แบบเสนอโครงรางโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
ชื่อโครงงาน
ภาษาไทย ชื่อโครงการจะตองตรงกับปญหาที่ศึกษา มีความเจาะจง ไมซ้ําซอนกับเรื่องอื่น ๆ ที่มีผูวิจัยแลว โดยมี
หลักสําคัญคือ สั้นกะทัดรัด ชัดเจน สามารถบงชี้เปาประสงค หรือ ความตองการของโครงการไดชัดเจน
ภาษาอังกฤษ จะตองตรงกันกับชื่อภาษาไทย คือ การแปลภาษาไทยมาเปนภาษาอังกฤษ
สมาชิกในกลุม
อาจารยที่ปรึกษา
1. ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง
1.1 ปญหาและสาเหตุ
เขียนอธิบายเพื่อแสดงถึงที่มาของการทําโครงการนั้นวา มีปญหา หรือเหตุผลอะไร ความเปนมากอนหนานี้
หรือ มีความสําคัญมากนอยแคไหนอยางไร มีความจําเปนอยางไรจึงตองทําวิจัย เชน ถาไมทําอาจมีผลกระทบตอ
หนวยงาน รวมถึงนโยบายที่มีสวนสนับสนุน ควรเขียนอธิบายเชื่อมโยงใหเห็นถึงประโยชนของการศึกษาวิจัยนั้น
1.2 แนวทางการแกปญหา
เขียนเสนอแนะวิธีการแกปญ
 หาที่จะนํามาใช และสอดคลองกับปญหาในขอ 1.1
2. วัตถุประสงค
คือเครื่องชี้แนวทางในการดําเนินงานของโครงการ เปนขอความที่แสดงถึงความตองการ หรือเจตนาของ
ผูวิจัยที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ภายในโครงการ ใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งขอความที่ใชจะตองชัดเจน ไมคลุมเครือ
สามารถวัดและประเมินผลได โครงการสามารถมีวัตถุประสงคไดมากกวา 1 ขอ แตไมควรมีมากจนเกินไป
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อธิบายถึง ทฤษฎี หลักการ หรือตนแบบที่จะใชในการวิจัย เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการวิจัย
4. ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ (ทบทวนวรรณกรรม)
ผูวิจัยจะตองรวบรวมความรู เทคโนโลยี และขอมูลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับโครงการวิจัยนั้น ๆ จาก
แหลงตาง ๆ อาจจะไดมาจากในหรือตางประเทศ เชน Journal, Proceeding, etc. สิ่งพิมพ รายงานการวิจัย ฯลฯ

นํามาเขียนเรียบเรียงโดยสรุปวา ใคร ไดทําผลงานหรืองานวิจัยอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ไดผลออกมาเปนอยางไร
และควรจะมีการใสหมายเลขอางอิงที่ตรงกับรายการเอกสารอางอิงดวย
ตัวอยาง
กองศักดิ์ ลิมปติเกียรติ และ คณะ [1] ไดนําเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการคนหาภาพใบหนามนุษยจาก
ภาพสี โดยใชตัวกรองสีผิวชวยลดความซับซอนของขอมูลที่ใชในการคนหาภาพใบหนามนุษยเพื่อกรองแยกเฉพาะ
สวนสีผิวของมนุษยเทานั้น จากนั้นใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนเพื่อแยกแยะภาพใบหนามนุษยออกจากภาพที่ไมใช
ใบหนามนุษย ซึ่งการใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนนั้น มีคุณสมบัติเดนทางดานความเร็ว และใหความถูกตองกวา
มากการใชโครงขายประสาทเทียมแบบทั่วไป จากการทดสอบพบวาใหผลถูกตองสูงกวาเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
5. เอกสารอางอิง
มีจุดมุงหมายเพื่อตองการแสดงที่มา และความนาเชื่อถือในขอมูลที่ไดนํามากลาวอาง และยังเปนประโยชน
แกผูอานที่ตองการคนควาเพิ่มเติมอีกดวย ทั้งนี้ ใหใสเฉพาะเทาที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานที่ทําจริง ๆ และใน
เนื้อหาจะตองมีการกลาวอางอิงถึงดวย โดยใชการอางอิงแบบตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม เชน “แบบจําลองกระแสน้ํา
จากมหาวิทยาลัยพริ้นซตัน [1] ถูกนํามาใชในงานวิจัยนี้”การมีเอกสารอางอิงที่มากพอ แสดงถึงเจตนาและการตัง้ ใจ
ที่ดี ในการคนควาหาขอมูลมาประกอบการทําวิจัยของผูจัดทํา
ตัวอยาง
[1] ธวัช วิรัชติพงศ และ คณะ, “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกูภัยพิบัติทางทะเล,”
รายงานผลการทดสอบแบบจําลอง POM, กรมอุทกศาสตร, กองทัพเรือ, 2544
[2] S. Mukherjee, E. Osuna, and F. Girosi, “Nonlinear prediction of chaotic time series using
support vector machines,” Proc. of the 1997 IEEE Workshop on Neural Networks for Signal
Processing VII, pp.511-520, Amelia Island, FL, Sept. 1997.

6. ขอบเขตของโครงงาน
เปนการกําหนดกรอบของงานวิจัยใหชัดเจนวา ผูวิจัยตองการทํางานวิจัยนี้ในสวนใดบาง หรือ สวนใดที่จะ
ไมทําการศึกษา และในสวนที่ศึกษาจะทําถึงขั้นไหน ซึ่งเปนเงื่อนไขของโครงการวิจัยนั้น
7. ระเบียบวิธีวิจัย
อธิบายถึงวิธีดําเนินงาน มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวของบาง ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม พรอมรายละเอียดของ
เทคนิควิธีการตาง ๆ ที่จะนํามาใชศึกษาหาขอมูล และดําเนินการวิจัย เชน การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ
การสังเกต การทดลอง ฯลฯ เปนตน โดยอาจเขียนชี้แจงเปนขอ ๆ
8. แผนการดําเนินงาน
แสดงเวลาที่ใชในการทําวิจัยตลอดทั้งโครงการ อธิบายใหชัดเจนวางานวิจัยนี้ประกอบดวยกิจกรรมใดบาง
เรียงลําดับขั้นตอนการทํางานดวยวา จะทําอะไร เวลาไหน ดังนี้

โครงการวิจัยนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 7 เดือน โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน และระยะเวลาที่
ใช แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

ระยะเวลา (เดือนที่)
1 2 3 4 5 6 7

1.ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.ศึกษาการทํางานของ POM และรูปแบบของขอมูลที่ใช
3.ทดลองเขียนและทดสอบโปรแกรม SVR
4.เก็บรวบรวมเซ็ตของขอมูลสําหรับใชในการฝกสอนใหกับ SVR
5.ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบจําลองกระแสน้ําSVROM โดยใช SVR
6.ทดสอบแบบจําลองที่สรางขึ้น (SVROM)
7.วิจารณและสรุปผล
8.จัดทําเอกสารวิจัยและเสนอรายงานปดโครงการ
9. ความตองการงบประมาณ
แสดงถึงงบประมาณที่จะตองใชทั้งโครงการ โดยระบุลงในรายละเอียดวานําไปใชเปนคาอะไรบาง ดังนี้
โครงการวิจัยนี้ตองใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น .... บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 ความตองการงบประมาณ
ราคา/หนวย
รวมราคา
รายการ
จํานวน
(บาท)
(บาท)
1. เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่
5,500.00
2
11,000.00
2. แผงโซลารเซลล 123 W
9,500.00
6
57,000.00
3. อุปกรณทํากังหันลม 5 kW
38,000
1
38,000.00
4. แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle 12V 200 Ah
12,000
4
48,000.00
5. อินเวอรเตอรแบบคลื่นไซนบริสทุ ธิ์ขนาด 2 kw
85,000.00
1
85,000.00
6. สายไฟ + คอนเนคเตอร
7,500.00
1
7,500.00
7. จัดทําปริญญานิพนธ
700.00
5
3,500.00
จํานวนเงินตัวอักษร (สองแสนหนาหมื่นบาทถวน)
รวม 250,000.00

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนการคาดคะเนเปาหมายของผลผลิต (Output) เมื่อไดวิจัยหรือทําการศึกษาแลวประโยชนที่ไดรับมี
อะไรบาง ใครจะไดรับประโยชน อยางไร และมีตัวชี้วัดอะไร ประโยชนที่ไดรับนี้จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดไวกอนทําโครงการ หากมีหลายประเด็นใหระบุเปนขอ ๆ ตามลําดับ
11. แนวคิดในการขยายผล
บอกแนวคิดในการดําเนินการตอไปหลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเสร็จสิน้ แลว อาจเปนเรื่องของการนําไปใช
ประโยชน หรือการนําไปสูการพัฒนาตอยอดเปนโครงการวิจัยใหม
12. หนวยที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เปนการระบุหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใช โดยคํานึงถึงทุกหนวยงานที่จะสามารถนําผลการวิจัยนั้น
ไปใชได แมไมไดมีการติดตอประสานงานกันมากอนก็ตาม ทั้งนี้ อาจรวมทั้งหนวยงานของผูวิจัยเองก็ได
13. คําชี้แจงเพิ่มเติม
สวนนี้อาจมีหรือไมมีก็ได ในบางครั้งอาจมีเพื่อตองการอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ไมอาจอธิบายในหัวขอนั้น ๆ
เชน แสดงเหตุผลของการกําหนดขอบเขตของการวิจัย เพื่อใหขอเสนอโครงการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขอรับรองวาถูกตอง
นนร.

หัวหนาโครงงาน
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