ข้ อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจําลอง
Effectiveness of Experimental Kit of Wind Turbine
Simulator

2. ประเภทนักวิจัย  ประสบการณ์เคยได้ รับทุนจากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรี ยนการสอน
 หน้ าใหม่(ยังไม่เคยได้ รับทุนอุดหนุน)
3. ประเภทของงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประเภทหลัก
การวิจยั เพื่อสร้ างสือ่ การสอนหรื อนวัตกรรม
ประเภทย่ อย
ชุดทดลอง
4. รายวิชา/สาขาที่ทาํ วิจยั

วิชาการวัดและเครื่ องมือวัด
วิชาปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล 2

5. ผู้ดาํ เนินการวิจยั (หัวหน้ าโครงการ)
ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถานที่ทาํ งาน
ตําแหน่ งทางวิชาการ
โทรศัพท์

นายพงษ์ ศลิ ป แก้ วรัตนศรี โพธิ์
Mr. PHONGSIN KAEWATTANASRIPHO
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) ,ค.อ.บ. และ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3257

6. ผู้เชียวชาญที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถานที่ทาํ งาน

ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เยรบุตร
Asst. Prof. Chuttchaval Jeraputra, PhD
Ph.D. (Electrical Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําแหน่ งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์
(02)889-2138 Ext. 6506
7. สถานที่ทาํ การทดลองหรือเก็บข้ อมูล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. ความสําคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาํ การวิจัย
ประเทศไทยได้ นําพลังงานจากซากพืชซากสัตว์(Fossil)ที่ถกู นําขึ ้นมาใช้ ในรูปของ นํ ้ามัน
ก๊ าซ ถ่านหิน มาเป็ นแหล่งพลังงานหลักเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึง่ พลังงานเหล่านี ้เริ่มขาดแคลน และยังก่อ
ให้ เกิดมลภาวะกับโลก จึงได้ มีการศึกษาวิจยั กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า พลังงานลมเป็ นพลังงานที่
สะอาดและมีแนวโน้ มการใช้ พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ ้น สําหรับการศึกษาระบบการทํางาน
และควบคุมกังหันลมจริ ง ในห้ องทดลองหรื อชันเรี
้ ยนทําไม่ได้ เนื่องจากข้ อจํากัดของความเร็ วลม
พื ้นที่ในการติดตัง้ เพื่อรองรับองค์ความรู้เกี่ยวกับกังหันลมทางผู้วิจยั จึงจะสร้ างชุดทดลองกังหันลม
จําลอง ซึง่ นําไปใช้ ในการเรี ยนการสอนของภาควิชาเครื่ องกลฯ ได้ แก่วิชาการวัดและเครื่ องมือวัด
วิชาปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 2 วิชาการออกแบบระบบพลังงานทดแทน วิชาวิศวกรรมโรง
จักรผลิตกําลัง วิชาปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อให้ นกั ศึกษามีองค์ความรู้ ทักษะ สําหรับนําไป
ประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ
9. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาชุดกังหันลมจําลองสําหรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้ กบั นักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกังหันลมจําลองที่สร้ างขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้ วยชุดกังหัน
ลมจําลองที่สร้ างขึ ้น
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อชุดกังหันลมจําลองที่สร้ างขึ ้น
10. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ชดุ กังหันลมจําลองที่มีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผ้ สู อนสามารถนําไปใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชามากขึ ้น
2. ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังจากการเรี ยนรู้ผา่ นชุดกังหันลมจําลองที่สร้ างขึ ้น

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ด้วยชุดกังหันลมจําลองที่สร้ างขึ ้น
11. ทบทวนวรรณกรรม
บัลลังก์ เนียมมณี(2549)ได้ วิจยั เรื่ องการควบคุมกังหันลมขนาดเล็กและกลางแบบมุมใบพัด
คงที่ โดยใช้ ระบบจําลองเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา รับคําสัง่ จาก DSC บอร์ ด และระบบจําลองต่อ
กับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า ผลการวิจยั สามารถการควบคุมกังหันลมขนาดเล็กและกลางแบบมุมใบพัด
คงที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติพงศ์ ตันนิมิตร(2524)ได้ วิจยั เรื่ องการจําลองคุณสมบัติทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
จากกังหันลมขนาด 1 kW โดยใช้ ข้อมูลความเร็ วลมช่วงระยะเวลา10เดือน ระหว่างปี 2521-2524
และการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้าจากลมขนาด 1kW และการจํ าลอง
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของระบบเมื่อสมมุตวิ า่ ถูกขับด้ วยกังหันลมขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง11.1 เมตร
Hardy T.และJewell W. (2011)ได้ วิจยั เรื่ อง Emulation of a 1.5 MW Wind Turbine with
a DC Motor โดยใช้ แบบจําลองจาก software มาทําการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้
ได้ ลกั ษณะการทํางานเหมือนกังหันลมจริ ง ผลการวิจยั ได้ กงั หันลมจําลองที่มีการทํางานเหมือนกับ
กังหันลมจริง
อลงกรณ์ หาญรินทร์ (2547) ได้ วิจยั เรื่ องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็ก
ทรอนิกส์อตุ สาหกรรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research)
โดยมี วัตถุป ระสงค์ เ พื่อพัฒ นาและหาประสิท ธิ ภาพชุดทดลองอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรม ประกอบการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
้ ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั พบว่าชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรมที่สร้ าง
ั ้ ของการวิจยั
ขึ ้นมีประสิทธิภาพ 85.7/83.1 ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
พรชัย อุ้มอังวะ(2551) โดยผู้วิจยั ได้ ทาการสร้ างและพัฒนาชุดทดลอง เรื่ องการประกอบ
และทดสอบวัดค่าต่าง ๆ ในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2202 ผลการวิจยั พบว่าชุด
ทอลองสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ทําให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ
และมีทกั ษะในเรื่ องที่เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และช่วยให้
ครูผ้ สู อนสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ระเบียบวิธีวิจยั
12.1 ประเภทของการวิจยั
การวิจยั เชิงพัฒนา(Development Research)

12.2 ระเบียบวิธีวจิ ัย
ใช้ ระเบียบวิจยั เชิงทดลอง โดยมีแผนการทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
12.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่นกั ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่นกั ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลฯ ที่ลงทะเบียนเรี ยน วิชาการ
วัดและเครื่ องมือวัด ในปี การศึกษา 2557จํานวน 30 คน
12.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. ชุดกังหันลมจําลองที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังจากเรี ยนด้ วยชุด
กังหันลมจําลอง มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
3. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ ชุดกังหันลมจําลอง มีลกั ษณะเป็ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
12.5 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยวัดผล
เมื่อสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เสร็จ จะนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
ประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อชุดกังหันลม
จําลอง
12.6 วิธีการดําเนินงานตลอดโครงการ
ดําเนินการศึกษา ออกแบบและสร้ างชุดกังหันลมจําลอง เอกสารประกอบการทดลอง
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อสร้ างเสร็จนําไป
ทดลองใช้ เพื่อนํามาแก้ ไขปรับปรุงหากมีข้อบกพร่อง หลังจากนันดํ
้ าเนินการวิจยั ใช้ จริงกับกลุม่
ตัวอย่าง นําผลที่ได้ มาวิเคราะห์และแปรผล จัดทํารายงานเพื่อเสนอผลการวิจยั
13. ขอบเขตของการวิจยั / สมมติฐานการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
- ใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงพัฒนา(Development Research)
- กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่นกั ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลฯ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุม่
ตัวอย่าง ได้ แก่นกั ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลฯ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการวัดและเครื่ องมือวัด
ในปี การศึกษา 2557จํานวน 30 คน
- เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. ชุดกังหันลมจําลองที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังจากเรี ยนด้ วยชุด
กังหันลมจําลอง มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
3. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ ชุดกังหันลมจําลอง มีลกั ษณะเป็ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตราส่วน
ประมาณค่า
สมมติฐานการวิจยั
1. ชุดกังหันลมจําลองที่สร้ างขึ ้น สามารถใช้ ในการเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
กําหนดหรื อมากกว่าเกณฑ์ 80 / 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน

สิงหาคม
กันยายน

พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม

มีนาคม
เมษายน

กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

ระยะเวลา ปี 2556-2557
พฤศจิกายน

ตุลาคม

14. แผนงานและระยะเวลาการทําวิจยั
กิจกรรม

1. เขียนโครงการวิจยั
2. ออกแบบและสร้ างเครื่ องมือวิจยั
3. ดําเนินการวิจยั
4. วิเคราะห์และแปรผล
5. จําทํารายงานเสนอผลการวิจยั
15. งบประมาณ
1. ค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก)
2. ค่ าวัสดุ
2.1 ชุดควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1 kW
2.2 LabView และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ analog in/out digital in/out
2.3 วัสดุสิ ้นเปลืองไฟฟ้าและระบบทางกล
- สายไฟฟ้า

2,000 บาท
70,000 บาท
30,000 บาท
1,250 บาท

- สายอินเตอร์ เฟส
1,000 บาท
- หางปลาและสลิปหุ้ม
300 บาท
- Flexible Coupling
750 บาท
- สกรูน็อต
200 บาท
- โต๊ ะวางชุดทดลอง
5,000 บาท
- ฐานวางมอเตอร์
1,500 บาท
3. ค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต(ิ 20 บาท x 30 คน x 2 ชุด)
1,200 บาท
3.2 ค่าเข้ าปกรูปเล่มงานวิจยั (200 บาท x 3 เล่ม)
600 บาท
3.3 ค่าพิมพ์งาน เข้ าเล่มงานวิจยั (เหมาจ่าย)
5,000 บาท
3.4 ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)
1,000 บาท
รวมงบประมาณที่หวั หน้ าโครงการได้ รับ
119,800 บาท
4. อื่นๆ (จ่ ายในนาม ศสพ.)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน
1,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
200 บาท
4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์
3,000 บาท
4.4 ค่าใช้ จ่ายในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานวิจยั
10,000 บาท
รวมเป็ นจํานวนเงิน

134,000 บาท
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