
 
 

แบบเสนอโครงรางโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

กองวิชาวิศวกรรมศาสตร ฝายศกึษา โรงเรียนนายเรือ 

ชื่อโครงงาน  

ภาษาไทย    ช่ือโครงการจะตองตรงกับปญหาที่ศึกษา มีความเจาะจง ไมซ้ําซอนกับเรื่องอื่น ๆ ที่มีผูวิจัยแลว โดยมี

หลักสําคัญคือ สั้นกะทัดรัด ชัดเจน สามารถบงช้ีเปาประสงค หรือ ความตองการของโครงการไดชัดเจน   

ภาษาอังกฤษ    จะตองตรงกันกับช่ือภาษาไทย คือ การแปลภาษาไทยมาเปนภาษาอังกฤษ    

สมาชิกในกลุม   

   

อาจารยท่ีปรึกษา   

1. ความเปนมาและความสําคัญของเร่ือง 

1.1 ปญหาและสาเหตุ  

เขียนอธิบายเพื่อแสดงถึงที่มาของการทําโครงการน้ันวา มีปญหา หรือเหตุผลอะไร ความเปนมากอนหนาน้ี 

หรือ มีความสําคัญมากนอยแคไหนอยางไร มีความจําเปนอยางไรจึงตองทําวิจัย เชน ถาไมทําอาจมีผลกระทบตอ 

หนวยงาน รวมถึงนโยบายที่มีสวนสนับสนุน ควรเขียนอธิบายเช่ือมโยงใหเห็นถึงประโยชนของการศึกษาวิจัยน้ัน 

1.2 แนวทางการแกปญหา 

เขียนเสนอแนะวิธีการแกปญหาที่จะนํามาใช และสอดคลองกับปญหาในขอ 1.1 

2. วัตถุประสงค 

คือเครื่องช้ีแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ เปนขอความที่แสดงถึงความตองการ หรือเจตนาของ

ผูวิจัยที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ  ภายในโครงการ ใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งขอความที่ใชจะตองชัดเจน ไมคลุมเครือ 

สามารถวัดและประเมินผลได โครงการสามารถมีวัตถุประสงคไดมากกวา 1 ขอ แตไมควรมีมากจนเกินไป 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

อธิบายถึง ทฤษฎี หลักการ หรือตนแบบที่จะใชในการวิจัย เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

4. ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ทบทวนวรรณกรรม) 

ผูวิจัยจะตองรวบรวมความรู เทคโนโลยี และขอมูลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับโครงการวิจัยน้ัน ๆ  จาก

แหลงตาง ๆ อาจจะไดมาจากในหรือตางประเทศ เชน Journal, Proceeding, etc. สิ่งพิมพ รายงานการวิจัย ฯลฯ 



นํามาเขียนเรียบเรียงโดยสรุปวา ใคร ไดทําผลงานหรืองานวิจัยอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ไดผลออกมาเปนอยางไร 

และควรจะมีการใสหมายเลขอางอิงที่ตรงกับรายการเอกสารอางอิงดวย 

ตัวอยาง 

กองศักด์ิ ลิมปติเกียรติ และ คณะ [1] ไดนําเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการคนหาภาพใบหนามนุษยจาก

ภาพสี โดยใชตัวกรองสีผิวชวยลดความซับซอนของขอมูลที่ใชในการคนหาภาพใบหนามนุษยเพื่อกรองแยกเฉพาะ

สวนสีผิวของมนุษยเทาน้ัน จากน้ันใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนเพื่อแยกแยะภาพใบหนามนุษยออกจากภาพที่ไมใช

ใบหนามนุษย ซึ่งการใชซัพพอรตเวกเตอรแมทชีนน้ัน มีคุณสมบัติเดนทางดานความเร็ว และใหความถูกตองกวา

มากการใชโครงขายประสาทเทียมแบบทั่วไป จากการทดสอบพบวาใหผลถูกตองสูงกวาเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ 

5. เอกสารอางอิง 

มีจุดมุงหมายเพื่อตองการแสดงที่มา และความนาเช่ือถือในขอมูลที่ไดนํามากลาวอาง และยังเปนประโยชน

แกผูอานที่ตองการคนควาเพิ่มเติมอีกดวย ทั้งน้ี ใหใสเฉพาะเทาที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานที่ทําจริง ๆ  และใน

เน้ือหาจะตองมีการกลาวอางอิงถึงดวย โดยใชการอางอิงแบบตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม เชน “แบบจําลองกระแสนํ้า

จากมหาวิทยาลัยพริ้นซตัน [1] ถูกนํามาใชในงานวิจัยน้ี”การมีเอกสารอางอิงที่มากพอ แสดงถึงเจตนาและการต้ังใจ

ที่ดี ในการคนควาหาขอมูลมาประกอบการทําวิจัยของผูจัดทํา  

ตัวอยาง 

[1] ธวัช วิรัชติพงศ และ คณะ, “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการกูภัยพบิัติทางทะเล,” 

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 ผูวิจัยตองการทํางานวิจัยน้ีในสวนใดบาง หรือ สวนใดที่จะ

ไมทําการศึกษา และในสวนที่ศึกษาจะทําถึงข้ันไหน ซึ่งเปนเงื่อนไขของโครงการวิจัยน้ัน 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

อธิบายถึงวิธีดําเนินงาน มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวของบาง ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม พรอมรายละเอียดของ

เทคนิควิธีการตาง ๆ  ที่จะนํามาใชศึกษาหาขอมูล และดําเนินการวิจัย เชน การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ

การสังเกต การทดลอง ฯลฯ เปนตน โดยอาจเขียนช้ีแจงเปนขอ ๆ 

8. แผนการดําเนินงาน 

แสดงเวลาที่ใชในการทําวิจัยตลอดทั้งโครงการ อธิบายใหชัดเจนวางานวิจัยน้ีประกอบดวยกิจกรรมใดบาง 

เรียงลําดับข้ันตอนการทํางานดวยวา จะทําอะไร เวลาไหน ดังน้ี 



 โครงการวิจัยน้ีใชระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 7 เดือน โดยมีรายละเอียดของข้ันตอน และระยะเวลาที่

ใช แสดงตามตารางที่  1 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ        

2.ศึกษาการทํางานของ POM และรูปแบบของขอมูลที่ใช        

3.ทดลองเขียนและทดสอบโปรแกรม SVR         

4.เก็บรวบรวมเซ็ตของขอมูลสําหรับใชในการฝกสอนใหกับ SVR        

5.ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบจาํลองกระแสนํ้าSVROM โดยใช SVR         

6.ทดสอบแบบจําลองที่สรางข้ึน (SVROM)        

7.วิจารณและสรุปผล        

8.จัดทําเอกสารวิจัยและเสนอรายงานปดโครงการ        
 

9. ความตองการงบประมาณ 

แสดงถึงงบประมาณที่จะตองใชทั้งโครงการ โดยระบลุงในรายละเอียดวานําไปใชเปนคาอะไรบาง ดังน้ี 

 

โครงการวิจัยน้ีตองใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น .... บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ความตองการงบประมาณ 

รายการ 
ราคา/หนวย 

(บาท) 
จํานวน 

รวมราคา 

(บาท) 

1. เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี ่ 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. อินเวอรเตอรแบบคลื่นไซนบริสทุธ์ิขนาด 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. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนการคาดคะเนเปาหมายของผลผลิต (Output) เมื่อไดวิจัยหรือทําการศึกษาแลวประโยชนที่ไดรับมี

อะไรบาง ใครจะไดรับประโยชน อยางไร และมีตัวช้ีวัดอะไร ประโยชนที่ไดรับน้ีจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่

กําหนดไวกอนทําโครงการ หากมีหลายประเด็นใหระบุเปนขอ ๆ ตามลําดับ  

11. แนวคิดในการขยายผล 

บอกแนวคิดในการดําเนินการตอไปหลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเสรจ็สิน้แลว อาจเปนเรื่องของการนําไปใช 

ประโยชน หรือการนําไปสูการพัฒนาตอยอดเปนโครงการวิจัยใหม 

12. หนวยท่ีนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

เปนการระบุหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใช โดยคํานึงถึงทุกหนวยงานที่จะสามารถนําผลการวิจัยน้ัน

ไปใชได แมไมไดมีการติดตอประสานงานกันมากอนก็ตาม ทั้งน้ี อาจรวมทั้งหนวยงานของผูวิจัยเองก็ได 

13. คําชี้แจงเพ่ิมเติม 

สวนน้ีอาจมีหรือไมมีก็ได ในบางครั้งอาจมีเพื่อตองการอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ไมอาจอธิบายในหัวขอน้ัน ๆ 

เชน แสดงเหตุผลของการกําหนดขอบเขตของการวิจัย เพื่อใหขอเสนอโครงการมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

                   ขอรับรองวาถูกตอง 

   นนร.    หัวหนาโครงงาน 

           ( )  

      /    /  

เสนอ ผอ.กววศ.ฝศษ.รร.นร. 

     อ.ที่ปรึกษา 

      /   /  

 

� เห็นชอบ � ควรแกไข/ปรับปรุง      

 น.อ.   

 ผอ.กววศ.ฝศษ.รร.นร. 

      /   /  

 

 


