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ก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วก าเนิด เป็นอย่างสูงที่เข้าร่วมฟังสัมมนาเพื่อให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษาในวิชา ทอ490 สัมมนา มาโดยตลอดทุกภาคเรียน นอกจากนี้ยังเป็นก าลังใจ

ให้ผู้วิจัยในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและน ามาสู่การศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

จัดการเรียนการสอนครั้งนีจ้นส าเร็จ ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่สนับสนุน

ให้มกีารท าวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะให้ดยีิ่งๆ ขึน้ไป 



ข 

 

ค าน า 

 

งานวิจัยในช้ันเรียนนี้ท าขึ้นเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา ทอ๔๙๐ สัมมนาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่  4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งจัดให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา

พัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่างๆ ผู้วิจัยเชื่อว่า นอกจากผลงานวิจัยในช้ันเรียนนี้จะสามารถเป็น

ข้อมูลใหผู้ว้ิจัยน าไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนวิชาสัมมนาโดยใช้รูปแบบเดียวกันนีไ้ด้ รายงานฉบับ

นี้น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สอนในวิชาอื่นๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาสามารถน าเสนอหน้าช้ันเรียน

เป็นภาษาอังกฤษด้วยเชน่กัน 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจติรา แดงปรก 

อาจารย์ ดร.ชนันท์  ราษฎร์นิยม 

 

 



ค 

 

สารบัญ 

 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ก 

ค าน า ข 

สารบัญ ค 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
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 -  สถานที่ท าการวิจัยและเก็บข้อมูล 6 

 -  ระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการวิจัย 6 

ผลการวิจัย  

 -  ผลการรายงานความก้าวหน้าของผู้เรยีน 6 

 -  ผลการประเมินการเขียนบทความวชิาการ 6 

 -  ผลการประเมินการน าเสนอสัมมนาและความเข้าใจของผู้น าเสนอสัมมนา  

  ก. รอบภาษาไทย 7 
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ข้อเสนอแนะ 11 
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ง 

 

ภาคผนวก  

 -  แบบฟอร์ม SMN 1  การเสนอหัวข้อสัมมนา 13 

 -  แบบฟอร์ม SMN 2  รายงานความก้าวหนา้ 14 

 -  เอกสาร SMN 3  รูปแบบบทคัดย่อ 15 

 -  เอกสาร SMN 4  รูปแบบสไลด์ 16 

 -  เอกสาร SMN 5  องค์ประกอบของบทความวิชาการ 17 

ประวัตินักวิจัย 20 



จ 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ หน้า 

 1 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเก่าและใหม่ 4 

 2 การเก็บข้อมูลเพื่อท าวจิัยในช้ันเรยีน 5 

 3 ผลการประเมินการเขียนบทความวชิาการ 6 

 4 ผลการประเมินการน าเสนอสัมมนาและความเข้าใจของผูน้ าเสนอสัมมนา 7 

  รอบภาษาไทย 

 5 ผลการประเมินการน าเสนอสัมมนาและความเข้าใจของผูน้ าเสนอสัมมนา 8 

  รอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 

 6 ผลการประเมินตนเองเพื่อถามความเข้าใจของผู้ฟังสัมมนา 8 

 7 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 9 

 8 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 9 

 9 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน 10 

 



๑ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

วิชา ทอ490 สัมมนา เป็นวิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีที่ 4 เดิมมีรูปแบบการสอนแบบบรรยายและมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า

เอกสารอ้างอิงที่เป็นบทความงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภาษาอังกฤษ คนละ 

1 บทความ แล้วน าเสนอหน้าชัน้เรียนเป็นภาษาไทยตอนปลายภาคการศึกษาพร้อมทั้งท ารายงานส่งจ านวน 

1 เล่ม ตอ่มาได้มีการปรับเพิ่มจ านวนเอกสารอ้างอิงเป็น 2 บทความที่เกี่ยวข้องกัน แต่ผนวกเป็นหัวข้อการ

สัมมนาเพียงเรื่องเดียว หลังจากที่มีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะ

ของบัณฑิตว่าบัณฑิตยังขาดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สอนจึงมีการปรับวิธีการน าเสนอตอน

ปลายภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และจากการสังเกตุพฤติกรรมของผู้เรียนในช้ันเรียน ผู้สอนได้

มองเห็นศักยภาพของวิชาสัมมนาว่าเป็นวิชาที่สามารถจะพัฒนาทักษะของนักศกึษาในการ “ฟัง-พูด-อ่าน-

เขียน” สิ่งที่เป็นวิชาความรู้ในวิชาชีพของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้ และเพื่อเป็นการรับประกันว่าผู้น า

เสนอจะมีความเข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนออย่างถูกต้องและรับประกันว่าผู้ฟังจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สอน

จงึเพิ่มจ านวนรอบของการน าเสนอจาก 1 รอบเป็น 3 รอบ คือ (1) การน าเสนอเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นรอบ

ของการซักซ้อมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการและให้ผู้สอนแนะน ารูปแบบการน าเสนอที่ดี (2) การน าเสนอ

เป็นภาษาอังกฤษรอบแรกเป็นการซักซ้อมการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้สอนช่วยขัดเกลาเรื่อง

ภาษา (3) การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษรอบที่สองเป็นการน าเสนอจริง ในการนี้ผู้สอนได้ก าหนดให้ผู้เรียน

เขียนบทความวิชาการเป็นภาษาไทยสั้นๆ สรุปเรื่องที่สัมมนาส่งตอนปลายภาคการศึกษาแทนการเขียน

รายงานเป็นเล่ม ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนเริ่มเขียนบทความวิชาการเป็น

ภาษาไทยจ านวน 1 บทความแทนการเขียนรายงานตอนปลายภาคการศึกษา โดยคาดหวังว่าการที่ผู้เรียน

ได้เขียนเนื้อหาบทความวิชาการก่อนที่จะเริ่มการน าเสนอเป็นภาษาไทย จะท าใหผู้เ้รียนมีความกระตอืรือร้น

ในการท าความเข้าใจเนื้อหาที่จะน าเสนอตั้งแต่ต้น ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปจนถึงเวลาใกล้วันน า เสนอ

แล้วจึงเร่งท างานในช่วงปลาย นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทความวิชาการอย่างมีแบบ

แผนเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการอันเป็นวิชาชีพของนักศึกษา และเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะใน

การผลิตผลงานตีพมิพ์ในอาชีพการงานของนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย 



๒ 

 

ทฤษฏีหรือกรอบแนวความคดิของโครงการวิจัย 
 

การท าวิจัยในช้ันเรียนมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ

เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของการเรียนการสอน โดย

มีขอบเขตการท าวิจัย 2 ลักษณะ คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา เช่น หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการสอน 

การวัดและประเมินผลการเรียน พฤติกรรมของผู้เรียน และขอบเขตด้านการน าไปใช้ คือสามารถน าความรู้

ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ได้ในรายวิชาใดบ้าง ขั้นตอนการท าวิจัยในช้ันเรียนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน

การคิด ได้แก่ การคิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกข้อมูลที่ต้องการ 

และขั้นตอนการลงมือ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปค าตอบของการ

ท าวิจัย เครื่องมอืที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในช้ันเรียน มี 3 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้

แจกแจงใหเ้ห็นภาพรวมของช้ันเรียน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสัดส่วน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ ค่ากลาง

หรือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ระหว่างกลุ่มผู้ เรียน ได้แก่  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และเครื่องมือที่ ใช้วัด

ความสัมพันธ์ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ยกก าลังสอง ค่าไคสแควร์ (สรชัย, 2551) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนสอนวิชาสัมมนา

โดยใช้รูปแบบใหม่ โดยมีขอบเขตของการวิจัยแบ่งเป็น ขอบเขตของประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีที่ ๔ จ านวน ๒๗ คน และขอบเขตของ

เนื้อหา คือ วิชาทอ 490 สัมมนา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร ประจ าภาคการศึกษา 1/255๕ สมมติฐานการวิจัยนี้ คือ เชื่อว่าการจัดการเรียนสอนวิชาสัมมนา

โดยใช้รูปแบบใหม่จะสามารถพัฒนาทักษะ “ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน” ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในการประกอบ

วิชาชีพในอนาคตได้ ผู้วิจัยคาดว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาด้วย

ตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอนวิชานี ้ให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุดทางการศกึษาในปีการศึกษาต่อไป 

 



๓ 

 

วธิีการด าเนนิการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

 ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีที่  4 ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา ทอ 490 สัมมนา ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 จ านวน 27 คน 

 อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

 

เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินตนเองของผูเ้รียนก่อนเรยีน (ประเมินโดยผู้เรียน ต้นภาคการศกึษา) 

 แบบประเมินการเขยีนบทความวิชาการ (ประเมินโดยผู้สอน ระหว่างภาคการศกึษา) 

 รายงานความก้าวหน้าของผูเ้รียน (ประเมินโดยผูส้อน ระหว่างภาคการศกึษา) 

 แบบประเมินการน าเสนอสัมมนา (ประเมินโดยผูส้อนและผู้เรยีน ในฐานะผูฟ้ังการสัมมนา ทุก

รอบของการสัมมนา) 

 แบบประเมินความเข้าใจของผู้น าเสนอสัมมนา (ประเมินโดยผูส้อน) 

 แบบประเมินตนเองเพื่อถามความเข้าใจของผูฟ้ังสัมมนา (ประเมินโดยผูเ้รียนในฐานะผูฟ้ัง ทุก

รอบของการสัมมนา) 

 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน (ประเมินโดยผูส้อน ปลายภาคการศกึษา) 

 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน (ประเมินโดยผูเ้รียน ปลายภาค

การศกึษา) 

 แบบประเมินตนเองของผูเ้รียนหลังเรียน (ประเมินโดยผู้เรียน ปลายภาคการศกึษา) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

ด าเนนิการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเก่าและใหม่ 
สัปดาห์ท่ี การเรียนการสอนรูปแบบเก่า การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 

1 - แนะน ารายวิชา และบรรยายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล - แนะน ารายวิชา และบรรยายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล 

2 - ส่งหัวข้อสัมมนา พร้อมเอกสารประกอบในรูป hard copy 

หรือไฟลท์ี่อยู่ในแผ่น CD 

- ส่งหัวข้อสัมมนา พร้อมเอกสารประกอบในรูป hard copy 

หรือไฟลท์ี่อยู่ในแผ่น CD 3 

4 - ให้นักศึกษาท าความเขา้ใน

งานที่ค้นคว้ามาและเขียน

รายงานในหัวข้อที่สัมมนา 

(สัปดาห์ที่ 4-13) 

- บรรยายเรื่อง วิธีการ

อา่นบทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

- ให้นักศึกษาท าความเขา้ใน

งานที่ค้นคว้ามาและเขียน

บทความวิชาการในหัวข้อที่

สัมมนา (สัปดาห์ที ่4-9) 

- บรรยายเรื่อง วิธีการอา่น

บทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

5   

6  - ส่งรายงานความก้าวหน้า

คร้ังที่ 1 

7 - บรรยายเรื่อง วิธีการ

เตรยีมสไลด์เพื่อการ

น าเสนอในการสัมมนา

ทางวิชาการ 

- บรรยายเรื่อง วิธีการ

เตรยีมสไลด์เพื่อการ

น าเสนอในการสัมมนาทาง

วิชาการ 

8  - บรรยายเรื่อง วิธกีารพูด

น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

9  - ส่งรายงานความก้าวหน้า

คร้ังที่ 2 

10  - ส่งบทคัดยอ่เป็นภาษาไทย 

- ส่งบทความจากการสัมมนา 

11  - น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาไทย โดยใชส้ไลด์เป็นภาษาอังกฤษ 

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 

12  - น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษคร้ังที่ 1  

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 
13  

14 - น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาไทย โดยใชส้ไลด์เป็นภาษาไทย 

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 

- ส่งรายงานสมัมนาเป็นภาษาไทย (.doc หรือ .docx) 

- ส่งไฟลส์ไลด ์(.ppt หรือ .pptx) 

- น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษคร้ังที่ 2  

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 

 

- ส่งไฟลบ์ทคัดยอ่ (.doc หรือ .docx) 

- ส่งไฟลส์ไลด ์(.ppt หรือ .pptx) 

15 

16 - รวมคะแนนส่งเกรด - รวมคะแนนส่งเกรด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าโดยด าเนนิการดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  การเก็บข้อมูลเพื่อท าวิจัยในชั้นเรยีน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด การเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยในชั้นเรยีน 

1 - แนะน ารายวิชา และบรรยายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล - ให้ผู้เรียนประเมินตนเองก่อนเรยีน  

2-3 - ส่งหัวข้อสัมมนาพร้อมเอกสารประกอบในรูป hard 

copy หรือไฟลท์ี่อยู่ในแผ่น CD 

- ประเมินหัวข้อสัมมนา ตามแบบฟอร์ม SMN 1  

4-9 - ให้นักศึกษาท าความเขา้ในงานทีค่้นคว้ามาและเขียน

บทความวิชาการในหัวข้อทีส่ัมมนา 

 

4 - บรรยายเรื่อง วิธีการอา่นบทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

 

6 - ส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 1  - ติดตามด้วยรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน ตาม

แบบฟอร์ม SMN 2 

7 - บรรยายเรื่อง วิธีการเตรยีมสไลด์เพื่อการน าเสนอใน

การสัมมนาทางวิชาการ 

 

8 - บรรยายเรื่อง วิธกีารพูดน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  

9 - ส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 2  - ติดตามด้วยรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน ตาม

แบบฟอร์ม SMN 2 

10 - ส่งบทคัดยอ่เป็นภาษาไทย  

- ส่งบทความจากการสัมมนา 

- ประเมินการเขียนบทคัดยอ่ ตามเอกสาร SMN 3 

- ประเมินการเขียนบทความวิชาการ เป็น hard copy  

พร้อมไฟล์ .doc หรือ .docx ตามเอกสาร SMN 5 

11 - น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาไทย โดยใช้สไลด์เป็น

ภาษาอังกฤษ ตามเอกสาร SMN 4  

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 

- ประเมินการน าเสนอสัมมนา 

- ประเมินความเข้าใจของผู้น าเสนอสัมมนา 

- ประเมินตนเองเพื่อถามความเข้าใจของผู้ฟังสัมมนา 

12-13 - น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษคร้ังที่ 1  

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 

- ประเมินการน าเสนอสัมมนา 

- ประเมินตนเองเพื่อถามความเข้าใจของผู้ฟังสัมมนา 

14-15 - น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษคร้ังที่ 2  

พร้อมทั้งแจกบทคัดยอ่ภาษาไทยให้ผู้เข้าฟังทกุคน 

- ส่งไฟลบ์ทคัดยอ่ (.doc หรือ .docx) 

- ส่งไฟล์สไลด ์(.ppt หรือ .pptx) 

- ประเมินการน าเสนอสัมมนา 

16 - รวมคะแนนส่งเกรด - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินตนเองของผู้เรียนหลังเรียน 
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วิธีวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะหข์้อมูล ใช้สถิตเิชงิพรรณา วัดการแจกแจงความถี่ของขอ้มูลที่เก็บได้เป็นค่าร้อยละ 

 

สถานที่ท าการวิจัยและเก็บข้อมูล 

คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จ.เชียงใหม่ 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2555) 

 

ผลการวจิัยและการวิจารณ์ผล 

 

ผลการรายงานความก้าวหน้าของผู้เรยีน 

การรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาทั้ง 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่  6 และสัปดาห์ที่  9 พบว่า 

นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจบทความวิชาการได้เป็นอย่างดี มีนักศึกษาเพียงบางส่วนที่เลือกหัวข้อ

สัมมนาที่ยากเกินไป โดยมีเนื้อหานอกเหนือจากที่เคยเรียนในช้ันเรียน ในการนี้ ผู้สอนได้ให้ค าแนะน าแหล่ง

ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอ สามารถท าความเข้าใจบทความและน าเสนอหน้าช้ัน

เรียนได้ 

 

ผลการประเมินการเขียนบทความวิชาการ 

นักศึกษาสามารถเขียนบทความวชิาการเพื่อสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่นักศึกษาอ่านท าความ

เข้าใจและน าเสนอหน้าช้ันเรียนได้เป็นอย่างด ีดังแสดงผลคะแนนในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเขียนบทความวิชาการ 

ระดับคะแนน ร้อยละของนักศกึษา 

ดีมาก (80-100) 28 

ดี (70-79.99) 72 

พอใช้ (60-69.99) 0 
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ผลการประเมินการน าเสนอสัมมนาและความเข้าใจของผู้น าเสนอสัมมนา 

การประเมนิการน าเสนอสัมมนาและการถามค าถามเพื่อวัดความเข้าใจของนักศกึษาถูกแบ่งเป็น 3 

รอบ มีผลการประเมินดังนี้ 

ก. รอบภาษาไทย 

ในการประเมินการน าเสนอสัมมนารอบภาษาไทยของนักศึกษาโดยพิจารณจาก ความสมบูรณ์ของ

บทคัดย่อ รูปแบบสไลด์ การพูดน าเสนอ การเรียงล าดับเนือ้หา ปริมาณเนื้อหาที่คัดเลือกมาน าเสนอ และ

จากการถามค าถามวัดความเข้าใจของนักศึกษา ได้ผลการประเมนิดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินการน าเสนอสัมมนาและความเข้าใจของผู้น าเสนอสัมมนา 

รอบภาษาไทย 

 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

บทคัดย่อ 52 44 4 

รูปแบบสไลด์ 8 48 44 

การพูด 8 60 32 

ล าดับเนื้อหา 8 55 40 

ปริมาณเนือ้หา 8 64 28 

ความเข้าใจ 8 80 12 

 

ข. รอบภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 1 

ในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ผู้สอนเห็นว่านักศึกษามีความตื่นเต้นและต้องการให้การ

น าเสนอในรอบนี้เป็นลักษณะของการฝึกซ้อมและรับฟังค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอนมากกว่าการประเมิน

ให้คะแนน จงึไม่มกีารประเมนินักศึกษาตามที่วางแผนไว้ 

 

ค. รอบภาษาอังกฤษคร้ังท่ี 2 

การน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 นักศึกษามีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าการน าเสนอ

เป็นภาษาอังกฤษรอบที่ 1 มาก โดยในรอบนี้ไม่มีการประเมินปริมาณเนื้อหาที่คัดเลือกมาน า เสนอ 

เนื่องจากนักศึกษายังคงใช้เนื้อหาเดิมที่เคยน าเสนอไปในครั้งแรก ซึ่งได้รับการประเมินไปแล้ว ผลการ

ประเมินแสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินการน าเสนอสัมมนาและความเข้าใจของผู้น าเสนอสัมมนา 

รอบภาษาอังกฤษคร้ังท่ี 2 

 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน 

พอใช ้ ด ี ดีมาก 

บทคัดย่อ 12 40 48 

รูปแบบสไลด์ 16 52 32 

การพูด 8 40 52 

ล าดับเนื้อหา 8 48 44 

ความเข้าใจ 24 44 32 

ผลการวิจัย พบว่า ในการน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษนี ้ นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

สไลด์ให้แตกต่างไปจากที่เคยน าเสนอไปในรอบภาษาไทย โดยส่วนใหญ่จะมีการเพิ่มข้อความลงในสไลด์

มากเกินไป เพื่อให้สามารถอ่านสคริปต์ภาษาอังกฤษจากสไลด์ได้ ซึ่งท าให้คะแนนในส่วนของรูปแบบสไลด์

ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาได้รับคะแนนลดลงในการตอบค าถามเพื่อวัดความเข้าใจ แม้วา่

นักศึกษาจะได้รับอนุญาตใหถ้ามและตอบค าถามเป็นภาษาไทยได้ก็ตาม 

ผลการประเมินตนเองเพื่อถามความเข้าใจของผู้ฟังสัมมนา 

ผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้าฟังการสัมมนา โดยการให้ผู้ฟังประเมินความเข้าใจของตนเอง

ในระหว่างการฟังสัมมนา พบว่าผูฟ้ังส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจอยู่ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินตนเองเพื่อถามความเข้าใจของผู้ฟังสัมมนา 

ระดับ ร้อยละของนักศกึษา 

ดีมาก 18.78 

ดี 62.73 

พอใช้ 18.49 

 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน 

ผลการรวมคะแนนทั้งหมด ตั้งแต ่การรายงานความก้าวหน้าทั้ง 2 ครั้ง การเขียนบทความวชิาการ 

การน าเสนอสัมมนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาส่วนใหญ่มผีลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับ B+ 

โดยมีมากถึงร้อยละ 25.93 ในจ านวนนักศึกษาทั้งช้ันเรียน ดังแสดงในตารางที่ 7 



๙ 

 

ตารางที่ 7  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A 4 14.81 

B+ 7 25.93 

B 5 18.52 

C+ 6 22.22 

C 3 11.11 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อการจัดการเรียนการสอน แสดงผลดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 

รายการค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

การจัดการสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรยีนการสอนในรายวชิา 4.08 

การให้ค าแนะน าแหล่งคน้คว้าเพิ่มเตมิ 4.16 

ความเพยีงพอและความทันสมยัของหนังสือต าราในหอ้งสมุดของมหาวิทยาลัย 3.88 

ความเพยีงพอและความเหมาะสมของห้องเรียนกับจ านวนผู้เรียน 4.12 

ความเหมาะสมและความทันสมัยของสื่อและวัสดุอุปกรณท่ี์ใชก้บัเนื้อหาวิชาและวธีิการ

เรียนการสอน 

4.08 

คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 3.96 

เปิดโอกาสให้ซกัถามขอ้สงสัย ให้ค าปรึกษาทัง้ในและนอกห้องเรียน 4.28 

เปิดโอกาสให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.12 

ผู้สอนมทัีกษะในการบูรณาการศาสตร์อ่ืนๆ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ากับเนื้อหาวชิา 4.20 

มกีารใช้เทคโนโลยสี่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ดว้ยตัวเอง 4.24 

มกีารมอบหมายงานใหฝ้ึกปฎบัิต ิหรอืคน้คว้าเพ่ิมเตมิ ทัง้ในลักษณะงานเดียวและงานกลุ่ม 4.32 

มกีารสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอ่สังคมไวใ้นเนื้อหาวิชา 4.04 

มเีทคนิคและวธีิสอนท่ีหลากหลาย นา่สนใจ ชัดเจน เขา้ใจง่าย กระตุน้ให้คิด วเิคราะห์ 

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4.08 

สอนได้ตรงเนื้อหาที่ก าหนดไว ้และเนื้อหาวิชามีความทันสมัย 4.16 

ผลรวมท้ังหมด 4.12 

 



๑๐ 

 

ทั้งนี้ ผลการประเมินในประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยในระดับดี แต่มี 2 ประเด็นที่

นักศึกษาให้คะแนนต่ าที่สุด คือ ความเพียงพอและความทันสมัยของหนังสือต าราในห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัย และ คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 

 

ผลการประเมินตนเองของผู้เรยีน 

การให้ผู้เรียนประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนความเข้าใจของผู้เรียนใน

ประเด็นต่างๆ มีทั้งเพิ่มขึน้และลดลง ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9  ผลการประเมินตนเองของผู้เรยีน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ก่อนเรยีน หลังเรียน เพิ่ม/ลด 

เข้าใจหลักการเลอืกหัวขอ้ส าหรับสัมมนา 55.0 62.5 เพิ่ม 

เข้าใจวา่แหล่งข้อมูลใดมีความนา่เช่ือถือ 80.0 100.0 เพิ่ม 

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบทความวิจัยและบทความวิชาการ 75.0 62.5 ลด 

เข้าใจหลักการอา่นบทความวิจยั 90.0 100.0 เพิ่ม 

เข้าใจหลักการเขียนบทความวิชาการ 80.0 75.0 ลด 

เข้าใจหลักการเตรียมสไลด์เพื่อการน าเสนอสัมมนา 90.0 75.0 ลด 

เข้าใจหลักการน าเสนอสัมมนา 20.0 37.5 เพิ่ม 

 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้เรียนได้รับคะแนนความเข้าใจลดลง ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัย

และบทความวิชาการ หลักการเขียนบทความวิชาการ หลักการเตรียมสไลด์เพื่อการน าเสนอสัมมนา ซึ่ง
ล้วนแตเ่ป็นเรื่องทีผู่ส้อนได้จัดบรรยายให้แก่ผู้เรยีนแล้ว 
 

การวิจารณ์ผลการวิจยั 
 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในช้ันเรียนในครั้งนี้ พบว่า การจัดการเรียนสอนโดยใช้รูปแบบใหม่ในวิชา 

ทอ490 สัมมนา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจ า

ภาคการศกึษา 1/255๕ มีการเน้นที่กระบวนการสอนที่ให้ผูเ้รียนมีการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การ

เตรียมหัวข้อสัมมนาและท าความเข้าใจเนื้อหาเพื่อการน าเสนอเป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงพัฒนาทักษะการ

น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษในล าดับต่อมา ซึ่งรวมแล้วมีการน าเสนอ 2 รอบ ซึ่งท าให้เป็นข้อจ ากัดที่



๑๑ 

 

ผู้เรียนจะต้องรีบด าเนินการเตรียมตัวภายในระยะเวลาอันสั้น ในการนี้ ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาทักษะการ

น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษของตนเองเท่าที่มีอยู่ ผนวกกับความรู้

ที่ได้รับจากการฟังบรรยายในช้ันเรียนและค าแนะน าของผู้สอน ซึ่งมีการสอนให้ผู้เรียนอย่างเป็นล าดับ

ขั้นตอนช้าๆ การท าวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้พบว่า ผู้เรียนให้ความส าคัญกับเรื่องของภาษาอังกฤษมากเกินไป

จนลืมเอาใจใส่ในรายละเอียดบางประการที่ผู้สอนสอนให้ในระหว่างภาคเรียน เช่น การสอนให้เข้าใจ

ลักษณะความแตกต่างของบทความวิจัยกับบทความวิชาการ และการสอนให้เข้าใจรูปแบบของสไลด์ที่ดีที่

ไม่ควรจะอาศัยข้อความบนสไลด์เป็นสคริปต์ค าพูด ซึ่งจะท าให้สไลด์มีข้อความยาวเกินความจ าเป็น  เมื่อ

เป็นเช่นนี้ จึงท าให้คะแนนการประเมินตนเองของผู้เรียนในประเด็นที่ถูกมองข้ามความส าคัญเหล่านี้

หลังจากเรียนจบแล้วมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิการเรียนรู้

ของผู้ เรียน แสดงให้ เห็นว่าในภาพรวมผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองให้สามารถน าเสนอสัมนนาเป็น

ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่นา่พอใจ 

 

สรุป 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ทอ๔๙๐ สัมมนาส าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรีโดยใช้รูปแบบใหม่ ได้แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมการจัดการเรียนสอนแบบนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมี

การพัฒนาทักษะการน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับที่นา่พอใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา ทอ๔๙๐ สัมมนาส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้รูปแบบใหม่ พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังมีข้อที่ควรปรับปรุง คือ 

ควรมีการบรรยายหรอืสอนเรื่องที่นักศึกษาควรจะทราบให้เสร็จตั้งแต่ต้นภาคเรียน แทนการสอนอย่างช้าๆ 

ตั้งแต่ต้นภาคเรียนไปจนถึงปลายภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

เตรียมตัวสัมมนาตั้งแตแ่รก และควรมีย้ าเตือนในประเด็นเหล่านีเ้ป็นระยะๆ ตลอดภาคเรียน 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

สรชัย พิศาลบุตร. 2551. การท าวิจัยในช้ันเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ช่ัวโมง. วิทยพัฒน์, กรุงเทพฯ. 128 หนา้. 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

แบบฟอร์ม SMN ๑ การเสนอหัวข้อสัมมนา 

 

ชื่อ-สกุล.........................................................รหัส....................................วัน/เดือน/ปี............................... 

 

หัวข้อสัมมนา ความส าคัญของหัวข้อนี้ เอกสารสนับสนุน 

ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๑๔ 

 

แบบฟอร์ม SMN ๒ รายงานความก้าวหน้า 

 

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่....... 

ชื่อ-สกุล.........................................................รหัส...................................วัน/เดือน/ปี............................... 

หัวข้อสัมมนา (ภาษาไทย) 

 

(ภาษาอังกฤษ) 

 

การปรึกษาอาจารย์ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่ปรึกษา ชื่ออาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

เอกสาร SMN ๓ รูปแบบบทคัดย่อ 

 

ทอ ๔๙๐ สัมมนา 

 

หัวข้อ (ภาษาไทย) 

(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ-สกุล       รหัส 

วัน-เวลา       สถานที่ 

 

บทคัดย่อ 

 

(ย่อหนา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ:  

Keyword: 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

 



๑๖ 

 

เอกสาร SMN ๔ 

รูปแบบสไลด์ 
 

- ให้มหีมายเลขหนา้ปรากฏบนทุกสไลด์ 

- สไลด์แรก มีช่ือเรื่อง ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ช่ือผูน้ าเสนอพร้อมรหัสนักศกึษา 

 

Name

Code

 
 

 

 

- สไลด์ถัดมาใหม้ีหัวข้อของการน าเสนอ ซึ่งตอ้ง

ไม่มหีัวข้อของ Material and Methods, Results, 

Discussion  

 

 Xxx

 Xxx

 Xxx

 Xxx

 Xxx

 Xxx

 Conclusions

 
 

 

 

- สไลด์สุดท้ายของเนื้อหาให้มสีรุป 

 

 

 

 Xxx

 Xxx

 Xxx

 
 

 

 

- สไลด์สุดท้าย ควรมกีารขอบคุณผูเ้ข้าร่วมฟัง 
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เอกสาร SMN ๕ 

องค์ประกอบของบทความวิชาการ 

            1. ภาษา เป็นภาษาไทย 

            2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A 4 ดว้ย ไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

ไมโครซอฟเวิรด์ ตัวอักษร Cordia new ขนาด 14 ตัวอักษรตอ่นิว้ ความยาวไม่ควรเกิน 10 หนา้ 

            3. การเรียงล าดับเน้ือหา 

                 3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                 3.2 ชื่อผู้เขยีน เป็นภาษาไทย 

                 3.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรเป็นเนือ้หาที่สัน้ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

                 3.4 เน้ือหา ควรประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง  

                 3.5 สรุป (Conclusion)  

            4. กิตติกรรมประกาศ หรอื ค าขอบคุณ (Acknowledgement) อาจมีหรอืไม่มกี็ได้ 

เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ 

            5. เอกสารอ้างอิง (References) 

                 5.1 ในเน้ือเรื่อง ไม่ควรอ้างองิถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรอืห่างไกล ระบบที่ใชอ้้างองิ

คือ ระบบ ชื่อ และปี (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อตัวและปี พ.ศ. เช่น 

สมชาย (2545) รายงานว่า…หรอื…(สมชาย, 2545) หากมีผู้เขียน 2 คน ให้ใชเ้ป็น สมชาย และ

สมหญิง (2547) รายงานว่า…หรอื…(สมชาย และสมหญิง, 2547) และถ้ามีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คน

ขึน้ไป ให้ใช้ ชื่อคนแรกแล้วตามด้วยค าว่า และคณะ เช่น สมชาย และคณะ (2546) รายงานว่า…

หรอื…(สมชาย และคณะ, 2546) ในกรณีเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใชชื้่อสกุลและปี ค.ศ. เช่น 

Johny (2003)… หรอื…(Johny, 2003) ถ้าผู้เขียนมี 2 คน ให้ใชเ้ป็น Johny and Walker (2004) …

หรอื…(Johny and Walker, 2004) หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใชเ้ป็น Johny et al. (2005)…

หรอื…(Johny et al., 2005) ส าหรับในบัญชีเอกสารอ้างอิง ให้ใส่ช่ือผูเ้ขียนทุกคน ห้ามใชค้ าว่า และ

คณะ หรอื et al. 

                 5.2 ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดย

เรียง ตามล าดับอักษรในแต่ละภาษา ตามรูปแบบการเขียนมีดังนี้ 

                    1) วารสาร (Journals) 

                        ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (เขียนเต็มหรอืย่อก็ได้) ปีที่(ฉบบัที่):

เลขหน้าเริ่มต้น- เลขหน้าที่สิน้สุด.  
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                         ชื่อผูเ้ขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. จ านวนหนา้ทั้งหมด. 

                         จรยิา วิสิทธิ์พานิช ชาตรี สิทธิกุล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2545. โรค

และ แมลงศัตรูล าไย ลิ้นจ่ีและมะม่วง. ธนบรรณการพิมพ์, เชยีงใหม่. 308 หนา้. 

                          Gullan, P.J. and P.S. Cranston. 2005. The Insects: An Outline 

of   Entomology. 3 rd ed. Blackwell Publishing, Malden. 505 pp. 
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                         ชื่อผูเ้ขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่องย่อย. หนา้ เลขหน้าเริ่มตน้-เลขหน้าที่สิ้นสุด. ใน: 

ชื่อบรรณาธิการ, (บก.). ช่ือหนังสอื. ส านักพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. 

                          ด ารง เวชกิจ และ สมบูรณ์ ทองสกุล. 2535. เทคนิคการใชส้ารป้องกันก าจัด 

ศัตรูพชื. หน้า 22-42. ใน: สุวัฒน ์รวยอารีย์ (บก.). แมลงและสัตว์ศัตรู ที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจ

และการบริหาร.  หา้งหุ้นสว่นจ ากัด ไอเดีย สแควร์, กรุงเทพฯ. 

                          Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee sociality. pp. 3-20. In: 

Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. 

Hokkaido University Press, Sapporo. 
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                         ชื่อผูเ้ขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ์. สถาบันการศกึษา. เมอืงที่ 

พิมพ์. จ านวนหน้าทั้งหมด. 

                          อภนิันท์ มณีพงษ์. 2547. ผลของการใช้โอโซนต่อคุณภาพและสารพิษ
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(ดดัแปลงจากค าแนะน าในการเตรียมตน้ฉบบัของวารสารเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal/preparation.asp) 



20 

ประวัตผิู้วจิัย 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา แดงปรก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิทยาศาสตรก์ารอาหาร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 
 

 

อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) สาขา Packaging Technology 

Victoria University, Australia. 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 
 

 


