ี ปี พ.ศ. 2553-2557
สรุปโครงการของสถาบ ันพ ัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชม
ุ ชนแห่งเอเชย

ี
โครงการของสถาบ ันพ ัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชม
ุ ชนแห่งเอเชย
ิ้ แล ้ว
งานวิจย
ั ทีเ่ สร็จสน
งานวิจย
ั ทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ิ้ แล ้ว
งานบริการวิชาการและงานทีป
่ รึกษาทีเ่ สร็จสน
งานบริการวิชาการและงานทีป
่ รึกษาทีอ
่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

จานวนโครงการ

10
5
14
4
33

ผู ้เข ้าร่วม

ผลล ัพธ์
ระบบ/รูปแบบ

สงิ่ ก่อสร ้าง

~10,000 คน

30

20

โครงงานวิจัย บริการวิชาการ และงานทีป่ รึกษาของวิทยาลัย ฯ (ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว) (ระหว่างดาเนินงาน)
ตารางที่ 1
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

ิ้ แล้วทีอ
ี
งานวิจ ัยทีเ่ สร็จสน
่ ยูภ
่ ายใต้สถาบ ันพ ัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชม
ุ ชนแห่งเอเชย

ื่ โครงการวิจ ัย (ดาเนินงานแล้วเสร็จ)
ชอ

เริม
่ ต้น

ิ้ สุด
สน

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

7 เมษายน 2554

6 มีนาคม 2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
สงิ่ แวดล ้อม

1 พฤษภาคม 2554

30 กันยายน 2554

้
การฝึ กอบรมการใชระบบพลั
งงานทดแทนต่าง
้
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรให
้แก่
ชุมชนทีส
่ นใจในเขตภาคเหนือ

ี งใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชย

1 พฤษภาคม 2554

30 กันยายน 2554

การพัฒนาชุมชนธรรมชาติตัวอย่างในวิทยาเขต ระบบ solar cell 1 ระบบ บนหลังคา
ี งใหม่ อาคารสานักงานชุมชนฉลาด
สะลวงขีเ้ หล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชย

การออกแบบเพือ
่ กายภาพบาบัดและสร ้างดัชนี
ระบบนิเวศระยะที่ 3

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

1 สงิ หาคม 2554

โครงการพัฒนาต ้นแบบชุมชนคาร์บอนต่าด ้วย
ระบบสายสง่ ไฟฟ้ าชุมชนจากพลังงานทดแทน

กองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์
พลังงานสานักนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน

กันยายน 2555

โครงการบริหารจัดการการท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรมในตาบลสะลวงอาเภอแม่รม
ิ จังหวัด
ี งใหม่
เชย
โดยใชมู้ ลค่าทางเศรษฐศาสตร์

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

14 พฤษภาคม 2555

การพัฒนาถนนรีไซเคิลเพือ
่ ลดขยะพลาสติกใน
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชย

ี งใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชย

มิถน
ุ ายน 2555

การพัฒนาห ้องเรียนต ้นแบบเพือ
่ การเรียนรู ้ของ
ึ ษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชย
ี งใหม่
บัณฑิตศก

ี งใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชย

มิถน
ุ ายน 2555

กระทรวงพลังงาน

1 ธันวาคม 2553

โครงการพัฒนาระบบก๊าซชวี ภาพชุมชนของ
ี งใหม่
ตาบลสะลวงอาเภอแม่รม
ิ จังหวัดเชย

้
พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
่ ารสร ้างชุมชนธรรมชาติเขียวสะอาด
ชุมชนสูก
ตัวอย่าง (Green Community and Green
City) เพือ
่ รักษ์ โลกและพลังงานทดแทน

โครงการทีป
่ รึกษาระบบสง่ ข ้อมูลแสงอาทิตย์
9

ผลล ัพธ์

แหล่งทุน

ล ักษณะโครงการ
การวิจย
ั เรือ
่ งระบบก๊าซชวี ภาพสาหรับชุมชน
ขนาดเล็กโดยมีการบริหารจัดการ
และการมีสว่ นร่วมของชุมชน

31 กรกฎาคม 2555 การวิจย
ั เป็ นการประยุกต์องค์ความรู ้เพือ
่ สร ้าง
เป็ นฐานข ้อมูลองค์รวมในการออกแบบ
สภาพแวดล ้อม
เพือ
่ สร ้างเสริมสุขภาพทีด
่ ี
กันยายน 2556
สร ้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนคาร์บอนตา่ ด ้วย
การพึง่ พาตนเองของชุมชนมุ่งเน ้นการพัฒนา
ทาง
ด ้านพลังงานทดแทนการเกษตร
ึ ษาปั จจัยทีม
13 พฤษภาคม 2556 เพือ
่ ศก
่ ผ
ี ลต่อความเต็มใจของ
นักท่องเทีย
่ วทีม
่ ต
ี ่อแหล่งท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรม
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และวิเคราะห์
หาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย
่ ว
เชงิ วัฒนธรรม
ึ ษาเทคโนโลยีการพัฒนาถนนด ้วยขยะ
พฤษภาคม 2556 การศก
่ ม
ถุงพลาสติก เพือ
่ สามารถนามาถ่ายทอดสูช
ุ ชน
ได ้
โดยสร ้างต ้นแบบถนนบริเวณ Chiang Mai
World Green City
ึ ษารูปแบบของลักษณะห ้องเรียนทีเ่ หมาะสม
พฤษภาคม 2556
ศก
ึ ษา เพราะสง่ เสริมการเรียนรู ้
สาหรับบัณฑิตศก
และเป็ นอาคารทีเ่ ป็ นมิตรต่อสงิ่ แวดล ้อม
30 พฤศจิกายน 2554 การปรับปรุงระบบสง่ ข ้อมูลแสงอาทิตย์เพือ
่
สามารถสง่ ข ้อมูล online ได ้
ของหน่วยวัด 4 หน่วยของกระทรวงพลังงาน

สงิ่ ก่อสร้าง

ระบบ/รูปแบบ
ระบบก๊าซชวี ภาพ 1 ระบบ
สาหรับ 50 ครัวเรือน

พัฒนาภูมท
ิ ัศน์ในบริเวณชุมชนฉลาด

-

อาคารบ ้านนก 1หลัง และภูมท
ิ ศ
ั น์โดยรอบ

ระบบ PV 30 kW รวม 3 ระบบ
บ ้านพักอาศัยต่าง ๆ พร ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า จานวน 3 หลัง; ฟาร์ม
(microgrid, ระบบสูบน้า, on-grid
เกษตร 1 ที;่ bus stop 1 หลัง; ป้ าย adiCET และป้ ายโครงการ
บนบ ้านนก, stand alone ที่ bus
stop)
และ Gasifer 20 kW 1 ระบบ
ผลการวิเคราะห์และแนวทางในการ
บริหาร
จัดการและพัฒนาแหล่งท่องเทีย
่ ว1
model

ถนน asphalt 2 กม

ั มนา 3 หลัง
อาคารห ้องประชุมสม

ระบบ monitoring 4 ระบบ

ตารางที่ 2

งานวิจ ัยทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ื่ โครงการวิจ ัย (ระหว่างการ
ชอ
ดาเนินงาน)
1 PV Low Power DC Community
Power Grid

ที่

2

3

4

5

ิ้ สุด
สน

เริม
่ ต้น

สถานะ

ล ักษณะโครงการ

สง่ รายงานฉบับสมบูรณ์ The main objective of this project is to design a stable,
efficient and affordable community DC power grid system
with low voltage from PV. This work will demonstrate the
efficiency in DC power generation and minimization of energy
loss when compare to AC power grid.
PV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid Office of Naval Research 1 ตุลาคม 2556 31 กรกฎาคม 2558 ระหว่างดาเนินการ
1) Develop and evaluate a PV-Biodiesel hybrid DC microgrid
for Community
Global, USA
system 2) Design and evaluate a flexible power supply
controller for the DC microgrid 3) Develop software to control
and manage power supplies, load demand, and battery
storage 4) Develop simulation software for the hybrid DC
microgrid system
ึ ษาศักยภาพพลังงานทดแทนใน บริษัท ปตท.จากัด
ึ ษาและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในพืน
การศก
23 ธันวาคม 2556 23 เมษายน 2557 สง่ รายงานฉบับสมบูรณ์ เพือ
่ ศก
้ ทีเ่ ป้ าหมายใน
ี งใหม่ (จานวน 6 หมู่บ ้าน)เพือ
พืน
้ ทีภ
่ าคเหนือของประเทศไทย
(มหาชน)
ภาคเหนือต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชย
่
้ างมีประสท
ิ ธิภาพและสง่ เสริมการ
นาไปต่อยอดให ้เกิดการนามาใชอย่
พึง่ พาพลังงานทดแทนจากแหล่งวัตถุดบ
ิ ภายในท ้องถิน
่
ิ้ แล ้ว
ั ว์สู่
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สานักงานคณะกรรมการวิจัย มิถน
ุ ายน 2557
ธันวาคม 2557
เสร็จสน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชวี ภาพจากมูลสต
้
ไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แห่งชาติ (วช.)
กลุม
่ เป้ าหมายทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการนาไปใชประโยชน์
ภายใต ้โครงการ
จัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลย
ีีจากผลงานวิจย
ั และนวัตกรรมประจาปี 2557
ั ญา
ั ว์สู่
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สานักงานคณะกรรมการวิจัย มิถน
ุ ายน 2557
ธันวาคม 2557
รอสญ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชวี ภาพจากมูลสต
ั ว์
้
ก๊าซชวี ภาพจากมูลสต
แห่งชาติ (วช.)
กลุม
่ เป้ าหมายทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการนาไปใชประโยชน์
ภายใต ้โครงการ
จัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจาปี 2557

ตารางที่ 3

ที่

แหล่งทุน

Office of Naval Research 1 กันยายน 2554
Global, USA

31 สงิ หาคม 2556

สงิ่ ทีไ่ ด้
ระบบ/รูปแบบ
1 ระบบ PV DC Microgrid
พร ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายใน
อาคาร

สงิ่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ จานวน 6 หลัง
การปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ บริเวณชุมชนฉลาด

พัฒนาระบบ PV DC เพิม
่
แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ทุกหลัง

อาคารบ ้านพัก 1 หลัง

รายงานผลการวิเคราะห์
ศักยภาพของ
พลังงานทดแทน ความคุ ้มค่า
ในชุมชน
ระบบ solar cell ในชุมชน 3
ระบบ
อบรมคน 84 คน

-

ระบบก๊าซชวี ภาพสาหรับชุมชน
ฉลาด 3 ระบบ
อบรม 62 คน

-

-

ิ้ แล้ว
งานบริการวิชาการและงานทีป
่ รึกษาทีเ่ สร็จสน

ื่ โครงการ บริการวิชาการ (ดาเนินงานแล้ว
ชอ
เสร็จ)

1 โครงการทีป
่ รึกษาระบบสง่ ข ้อมูลแสงอาทิตย์

แหล่งทุน

เริม
่ ต้น

ิ้ สุด
สน

กระทรวงพลังงาน

1 ธันวาคม
2553
1 เมษายน
2553

30 พฤศจิกายน
2554
10 ธันวาคม
2553

1 เมษายน
2554

ี่ วชาญทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นจานวน 30 คน
การจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู ้บรรยายผู ้เชย
ิ้ จาก
รวมทัง้ สน
15 ประเทศในด ้านพลังงานทดแทน smart grid ในสว่ นของเทคโนโลยีและนโยบาย ผู ้เข ้าร่วมงาน
สัมมนาเป็ นจานวน 100 คน
11 พฤษภาคม เพือ
่ เป็ นการเผยแพร่บทบาทหน ้าทีแ
่ ละความสาเร็จในรอบ 10 ปี ทผ
ี่ า่ นมาของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ึ ษาวิเคราะห์
2556
ต่างๆ และศก
้ งงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศได ้อย่างมี
นโยบายสง่ เสริมการใชพลั
ิ ธิภาพ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจ
ประสท
ในเรือ
่ งอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและเพือ
่ เปิ ดเวทีแลกเปลีย
่ นความรู ้และระดมความคิด
ในการแก ้ปั ญหาด ้านพลังงาน
และสงิ่ แวดล ้อมในระดับนานาชาติ

2 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of
Office of Naval Research
Alternative and Renewable Energy for
Global, USA
Sustainability "Exploring Technologies for
Building a Green City" (WARES2010)
3 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of
New Energy and Industrial
Alternative and Renewable Energy for
Technology Development
Sustainability "Exploring Smart Community" Organization, Japan, ONRG
(WARES2011)
GRANT N62909-12-1-1107
ั พันธ์สานักบริหาร
4 โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทน และ
กลุม
่ ประชาสม
การอนุรักษ์ พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
กลาง กรมพัฒนาพลังงาน
กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ทดแทนและอนุรก
ั ษ์พลังงาน
ด ้านพลังงาน
(พพ.)

12 ตุลาคม
2555

16 ธันวาคม
2554

ล ักษณะโครงการ
การปรับปรุงระบบสง่ ข ้อมูลแสงอาทิตย์เพือ
่ สามารถสง่ ข ้อมูล online ได ้ ของหน่วยวัด 4 หน่วยของ
กระทรวงพลังงาน
ี่ วชาญทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นจานวน 30 คน
การจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู ้เชย
ิ้ จาก 10 ประเทศในด ้านพลังงานทดแทน green technology ในสว่ นของเทคโนโลยี
รวมทัง้ สน
และนโยบาย

ผูเ้ ข้าร่วม

สงิ่ ทีไ่ ด้
ระบบ monitoring 4 ระบบ

40

-

100

-

300

พัฒนาภูมท
ิ ัศน์และห ้องน้าบริเวณ Green Institute
ลานนิทรรศการ พัฒนาพืน
้ ทีบ
่ ริเวณแท็งก์น้า

ี งใหม่เวิลด์ กรีนซต
ิ ี้
5 นิทรรศการเชย

11 โครงการสง่ เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้ าชุมชนต ้นทุนต่าด ้วยพลังงานทดแทน

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

12 Thai-German Advance Renewable Energy
Training Course

University of Applied
Sciences, Berlin, Germany
และ Hamburg University of
Technology

13 โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับโรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพ ต.เขาเจ ้า
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรข
ี ันธ์
14 โครงการสร ้างความรู ้ความตระหนักด ้านพลังงาน
และการมีสว่ นร่วมเพือ
่ สนับสนุนงานกากับกิจการ
้ งงานเขต 3
พลังงานในพืน
้ ทีผ
่ ู ้ใชพลั
ปี งบประมาณ 2557

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย)
จากัด

้ นสถานศก
ึ ษาดูงาน จัด
สร ้างเป็ นแหล่งเรียนรู ้และชุมชนต ้นแบบของการดารงชวี ต
ิ ยุคใหม่และใชเป็
ประชุมสัมมนา
11 ธันวาคม
เปิ ดโอกาสให ้นักวิจย
ั ได ้มีเวทีในการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ด ้านพลังงานและสงิ่ แวดล ้อมร่วมกันคิดค ้น
2555
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม
ี่ด ้านพลังงานสร ้างเครือข่ายทางวิชาการและบุคลากรด ้านพลังงานและสงิ่ แวดล ้อมระหว่างไทยและ
เยอรมนีสง่ เสริมและแลกเปลีย
่ น
นักวิจย
ั ของสองประเทศ
18 ธันวาคม
20 ธันวาคม สร ้างเวทีการแลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ทางด ้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจชุมชน
2555
2555
ระหว่างหน่วยงานและชุมชนประมวล
่ าธารณะ
และเผยแพร่ผลงานวิจัยด ้านการพัฒนาด ้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจของชุมชนสูส
ึ ษานอกระบบและอาชวี ศก
ึ ษาโดยการศก
ึ ษาและ
สงิ หาคม 2555 กันยายน 2555 การพัฒนาหลักสูตรด ้านพลังงานสาหรับการศก
เปรียบเทียบการจัดการเรียนการ
ึ ษานอกระบบและหรืออาชวี ศก
ึ ษาของไทยและต่างประเทศทีป
สอนด ้านพลังงานสาหรับการศก
่ ระสบ
ความสาเร็จแล ้วประชุมระดมความคิด
ึ ษาธิการเพือ
ระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศก
่ ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาและสง่ เสริมการเรียน
การสอนพลังงานตลอดจนจัดอบรม
สัมมนาให ้แก่ครูผู ้สอนเกีย
่ วกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด ้านพลังงาน
10 ธันวาคม
10 ธันวาคม To solve a specific scenario relating to the Country’s Community or Island Power and
2555
2555
Renewable Energy Integration. The attendees will be divided to 2 small working groups
where each group will work together to come up with a realistic integrated plan for
technology, policy and implementation strategies.
พฤษภาคม
พฤศจิกายน การจัดเวทีสร ้างความรู ้ความตระหนักด ้านพลังงานบทบาทภารกิจในงานกากับกิจการพลังงานและ
ิ ธิประโยชน์ของผู ้ใชพลั
้ งงาน
2556
2556
สท
ี ทีเ่ ข ้าร่วมงานเวทีฯเพือ
ิ ธิ
ให ้แก่กลุ่มผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ ขยายพืน
้ ทีก
่ ารดาเนินงานเครือข่ายคุ ้มครองสท
ี ในกิจการพลังงาน
ประโยชน์ของผู ้มีสว่ นได ้เสย
้ งงานในพืน
ให ้ครอบคลุมทุกพืน
้ ทีผ
่ ู ้ใชพลั
้ ทีเ่ ขต 2 จานวน 8 จังหวัดตลอดจนการประสานและตอบ
ี้ จงประเด็นปั ญหาข ้อร ้องเรียน
ชแ
ี เพือ
แก่กลุม
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ ลดปั ญหาข ้อร ้องเรียนและรับฟั งความคิดเห็นและข ้อเสนอแนะทีเ่ ป็ น
ประโยชน์นามาพัฒนางานกากับกิจการพลังงาน
กุมภาพันธ์ 2556 กันยายน 2556 มุ่งเน ้นการสง่ เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าชุมชนต ้นทุนต่าด ้วยพลังงานทดแทนแก่
ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนจานวน 5 แห่งเพือ
่ ให ้เป็ นศูนย์เครือข่ายการขยาย
ผลและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางด ้านพลังงานทดแทนของชุมชน
9 กันยายน
20 กันยายน มีวัตถุประสงค์เพือ
่ เป็ นการเรียนรู ้และพัฒนาความคิดด ้านพลังงานทดแทน(พลังงานชวี มวล)เพือ
่
้
2556
2556
สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปปรับใชใน
ึ ษาเรียนรู ้ด ้านพลังงานชวี
การพัฒนาพลังงานชวี มวลขัน
้ พืน
้ ฐานและสามารถนาไปต่อยอดในการศก
มวลขัน
้ สูงต่อไปได ้ โดย
Prof. Dr-Ing. MirkoBarzจาก University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Prof. DrIng. Martin Kaltschmitt
จาก Hamburg University of Technology, Germany มาเป็ นผู ้บรรยาย
้ งงานทดแทนในพืน
5 พฤศจิกายน 20 พฤศจิกายน โครงการ CSR ของบริษัทดูปองท์ เพือ
่ สนับสนุนการใชพลั
้ ทีห
่ า่ งไกลทีข
่ าดไฟฟ้ า
2556
2556

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)

29 พฤศจิกายน
2556

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ั มนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย –
6 โครงการสม
เยอรมนี เรือ
่ ง Renewable Energy and
Energy
Efficiency for Green City

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft,
Germany

ั มนาเชงิ วิชาการครัง้ ที่ 5 “พลังงาน
7 การประชุมสม
่ ม
ทดแทนสูช
ุ ชนแห่งประเทศไทย”

Thailand Renewable Energy
for Community

8 โครงการสง่ เสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงาน
ึ ษานอกระบบและหรือ
ประยุกต์สาหรับการศก
ึ ษา
อาชวี ศก

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

9 The 3rd Workshop on Alternative and
Renewable Energy for Sustainability
“Decentralized Power Solution for
Community and Islands”
10 โครงการสร ้างความรู ้ความตระหนักด ้านพลังงาน
และการมีสว่ นร่วมเพือ
่ สนับสนุนงานกากับกิจการ
้ งงานเขต 2
พลังงานในพืน
้ ทีผ
่ ู ้ใชพลั

Office of Naval Research

ตารางที่ 4

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)

10 ธ.ค. 2555

20 ธันวาคม
2555
12 ธันวาคม
2555

29 เมษายน
2557

การจัดเวทีสร ้างความรู ้ความตระหนักด ้านพลังงานบทบาทภารกิจในงานกากับกิจการพลังงานและ
ิ ธิประโยชน์ของผู ้ใชพลั
้ งงาน
สท
ี ทีเ่ ข ้าร่วมงานเวทีฯเพือ
ิ ธิ
ให ้แก่กลุ่มผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ ขยายพืน
้ ทีก
่ ารดาเนินงานเครือข่ายคุ ้มครองสท
ี ในกิจการ
ประโยชน์ของผู ้มีสว่ นได ้เสย
้ งงานในพืน
พลังงานให ้ครอบคลุมทุกพืน
้ ทีผ
่ ู ้ใชพลั
้ ทีเ่ ขต 3จานวน 6 จังหวัด

1700

พัฒนาภูมท
ิ ัศน์บริเวณ Green Institute
ระบบสูบน้าแสงอาทิตย์
-

50

150

แผนพัฒนาและสง่ เสริมการเรียนการสอนเกีย
่ วกับหลัก
สูตรและการจัดการเรียนการสอนด ้านพลังงาน

200

60

-

1,270

รายงานฉบับสมบูรณ์พร ้อมแผ่นบันทึกภาพนิง่
ภาพเคลือ
่ นไหว

1,200
5 ศูนย์การเรียนรู ้
30

-

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบ

1,204

รายงานฉบับสมบูรณ์พร ้อมแผ่นบันทึกภาพนิง่
ภาพเคลือ
่ นไหว

งานบริการวิชาการทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ื่ โครงการ บริการวิชาการ (ระหว่างการ
ชอ
ที่
ดาเนินงาน)
1 โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business
Incubators) สาธิตเพือ
่ พัฒนาและคัดกรอง
ึ ษาผู ้ประกอบการทีม
นักศก
่ ศ
ี ักยภาพสูง ครัง้ ที่ 2
2 โครงการฝึ กอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารระบบผลิตไฟฟ้ า
ด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์

แหล่งทุน

เริม
่ ต้น

สานักงานคณะกรรมการ
ึ ษาสานักงานกองทุนตัง้
อุดมศก
ตัวได ้ ภายใต ้สานักงาน
ึ ษา
คณะกรรมการการอุดมศก
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานกิจการพิเศษกรมราช
องครักษ์

8 มีนาคม
2557

17 มิถน
ุ ายน
2557

ผูเ้ ข้าร่ว
ม
8 มิถน
ุ ายน 2557 ระหว่างดาเนินการ เพือ
่ สง่ เสริมให ้ผู ้ประกอบการใหม่มธ
ี ุรกิจเป็ นของตัวเองโดยการจัดระบบพีเ่ ลีย
้ งเพือ
่
40
พัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินตลอด
จนชว่ ยเหลือด ้านการกู ้ยืมจากกองทุนตัง้ ตัวได ้ และจากธนาคาร
ิ้ สุด
สน

20 มิถน
ุ ายน
2557

สถานะ

ล ักษณะโครงการ

้
ระหว่างดาเนินการ กรมราชองครักษ์ ตระหนักถึงการใชเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเพือ
่ เสริมสร ้างความ
มั่นคงทางด ้านพลังงานของหน่วยงาน
จึงจัดการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารระบบการผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพือ
่ เป็ น
ต ้นแบบของชุมชนทีอ
่ ยูร่ ่วมกับธรรมชาติ

100

สงิ่ ทีไ่ ด้

ระบบผลิตไฟฟ้ าเพือ
่ การเกษตร 1 ระบบ

้
3 โครงการประชาสัมพันธ์สัญญาผู ้คุ ้มครองผู ้ใชไฟฟ้
า สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)
4 โครงการสร ้างความรู ้ความตระหนักด ้านพลังงานฯ
เขต 7

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)

ึ ษาดูงานด ้านการพัมนาชุมชนและ
โครงการศก
วัฒนธรรมเพือ
่ ความยั่งยืนให ้กับผู ้บริหารระดับสูง
กระทรวงกิจการบ ้านและวัฒนธรรม (Ministry of
Home and Culture Affairs) ประเทศภูฏาน

Ministry of Home and Culture
Affairs ประเทศภูฏาน
(722,745 บาท)

ี ้าวด ้วยเครือ
6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสข
่ งส ี
ข ้าวขนาดเล็ก

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
(728,860 บาท)

7 The ASEAN Rooftop Solar PV Initiative

European Commission
(1,800,000 EUR) 80% EU
Financing
(66.8 ล ้านบาท)

5

1 มีนาคม
2558

ื เชญ
ิ เป็ นที่ โครงการเพือ
้
รอหนังสอ
่ ประชาสัมพันธ์แผนและสัญญาผู ้คุ ้มครองผู ้ใชไฟฟ้
า ใน 13 เขตผู ้ใช ้
2800 นิทรรศการเคลือ
่ นทีข
่ องการอนุรักษ์พลังงาน
ปรึกษา
พลังงาน โดยจัดเวทีทงั ้ หมด 8 จังหวัด
และพลังงานทดแทน
ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย
รอ TOR
การจัดเวทีสร ้างความรู ้ความตระหนักด ้านพลังงานบทบาทภารกิจในงานกากับ
1050
ิ ธิประโยชน์ของผู ้ใช ้ พลังงานให ้แก่กลุม
ี ทีเ่ ข ้า
กิจการพลังงานและสท
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสย
ิ ธิประโยชน์ของผู ้มี
ร่วมงานเวทีฯเพือ
่ ขยายพืน
้ ทีก
่ ารดาเนินงานเครือข่ายคุ ้มครองสท
สว่ น
ี ในกิจการพลังงานให ้ครอบคลุมทุกพืน
้ งงานในพืน
ได ้เสย
้ ทีผ
่ ู ้ใชพลั
้ ทีเ่ ขต 7 จานวน 7
จังหวัด
ึ ษาดูงานด ้านการพัมนาชุมชนและวัฒนธรรมเพือ
10 มีนาคม 2558 ระหว่างดาเนินการ การจัดโครงการศก
่ ความยั่งยืน
13
ให ้กับผู ้บริหารระดับสูง กระทรวงกิจการบ ้าน
และวัฒนธรรม (Ministry of Home and Culture Affairs) ประเทศภูฏาน ใน
ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพือ
่ เป็ นการสง่ เสริมการเรียนรู ้และพัฒนา
ความคิดด ้านการพัฒนาชุมชนและสง่ เสริมงาน
ิ ปวัฒนธรรม
ด ้านศล
8 เดือน
นาเสนอ oral
ข ้อเสนอโครงการทีเ่ สนอขอรับงบประมาณการทากิจกรรมสง่ เสริมและสนับสนุนการ
presentation ต่อ วช วิจัยในการจัดการองค์ความรู ้การวิจย
ั เพือ
่
้
การใชประโยชน์
ในมิตเิ ชงิ ชุมชน/สังคม ภายใต ้โครงการจัดการความรู ้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปี 2558
Switch-Asia II: Promoting Sustainable Consumption and Production for
location of Indonesia,
Philippines, Vietnam, Thailand CMRU is the name of the applicant. Overall
objectives:
1) To increase the share of solar PV in generation mix;
2) To reduce GHG emissions from the grid;
3) To reduce the number of fires in buildings (as a result ofincreased
safety of rooftop solar PV systems)
Specific objective: Accelerate the implementation of reliable, safe, and
efficient rooftop solar PV systems

