)
หากนักศึกษาต้องการผลิต Face Shield หรือ หน้ากากคลุมใบหน้า เพ่ือใช้
ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากเชื้อไวรัส  เพ่ือน าไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด โดยท าจาก แผ่นฟิล์มพลาสติกชนิด PET  

จงเขียนสูตรโครงสร้างของพลาสติกชนิด PET และอธิบายสมบัติของพลาสติก
ชนิด PET มาพอสังเขป 

2. จากความรู้ในหน่วยที่ 4 พลาสติกแปรรูป (8 คะแนน)
หากนักศึกษาต้องการผลิต Face Shield หรือ หน้ากากคลุมใบหน้า เพ่ือใช้
ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากเชื้อไวรัส  เพ่ือน าไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด โดยท าจาก แผ่นฟิล์มพลาสติกชนิด PET  

จงอธิบายกระบวนการแปรรูปฟิล์มชนิด PET โดยวิธีการเป่า มาพอสังเขป 

3. จากความรู้หน่วยที่ 5 เหล็กและอะลูมิเนียม (8 คะแนน)
นักศึกษาก าลังซื้อปลากระป๋องจากตลาดเพ่ือน ามาปรุงเป็นอาหารในช่วงเกิดการ
ระบาดของไวรัส COVID-19   

จงอธิบายกระบวนการเคลือบดีบุกลงบนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ ารีดเย็น มา
พอสังเขป 
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ข้อที่ 3 จงตอบค าถามทุกข้อ ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยท่ี 6, 8, 9, 10 และ 12 (40 คะแนน) 
1. การท าหน้ากากอนามยัจากผา้ ทีเ่หมาะสม ควรใชผ้า้ฝ้ายมสัลนิ ถา้ตอ้งการน าเสน้ใยดงักล่าวมาผลติเป็นผา้ที่
ใชท้ าหน้ากากอนามยั ลกัษณะส าคญัของเสน้ใยฝ้ายทีใ่ชเ้พื่อช่วยในการปัน่ ตอ้งมลีกัษณะอยา่งไร และ
กระบวนการผลติส าคญัอะไรบา้ง ในการท าเป็นเสน้ใย จนไดเ้ป็นผา้ทีพ่รอ้มพมิพล์วดลายสวยงาม (20 คะแนน) 
2. จงใส่เครือ่งหมาย  หรอื  หน้าขอ้ต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน)
.............. 2.1 แม่พิมพ์เลตเตอร์เพรสส์โฟโตพอลิเมอร์ที่มีความแข็งต่างกันเนื่ องจากการใช้หมึกพิมพ์
ต่างกัน 
.............. 2.2 แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีโฟโตพอลิเมอร์แบบดิจิทัลและแบบทัว่ไป มีชัน้โครงสร้างที่ต่างกัน 
คือ ชัน้ยึดติด 
.............. 2.3 แม่พิมพ์ออฟเซตแห้งโฟโตพอลิเมอร์ประเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ล้างสร้างภาพได้รวดเร็ว  
กว่าแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งโฟโตพอลิเมอร์ประเภทที่ใช้น ้าล้างสร้างภาพ  
.............. 2.4 แม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพีประเภทเทอร์มลัใช้แหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ชนิดอาร์กอนเลเซอร์ ที่มี
ความยาวคลื่น 350 นาโนเมตร ในการสร้างภาพบนแม่พิมพ์ 
............. 2.5 แม่พิมพ์ออฟเซตไร้น ้าที่ได้จากการฉายแสงผ่านฟิล์มต้นฉบับและล้างสร้างภาพแล้ว  บริเวณ
ไร้ภาพของแม่พิมพ์มีลักษณะเป็นฐานอะลูมิเนียม  
............ 2.6 การสร้างชัน้แอโนไดซ์ในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟี เพื่อเพิ่มสมบัติรบัน ้าให้กับ
บริเวณไร้ภาพ 
............ 2.7 กัมในน ้ายาสร้างภาพแม่พิมพ์ไดแอโซ ท าหน้าที่ป้องกันผิวหน้าแม่พิมพ์ก่อนน าไปใช้พิมพ์  
............ 2.8 แม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพี ประเภทพ่นหมึก ไม่นิยมใช้ เนื่องจากความละเอียดของภาพต ่า  
............ 2.9 กัมในน ้ายาสร้างภาพแม่พิมพ์ไดแอโซ ท าหน้าที่ป้องกันผิวหน้าแม่พิมพ์ก่อนน าไปใช้พิมพ์  
........... 2.10 ลักษณะเด่นของผ้าสกรีนไนลอน คือ ความยืดหยุ่น  
3. 3. จากองค์ประกอบหมึกข้างล่างนี้  จงระบุว่า องค์ประกอบแต่ละชนิด ท าหน้าที่ อะไร สารใดท า
หน้าที่เป็นสารยึดติด และเป็นหมึกพิมพ์ที่ใช้ส าหรบัการพิมพ์ระบบใด (10 คะแนน) 
ล าดับที่ องค์ประกอบ เปอร์เซ็นต์ ล าดับที่ องค์ประกอบ เปอร์เซ็นต์ 
1 ผงสีแดง 12-15 2 ไนโตรเซลลูโลส 12 
2 พอลิไวนิลบิวทิเรต 5 4 ไขพอลิเอทิลีน 2 
3 แอลกอฮอล์ 50 6 เอทิลแอซิเทต 20 
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ข้อ 4 จงตอบค าถามต่อไปนี้ ครอบคลุม หน่วยที่ 7 11,13,14 และ 15 (40 คะแนน) 
1. ยกตวัอยา่งการใชเ้ซรามกิหรอืแกว้ในงานพมิพบ์รรจุภณัฑม์า 1   ตวัอยา่ง พรอ้มอธบิายการเตรยีมเซรามกิหรอื
แกว้เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการพมิพ ์(8 คะแนน) 
2. จากวสัดุทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์อนัไดแ้ก่ หมกึพมิพส์ าหรบัการพมิพไ์รแ้รงกด ผา้ยาง และน ้ายาฟาวน์
เทน จงตอบค าถามต่อไปนี้ (24 คะแนน) 

1) จงอธบิายโดยสงัเขปในกระบวนการผลติหมกึพมิพพ์่นหมกึชนิดสยีอ้ม และสมบตัทิีต่อ้งการของผงสี
ส าหรบัการพมิพพ์่นหมกึ (8 คะแนน) 

2) ผา้ยางแบบคอมเพรสซเิบลิ มจีดุเด่นทีส่่งผลดต่ีอการพมิพร์ะบบออฟเซตอยา่งไรบา้ง (8 คะแนน)
3) สมบตัขิองน ้ายาฟาวน์เทนทีส่ าคญัไดแ้ก่อะไรบา้ง ในแต่ละสมบตัเิหล่านัน้ มผีลต่อการใชง้านน ้ายา

ฟาวน์เทนในการพมิพอ์ย่างไร (8 คะแนน) 
3. จงอธบิายองคป์ระกอบของฟอยลร์อ้ยไดแ้ก่อะไรบา้ง แต่ละองคป์ระกอบมหีน้าทีอ่ยา่งไร และยกตวัอยา่งการใช้
งานฟอยลร์อ้นในงานทางการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑอ์ย่างไร (8 คะแนน) 
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ให้นักศึกษาตอบค าถามประเมินการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
โดยตอบในแบบกรอกนี้ 

1. กิจกรรมประจ าชุดวิชานี้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนมากข้ึน
เห็นด้วย   
ไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล 

................................................................................................................... ............................................................................

................................................................................................................... ............................................ 
2. นักศึกษาคิดว่าค าถามโดยรวมที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมประจ าชุดวิชานี้ มีความยากมากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5
ระดับ ดังนี้ 
     น้อยที่สุด      น้อย      ปานกลาง       มาก       มากที่สุด 

3. นักศึกษาคิดว่าค าถามข้อใดที่ควรปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล
..................................................................................... .......................................................................................... 
................................................................................................................... ............................................................ 
................................................................................................................... ............................................................ 
4. ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้ มากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดับ ดังนี้
     น้อยที่สุด      น้อย      ปานกลาง       มาก       มากที่สุด 

5. นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด โปรดระบุ
เอกสารการสอน 
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 
ดีวีดี 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 

ขอบคุณท่ีให้ข้อมูล 

4. ค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชา
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หน้าปกรายงาน 

กิจกรรมประจ าชดุวิชา  
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ภาคการศึกษาที่  ภาคต้น/2564 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………. 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  

ที่อยู่ …………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………........................... 

โทรศัพท์  (ถ้าม)ี ……………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 

ลงชื่อ……………………………………………. 
    (………………………………………………) 

 


