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ภาคผนวก ก. 
แบบเสนอขออนุมัตโิครงการ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 

ปีการศึกษา 2551 
 
ช่ือโครงการ  เคร่ืองนวดขา้ว 
ระยะเวลาด าเนิน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  16,910 บาท 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นาย ตรีสุวรรณ สุขสัก  501583004  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
2. นาย นที คีลาวงค ์           501583016  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล  
3. นาย ณฐัพงษ ์ปุ๊ดใจ        501583023  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล  
4. นาย ชยัรัตน์ แซ่จ๋าว        501583024  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล  
5. นาย สุรเชษฐ ์จรนามล    501583032  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
6. นาย สุรสิทธ์ิ ประมาณ    501583035  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล  
 
               

           ลงช่ือ.........................................หวัหนา้โครงการ 
             (นาย ชยัรัตน์  แซ่จ๋าว) 
                     ......./......./....... 
ลงช่ือ................................................หวัหนา้คณะ 
         (อาจารย ์เสกสรรค ์ วนิยางคก์ลู)              
 
ลงช่ือ................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 
         (อาจารย ์ประวทิย ์ ทองขวญั) 
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ภาคผนวก ข. 
แบบประเมินประสิทธิภาพของโครงการโดยผู้เช่ียวชาญ 

 
แบบประเมินผลส าหรับผู้เช่ียวชาญเพือ่ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ  

ช่ือโครงการ : เคร่ืองนวดข้าว 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินใบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ชียวชาญประเมินประสิทธิของโครงการ ช่ือ
โครงการ เคร่ืองนวดขา้ว ขอใหท้่านพิจารณาแต่ละรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความ
เหมาะสมท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
ตอนที ่1. ความเหมาะสมของโครงการในแต่ละดา้น 
 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. รูปลกัษณ์การออกแบบ      
2. การเลือกใชว้สัดุคุม้ค่าเหมาะสม      
3. สมรรถนะในการท างาน      
4. ความมัน่คงแขง็แรง      
5. ความปลอดภยัในการใชง้าน      
6.ความประณีตของผลงาน      
7. ความคุม้ค่ากบัราคาตน้ทุนการผลิต      
 
ตอนที ่2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
      ลงช่ือ..................................................... 
                            ( ผูเ้ช่ียวชาญ ) 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองนวดข้าวโดยผู้เช่ียวชาญ 

 
แบบประเมินผลส าหรับผู้เช่ียวชาญเพือ่ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 

ช่ือโครงการ : เคร่ืองนวดข้าว 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินใบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ชียวชาญประเมินประสิทธิของโครงการ ช่ือ
โครงการ เคร่ืองนวดขา้ว ขอใหท้่านพิจารณาแต่ละรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความ
เหมาะสมท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
ตอนที ่1. ความเหมาะสมของโครงการในแต่ละดา้น 
 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. รูปลกัษณ์การออกแบบ      
2. การเลือกใชว้สัดุคุม้ค่าเหมาะสม      
3. สมรรถนะในการท างาน      
4. ความมัน่คงแขง็แรง      
5. ความปลอดภยัในการใชง้าน      
6.ความประณีตของผลงาน      
7. ความคุม้ค่ากบัราคาตน้ทุนการผลิต      
 
ตอนที ่2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
      ลงช่ือ..................................................... 
                            ( ผูเ้ช่ียวชาญ ) 
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แบบประเมินผลส าหรับผู้เช่ียวชาญเพือ่ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ  
ช่ือโครงการ : เคร่ืองนวดข้าว 

 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินใบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ชียวชาญประเมินประสิทธิของโครงการ ช่ือ
โครงการ เคร่ืองนวดขา้ว ขอใหท้่านพิจารณาแต่ละรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความ
เหมาะสมท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. รูปลกัษณ์การออกแบบ      
2. การเลือกใชว้สัดุคุม้ค่าเหมาะสม      
3. สมรรถนะในการท างาน      
4. ความมัน่คงแขง็แรง      
5. ความปลอดภยัในการใชง้าน      
6.ความประณีตของผลงาน      
7. ความคุม้ค่ากบัราคาตน้ทุนการผลิต      
 
ตอนที ่2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
      ลงช่ือ..................................................... 
                            ( ผูเ้ช่ียวชาญ ) 
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ภาคผนวก ง. 
งบประมาณและทรัพยากร 

 
งบประมาณและทรัพยากร 

ตารางที ่3 งบประมาณ 
 

รายการ จ านวน หน่วยละ ราคารวม/บาท 
1. ถงัน ้ามนั 200 ลิตร 1 650 650 
2. เหล็กฉาก 2 น้ิว 2 350 700 
3. เหล็กฉาก 1 น้ิวคร่ึง 2 280 560 
4. เหล็กฉาก 1 น้ิว 5 230 1150 
5. เหล็กท่อกลม 1 น้ิว 2 360 720 
6. เหล็กกล่อง 1 น้ิวคร่ึง 2 310 620 
7. เหล็กเส้นแบนคร่ึงน้ิว 4 790 760 
8. เหล็กตนั 1 450 450 
9. พลูเล่ย ์ 4 450 1800 
10. ลูกปืน (ตุก๊ตา) 4 640 2560 
11. สังกะสี (มว้น) 4 240 960 
12. ตะแกรงร่อนขา้ว 2 190 380 
13. สายพาน 2 345 690 
14. อ่ืน ๆ  - - 3000 

รวม 35 5285 16910 

 
 
     งบประมาณเงินทั้งหมด............16,910............บาท 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดเ้คร่ืองนวด ขา้วดว้ยเคร่ืองยนตข์นาดเล็ก ท่ีสามารถนวด ขา้วไดป้ระมาณ 30 ถงัต่อ 1 
ชัว่โมง  

2.ไดท้ราบถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองนวดขา้วดว้ยเคร่ืองยนตข์นาดเล็ก 
  3.ไดต้น้แบบเคร่ืองนวดขา้วดว้ยเคร่ืองยนตข์นาดเล็กท่ีสามารถไปพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ
ท่ีดียิง่ข้ึน 
 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นาย ตรีสุวรรณ สุขสัก  501583004    สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
2. นาย นที คีลาวงค ์          501583016   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
3. นาย ณฐัพงษ ์ปุ๊ดใจ       501583023  สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
4. นาย ชยัรัตน์ แซ่จ๋าว           501583024   สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
5. นาย สุรชษฐ ์จรนามล       501583032  สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
6. นาย สุรสิทธ์ิ ประมาณ      501583035  สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 

4. อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 

 1. อาจารย ์ประวทิย ์ ทองขวญั 
 2. อาจารย ์เสกสรรค ์ วนิยางคก์ลู  

5. เอกสารอ้างองิ 

 เคร่ืองยนตดี์เซลและระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง.Alan Asmus,Wellington,วรีะศกัด์ิ  กรัยวเิชียร.
พิมพท่ี์ ซีเอด็นูเดชัน่.ปีท่ีพิมพ ์2542 
 กลศาสตร์เคร่ืองกล.สุรพล  ศรีจ ารูญ.ปีท่ีพิมพ ์2547 
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ประวตัิผู้ศึกษา 
 
ช่ือ-สกุล :  นาย ตรีสุวรรณ  สุกสัก  
วนั เดือน ปีเกดิ :  10 กุมภาพนัธ์ 2529 
ทีอ่ยู่  : 20 หมู่ 2 ต.น ้าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110 
ประวตัิการศึกษา :  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนเชียงค าวทิยาคม 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัการอาชีพเชียงค า 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
 
ช่ือ-สกุล : นาย นที  คีลาวงค ์  
วนั เดือน ปีเกดิ : 23 มีนาคม พ.ศ.2529 
ทีอ่ยู่  :  142 หมู่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110 
ประวตัิการศึกษา : ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนแม่จนัวทิยาคม 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
 
ช่ือ-สกุล : นาย ณฐัพงษ ์ ปุ๊ดใจ   
วนั เดือน ปีเกดิ : 20 ตุลาคม พ.ศ.2529 
ทีอ่ยู่  :  278 หมู่ 3 ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 
ประวตัิการศึกษา : ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนเวยีงป่าเป้าวทิยาคม 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ  โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธนเชียงราย 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
 
ช่ือ-สกุล : นาย ชยัรัตน์  แซ่จ๋าว   
วนั เดือน ปีเกดิ : 7 มิถุนายน พ.ศ.2529 
ทีอ่ยู่  :  69 หมู่ 9 ต.แม่ลาว อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110 
ประวตัิการศึกษา : ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนวดัหยว่นวทิยา 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัการอาชีพเชียงค า 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
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ช่ือ-สกุล : นาย สุรเชษฐ ์ จรนามล   
วนั เดือน ปีเกดิ : 28 พฤศจิกายน  พ.ศ.2528 
ทีอ่ยู่  : 103 หมู่ 2 ต.เวยีงเหนือ อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย 57210 
ประวตัิการศึกษา : ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ  โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย 
 ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
 
ช่ือ-สกุล : นาย สุรสิทธ์ิ  ประมาณ   
วนั เดือน ปีเกดิ : วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2526 
ทีอ่ยู่  :  19 หมู่ 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 
ประวตัิการศึกษา : ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม 
  ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
 ระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
 
 
 
 


