
เวทรีะดมความคดิเห็น

“เสน้ทางสูก่ารเป็นศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังานชุมชนทีด่”ี

ปิยะวฒัน์ จริเทยีนธรรม
นักวชิาการพลงังานอสิระ



แบง่ 2 กลุม่

ศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังานชมุชนทีด่คีวรมอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง

(ใหใ้สร่ายละเอยีดทีเ่ป็นรปูธรรม)



แบง่ 2 กลุม่

แนวทางหรอืวธิกีารทีไ่ดม้าซึง่องคป์ระกอบเหลา่นัน้

ศนูยเ์รยีนรู ้(ชุมชน) สพจ.

แตล่ะหนว่ยงานตอ้งด าเนนิการ (ACTION) อะไรบา้ง



1 2 3 4 5

Roadmap 5 ปี สูก่ารเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงานใน

ชมุชน และบทบาทของ สพจ. ในการขบัเคลือ่น

คดิ
ถกู

ท าถกู
(ทกัษะ)

พฒันา
ตนเองได้
(ศนูยเ์รยีนรู)้



คดิ
ถกู

เสวนากลุม่

ประเมินศกัยภาพ RE
(8)

อบรม สมัมนา

ดงูาน

โชวผ์ลผลการ
ลดใช ้RETs

ขอ้มลู En
(2)

1



คดิ
ถกู

เสวนากลุม่

ประเมินศกัยภาพ RE
(8)

อบรม

สมัมนาดงูาน

โชวผ์ลผลการ
ลดใช ้RETsขอ้มลู En

(2)

ขอ้เสนอ 1

ประเมินศกัยภาพ RE
(8)

ขอ้มลู En
(2)

ขอ้เสนอ 2

1

1

2

2

1-3 ขาดไม่ได้

3

3



คดิ
ถกู ประเมินศกัยภาพ RE

(8)
สมัมนา ดงูาน

โชวผ์ลผลการ
ลดใช ้RETs

ขอ้มลู En
(2)

ขอ้เสนอ 3

1 2

1-3 ขาดไม่ได้

3

สมัมนา - เสวนากลุม่ -ขอ้เสนอ 4

เครื่องมือ

อบรม



คดิ
ถกู

เครื่องมือหลกั/วิธีการหลกั เพ่ือให้

สัมมนา

ดงูาน

ประเด็นทีใ่ช้ในงานสัมมนา

- ขอ้มลู En
- ประเมินศกัยภาพ RE

แบบฟอรม์

- สพจ. เก็บ
- ศนูยเ์ก็บ

สานต่อ

- วิเคราะห์
- สะทอ้น สรา้ง ขอ้มลู
- สรา้ง scenario
(ภาพฉายอนาคต)

• เศรษฐกิจชมุชน
• พฒันาเป็นตน้แบบ

ศนูยเ์รยีนรู ้

แสดงใหเ้ห็นผลท่ีเป็นจรงิ ดว้ย Case Study

บทบาท สพจ. ต้องทีท่ า



ท าถกู
(ทกัษะ)

อบรม สาธิต/ทดลอง

วธิีการ

เกบ็ข้อมูล การใช้งาน RETs
• ปัญหาการใชง้าน
• ขอ้มลู ก่อนใช/้หลงัใช ้ระยะเวลา (ผลผลิต),

ตน้ทนุ , คณุภาพผลิตภณัฑ,์ ปรมิาณการผลิต 
และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใชง้านเทคโนโลยี

อภิปรายผลการใชง้าน RETs

เรยีนรูห้ลกัการ RETs ผ่านการทดลอง

ประเดน็ในการสร้างทกัษะ
แบบฟอรม์

- ศนูยเ์ก็บ

Work shop
ที่เนน้การปฏิบตัิจรงิใหท้  าไดดจ้รงิ

เครื่องมอื

เคร่ืองมือ

- ชดุ Lab/ชดุทดลอง เพ่ือใหเ้กิดการเรยีนรูก้ารใช ้RETs

2

บทบาท สพจ. ต้องทีท่ า

ความต้องการใหช่้วยเหลอื (จากสว่นอื่น)
• ผูเ้ช่ียวชาญ
• ที่ปรกึษา/มหาวิทยาลยั

ในฐานะผูช้ว่ย สพจ.



พฒันา
ตนเองได้
(ศนูยเ์รยีนรู)้

วิทยากร
เพือ่ไปใหถ้งึเป้า สพจ. ต้องช่วยอะไรบา้ง

3

บทบาท สพจ. ต้องทีท่ า

TOT by สสช.

เป้าหมาย
1. เกิดวิทยากรหลกัสตูร
2. มีก่ี PR ที่ชดัเจน
3. เป็นตน้แบบ
4. รายไดดร้วม ของศนูยเ์พ่ิมขึน้

หลกัสตูร โดยออกแบบรว่มกนั by สพจ.และศนูย์
2-3 หลกัสตูร/ศนูย์

วิทยากร

1

2
• สื่อสิ่งพิมพ์
• สื่อออนไดลน์
• contents

สว่นกลาง
สว่นภมิูภาค

story telling by สพจ.

ตน้แบบ3
• สง่ประกวดรายการภายในและภายนอก
• เขา้รว่มผลิตภณัฑช์มุชนลดใชพ้ลงังาน

สสช.
สพจ
สป.

รายไดดเ้พ่ิม4 • Marketing ผ่าน PR
• งานอบรม



1 2 3 4 5

Roadmap 5 ปี สูก่ารเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงานใน

ชมุชน และบทบาทของ สพจ. ในการขบัเคลือ่น

คดิ
ถกู

ท าถกู
(ทกัษะ)

พฒันา
ตนเองได้
(ศนูยเ์รยีนรู)้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

170,000
ควรจะ 300,000 บาท/แห่ง 150,000

Min

ควรจะ 300,000 บาท/แห่ง

ควรจะ 150,000 บาท/แห่ง
-ไดม่รวมชดุ Lab

ควรจะ 100,000 บาท/แห่ง

ควรจะ 550,000 บาท/แห่ง + งบอดุหนนุเทคโนโลยี 150,000 บาท/แห่ง



1 2 3 4 5

Roadmap 5 ปี สูก่ารเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงานใน

ชมุชน และบทบาทของ สพจ. ในการขบัเคลือ่น

คดิ
ถกู

ท าถกู
(ทกัษะ)

พฒันา
ตนเองได้
(ศนูยเ์รยีนรู)้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

170,000 150,000 XXX,000

Max

ควรจะ 300,000 บาท/แห่ง ควรจะ 150,000 บาท/แห่ง
-ไดม่รวมชดุ Lab

ควรจะ 100,000 บาท/แห่ง

ควรจะ 550,000 บาท/แห่ง + งบอดุหนนุเทคโนโลยี 150,000 บาท/แห่ง

ควรจะอบรม
เจา้หนา้ที่ ทกุทกุปี


