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ช่ือผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

การจัดการเรียนการสอนแบบเนนนักเรียนนายเรือเปนศูนยกลางการเรียนรู กรณีศึกษา: การเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน             

คําสําคัญ  การจัดการเรียนการสอน, ผูเรียนเปนศูนยกลาง, ผูเรียนเปนสําคัญ, การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

1. เกริ่นนํา 

ท่ีมา: จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และไดออกเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ 

พ.ศ.2542 มีใจความโดยสรุป กลาวคือ กําหนดให ครูทุกคนจะตองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน

เปนศูนยกลาง (Student-Centered Learning) ใหได ซ่ึงวิธีการของเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น 

จะแตกตางจากรูปแบบครูเปนศูนยกลาง (Teacher-Centered Learning) ท่ีมีมาแตอดีต โดยวิธีการสอนแบบใหมนี ้

เปนวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน สรางความรูใหมและ

สิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) 

และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาทเปนผู

อํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะตอง

จัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตางๆ ให

กวางขวาง มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย         

ตัวอยางของรูปแบบหรือเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     
- การเรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)      

- การเรียนรูท่ีใชการวิจัยเปนฐาน (Research–based Learning)      

- การเรียนรูท่ีใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)      

- การเรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction)       

- การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative/Collaborative Learning)      

- การเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)    

- ฯลฯ             

ปญหา: โรงเรียนนายเรือเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาท่ีจะตองปฏิบัติตาม พรบ. การศึกษาฉบับดังกลาว 

และจะตองรับการตรวจประเมินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงรอบดวย แตการปฏิบัติท่ีผานมายังไม

ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติเทาท่ีควร เนื่องจากความยุงยากในการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ 

ประกอบกับผูสอนขาดความเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอนตามท่ีไดยกตัวอยางมา ซ่ึงครูผูสอนจะตองมีการ



เตรียมการสอนใหมากข้ึน เพ่ือจัดเตรียมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แตครูโดยสวนใหญแลว

มักจะเคยชินกับวิธีการท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนดวยรูปแบบครูเปนศูนยกลาง ซ่ึงปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน 

สภาพท่ัวไป:  อาจารยกองวิชาวิศวกรรมศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ จะตองมีการสับเปลี่ยนกําลัง

พล ตามวาระการโยกยายประจําปของกองทัพเรือดวย ซ่ึงสงผลกระทบถึงการเรียนการสอนของกองวิชาฯ และการ

ท่ีจะตองปฏิบัติตาม พรบ. การศึกษาฯ โดยเฉพาะอาจารยท่ีเพ่ิงยายบรรจุเขามาใหม จะยังคงไมเขาใจถึงวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

แนวทางการแกปญหา: เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงตองมีการเรียบเรียงและ

รวบรวมองคความรูตาง ๆ จากอาจารยท่ีมีประสบการณ และนํามาจัดทําเปนองคความรูของการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดหยิบยกเอาตัวอยางจากวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ี

ใชโครงงานเปนฐาน เปนกรณีศึกษา จึงเปนท่ีมาของการจัดทําองคความรูในครั้งนี้  

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

การจัดการเรียนการสอนแบบเนนนักเรียนนายเรือเปนศูนยกลางการเรียนรู กรณีศึกษา: การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน (Project-based Learning : PBL) เปนการยกตัวอยางวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการเรียนรูจากวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟาเปนตนแบบ เนื่องจากเปนวิชาท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดใชศักยภาพในการเรียนรูอยางเต็มท่ี ไดเห็นภาพของการบูรณาการองคความรูจากศาสตรแขนงตาง ๆ 
นํามาเชื่อมโยงกันและใชใหเกิดประโยชน และสามารถพัฒนาผลงานไปสูนวัตกรรมไดอีกดวย  
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วิธีการนําโครงงานมาใชในการจัดการเรียนการสอน แมวาจะไมใชสิ่งใหมในการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม
ในทศวรรษท่ีผานมาไดมีการนํามาใชโดยไดคอย ๆ พัฒนาวิธีการ/ข้ันตอน จนไดรับการยอมรับเปนกลวิธีการสอน
อยางเปนทางการ การจัดการเรียนรูดวยโครงงานไดเขามามีสวนสําคัญในหองเรียน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งข้ึนเม่ือมีโอกาสไดคนควาในสิ่งท่ีซับซอน ทาทาย หรือในบางครั้งเปนประเด็นปญหายุงยากท่ีไดเกิดข้ึนในชีวิตจริง 

การเรียนรูดวยโครงงานจะเปนไปตามความสนใจของผูเรียน การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุนใหเกิดการ
คนควาอยางกระตือรือรน และใชทักษะการคิดข้ันสูง การใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ 
ศักยภาพในการรับรูสิ่งใหม ๆ ของผูเรียนจะถูกยกระดับข้ึนเม่ือไดมีสวนรวมในกิจกรรมการแกปญหาท่ีมีความหมาย 
และเม่ือผูเรียนไดรับความชวยเหลือใหเขาใจวา ความรูกับทักษะเหลานั้นสัมพันธกันดวยเหตุใด เม่ือไหรและอยางไร 

จากความสําคัญของวิธีการเรียนรูดวยการใชโครงงานเปนฐาน ทําใหการเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 จะตองเรียนรู
การทําโครงงานเบื้องตนในรายวิชา “เตรียมโครงงาน (Pre-Project)” และเม่ือข้ึนเปนนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 5 แลว 
จะตองทํา “โครงงานวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Project)” ซ่ึงจะใชเวลาตลอดท้ังปการศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 2 การทําโครงงานวิศวกรรมไฟฟาของนักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 4 

  

2.1 การเรียนรูดวยโครงงานคืออะไร 

การจัดการเรียนรูท่ีใชโครงงาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญวิธีการหนึ่ง ท่ีจะชวย
พัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู และทักษะผานการทํางานท่ีมีการคนควา และการใชความรูในชีวิตจริงโดยมีตัวผลงาน
และการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู  การเรียนรูจะถูกขับเคลื่อนโดยมีคําถาม การกําหนดกรอบการเรียนรู
ท่ีเปนตัวเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการเรียนรู กับทักษะการคิดข้ันสูงเขาสูสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง หนวย
การเรียนรูแบบโครงงานจะประกอบไปดวยกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีจะทําใหผูเรียนท้ังหมดเกิดการเรียนรู แม
จะมีวิธีการเรียนรูท่ีตางกันก็ตาม ผูเรียนจะสามารถขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือชุมชนเพ่ือคลี่คลาย
ปญหาหรือเนื้อหาความรูท่ีลึกซ้ึง สวนการบูรณาการเทคโนโลยี และกระบวนการประเมินท่ีหลากหลายก็จะเปนตัว
ชวยเสริมใหผลงานของผูเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน      



การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน เปนรูปแบบวิธีสอนท่ีจะนําผูเรียนเขาสูการแกปญหาท่ีทาทาย และ
สรางชิ้นงานไดสําเร็จดวยตนเอง โครงงานท่ีจะมาชวยสรางสภาวะการเรียนรูภายในชั้นเรียน จะเกิดไดในหลายกลุม
สาระการเรียนรู ในหลายเนื้อหา และในหลายระดับชวงชั้น โครงงานจะเกิดข้ึนบนความทาทายจากคําถามท่ีไม
สามารถตอบไดจากการทองจํา โครงงานจะสรางบทบาทหลากหลายข้ึนในตัวผูเรียนเปนผูท่ีแกปญหา คนท่ีตัดสินใจ 
นักคนควา นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองตอวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจงทางการศึกษา     

2.2 แนวคิดในการจดัการเรียนรูแบบโครงงาน 

การเรียนรูแบบโครงงาน เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได ทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหาโดยใชความรูท่ีไดเลาเรียนมา และเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ (Process of Inquiry) ซ่ึงเปนการใชกระบวนการคิดข้ันสูง ชวยใหผูเรียนไดผลิต
งานท่ีเปนรูปธรรมออกมา สามารถนําผลงานท่ีไดไปแสดงตอสาธารณชน สรางแรงจูงใจในการเรียนรูและการทํางาน
ใหแกผูเรียนได ผูทําโครงงานจะตองดึงศักยภาพตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัวเองท้ังหมดออกมาใชประโยชน ไดศึกษาคนควา
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ ไดเรียนรูตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ไดใชกระบวนการ
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือกระบวนการอ่ืน ๆ อยางเปนระบบ สามารถหาคําตอบภายใตคําแนะนําของ
ครูผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญท้ังในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได มีการเรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม ท่ีจะ
นํามาสูการสรุปเปนความรูใหม มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงาน และไดผลการจัดกิจกรรมท่ีเปนผลงานแบบ
เปนรูปธรรม โดยครูทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนอุปกรณ และประสบการณใหแกผูเรียน สนับสนุนการแกไขปญหา และ
สรางแรงจูงใจ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกปญหาท่ีชวยใหผูเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได   

3. วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

1) เพ่ือใหคณาจารยของโรงเรียนนายเรือ ไดทราบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดวย

ความเขาใจท่ีถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน         

2) เพ่ือใชการจัดการความรู เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู   

3) เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิง ในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของโรงเรียนนายเรอื  

4) เพ่ือใหนักเรียนนายเรือไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษาคนควาหาขอมูลจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ            

5) เพ่ือใหนักเรียนนายเรือเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น และไดเห็นภาพการบูรณาการองคความรูใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา            

6) เพ่ือใหนักเรียนนายเรือไดตัดสินใจวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร และเสริมสรางความม่ันใจ ใหมีความรู 

ความชํานาญ ในเรื่องท่ีเขาตองการคนหาคําตอบ         

7) เพ่ือใหนักเรียนนายเรือไดแสดงออกซ่ึงความคิดสรางสรรค นําความรูท่ีไดรับไปใชแกปญหาจากการ

ปฏิบัติงาน (Routine to Research: R2R) และนําไปสูการพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรม     

4. เปาหมาย 

1) คณาจารยของโรงเรียนนายเรือ สามารถจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางได ดวย

ความเขาใจท่ีถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน         

2) สามารถใชการจัดการความรูนี้ เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางได  



3) โรงเรียนนายเรือ ไดมีเอกสารอางอิงในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปนการ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ี พรบ. การศึกษาฯ ไดกําหนดเอาไว        

4) นักเรียนนายเรือสามารถใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง ในการศึกษาคนควาหาขอมูลจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ ได             

5) นักเรียนนายเรือเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น และมีความเขาใจในภาพรวมของการบูรณาการองคความรู

ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาได           

6) นักเรียนนายเรือสามารถตัดสินใจไดวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร ในการทํางานเปนกลุม และไดรับความ

ม่ันใจ มีความรู ความชํานาญในเรื่องท่ีเขาตองการคนหาคําตอบ       

7) นักเรียนนายเรือสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชแกปญหาจากการ

ปฏิบัติงาน (R2R) และมีผลงานท่ีสามารถพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมได 

5. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา แผนภูมิของวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ในหัวขอนี้ จะเปนการกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานจนสําเร็จเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ คือ 
กลยุทธการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟาเปนตนแบบ 
และเปนกรณีศึกษา เพ่ือเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการและการสรางนวัตกรรม ดังนี้ 

5.1 ข้ันเตรียมการ 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมตัวของครู 
 จากคํากลาวท่ีวา “ครูเปรียบเสมือนแมพิมพ” หากวาสามารถสรางแมพิมพท่ีดีไดแลว ผลผลิตท่ีไดก็ยอม
จะตองดีตามไปดวย ดังนั้น การจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ไดนั้น ครูจะตองเปนผูท่ีมีความพรอมและมีความแมนยํา
ในเนื้อหา เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่น และสามารถอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ขณะดําเนินกิจกรรมอยู ดังนี้แลว ครูจะตองหม่ันแสวงหาความรูใสตัวอยูเสมอ และกระทําอยางตอเนื่อง เชน ควรจะ
มีผลงานวิจัยท่ีเปนชิ้นงานท่ีสามารถจับตองได มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปแกปญหาในการปฏิบัติงานได (R2R) มี
ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงงานสรางสรรคท่ีเปนนวัตกรรม
อันจะนําไปสูกระบวนการจดสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญา ท้ังนี้ จากคุณสมบัติของครูผูสอนในวิชา
โครงงานวิศวกรรมไฟฟาตามท่ีไดกลาวมา อาจจะดูมากไปสักหนอยสําหรับอาจารยท่ีไดรับการบรรจุเขามาใหม แต
ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของอาจารยเพ่ือใหมีมาตรท่ีสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ สงผลดีตอการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในภาพรวม ซ่ึงในเบื้องตนอาจจะเปนเพียงผูเขารวมโครงการวิจัย หรือผูชวยนักวิจัย
ไปกอน แตหลังจากท่ีมีประสบการณมากพอแลว อาจจะขอข้ึนโครงการเปนนายทหารโครงการวิจัยไดเอง 
นอกจากนี้แลว การทํางานทางดานการใหบริการทางวิชาการ ยังมีสวนชวยเสริมในเรื่องของประสบการณในการใช
ความรูท่ีไดเรียนมาในการทํางาน การแกปญหาใหกับสังคม ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และยังเปนการสราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับบุคคลภายนอกอีกดวย ตามท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ จะขอยกตัวอยางการพัฒนา
ตนเองของผูจัดทําองคความรูนี้ จากประสบการณ 10 กวาปท่ีผานมาในการมาเปนอาจารยประจําสอนอยู ท่ี 
โรงเรียนนายเรือ เพ่ือเปนกรณีศึกษาดังนี้ 
 
 
 



ประสบการณการสอน (โรงเรียนนายเรอื) 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติการระบบควบคุม ไมโครโปรเซสเซอร เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน วิธีการเชิงคอมพิวเตอรสําหรับการแกปญหาวิศวกรรมไฟฟา การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา การโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหมสําหรับวิศวกรไฟฟา ระบบสมองกลฝงตัว  

ประสบการณการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ (งานบริการทางวิชาการ) 
- การออกแบบพีซีบีเบื้องตนดวยซอฟตแวรอัลเทียมดีไซนเนอร  
- การออกแบบพีซีบีข้ันกาวหนาดวยซอฟตแวรอัลเทียมดีไซนเนอร 
- การโปรแกรมแมทแลปซิมมูลิงก 
- การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 

งานวิจัยสรางสรรค  
- โครงการวิจัย พลังงานทดแทนจากกระแสน้ํา (ทุนวิจัย สวพ.ทร. งป.49-50)  
- โครงการวิจัย การผลิตกระแสไฟฟาแบบไฮบริดจโดยใชกังหันลมรวมกับโฟโตโวลตาอิกเซลล (ทุนวิจัย 

รร.นร. งป.51- 52)  
- โครงการวิจัย ตนแบบระบบวัดมุมอางอิงแนวดิ่ง (ทุนวิจัย สกว. งป. 51-52)  
- โครงการวิจัย ชุดพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวแบบกราฟฟกส (ทุนวิจัย สกว. งป. 52-53) 
- โครงการวิจัย ชุดทดลองระบบควบคุมอุณหภูมิ (ทุนวิจยั รร.นร. งป.54-55)  
- โครงการวิจัย ชุดพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวแบบกราฟกสําหรับภาคการเกษตร (ทุนวิจัย สวก.งป. 55-56) 
- โครงการวิจัย ระบบอาวุธอัตราจรเพ่ือปองกันภัยทางอากาศเฉพาะตําบลท่ีและทําการยิงท่ีหมายผิวพ้ืน

สําหรับกองพลนาวิกโยธินระยะท่ี 1 (ทุนวิจัย น.ย. งป.57) 
- โครงการวิจัย ระบบอาวุธอัตราจรเพ่ือปองกันภัยทางอากาศเฉพาะตําบลท่ีและทําการยิงท่ีหมายผิวพ้ืน

สําหรับกองพลนาวิกโยธินระยะท่ี 2 (ทุน สวพ.ทร. งป. 58) 

ข้ันท่ี 2 การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค 

รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนนายเรือไดรูจักการประยุกตใชความรูใน
ศาสตรแขนงตาง ๆ ท่ีไดเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปการศึกษา นํามาบูรณาการเปนองคความรูแบบรวบยอดเพ่ือ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือแกปญหาจากการปฏิบัติงาน และจะตองมีผลงานท่ีจับตองได เนื่องจากไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทัพเรือ ท้ังนี้ขอบเขตของความ ยาก-งาย นั้น จะอยูในกรอบระยะเวลาท่ีจะตองทําให
แลวเสร็จไดภายในระยะเวลาประมาณ 8 เดือน (สงเอกสารวิจัย และสอบปองกัน) ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาจะตองรวม
วางแผนละเตรียมงานกับนักเรียน ตั้งแตการกําหนดความ ยาก-งาย ของเรื่องท่ีจะทํา ซ่ึงจากประสบการณท่ีผานมา 
หากปลอยใหผูเรียนหาเรื่องท่ีจะมาทําเองท้ังหมด โดยมากแลวเรื่องดังกลาวจะยากเกินไปท่ีจะทําเสร็จไดภายในเวลา
ท่ีกําหนด หรือไมก็งายเกินไปจนไมสมกับวิทยฐานะของโครงงานระดับซีเนียรโปรเจค (Senior Project) 

ข้ันท่ี 3 การจัดทําแผนและจัดเตรียมงบประมาณ 

 งบประมาณในการจัดทําโครงงานของนักเรียนนายเรือนั้น ไดรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ แตจะตองเขา
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ ในการของบประมาณนั้นจะตองจัดทําแผนลวงหนาประมาณ 3 ป ตาม
แผนการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ โดยจะเปนการประมาณการใชงบประมาณในยอดท่ีไมต่ํากวาในปท่ีผาน ๆ 
มา โดยแยกออกเปน 2 หมวดคือ คาวัสดุ กับ คาครุภัณฑ นอกเหนือจากนี้จะไมสามารถเบิกได 

 



ข้ันท่ี 4 กําหนดวิธีการศึกษาและแหลงความรู 

ในข้ันตอนนี้ กองวิชาจะตองมีการประชุมหารือเพ่ือมอบหมายและวางตัวอาจารยท่ีปรึกษา เนื่องจาก
อาจารยท่ีปรึกษาแตละทานจะมีความชํานาญในแตละเรื่องแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีผลตอการรับนักเรียนเขามาทํา
โครงงานดวย รวมถึงการกําหนดหัวขอเรื่องท่ีจะทํา วิธีการศึกษาและแหลงคนหาความรู 

ข้ันท่ี 5 กําหนดเคาโครงของโครงงาน 

ข้ันตอนนี้เปนการเตรียมการในเรื่องของการกําหนดรูปแบบท่ีจะจัดทําโครงงาน การเขียนแผน เขียน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วางแผนการใชงบประมาณ รวมไปถึงงานดานเอกสารและการรายงานตาง ๆ เริ่มตั้งแตการ
กําหนดแบบหัวขอโครงราง การกําหนดรูปแบบการรายงานของการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยต และการเขียน
หนังสือปริญญานิพนธ  

ข้ันท่ี 6 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา เปนการเรียนรูท่ีใชเทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามาผสมผสานกัน ไดแก 

กระบวนการกลุม การฝกคิด การแกปญหา การเนนกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบ
รวมกันคิด ผูเรียนจะไดรับการเรียนรูตามหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ท้ัง 6 ข้ัน คือ ความรูความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การ
สังเคราะห (Synthesis) การประเมินคา (Evaluation) ดังนั้น ครูผูสอนจะตองมีวิธีการวัดและประเมินผลให
สอดคลองกับความรูท่ีผูเรียนพึงจะไดรับตามท่ีไดกลาวมาท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิข้ันตอนการเตรียมการของผูสอนวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

 

5.2 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันท่ี 1 ใหความรูพ้ืนฐาน  

อาจารยผูท่ีควบคุมการทําโครงงานในภาพรวม จะใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําโครงงานกอนการเรียนรู 
อาจจะตองใชเทคนิคการสอนแบบใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู (Problem-Based Learning: PBL) เพ่ือหยิบ
ยกตัวอยางปญหาของการปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงาน ท่ีมีความตองการหรือใชงานวิจัยไปแกปญหา 

1. ข้ันการเตรียมตัวของผูสอน

2. ข้ันกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค

3. ข้ันการจัดทําแผนและงบประมาณ

4. ข้ันการกําหนดวิธีการศึกษาและแหลงความรู

5. ข้ันการกําหนดเคาโครงของโครงงาน

6. ข้ันการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล



(R2R) เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเปนแนวทางในข้ันตนของการแสวงหาความรู ข้ันตอนนี้ จะรวมถึง
การแนะนําตัวของอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําความรูจักซ่ึงกันและกัน กอนท่ีผูเรียนจะไปเลือกอาจารยท่ีปรึกษา 

ข้ันท่ี 2 ผูเรียนจัดกลุมรวมมือ 

หลังจากท่ีนักเรียนไดทราบถึงรายละเอียดเบื้องตนในการทําโครงงานแลว ตลอดจนไดแนวทางท่ีตนชอบ
หรือมีความสนใจ อาจารยท่ีคุมโครงงานจะกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมกลุมกัน เพ่ือฝก
การทํางานเปนทีม รวมกันวางแผนกิจกรรมการทําโครงงานของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบงหนาท่ีเพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน จากนั้นจึงไปพบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีตนตองการ เพ่ือท่ีจะไดเริ่มตนศึกษาลงลึกใน
รายละเอียดของวิธีการจัดทําโครงงานตอไป  

ข้ันท่ี 3 ผูเรียนแสวงหาความรูและจัดทําโครงราง 

 ภายหลังจากท่ีนักเรียนไดแบงหนาท่ีกันภายในกลุม และเลือกอาจารยท่ีปรึกษาแลว ข้ันตอนนี้จะเปนการ
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เพ่ือศึกษาหาแนวทางและความเปนไปไดในเรื่องท่ีจะทํา รวมถึงการ
รวบรวมความรูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนักเรียนจะตองไปแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หองสมุด สื่อเรียนรู
ออนไลน หรือไปใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จากนั้นจึงนําเอาความรูท่ีไดไปรวบรวมมา เขียนเปนโครงราง
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงข้ันตอนนี้อาจจะมีการจัดใหมีการแถลงผล
ของการคนควาตอคณะกรรมการ เพ่ือเปนแนวทางในการสอบปองกันในชวงปลายภาคเรียน 

ข้ันท่ี 4 การลงมือปฏิบัต ิ

 การลงมือปฏิบัติ มักจะพบปญหาท่ีไมคาดคิดเสมอ นักเรียนจะไดเรียนรูทักษะในการแกปญหา การ
ประสานงาน การทํางานรวมกันเปนทีม การจัดการความขัดแยง ทักษะในการทํางานภายใตทรัพยากรจํากัด ทักษะ
ในการคนหาความรูเพ่ิมเติม ทักษะในการทํางานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกตางหลากหลาย ทักษะการทํางานใน
สภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะหผล และแลกเปลี่ยนขอวิเคราะหกับเพ่ือนรวมทีม 
เปนตน ในระหวางการลงมือทําอาจจะตองมีการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม หากความรูท่ีมีอยูนั้นยังไมเพียงพอตอการ
จัดทําโครงงานใหสําเร็จลุลวงไปได และในระหวางลงมือปฏิบัติจะตองมีการบันทึกขอมูลทุกข้ันตอน เพ่ือเตรียม
นําไปสูการสรุปผล และจัดทํารูปเลมรายงานตอไป 

ข้ันท่ี 5 การทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติ 

 การทบทวนการเรียนรู ไมใชแคทบทวนวาโครงการไดผลตามความมุงหมายหรือไม แตจะตองเนนทบทวน
วางานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแตละข้ันตอนไดใหบทเรียนอะไรบาง เอาท้ังข้ันตอนท่ีเปนความสําเร็จและความ
ลมเหลวมาทําความเขาใจ และกําหนดวิธีทํางานใหมท่ีถูกตองเหมาะสม รวมท้ังเอาเหตุการณระทึกใจ หรือ
เหตุการณท่ีภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ข้ันตอนนี้เปนการเรียนรูแบบทบทวนไตรตรอง 
(Reflection) หรือในภาษา KM เรียกวา AAR (After Action Review) ซ่ึงจะนํามาสูขอสรุปรวมกันจากผลของการ
ปฏิบัติตามโครงงาน หลังจากนั้นจึงรวบรวมนําเอาองคความรูท่ีไดมาท้ังหมด มาจัดทําเปนรายงาน เพ่ือเปนองค
ความรูใหคนรุนหลังสามารถมาสืบคนและนําไปพัฒนาตอยอดได 

ข้ันท่ี 6 การนําเสนอผลงาน 

เปนข้ันตอนท่ีใหการเรียนรูทักษะอีกชุดหนึ่ง โดยครูผูสอนจะออกแบบกิจกรรม หรือจัดเวลาใหนักเรียนได
เสนอสิ่งท่ีตนเองไดเรียนรูตอชั้นเรียน ท่ีทําใหเกิดการทบทวนข้ันตอนของงาน และการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนอยางเขมขน 
แลวเอามานําเสนอในรูปแบบท่ีเราใจ และใหความรูแกผูเขาฟง รูปแบบของการนําเสนอเปนการรายงานปากเปลา



หนาชั้น มีการใชสไลดเพาเวอรพอยตประกอบ หรือจัดทําเปนวีดิทัศน เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดชมผลงานและ
เรียนรูกิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติในการทําโครงงาน การนําเสนออาจจะรวมถึง การนําผลงานไปจัดแสดงในงานเชิง
วิชาการท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน ๆ ภายนอกโรงเรียนนายเรอื 

 

ภาพท่ี 4 การนําเสนอผลการจัดทําโครงงานของนักเรียนนายเรือตอคณะกรรมการ 

 

 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิข้ันตอนการลงมือปฏิบัติในการจัดทําโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

1. ข้ันใหความรูพ้ืนฐาน

2. ข้ันจัดกลุมรวมมือ

3. ข้ันแสวงหาความรูและจัดทําโครงราง

4. ข้ันการลงมือปฏิบัติ

5. ข้ันการทบทวนและสรุปผล

6. ข้ันการนําเสนอผลงาน



 นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี 5 จะเริ่มเปดภาคการศึกษาประมาณปลายเดือน เม.ย. และจะสิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2 ประมาณปลายเดือน ธ.ค. จากการวางแผนโครงการดวยการใช
ซอฟตแวรไมโครซอฟตโปรเจคแลว จะพบวามีเวลาในการทํางานท้ังสิ้น 176 วันตามภาพ ท้ังนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานท่ีนอกเหนือจากนี้ สามารถไปดาวนโหลดไฟลโปรเจค
มาแกไขเพ่ิมเติมได โดยไดแชรไวในระบบคลาวดท่ี URL>>https://sites.google.com/site/rtnaeeproject57/ 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การวางแผนจัดทําโครงงานวิศวกรรมไฟฟาดวยซอฟตแวรบริหารโครงการ 

 

 



6. ผลการดําเนินการ 

6.1 เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนของวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศแลว พบวาคณาจารยของโรงเรียนนายเรือ สามารถ

จัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางได ดวยความเขาใจท่ีถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน และ

สามารถใชการจัดการความรูนี้ เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางได 

 

ภาพท่ี 7 การประชุมเตรียมความพรอมและซักซอมความเขาใจของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 

ภาพท่ี 8 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือเตรียมความพรอมของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

6.2 ศักยภาพของผูเรียนไดรับการพัฒนาข้ึนเปนอยางมาก วิธีการนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูเรียน 

นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูท่ีไมยึดติดอยูกับบทเรียน มีความตื่นเตนจากการหาแหลงเรียนรูนอกหองเรยีน  



 

ภาพท่ี 9 นักเรียนนายเรือไปดูงานการประยุกตใชงานเลเซอรในทางทหาร ณ สวพท.วท.กห. 

 

ภาพท่ี 10 นักเรียนนายเรอืหาความรูจากวิจัยท่ีเก่ียวของจากงานนิทรรศการทางวิชาการ 

6.3 นักเรียนนายเรอื สามารถเขาใจภาพของการบูรณาการองคความรูเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือ

แกปญหาจากการทํางานได ไดรับการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม (Team Working)  

 

ภาพท่ี 11 การฝกการทํางานคนควาวิจัยรวมกันเปนทีมของนักเรียนนายเรือ 



6.4 นักเรียนนายเรือเกิดพลังความอยากรูอยากเห็น และมีความเขาใจในภาพรวมของการบูรณาการองค

ความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูตามหลักการท้ัง 6 ข้ัน คือ ความรูความจํา 

ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และ การประเมินคา 

   

ภาพท่ี 12 นักเรียนนายเรอืฝกการเรียนรูแบบบูรณาการและการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ัง 6 ข้ัน 

 

6.5 นักเรียนนายเรือท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนตามเทคนิควิธีการนี้ นักเรียนนายเรือสามารถ

แสดงออกซ่ึงความคิดสรางสรรค เม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปทํางานใหกับกองทัพเรือ ยังสามารถนําเอาความรูท่ีได

ไปใชทํางานวิจัยเพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงานของหนวย (R2R) และมีผลงานท่ีสามารถพัฒนาตอยอดเปน

นวัตกรรมได ตามรายละเอียดท่ีไดนําเสนอในภาคผนวก  

7. บทเรียนท่ีไดรับ  

ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการนี้ ความรวมมือรวมใจของอาจารยท่ีปรึกษา
ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกคน ท่ีมีสวนชวยทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน มีผลงานท่ีสามารถ
นําไปรวมจัดแสดงในงานนิทรรศการกับสถาบันการศึกษาภายนอก และยังสามารถนําเอาความรูท่ีไดไปพัฒนาตอ
ยอดแกปญหาในการทํางาน (R2R) และสรางเปนนวัตกรรมใหกับกองทัพเรือได จากภาพท่ี 13 กอนหนานี้การจัดทํา
โครงงานวิศวกรรมไฟฟาของนักเรียนนายเรือ จะมีผลงานท่ีนําเสนอเฉพาะภายในชั้นเรียนเทานั้น จนกระท่ังมีการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม จนกระท่ังในป พ.ศ.2551 ซ่ึงเปนปแรกท่ีนักเรียนนายเรือมีได
การนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานนิทรรศการ “จปร. วิชาการ” ซ่ึงเปนเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
และในป พ.ศ.2556 ไดรวมสงผลงานเขาท่ีประชุมวิชาการ “มหาสารคามวิจัย” ซ่ึงเปนการเปดตัวครั้งแรกในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอกกระทรวงกลาโหม นับไดวาเปนการสรางมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนมาอีกข้ัน และในปท่ีผานมา พ.ศ.2558 ไดมีการสง นนร. เขารวมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ (ACDT 2016) ซ่ึงมีจัดข้ึนในประเทศไทยเปนปท่ี 2 และในกาวตอไป มีแผนท่ีจะสงผล
งานวิจัยของนักเรียนนายเรือ เขารวมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACDT 2018 ท่ีจะจัดข้ึน ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน ตัวชี้วัดนี้แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนรูท่ีไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ผลของ
ความสําเร็จดานงานวิชาการจะเปนตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนวิสัยทัศน “โรงเรียนนายเรอื จะเปนสถาบันผลิตนายทหารเรือ 
ท่ีเปนเลิศในภูมิภาคอาเซียน” 

 



ขอเสนอแนะ 
การพัฒนาความรูในทางวิศวกรรมไฟฟานั้น เปนการพัฒนาท่ีไมสิ้นสุด เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา กอนหนานี้จะเห็นไดวาเทคโนโลยี 3G เพ่ิงเกิดข้ึนไดไมทันไร เทคโนโลยี 
4G ก็เกิดข้ึนตามมาติด ๆ กัน ซ่ึงกําลังมาแทนท่ี 3G และเปนท่ีแนนอนวา ยุคของ 5G คงจะมีข้ึนในอีกไมชานี้ ดังนั้น 
อาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาในวิชานี้ทุกคน จะตองหม่ันศึกษาหาความรูและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงความรูของตนอยู
ตลอดเวลา เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน 
 

 

ภาพท่ี 13 ความสําเร็จและลําดับข้ันการพัฒนาของโครงงานวิศวกรรมไฟฟานักเรียนนายเรือ 

 

8. ปจจัยความสําเร็จ 

- ผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ และในกองทัพเรือมีวิสัยทัศนดานการเรียนการสอนในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ดวยวิธีการเรียนรูจากการทําโครงงาน จึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนทางดานงบประมาณอยาง
เพียงพอมาโดยตลอดตามท่ีไดเสนอเปนแผนงานไว 

- โรงเรียนนายเรือมีทรัพยากรพ้ืนฐานสําหรับการคนควาหาความรู เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบไอซีที 
หองสมุด หองสมุดดิจิตอล และระบบฐานขอมูลออนไลน อยางเพียงพอและเหมาะสม 

- กองวิชาวิศวกรรมศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ มีหองปฏิบัติการทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา
สื่อสาร ไฟฟากําลัง และหองปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการทํางานวิจัยคนควา 
มีเครื่องวัดทางไฟฟาท่ีทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอกับครูอาจารยและนักเรียน 

- ครูผูสอนวิชาโครงงานมีทักษะพ้ืนฐาน และประสบการณในการทํางานวิจัย ท้ังทางดานฮารดแวร และ
ซอฟตแวร การอินเตอรเฟสฮารดแวรกับระบบคอมพิวเตอร และมีสัดสวนท่ีเพียงพอรองรับกับจํานวนของนักเรียน 

- นักเรียนความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนด สามารถแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถ 
มีผลงานเปนท่ีประจักษ และไดนําไปจัดแสดงผลงานในเวทีนิทรรศการวิชาการระดบัประเทศท่ีจัดข้ึนตามท่ีตาง ๆ 
 
 

เริ่มพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 

นนร. นําเสนอผลงานวันวิชาการ รร.จปร. จ.นครนายก 

นนร. นําเสนอผลงาน “เรืออากาศวิชาการ” จ. กทม. 

รวมนําเสนอผลงาน “สารคามวิจัย” จ.มหาสารคาม 

รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACDT2016 จ. กทม. 

สงผลงานรวมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว 

พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2551-ปจจุบัน 

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2556-2557 

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2560 



9. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ  และรางวัลท่ีไดรับ 

 ในหัวขอนี้จะขอกลาวถึงผลงานในการนํางานวิจัยมาพัฒนาดานการเรียนการสอนในวิชาสาขา
วิศวกรรมไฟฟา และการพัฒนาดานการเรียนการสอนท่ีนําไปสูงานวิจัย จนเกิดเปนนวัตกรรมดานการเรียนการสอน
และงานวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในเวทีวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ตั้งแตป พ.ศ.2547 – ปจจุบัน ดังนี้ 

9.1 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (International Journals) 
Nipon Theera-Umpon and Udomsak Boonprasert, “Leeway Prediction of Oceanic Disastrous 

Target via Support Vector Regression,” International Journal of Advanced Computational 
Intelligence and Intelligent Informatics, Vol.8, No.6, pp. 606–612, November 2004. 

9.2 ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI Journal) 
U. Boonprasert, “Using PWM Capture Block for Model-Based Design and Rapid Prototyping 

Development,” CRMA Journal, Vol.12, 2014. 

9.3 ผลงานวิจัยนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences) และตีพิมพ
ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
U. Boonprasert, N. Theera-Umpon, and C. Rakpenthai, “Support Vector Regression Based 

Adaptive Power System Stabilizer,” Proceedings of the 2003 IEEE International Symposium 
on Circuits and Systems, pp. III-371–III-374, Bangkok, Thailand, May 2003. 

U. Boonprasert and N. Theera-Umpon, “Development of an Ocean Model for Search and Rescue 
using Support Vector Regression for Black-Box System Identification,” The 4th International 
Conference on Intelligent Technologies, pp. 66-72, Chiang Mai, Thailand, December 2003. 

9.4 ผลงานวิจัยนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conferences) และตีพิมพในรายงาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา EECON (Proceeding) 
U. Boonprasert, C. Rakpenthai, and N. Theera-Umpon, “A Comparison of Support Vector 

Machines and Backpropagation Neural Networks in Adaptive Power System Stabilizer,” 
Proceedings of the 25th Electrical Engineering Conference, pp. PW278–282, Prince of 
Songkla University, Thailand, November 2002. 

U. Boonprasert, “The Development Kit of Embedded System for Research and Rapid Prototyping 
Development Using MATLAB/SIMULINK,” Proceedings of the 36th Electrical Engineering 
Conference, pp.GN883–886, Kanchanaburi, Thailand, Dec.2013. 

9.5 ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และตีพิมพในรายงานการประชุมวิศวศึกษา ระดับนานาชาติ
และระดับชาติ (International and National Conference on Engineering Education: INCEE) 

U. Boonprasert, “Low Cost Embedded Control System Laboratory and Workshop,” Proceedings 
of the 6th International and National Conference on Engineering Education, Hua-Hin, 
Thailand, May 2008.  



U. Boonprasert, “An Implementation of Support Vector Machine with Embedded Control System 
for Electrical Engineering Subject Material,” Proceedings of the 6th International and 
National Conference on Engineering Education, Hua-Hin, Thailand, May 2008.  

U. Boonprasert, “Low Cost Battery Charge Controller for Renewable Energy System Using MPPT 
Algorithm and Novel Charging Method,” Proceedings of the 6th International and National 
Conference on Engineering Education, Hua-Hin, Thailand, May 2008.  

U. Boonprasert, “Graphical Embedded System Learning Tools,” Proceedings of the 8th 

International and National Conference on Engineering Education, Chiang-Mai, Thailand, 
May 2010.  

U. Boonprasert, “Engineering Education Based on Sufficiency Economy Approach A Case Study: 
The Royal Thai Naval Academy Research of Development Suite for Embedded System via 
Graphical Programming,” Proceedings of the 9th International and National Conference on 
Engineering Education, Phuket, Thailand, May 2011.  

U. Boonprasert, “Using MATLAB in Electrical Engineering Curriculum for Naval Cadets Majoring in 
Electrical Engineering, Royal Thai Naval Academy,” Proceedings of the 10th International 
and National Conference on Engineering Education, Hua-Hin, Thailand, May 2012.  

U. Boonprasert, “The Use of ALTIUM DESIGNER Software in Practical Electrical Engineering 
Courses, Royal Thai Naval Academy,” Proceedings of the 11st International and National 
Conference on Engineering Education, Phuket, Thailand, May 2013.  

U. Boonprasert, “Integrated Learning in Electrical Engineering, From Classroom to Research for 
Armament Maintenance, Royal Thai Marine Corp,” Proceedings of the 12nd International 
and National Conference on Engineering Education, Nakornnayok, Thailand, May 2014. 

9.6 ผลงานวิชาการดีเดน และรางวัลท่ีไดรับ 

- รางวัลเอกสารวิจัยดีเดน รร.สธ.ทร. ป 2552 

- รางวัลนวัตกรรมดีเดน โครงการประกวดผลิตภัณฑดานระบบสมองกลฝงตัวของประเทศไทย ป 2552 
(Thailand Embedded Product Award: TEPA2009) จากสมาคมระบบสมองกลฝงตัวแหงประเทศไทย (Thai 
Embedded Systems Association)  

- รางวัลประกาศเกียรติคุณ และ โลเกียรติคุณ จาก ผบ.รร.นร. ป 2554 ผลงานจากโครงการวิจัยชุดพัฒนา
ระบบสมองกลฝงตัวแบบกราฟก ทุนวิจัย สกว.& รร.นร.  

- ผลงานวิจัยไดรับการจดสิทธิบัตรคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประเภทนานาชาติ (PCT) หมายเลข WO 
2012/044262 A1 ผลงานการออกแบบบอรดระบบสมองกลฝงตัว FiO ป 2555 

- รางวัลอาจารยดีเดน ฝายศึกษา รร.นายเรือ ประจําปการศึกษา 2556 

- รางวัล “The Best Paper Presentation” ใน Section “Collaboration Between Universities, 
Industry and Government” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษาครั้งท่ี 12 ป 2557 



9.7 ผลงานทางวิชาการของนักเรียนนายเรือท่ีนําไปจัดแสดงเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการตาง ๆ ดังนี้ 

- รวมนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร ในการจัดแสดงนิทรรศการ “จปร. วิชาการ” ณ รร.นาย
รอยพระจุลจอมเกลา อ.เมือง จ.นครนายก ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน 

- รวมนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร ในประชุมวิชาการระดับชาติ “สารคามวิจัย” ณ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในป พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 

- รวมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ “Asian Conference 
on Defence Technology: ACDT 2016” ณ จ.เชียงใหม 

10. ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ) 

 

ภาพท่ี 14 โรงเรียนนายเรือไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดนระดับชาติเรื่องการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว 

 

ภาพท่ี 15 นักเรียนนายเรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “จปร.วิชาการ 57” 



 

ภาพท่ี 16 นักเรียนนายเรือรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “จปร.วิชาการ 58” 

 

ภาพท่ี 17 นักเรียนนายเรือรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “สารคามวิจัย 56” 

 

ภาพท่ี 18 นักเรียนนายเรือรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “สารคามวิจัย 57” 

 

 

 



 

ภาพท่ี 18 

 

ภาพท่ี 19 

 

ภาพท่ี 20 

ภาพท่ี 18 – 20 นักเรียนนายเรือรวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ACDT 2016 จ.เชียงใหม 


