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คานา
คู ่มือ การจัดทาเอกสารวิ ชาโครงการ เป็ นขั้นตอนและแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
รหัส 3101- 8501 วิ ชาโครงการ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษา ระดั บ ปวส. ที่ เ รี ยนวิ ช าโครงการ ได้ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการ จั ด ท าโครงการ ทั้ง ชิ้ นงาน และเอกสารรู ปเล่ ม ให้ เ ป็ นไปตามส าดั บ ขั้ นตอน
และสามารถดาเนินการจัดทาชิ้ นงาน เอกสารรู ปเล่มเสร็ จ ทัน เวลาที่ ก าหนด นอกจากนั้นยัง เป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดังกล่าวที่ผา่ นมา เนื่องจากนักศึ กษาไม่
สามารถดาเนินการจัดทาชิ้ นงาน รวมทั้งรู ปเล่มโครงการและสอบโครงการได้ทนั เวลาที่กาหนด ทา
ให้มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึ กษาของนักศึ กษา
ดังนั้น เพื่ อให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาโครงการ เป็ นไปในแนวทาง เดี ยวกัน และ
สัมฤทธิ์ ผลในการจัดการเรี ยนการสอน ให้เกิดประโยชน์กบั นักศึ กษา ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ง ในการสาเร็จ
การศึ กษา จึ งได้รวบรวมเรี ยบเรี ยงและปรับปรุ งแบบฟอร์มที่ใช้ให้ทนั สมัยบางส่วน เพื่ อให้มีค วาม
ชัดเจนในการจัดทาเอกสารรู ปเล่มของนักศึ กษาได้เป็ นขั้นตอน และแนวทางการจั ด การเรี ยนการ
สอนวิ ชาโครงการ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผู้สอน และนักเรี ยนนัก ศึ ก ษาใน
การนาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้ประสบความสาเร็จต่อไป

สุ ทศั น์ สุ ขารมย์
วิ ทยาลัยเทคนิคลาปาง

2

สารบัญ
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1. หลักการเขียนรายงานโครงการ
การเขี ยนรายงานโครงการหรื อรายงานการวิจัย มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อนาเสนอให้ผู้อ่านทราบ
ว่า การศึ กษาหรื อการทาวิจัย เรื่ องนี้จะศึ กษาปั ญหาอะไร ทาไม จึ งต้องศึ กษา มีกรอบแนวคิ ดทฤษฎี
อะไร บ้างมารองรับสิ่ งที่ต้องการจะศึ กษา มีวิธีการในการศึ กษาปั ญหานั้นอย่า งไร ได้ ผ ลการวิ จั ย
หรื อ ผลจากการศึ กษาเป็ นอย่างไรบ่าง ดังนั้นการเขี ยนรายงานวิ จัยไม่ว่าจะเป็ นวิ ชาโครงการหรื อ
ปั ญหาพิ เศษจึ งควรเขี ยนให้อยูใ่ นเชิ งวิ ชาการ โดยยึดหลักการเขี ยนที่จะทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่ องด้ ว ย
ตนเองได้อย่างรวดเร็วและกระจ่างชัดมากที่สุด รวมทั้งสามารถจับประเด็นผลของการศึ ก ษาวิ จั ย
และ ข้อสรุ ปจากการวิ จัยนั้นได้เป็ นอย่างดี (ประนอม อุ ต กฤษฎ์, 2537: 145) โดยมี ข้ ั นตอนการ
ดาเนินงานโครงการ สามารถแบ่งออกเป็ นขั้นตอน ได้ 3 ขั้นตอน คื อ ขั้นก่อ นด าเนิ นการ ขั้ นการ
ดาเนินการ และขั้นสิ้ นสุ ดโครงการ
ตาราง การแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ลาดับที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 ขั้นก่อนดาเนินการ

2

ขั้นการดาเนินการ

3

ขั้นสิ้ นสุ ดโครงการ

รายละเอี ยดการดาเนินงาน
1. หาหัวข้อโครงการ
2. เขี ยนแบบเสนอโครงการ
3. นาเสนอหัวข้อโครงการ
4. จัดทาเครื่ องมือของโครงการ
5. รายงานความก้าวหน้าโครงการ
6. จัดทาเอกสารการรายงานโครงการ
7. นาเสนอรายงานโครงการ
8. การประเมินผลโครงการ
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2. ขั้นตอนการทาโครงการ
เริ่ มต้น
ศึ กษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เขี ยนแผนเสนอโครงการ

นาเสนอหัวข้อโครงการ

ไม่อนุมตั ิ

ปรับปรุ งแก้ไข

อนุมตั ิ
ดาเนินการสร้างตามแผนงาน
ปรับปรุ งแก้ไข
สร้างเครื่ องมือประเมินโครงการ

นาเสนอเครื่ องมือแบบประเมิน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ทดลองใช้และเก็บข้อมูล
นาเสนอรายงานโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สิ้ นสุ ด
รูป ที่ 1 แผนผังขั้นตอนการทาโครงการ

ปรับปรุ งแก้ไข
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3.

แผนการดาเนิ นงานการเรียน การสอนรายวิชาโครงการ

ตารางที่ 1 แสดงแผนดาเนินงานการเรี ยน การสอนรายวิ ชาโครงการ
กิจกรรม
1.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
รา ยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
การจัดทาโครงการ
2. สอบหัวข้อโครงการ
กับคณะกรรมการของ
แผนกวิชา
3 .นั ก ศึ ก ษ า เ ส น อ
โครงกา รต่อ รองฝ่ า ย
วิชาการ
4.นักศึก ษาปฏิ บัติ ง าน
ตามแผน
5.รายงานผลคื บหน้ า
ระยะที่ 1
6.รายงานผลคื บหน้ า
ระยะที่ 2
7.รายงานผลคื บหน้ า
ระยะที่ 3
8.แต่งตั้งผู เ้ ชีย่ วชาญ
9. แสดงผลงาน

สั ป ดาห์ ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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4. ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือประเมินโครงการ

รูป ที่ 2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
การสร้างเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ นของผู ้ เ ชี่ ยว ชาญ
ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้ า งแบบสอบถาม โดยศึ ก ษา
รายละเอี ยด เพื่ อสร้างแบบสอบถามดังนี้
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4.1 การหาคุ ณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
การหาคุ ณภาพของเครื่ องมือเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับงานโครงการ โดยการหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
ตัวอย่ าง การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามที่ใช้ผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่า น
ประเมินข้อคาถาม แต่ละจุ ดประเมิน
R
สู ตร IOC =
N
เมื่อ IOC =
คื อค่าดัชนีความสอดคล้องตามสมมติ ฐานของการวิ จัย
R =
คื อค่าผลรวมของคะแนนจากผู ้เชี่ ยวชาญ
N =
คื อจานวนผู ้เชี่ ยวชาญ…
ข้อที่
1
2
3
4
5

1
0
0
+1
-1
0

2
-1
-1
+1
+1
+1

จานวนผู ้เชี่ ยวชาญ
3
4
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1

หมายเหตุ
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 คัดเลื อกไว้ใช้ได้
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ าว่า 0.5 ควรพิ จารณาปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง
ดังนั้น ตารางการประเมินจากผู ้เชี่ ยวชาญ
ข้อที่ควรตัดทิ้ง คื อ ข้อ 1
ข้อที่ควรปรับปรุ ง คื อ ข้อ 2
ข้อที่นาไปใช้ได้ คื อ ข้อ 3, 4 และ 5

ΣR
1
2
5
3
4

IOC
รวม
.2
.4
1
.6
.8
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4.2 แบบประเมินความพึ งพอใจ ( )
หลังจากสร้างเครื่ องมือ จากการหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) ที่ใช้ในโครงการเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ให้ ปรั บแบบ
ประเมินให้อยูใ่ นรู ปแบบการประเมินความพึ งพอใจ ( ) ผู ้ จั ด ท าได้ เ ตรี ยมการทดลองและเก็บ
ข้อมูล ดังตัวอย่างแบบประเมิน ดัง นี้
จากตัวอย่ างแบบประเมินความพึงพอใจ
คาชี ้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงใน ช่องว่างที่ตรงกับความคิ ดเห็นของท่าน

ที่

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็ น
ปาน
มาก
น้อย น้อยที่สุด
กลาง
(2)
(1)
(4)
(3)

1 ความเหมาะสมของรู ปลักษณ์การ
ออกแบบ
2 การเลื อกใช้วัสดุ คุ้มค่าเหมาะสม
3 ความมัน่ คงแข็งแรง
4 ความปลอดภัยในการใช้งาน
5 ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
6 ความประณี ตของผลงาน
7 ความคุ ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิ ต
8 ความสะดวกในการใช้งาน
9 การบารุ งรักษาง่าย
10 ประโยชน์ในการนาไปใช้งาน
ข้ อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9

5. การวิเคราะห์ ข้อมูลคุณภาพของเครื่องมือ
โดยมีหลักการคานวณทางสถิ ติ หรื อใช้โปรแกรม SPSS ดังนี้
5.1 การหาค่าเฉลี่ ย ( )
=
เมื่อ

คื อ ค่าเฉลี่ ย
X คื อ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N คื อ จานวนของข้อมูล

5.2 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
SD =

NX2 – (X)2
 N (N-1)

เมื่อ SD คื อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X คื อ คะแนนแต่ละค่า
N คื อ จานวนของข้อมูล
X2 คื อ ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
(X)2 คื อ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
แล้วนาค่าเฉลี่ ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ เพื่ อแปลผล ดังนี้
4.51-5.00
หมายถึ ง
มากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึ ง
มาก
2.51-3.50
หมายถึ ง
ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึ ง
น้อย
1.00-1.50
หมายถึ ง
น้อยที่สุด
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5.3 ตัวย่างการวิ เคราะห์แบบสอบถาม
5.3.1 ขั้นตอนในการหาค่าเฉลี่ ย ( )
ตัวอย่าง ให้รวมตัวเลขในช่องข้อคาถาม ข้อที่ 1 ลงในช่องตาราง ทั้ง 5 ชุ ด โดยหา
ค่าเฉลี่ ย ( ) คื อ 21/5 = 4.20
ตารางที่ 2 การวิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ชุ ดที่
1
2
3
1
5
2
4
3
3
4
4
5
5
รวม
21
4.20

4

ข้ อคาถาม
5
6

7

8

9

10

5.3.2 ขั้นตอนในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เป็ นการวัดการ
กระจายของข้อมูล (ตัวอย่าง จานวน 5 ชุ ด)
ตารางที่ 3 การวิ เคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคะแนนในแต่ ล ะข้ อ
ระดับคะแนนในแต่ ล ะข้ อ
ชุ ดที่
ของแบบสอบถาม (X)
ของแบบสอบถาม ยกกาลั ง 2 (X2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5
25
2 4
16
3 3
9
4 4
16
5 5
25
X 21
91
X2 N 5
SD
0.84
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วิ ธีคานวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สมการ
SD =
เมื่อ SD คื อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N คื อ จานวนของข้อมูล = 5
X คื อ ผลรวมของคะแนน = 21
X2 คื อ ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง = 91

SD =

NX2 – (X)2

N(N-1)

SD =

5×91– (21)2

5 (5-1)

SD =

455 – 441
5 (4)

แทนค่า



SD =


SD =

0.7


SD =

14
20

0.84
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5.4 ตัวอย่างการวิ เคราะห์แบบสอบถาม
เป็ นการอธิ บายถึ งผลการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์แบบประเมินความพึ งพอใจ
ที่
รายการ
SD
แปลผล
1 ความเหมาะสมของรู ปลักษณ์การออกแบบ
4.20
0.84
มาก
…….
…….
…….
2 การเลื อกใช้วัสดุ คุ้มค่าเหมาะสม
…….
…….
…….
3 ความมัน่ คงแข็งแรง
…….
…….
…….
4 ความปลอดภัยในการใช้งาน
…….
…….
…….
5 ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
…….
…….
…….
6 ความประณี ตของผลงาน
…….
…….
…….
7 ความคุ ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิ ต
…….
…….
…….
8 ความสะดวกในการใช้งาน
…….
…….
…….
9 การบารุ งรักษาง่าย
…….
…….
…….
10 ประโยชน์ในการนาไปใช้งาน
จากตารางที่ ….. ผลการวิ เคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการคานวณทางสถิ ติ
ของแต่ละข้อ ให้นามากรอกลงในตารางที่ออกแบบไว้
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6. ส่ วนประกอบของเอกสารโครงการ

ตัวอย่าง

โดยส่ ว นใหญ่ แล้ ว รายงานฉบั บสมบู รณ์ นั้นจะประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นน า
ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิ ง หรื อส่วนท้าย ได้แก่
ส่ วนนา ประกอบด้วย
1. ปกนอก (สี ขาวเคลื อบมันมีรูปประกอบ และสันปกมีข้อความ ชื่ อโครงการ,ชื่ อวิ ทยาลัยฯ ,
ภาคเรี ยนที่…..)
2. ปกใน (ใช้กระดาษธรรมดาไม่มีรูปประกอบ)
3. ใบอนุมตั ิ โครงการ
4. บทคัดย่อ
5. กิตติ กรรมประกาศ
6. สารบัญ
- ใบอนุมตั ิ
โครงการ…………………………………………………………………………. ก
- บทคัดย่อ……………………………………………………………..………….. ข
- กิตติ กรรมประกาศ………………………………………………………………… ค
- สารบัญ………………..…………………………………………………………… ง
- สารบัญ ตาราง……………………………….……………………………………. . จ
- สารบัญภาพ…………………………………………………………………………ฉ
ส่ วนเนือ้ หา ประกอบด้วย
7. บทที่ 1 บทนา
- ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
- วัตถุ ประสงค์ของโครงการ
- สมมติ ฐานของโครงการ
- ขอบเขตโครงการ
- นิยามศัพท์เฉพาะ
- ประโยชน์ของผลโครงการ
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8. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- การศึ กษาเบื้องต้นจาก….
- เนื้อหาอื่ นๆ……(ที่เกีย่ วข้องกับโครงการของเรา)
- งานวิ จัย / ผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ
- วัสดุ อุปกรณ์
- การวางแผนและระยะเวลาดาเนินการ
- การออกแบบ การสร้างเครื่ องฯ และรู ปผลของการสร้างที่สมบรู ณ์ หรื อรู ปเปรี ยบเทียบ
จากชุ ดโครงการที่ผ่านมา
- ผลการทดลอง
- วิ เคราะห์ข้อมูล สรุ ปผลการทดลอง และตารางเปรี ยบเทียบในการพัฒนาฯ
- ทฤษฎี/วิ ธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน (IOC) แบบประเมินความพึ งพอใจ
และแบบฟอร์มประเมินที่พร้อมจะใช้งาน
10. บทที่ 4 ผลการดาเนินโครงการ
- ผลการศึ กษาข้อมูล จากผลการทดลอง และรายละเอียดผลของการสร้างที่สมบรู ณ์ หรื อ
รู ปเปรี ยบเทียบจากของเก่า
- ผลการวิ เคราะห์ความเห็นขอผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยแยกออกเป็ นด้านต่าง ๆ (IOC)
- ผลการวิ เคราะห์ความพึ งพอใจ 5 ระดับ
11. บทที่ 5 สรุป ผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
- สรุ ปและวิ จารณ์ผลการดาเนินการ
- ข้อเสนอแนะในการทาโครงการต่อไป (ทั้งของกรรมการและของเจ้าของผลงาน เพื่ อ
เป็ นแนวทางให้รุ่นน้องได้พัฒนาต่อ)
- บรรณานุกรม
ส่ วนอ้ างอิ ง ประกอบด้วย
12. เอกสารอ้ างอิง
ภาคผนวก ก
- คู ่มือการใช้งาน
-แบบของเครื่ องที่สร้าง…… โดยใช้ Computer หรื อ สเกตภาพด้วยมือ
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ภาคผนวก ข
-รวมแบบประเมินของผู ้เชี่ยวชาญ (IOC) และแบบประเมินความพึ งพอใจ
ภาคผนวก ค
- ภาพกิจกรรม (ออกเผยแพร่/ขณะที่กรรมการมาประเมินผลงาน/จัดนิทรรศการ)
ภาคผนวก ง
- ประวัติผู้จัดทา
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แนวทางการจัดทาเอกสารรูปเล่มโครงการ
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( ปกนอก สีขาวเคลือบมัน )

เครื่อง………………………..

สันปกขนาด
20 หนา

ขนาด 24 หนา

โครงการ

ขนาด 24 หนา

(ชื่ อโครงการ)…………………………………………………………………….

รูปภาพเครื่องที่เสร็จสมบรูณ์(ไม่มีกรอบรูป)

ขนาด 24 หนา

จัดทาโดย

ขนาด 22 หนา

วิทยาลัยเทคนิคลาปาง 25……..

นาย……………………….........ปวส. ….. A ….เลขที่ …..
นาย……………………….........ปวส. …… A ….เลขที่ …..
ขนาด 22 หนา

ประจาภาคเรียนที่ …………….

ขนาด 20 หนา

โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง
สาขาวิชา …………. สาขางาน……………….
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วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
( ปกใน)
ทั้งหน้านี้ใช้
ขนาด 18 หนา

โครงการ
(ชื่ อโครงการ)…………………………………………………………………….

จัดทาโดย
นาย……………………….........ปวส. ….. A ….เลขที่ …..
นาย……………………….........ปวส. ….. A ….เลขที่ …..

ประจาภาคเรี ยนที่ ………………..
โครงการนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึ กษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิ ชาชี พชั้นสู ง
สาขาวิ ชา ……………. สาขางาน………………….
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วิทยาลั ยเทคนิคล าปาง

ใบอนุ มัติโครงการ
วิทยาลั ยเทคนิคล าปาง
เรื่อง…………………………………………………….
ผู้จัดทา
นาย……………………….........ปวส. 2 A ….เลขที่ …..
นาย……………………….........ปวส. 2 A ….เลขที่ …..
โครงการนี้ได้รับการอนุมตั ิ ให้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึ กษาจากหลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชี พชั้นสู ง
สาขาวิ ชา ……………… สาขางาน…………………….
คณะกรรมการโครงการ
……………………………………………....กรรมการ ครู ประจาวิ ชา
(นาย……………………………….)
.............../................................/.................
……………………………………………...กรรมการ ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
ร่วม
(นาย…………….………………..)
.............../................................/.................
อนุมัติให้ ดาเนินการได้
………………………………………………....กรรมการ
(นาย………….…………………………...)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
.............../................................/.................
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หั วข้ อโครงการ
รายชื่ อผู้จัดทา
ครูผ้ สู อน
ระดับการศึกษา
วิชา
ปี การศึกษา

ชื่ อ (ภาษาไทย)
ตัวอย่าง
ชื่ อ-นามสกุ ล (นักเรี ยนนักศึ กษา)
ชื่ อ-นามสกุ ลของครู ผู้สอน
ประกาศนียบัตรวิ ชาชี พ / ประกาศนียบัตรวิ ชาชี พชั้นสู ง
โครงการ
25…..

บทคัดย่ อ (ขนาด 20 หนา)
การวิ จัยเรื่ องการพัฒนาชุ ดสาธิ ตเครื่ องผลิ ตไบโอดี เซลสู ่ชุมชน มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อพัฒนาชุด
สาธิ ตเครื่ องผลิ ตไบโอดี เซลสู ่ชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ในการ
ผลิ ตไบโอดี เซล จากกระบวนการ แบบทรานเอสเทอริ ฟิ เคชั่ น (Transesterification) ที่ เ หมาะสม
สาหรับกลุ ่มผู ้เรี ยนในสถานศึ กษา และกลุ ่มชุ มชนภายในจังหวัดลาปาง ซึ่ งผู ้วิจัยได้ทาการพัฒนาชุ ด
สาธิ ตเครื่ องผลิตไบโอดีเซลสู ่ชุมชน ให้มีข้ นั ตอนกระบวนการผลิตที่เข้าใจง่าย ซึ่ งไบโอดี เซลที่ผลิ ต
ได้จากการพัฒนาชุ ดสาธิ ตฯ มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานไบโอดี เซลชุ มชน สามารถเคลื่ อ นย้า ยได้
สะดวก มีความเหมาะสมในการออกแบบ การใช้วัสดุในการสร้างที่เหมาะสม มีความสะดวกในการ
สาธิ ต และมีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถผลิ ตไบโอดี เซล ได้ครั้งละ 4 ลิ ต ร โดยนาไบโอ
ดี เซลที่ผลิ ตได้จากการพัฒนาชุ ดสาธิ ตฯไปตรวจวิเคราะห์หาคุ ณภาพจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้ผลค่าความหนืดจลน์ที่ 4.46 cSt และค่าความร้อนที่ 9292.36 cal/g ซึ่ งอยู ่
ในค่าที่ เทียบเคี ยงกับน้ามันดี เซล และได้นาเครื่ องยนต์ดีเซล NISSAN รุ ่น BD ของแผนกวิ ช าช่ า ง
ยนต์ วิ ทยาลัยเทคนิคลาปางไปตรวจสอบควนไอเสี ย ณ สถานตรวจสภาพรถยนต์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เขลางค์ธนะไพบูลย์ เลขที่ 590/3 ม.15 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลาปาง จากไบโอดี เซลที่ผ ลิ ต ได้ จ าก
การพัฒนาชุ ดสาธิ ตฯกับเครื่ องยนต์ดังกล่าว ผลการตรวจสอบ เครื่ อ งยนต์ ส ามารถลดควั นด าได้
มากกว่าร้อยละ 50 อี กทั้งได้ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญในการสอนด้านเครื่ องกล และผู ้เชี่ ยวชาญจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับชุ มชนภายนอก มาประเมินด้านคุ ณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ ของการพัฒนาชุ ดสาธิ ตฯ
ในครั้งนี้ ผู ้เชี่ ยวชาญมี ค วามเห็ นสอดคล้ อ งกันว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยได้ ค่ า IOC เท่า กับ 0.91
สามารถนาชุ ดสาธิ ตเครื่ องผลิตไบโอดีเซลสู ่ชุมชนที่ได้รบการพัฒนาแล้วนี้ ไปใช้เผยแพร่ให้ความรู ้
แก่กลุ ่มผู ้นกั เรี ยน และชุ มชนได้ ซึ่ งผลการเผยแพร่องค์ความรู ้ในการผลิ ต ไบโอดี เ ซล เกณฑ์ก าร
ประเมินความพึ งพอใจอยูใ่ นระดับ มาก จึ งกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุ ดสาธิ ตเครื่ องผลิ ตไบโอดี เ ซลสู ่
ชุ มชน เป็ นไปตามสมมติ ฐานของการวิ จัยที่ต้ งั ไว้
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กิตติ กรรมประกาศ

ตัวอย่าง

รายงานผลโครงการ เรื่ องการพัฒนาชุ ดสาธิ ตเครื่ องผลิ ตไบโอดี เซลสู ่ชุมชนเล่มนี้ ได้ ส าเร็ จ
ไปได้ด้วยดี ผู ้วิจัยขอขอบพระคุ ณท่าน คร.อานวย เถาตระกู ล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิ เศษ
รักษาการในตาแหน่งผู ้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการอาชี วศึ กษา สานักมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
และวิ ชาชี พ รักษาการแทนผู ้อานวยการสานักวิ จัย และพัฒนาการอาชี วศึ กษา นายสมชาย รุ ่ ง รั ก ษ์
รองผู ้อานวยการชานาญการพิ เศษ ฝ่ ายวิ ชาการวิ ทยาลัยเทคนิคลาปาง นางภัทราภรณ์ ไกรวิ สุ ทธิ์
นักวิ ชาการศึ กษาชานาญการ สานักวิ จัย และพัฒนาการอาชี วศึ กษา นายสมวาส เครื อระยา วิ ศวกร
เครื่ องกล 9 วช. เทศบาลเมืองลาปาง ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาโครงการ ที่ได้ให้คาแนะนา ให้แนวความคิ ด
พร้อมทั้งที่ได้ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยดี ตลอดมา จนทาให้งานวิ จัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ นายเกษม สุ วรรณจัก ร์ ครู เชี่ ยวชาญ นายอนุชิต สร้างสกุ ล ครู ชานาญ
การพิ เศษ และนายสมวาส เครื อระยา วิ ศวกรเครื่ องกล 9วช.เทศบาลเมืองลาปาง ตลอดจนถึ งคณะ
ครู ในแผนกช่างยนต์ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาในการออกแบบ การพัฒนาชุ ดสาธิ ตเครื่ องผลิ ตไบโอ
ดี เซลสู ่ชุมชน
ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ นายสมชาย รุ ่งรักษ์ รองผู ้อานวยการชานาญการพิ เศษ นายประดิ ษฐ์
วงศ์เสน ครู ชานาญการพิ เศษ และนางอัญชลี สารจันทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
และตรวจสอบเครื่ องมือ(แบบประเมิน)ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิจัยขอขอบพระคุ ณสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (สอศ.) ที่สนับสนุนทุนวิ จัย
ภายใต้ “โครงการส่งเสริ มและพัฒนางานวิ จัยอาชี วศึ กษา ประจาปี งบประมาณ 2553”
ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณบิดา มารดา และครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ อ บรมสั่ ง สอน
ประสิ ทธิ์ ประสาทวิ ชาความรู ้ ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัว ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิค
ลาปางทุกท่าน ที่เป็ นกาลังใจในการทาวิ จัยครั้งนี้ด้วยดี ตลอดมา

นาย………………………………
นาย………………………………
ชื่ อผู ้จัดทา
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บทที่ 1
บทนา

ตัวอย่าง
ส่วนเริ่มต้น

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เนื่องจากแผนการเรี ยนแผนกช่างยนต์ นักเรี ยน นักศึ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสู ตรพุ ทธศั ก ราช 2545 (ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2546 ) และประกาศนี ยบัต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.)
หลักสู ตรพุ ทธศักราช 2546 มีการบรรจุ วิชา งานทดสอบปั๊ ม และหัวฉี ด ซึ่ งจุ ดประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้
จะเกี่ยวกับ การบริ การ ตรวจเช็คหัวฉี ด เครื่ องยนต์ดีเซล เพื่ อบริ การทดสอบ แรงดันเปิ ด ของหัวฉี ด
และดู ลักษณะการแตกตัวของสเปรย์น้ามันจะต้องใช้เครื่ องทดสอบแบบใช้ มือ โยกโดยมี ภ าชนะ
สาหรับรองรับน้ามันดี เซล ขณะทดสอบ จากสภาพการเรี ยนในห้องทดสอบปั๊ ม
ในขณะที่นกั เรี ยนนักศึ กษาทาการทดสอบหัวฉี ด ซึ่ งการโยกคันทดสอบ ของเครื่ อ งทดสอบ
หัวฉี ด จะเกิดการฟุ้ งกระจายของ ละอองนา้ มันดี เซลในห้องปฏิ บตั ิ งาน ทาให้เกิดมลพิ ษ ทางอากาศ
เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดิ นหายใจกับผูท้ ี่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง และผู ้ทาการทดสอบเอง นอกจากจะ
มี ละอองน้ามันที่ฟุ้งกระจายแล้ว ยังมีหยดน้ามันดี เซล กระเด็นลงบนพื้นไม่สามารถนากลับมาใช้ได้
อี ก ซึ่ งปั ญหาที่เกิดจากการทดสอบหัวฉี ดเครื่ องยนต์ดีเซลดังกล่าว
จากการศึกษาค้ นคว้ าอั นตรายต่ อสุ ขภาพของละอองนา้ มันดีเซล
ทางเข้าสู ่ร่างกาย อันตรายเฉพาะที่ (ผิ วหนัง ตา เยื่อบุเมือก) ระบบทางเดินหายใจ ผิ วหนัง การ
สัมผัสดวงตา และการกลื นกินมีพิษน้อย การสัมผัสทางผิ วหนังบ่อย ๆ หรื อสัมผั ส เป็ นเวลานานๆ
อาจทาให้เกิดการระคายเคื อง ผิ วหนังแห้ง และอาจเกิ ด เป็ นผื่ นโรคผิ ว หนัง สารเคมี อ าจซึ มผ่ า น
ผิ วหนังทาให้เกิดการเป็ นพิษได้ การสัมผัสกับ ดวงตาทาให้เกิดการระคายเคื อง แต่ไม่ทาลายเนื้อเยื่อ
ตา การกลื นกินสารมีพิษน้อย แต่อาจเกิดการอาเจี ยนเอาสารออกมา อาจทาสารเข้าสู ่ปอด ทาให้ ถุ ง
ลมปอดอักเสบหรื อเนื้อเยื่อปอดอักเสบอาจเสี ยชี วิตได้
ผลจากการสัมผัสสารที่ มีปริ มาณมากเกินไปในระยะสั้น ไอระเหยที่มีความเข้มข้นเกินระดั บ
ที่ยอมรับได้ การหายใจเข้าไปสามารถก่อการระคายเคืองต่อตา จมูก หลอดคอ และปอดได้ ที่ความ
เข้มข้นของไอสู ง ๆ จะระคายเคื องเยื่อบุเมือก ทาให้ปวด ศรี ษะ คลื่ นไส้ หมดสติ หรื อ ผลต่ อ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง
ผลจากการสั ม ผั ส สารที่ มี ปริ มาณมากเกิ นไปในระยะยาวมี ส าร polycyclie aromatic
compounds (PACs) การสัมผัสสารนี้บอ่ ย ๆ อาจทาให้เกิดมะเร็งผิวหนัง การหายใจเข้าไปอาจทาให้
เกิ ด มะเร็ ง ที่ ป อด ค่ า มาตร ฐานค วามป ลอดภั ย TotalHydrocarbon:TLV=1 00ppm( TWA)
(thaipickup.com/module,2548:31 มีนาคม)
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สรุป ประเด็นสาคัญ ดังนี ้
- ขณะทดสอบหัวฉี ด ทาให้เกิดการฟุ้ งกระจายของ ละอองน้ามันดี เ ซลท าให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทาง
อากาศ เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดิ นหายใจกับผู ้ทดสอบ และผู ้ที่อยูใ่ กล้เคี ยง
- การฟุ้ งกระจายของละอองนา้ มันดี เซล ทาให้สิ้นเปลื องไม่สามารถนากลับมาใช่ใหม่ได้
จากปั ญหาที่เกิดขึ้ นจึ งได้ สร้างเครื่ องดักละอองน้ามันดี เ ซล ส าหรั บ ใช้ ป ระกอบกับ เครื่ อ ง
ทดสอบหัวฉี ด แบบมือโยก ซึ่ งเครื่ องดักละอองน้ามันดี เซลที่สร้างนี้ สามารถควบคุ มการฟุ้ งกระจาย
ของละอองน้ามันดี เซลที่เกิดเป็ นมลพิ ษทางอากาศ ได้ไม่เกิน ค่ามาตรฐาน ความปลอดภัย กาหนด
Total Hydrocarbon : TLV = 100 ppm (TWA )

2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
2.1 เพื่อ……………………………………………………………………………….
2.2 เพื่อ……………………………………………………………………………….
2.3 เพื่อ……………………………………………………………………………….
3. สมมติ ฐานของโครงการ
3.1 ………………………………………………………………………………………………
3.2 ………………………………………………………………………………………………
3.3 ………………………………………………………………………………………………
4. ขอบเขตโครงการ
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา เดือน 25……… – เดือน 25……….. (4 เดือน)
4.3 ขอบเขตด้านประชากร
- กลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………..
- กลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………..
4.4 ขอบเขตด้านสถานที่
- พื้นที่………………………………………………………………………………………………………………

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
………………………………………………………………………………………………..
6. ประโยชน์ของผลโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

ตัวอย่าง
ส่วนเริ่มต้น

การวิ จัยครั้งนี้ เพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอนในวิ ชางานทดสอบปั๊ ม และหัวฉี ด ที่เกี่ยวข้ อ ง
กับ การทดสอบหัวฉี ด ของเครื่ องยนต์ดีเซลในการทดสอบหั ว ฉี ดจะเกิ ด การฟุ้ ง กระจายของ
ละอองนา้ มันดี เซล ทาให้เกิดมลพิ ษทางอากาศเป็ นอั นตราย ต่ อ ระบบทางเดิ นหายใจ ผู ้ วิ จั ยได้
กาหนดแนวทางที่จะศึ กษา ดังนี้
1. หัวฉี ดเครื่ องยนต์ดีเซล และการบริ การ
2. นา้ มันดี เซล และอันตรายของนา้ มันดี เซล
3. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับมลพิษอากาศ
4. การดึ งอากาศเสี ยเฉพาะที่
5. การออกแบบตู ้ดูดอากาศ (Hood )
6. พัดลมที่ใช้ในระบบระบายอากาศ
7. การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับหัวดูด
8. แผ่นกรองอากาศชั้นต้น (Pre – Filter)
9. Purakol สารดู ดซับกลิ่ น
10. งานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนิ นการ

ตัวอย่าง
ส่วนเริ่มต้น

ในการดาเนินการศึ กษา การพัฒนาชุ ดสาธิ ตเครื่ องผลิ ตไบโอดี เซลสู ่ชุมชน ผู ้จัดทาได้ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับเครื่ องผลิตไบโอดี เซล เพื่ อให้นกั เรี ยน นักศึ กษาใช้เป็ นเครื่ องต้นแบบในการ
เรี ยนรู ้กระบวนการผลิ ตไบโอดี เซล จากกระบวนการทรานส์เอสเตอริ ฟิ เคชั่ น(Transesterification)
ผู ้จัดทาได้แบ่งขั้นตอนในการดาเนินงานออกแบบ และสร้างอุ ปกรณ์ ก ารทดลองไว้ เ ป็ น 6 หั ว ข้ อ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัสดุ อุปกรณ์…………………
การวางแผนและระยะเวลาดาเนินการ…………………
การออกแบบ การสร้างเครื่ องฯ ………………….
ผลการดาเนินการ ………………….
ทฤษฎี/วิ ธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ………………………..
แบบฟอร์มประเมินที่พร้อมจะนาไปใช้งาน ………………………………
…………………………………………………………………………………………
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บทที่ 4
ผลการดาเนิ นโครงการ

ตัวอย่าง
ส่วนเริ่มต้น

ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้ อ มู ล ทั้ง หมดที่ ได้ จ ากแบบสอบถามประเมิ นความคิ ด เห็ นของ
ผู ้เชี่ ยวชาญที่มีต่อเครื่ อง…………………….. จ านวน ……… ชุ ด แล้ ว นามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ว่ า
ผู ้เชี่ ยวชาญมีความเห็น สอดคล้ อ งกันในระดั บใด โดยแสดงผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามคิ ดเห็นในรู ปของกราฟ และตารางประกอบค าบรรยายโดยแบ่ง ผลการวิ เ ค ราะห์
ออกเป็ น ……….. ตอน ดังนี้
1. ผลการศึ กษาข้อมูล จากผลการทดลอง และรายละเอียดผลของการสร้าง……….
2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู ้เชี่ ยวชาญ
3. ผลการวิ เคราะห์ความเห็นขอผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยแยกออกเป็ นด้านต่าง ๆ
4. ผลการวิ เคราะห์ความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยรวมต่อ
เครื่ อง………………………………………
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ

ตัวอย่าง
ส่วนเริ่มต้น

จากผลการทาโครงการ เรื่ องการสร้างเครื่ องดักละอองนา้ มันดี เซล มีวัตถุ ประสงค์ สาหรับ
ใช้ควบคุ มการฟุ้ งกระจายของละอองน้ามันดี เซลในขณะบริ การตรวจสอบหัวฉี ดเครื่ องยนต์ ดี เ ซล
โดยนาไปทดสอบค่ามาตรฐานของไอน้ามันโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทางานพื้นที่ 10 จ. ลาปาง
เพื่ อวิ เคราะห์หาปริ มาณความเข้มของสารเคมีเฉลี่ ยตลอดระยะการทางานปกติ และให้ผู้เชี่ ยวชาญ
ทางการสอนและจากสถานประกอบการ ประเมินคุ ณภาพของเครื่ องดักละอองน้ามันดี เซลโดยมีการ
ตั้งสมมติ ฐานความคิ ดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ ง มีความเห็นสอดคล้องกันในด้านคุ ณภาพของเครื่ องดัก
ละอองน้ามันดี เซล ผู ้ทาโครงการ สามารถสรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลการจัดทาโครงการ
(การเขี ยนบทสรุ ปเป็ นการเขี ยนบอกว่าทาอะไรและได้ผลเป็ นอย่างไร ดู จากวัตถุ ประสงค์
ที่กาหนดไว้)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

อภิปรายผลการจัดทาโครงการ
(ระบุสาเหตุ หรื อเหตุ ผลที่มีผลจากการทาโครงการเป็ นไปดังบทสรุ ป)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
(เสนอแนะหรื อการสร้าง เพื่ อนาไปสู ่การใช้งานที่มีประสิทธิ ภาพ และการนาไปพัฒนาต่อยอด
ต่อไป)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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บรรณานุ กรม

ตัวอย่าง

29

ภาคผนวก
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ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการ
แบบเสนอโครงการ
1.ชื่ อโครงการ

……………………………………………………………………………

2. ผู้รับผิดชอบ
1.นาย…………………… สาขาวิ ชา…………………… ชั้น…………กลุม่ ……..
2.นาย………………… สาขาวิ ชา…………………… ชั้น………….กลุม่ ……..

3. ชื่ อครูที่ปรึกษาโครงการ
……………………………………………………………………………………………………

4. ระยะเวลาดาเนิ นการ เดื อน/ปี ……………………………. ( ภาคเรี ยนที่ ………….. )
5. หลักการและเหตุ ผล
(เกริ่ นนาหลักการภาพกว้าง) ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(ผลการศึ กษาค้นคว้า)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(สภาพปั ญหาที่พบ)……………………………………………………………………………
(แนวทางการแก้ปัญหา)………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ…………………………………………………………………………………………
6.2 เพื่ อ…………………………………………………………………………………………
6.3 เพื่ อ…………………………………………………………………………………………

7. สมมติ ฐานของโครงการ
7.1 ……………………………………………………………………………………………
7.2 ……………………………………………………………………………………………
7.3 ……………………………………………………………………………………………

8. ขอบเขตโครงการ
8.1 ด้านเนื้อหา
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
8.2 ด้านประชากร
- จานวนกลุ ่มตัวอย่าง ……………………………………………………………………..
- จานวนผู ้เชี่ ยวชาญ………………………………………………………………………..
8.3 ด้านระยะเวลา/สถานที่
- ระยะเวลาดาเนินการ ……………………………………………………………………
- สถานที่ดาเนินการ………………………………………………………………………

9. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 นักศึ กษา……………………………………………………………………………………
9.2 ผู ้ใช้/ชุ มชน…………………………………………………………………………………
9.3 สถานศึ กษา…………………………………………………………………………………
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10. วิธีดาเนิ นการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน (ตั วอย่ าง)
สั ป ดาห์ ที่
กิจกรรม

1-.2

3-4

5-6

6-7

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

1. ศึ กษาข้อมูล
2. เสนอโครงการ
3. ออกแบบชิ้ นงาน/โครงการ
4. เตรี ยมวัสดุ /ประสานงาน
5. ลงมือปฏิ บตั ิ
6. ทดสอบการทางาน/
ประเมินผล
7. จัดทารายงานโครงการ
8. นาเสนอโครงการ

11. ค่ าใช้ จ่าย
ล าดับ

รายการ

จานวนหน่ วย

รวมเงิน

ราคาต่ อหน่ วย

จานวนเงิน

รวมเงิน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

17-18
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12. ภาพประกอบชุ ดเดิมหรือแบบร่ าง (ภาพ sketch/drawing)

(ภาพวาด 3 มิติ พร้อมกาหนดขนาด กxยxส )

(ภาพหลักการทางานของเครื่ อง)
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แบบประเมิ นคุ ณภาพเครื่ องมื อ

ตั วอย่ าง

ความคิดเห็ นต่ อคุณภาพ ของชุ ดสาธิต เครื่องผลิ ตไบโอดีเซล

คาชี ้แจง : การประเมินคุ ณภาพเครื่ องมือในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณภาพของ
เครื่ องมือ ซึ่ งเป็ นการประเมินข้อคาถาม เพื่ อหาค่าดัชนีความสอดคล้ อ ง ( Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบค่าความสอดคล้องของ เนื้อหาระหว่างข้อคาถาม
กับจุ ดประสงค์ของการประเมิน จากการพัฒนาชุ ดสาธิ ต เครื่ องผลิ ตไบโอดี เซล
คาชี ้แจง แบบประเมินคุณภาพนีแ้ บ่ งออกเป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบประเมินคุ ณภาพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ ดเห็นต่อคุ ณภาพ ของชุดสาธิ ต เครื่ องผลิ ตไบโอดี เซล
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. อายุ
 20 – 30 ปี
 30 ปี ขึ้ นไป – 40 ปี
 40 ปี ขึ้ นไป – 50 ปี
 50 ปี ขึ้ นไป
2. ระดับการศึกษา
 ต่ ากว่าปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาตรี

3. ประสบการณ์ ทางด้ านปฏิบตั ิงาน / การสอน
 1 – 5 ปี
 5 ปี ขึ้ นไป – 10 ปี
 10 ปี ขึ้ นไป – 20 ปี
 20 ปี ขึ้ นไป
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ ดเห็นต่อคุ ณภาพ ของชุ ดสาธิ ต เครื่ องผลิตไบโอดีเซล
คาชี ้แจง
1. แบบประเมินคุ ณภาพชุ ดนี้มีหัวข้อประเมินทั้ง หมด 3 ด้าน ซึ่ งเป็ นคาถามที่เกี่ยวกับ
ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และคุ ณภาพคู ่มือการใช้งาน
2. โปรดเขี ยนเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
3. ระดับการประเมินคุ ณภาพสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็ น
+1
0
-1

ความหมาย
แน่ใจว่าจุ ดประเมินนั้นเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ไม่แน่ใจว่าจุ ดประเมินนั้นเป็ นไปตามเงื่ อนไข
แน่ใจว่าจุ ดประเมินนั้นไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไข

รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของการออกแบบ
1.1 ความเหมาะสมในการเลื อกใช้วสั ดุ
1.2 การจัดวางตาแหน่งอุ ปกรณ์ตามกระบวนการผลิต
1.3 ขนาดเหมาะสมเป็ นชุ ดสาธิ ต
2. ด้ านการใช้ งาน
2.1 กระบวนการผลิ ตเข้าใจง่าย
2.2 ความเหมาะสมกับการใช้เป็ นสื่ อการสอน
2.3 มีความสอดคล้องกับวิ กฤติ สภาวการณ์ปัจจุ บนั
2.4 ความปลอดภัยในการใช้งานเพียงพอ
2.5 สะดวกในการใช้งาน
2.6 ไบโอดี เซลที่ผลิ ตได้มีคุณภาพ
2.7 สะดวกในการบารุ งรักษา
3. คู่มือการใช้ งาน
3.1 ขั้นตอนการใช้งานเข้าใจง่าย
3.2 ภาพประกอบชัดเจนเข้าใจง่าย
3.3 ขั้นตอนการบารุ งรักษาง่าย

+1

0

-1
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ข้ อคิดเห็ นและข้ อเสนอแนะ
- ด้ านการออกแบบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
- ด้ านการใช้ งาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
- ด้ านคู่มือการใช้ งาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

ลงชื่ อ......................................................................ผู ้ประเมินเครื่ องมือ
(..................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................................................
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ตั วอย่ าง

แบบประเมินคุณภาพ
ความคิดเห็ นต่ อคุณภาพ ของชุ ดสาธิต เครื่องผลิ ตไบโอดีเซล
คาชี ้แจง แบบประเมินคุ ณภาพ ชุ ดนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบประเมินคุ ณภาพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุ ณภาพของชุดสาธิ ต เครื่ องผลิ ตไบโอดี เซล
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบประเมินคุ ณภาพ
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. อายุ
 20 – 30 ปี
 30 ปี ขึ้ นไป – 40 ปี
 40 ปี ขึ้ นไป – 50 ปี
 50 ปี ขึ้ นไป
2. ระดับการศึกษา
 ต่ ากว่าปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาตรี

3. ประสบการณ์ ทางด้ านปฏิบตั ิงาน / การสอน
 1 – 5 ปี
 5 ปี ขึ้ นไป – 10 ปี
 10 ปี ขึ้ นไป – 20 ปี
 20 ปี ขึ้ นไป
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุ ณภาพของชุ ดสาธิ ต เครื่ องผลิตไบโอดีเซล
คาชี ้แจง 1. แบบสอบถามคุ ณภาพชุ ดนี้มีหัวข้อประเมินทั้งหมด 13 ข้อ
ซึ่ งเป็ นคาถามที่เกีย่ วกับคุณภาพของชุ ดสาธิ ต เครื่ องผลิ ตไบโอดี เซล
2. โปรดเขี ยนเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิ ดเห็นของท่าน

ข้ อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หั วข้ อประเมิน

ดีมาก ดี ปาน น้ อย
(5) (4) กลาง (2)
(3)

น้ อย
สุ ด
(1)

ด้ านการออกแบบ
ความเหมาะสมในการเลื อกใช้วสั ดุ
การจัดวางตาแหน่งอุ ปกรณ์ตามกระบวนการผลิ ต
ขนาดเหมาะสมเป็ นชุ ดสาธิ ต
ด้ านการใช้ งาน
กระบวนการผลิ ตเข้าใจง่าย
ความเหมาะสมกับการใช้เป็ นสื่ อการสอน
มีความสอดคล้องกับวิกฤติ สภาวการณ์ปัจจุ บนั
ความปลอดภัยในการใช้งานเพียงพอ
สะดวกในการใช้งาน
ไบโอดี เซลที่ผลิ ตได้มีคุณภาพ
สะดวกในการบารุ งรักษา
ด้ านคู่มือการใช้ งาน
ขั้นตอนการใช้งานเข้าใจง่าย
ภาพประกอบชัดเจนเข้าใจง่าย
ขั้นตอนการบารุ งรักษาง่าย

ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ
โปรดแสดงความคิ ดเห็น ตามที่ทา่ นเห็นว่าจาเป็ น และคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป
…..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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รายละเอียดการพิมพ์ ทารายงานวิชาโครงการ
1. ขนาดโลโกของวิทยาลัย รัศมี 1.5 ซม.
2. การใช้ตัวอักษร Angsana New
ขนาด 16 บาง สาหรับ เนื้อหา
ขนาด 16 หนา สาหรับ หัวข้อ
ขนาด 18 หนา สาหรับ ตัวบทที่….
3. กรอบหน้าของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้
- ขอบด้านซ้ายเว้นระยะ 1.50 นิ้ว ( 3.81 ซม.)
- ขอบด้านขวาเว้นระยะ 1.0 นิ้ว ( 2.54 ซม.)
- ขอบด้านบนเว้นระยะ 1.0 นิ้ว ( 2.54 ซม.) เฉพาะหน้าบท ระยะ 1.50 นิ้ว ( 3.81 ซม.)
- ขอบด้านล่างเว้นระยะ 1.0 นิ้ว ( 2.54 ซม.)

4. เลขหน้าให้เริ่ มใส่เลข 1 ตั้งแต่หน้าแรกของ บทที่ 1…. เป็ นต้นไปจนถึ งบรรณานุกรม และ
ภาคผนวก
5. หน้าที่สาคัญ เช่น กิตติ กรรมประกาศ หน้าแรกของสารบัญ ห น้า แรกของแต่ ล ะบทไม่ต้ อ งใส่
หมายเลข ให้ใช้ตัวอักษรกากับ (ก-ฮ)
6. การย่อหน้าให้เว้นดังนี้ ย่อหน้าแรกเว้นระยะ 7 ตัวอักษร แล้วพิ มพ์ตวั ที่ 8
7. การให้เลขกากับในหัวข้อ เช่น
1. ………………………………………………………………
1.1 ……………………………………………………….
1.1.1 ……………………………………………
หรื อ
1. ………………………………………………………………
1.1 ……………………………………………………….
1) ………………………………………………….

