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ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี   

 

 

ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินแผนดิน 

ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 



คํานํา  

 

  โครงการบริการวิชาการแกสังคม  เปนสวนหน่ึงของภารกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยศูนย

วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  ไดดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในป พ.ศ. 2556 

   

เน่ืองจากปจจุบันน้ีพลังงานจากแหลงตางๆที่ใชกันอยูเริ่มมีปญหา และมีโอกาสหมดสิ้นไปในเวลาอีก

ไมชานาน เพราะฉะน้ันแสงอาทิตยจึงเปนพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหน่ึง พลังงานทดแทน หมายถึง 

พลังงานที่นํามาใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมาเปน 2 ประเภท 1. พลังงานสิ้นเปลือง 2. 

พลังงานหมุนเวียน (ขอมูลจาก http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=35) พลังงานหมุนเวียนที่

สามารถนํามาใชงานไดเปนอยางดีไมมีวันหมดสิ้นและสามารถนํามาใชงานไดอยางเอนกประสงค แตขณะน้ีการ

ใชงานยังไมแพรหลายเทาที่ควร ทางศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ไดมองเห็นถึงความสําคัญและ

ผลประโยชนที่จะเกิดกับทองถ่ินและประเทศชาติ  จึงจัดอบรมแบงปนความรูและเทคนิควิธีการที่จะนํา

พลังงานแสงอาทิตยมาใชงาน อยางงายๆในรูปแบบของความพอเพียง เพื่อสนับสนุนและสานตอแนวทาง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยจัดใหมีการ อบรมพลังงาน

แสงอาทิตย "โซลาเซลล" แบบพอเพียง โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน  

    

การจัดทํารายงานฉบับน้ีข้ึน โดยรวบรวมขอมูลการดําเนินงานในโครงการฯดังกลาว เพื่อประโยชนใน

การดําเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

 

         ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

              ผูจัดทํา 

        7 พฤษภาคม  2556 



โครงการพลังงานสะอาดพอเพียง (อบรมพลังงานแสงอาทิตย "โซลาเซลล" แบบพอเพียง) 

(แผนงานที่ 7 ) 

ผูรับผิดชอบโครงการ : นางปฏิมา พุทธน 

 

 1. ความสําคัญของโครงการ 

 เน่ืองจากปจจุบันน้ีพลังงานจากแหลงตางๆที่ใชกันอยูเริ่มมีปญหา และมีโอกาสหมดสิ้นไปในเวลา

อีกไมชานาน เพราะฉะน้ันแสงอาทิตยจึงเปนพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหน่ึง พลังงานทดแทน หมายถึง 

พลังงานที่นํามาใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมาเปน 2 ประเภท 1. พลังงานสิ้นเปลือง คือ 

พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินนํ้ามัน และทรายนํ้ามัน 

เปนตน  2. พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถ

หมุนเวียนมาใชไดอีก ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล นํ้า และไฮโดรเจน เปนตน (ขอมูลจาก 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=35) พลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํามาใชงานไดเปนอยางดีไม

มีวันหมดสิ้นและสามารถนํามาใชงานไดอยางเอนกประสงค แตขณะน้ีการใชงานยังไมแพรหลายเทาที่ควร ทาง

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ไดมองเห็นถึงความสําคัญและผลประโยชนที่จะเกิดกับทองถ่ินและ

ประเทศชาติ  จึงจัดอบรมแบงปนความรูและเทคนิควิธีการที่จะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชงาน อยางงายๆใน

รูปแบบของความพอเพียง เพื่อสนับสนุนและสานตอแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงขององค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จํานวน 30 คน 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อจัดอบรมเผยแพรแบงปนความรูเทคนิคและวิธีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชงานแบบงายๆและ

พอเพียง 

   2.2 เพื่อประกอบแผงโซลาเซลลใชเองเปนสรางไฟฟาใหแสงสวางอยางงายแกประชาชนในชุมชน 

  2.3 เพื่อเปนแบบอยางและแนวทางการพัฒนาการพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงอยางย่ังยืน 

3. กลุมเปาหมาย  

          บุคคลทั่วไป 

4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

4.1 ประสานงานคณะทํางาน/เตรียมความพรอมงานทุกดาน/ประสานเครือขาย เดือนเมษายน 2556 

4.2 จัดกิจกรรม 6 พฤษภาคม 2556 

4.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม 7 พฤษภาคม 2556 

5.  ผลการดําเนินงาน  

  5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู โครงการพลังงานสะอาดพอเพียง (อบรมพลังงานแสงอาทิตย "โซ

ลาเซลล" แบบพอเพียง)น้ี ประกอบดวยการบรรยาย ในหัวเรื่อง  

 

 

   



5.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 6.  ผูรับบริการ/หนวยงาน ไดรับความรู/ประโยชน ดังนี ้

6.1 บุคคลทั่วไป 

7.  สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูรับบริการ 
   

ผลลัพธ 

   1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได สนองตอแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) 

 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได สนองตอแผนพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที ่ 11  (พ.ศ.  2555 - 2559)ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

  3. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ไดสนองนโยบายมหาวิทยาลัย สนองนโยบายมหาวิทยาลัย พันธกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พันธกิจที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร  สถาบันใน

สังคม เพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู  
 

ผลกระทบ 

   1. ผูเขารวมอบรมไดแบงปนความรูเทคนิคและวิธีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชงานแบบงายๆและ

พอเพียง 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

รวมท้ังสิ้น 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

ผลผลิต (Output) 

 1. เชิงปริมาณ :    จํานวนผูเขารับบริการ คน 30  49 

 2. เชิงคุณภาพ :   

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 

 

84.50 

 

85.24 

 3. เชิงเวลา :   

รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

รอยละ 

 

80 

 

100 

 4. เชิงตนทุน :   

ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการวิชาการแกสังคมตามงบประมาณ บาท 

 

47,960.- 

 

45,320.- 

ผลลัพธ  (Outcome) 

1.  เชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน 

 

รอยละ 

 

83.00 

 

90.90 

2.  เชิงคุณภาพ :  

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการโครงการวิชาการแกสังคม 

 

รอยละ 

 

84.50 

 

85.24 



    2. ผูเขารวมอบรมไดประกอบแผงโซลาเซลลใชเองเปนสรางไฟฟาใหแสงสวางอยางงายแกประชาชนใน

ชุมชน 

   3. ผูเขารวมอบรมไดไดแนวทางการพัฒนาการพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงอยางย่ังยืน 

  4. ผูเขารับการอบรมเรียนรูอุปกรณการใชงานและการทํางานในระบบโซลาเซลล   

   5. ผูเขารับการอบรมเรียนรูขบวนการผลิตการประกอบแผงโซลาเซลลใชเองเพื่อใหเขาใจ จะไดแกไขได

เมื่อเกิดปญหา 

    6. ผูเขารับการอบรมเรียนรูการตอใชงานโซลาเซลล ในการตอชาจรแบตเตอรรี่ และการทําสาว

แบตเตอรี ่

   7. ผูเขารับการอบรมเรียนรูการตอใชงานโซลาเซลล กับปมนํ้าในรูปแบบตาง  ๆ

   8. ผูเขารับการอบรมเรียนรูการตอใชงานในการแปลงไฟจากแบตเตอรรี่ 12VDC ใหเปน 220V AC เพื่อ

ใชกับอุปกรณภายในบานทีวี วิทยุ พัดลม ไฟสองสวางฯ สอนวิธีการทําอินเวอรเตอรใชเองแบบงายๆ สําหรับไวใช

ยามฉุกเฉินจริงๆ  

   9. ผูเขารับการอบรมเรียนรูการประยุกตปมนํ้า ใหใชกับระบบโซลาเซลลแบบประหยัดและคุมคา 
  

8.   เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย 

1. รหัสชุดวิชา 91307 ช่ือชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเกษตร 

2. รหัสชุดวิชา 91357 ช่ือชุดวิชา พื้นฐานความรูสิ่งแวดลอม 
 

9.   การจัดทํา โครงการพลังงานสะอาดพอเพียง (อบรมพลังงานแสงอาทิตย "โซลาเซลล" แบบพอเพียง)

เปนการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการ

พัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้  

 ชื่อเรื่อง 

การใหบริการวิชาการแกสังคม 

ผลงานท่ีนําไปพัฒนา/ปรับปรุง/ 

บูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัย 
หลักฐาน 

1. โครงการพลังงานสะอาดพอเพียง 1.1  สอดคลองชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเกษตร สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี5 

กระบวนการพัฒนาชุมชนเกษตร 

สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี6 

การจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาชุมชนเกษตร 

 2.1  สอดคลองชุดวิชาพื้นฐานความรูส่ิงแวดลอม สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี6 

ชุมชนกับส่ิงแวดลอม 

สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี12 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี13 

รูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน 

 

  



ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 

ภาพที่1 ภาพหมูผูเขารับการอบรม 

  
ภาพที่2 ลงทะเบียนเขารับอบรม ภาพที่3 ลงทะเบียนเขารับอบรม 

  
ภาพที่4 กลาวรายงาน ภาพที่5 คุณพรรษชล  แข็งขัน เปดการอบรม 

  
ภาพที่6 คุณพรรษชล  แข็งขัน เปดการอบรม  ภาพที่7 ผูเขารวมอบรม 

  



  
ภาพที่8 อุปกรณประกอบการอบรม ภาพที่9 คณะวิทยากร 

  
ภาพที่10 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย  ภาพที่11 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย 

  
ภาพที่12 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย ภาพที่13 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย 

  
ภาพที่14 วิทยากรบรรยาย  ภาพที่15 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย 

  



  
ภาพที่16 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย ภาพที่17 ผูเขาอบรมฟงบรรยาย 

  
ภาพที่18 วิทยากรบรรยาย ภาพที่19 วิทยากรบรรยาย 

  
ภาพที่20 วิทยากรบรรยาย ภาพที่21 วิทยากรแสดงอุปกรณตัวอยาง 

  
ภาพที่22 วิทยากรบรรยาย ภาพที่23 วิทยากรบรรยาย 

  



  
ภาพที่24 วิทยากรบรรยาย ภาพที่25 ฝกปฏิบัติ 

  
ภาพที่26 ผูเขาอบรมสอบถามปญหาขอสงสัย ภาพที่27 วิทยากรตอบขอสงสัย 

  
ภาพที่28 ผูเขาอบรมดูอุปกรณประกอบโซลาเซลล ภาพที่29 ฝกปฏิบัติ 

  
ภาพที่30 วิทยากรฝกปฏิบัติตอบขอสงสัยผูเขาอบรม ภาพที่31 ทดลองประยุกตปมนํ้าใหใช 

กับระบบโซลาเซลล 



  
ภาพที่ 32 ทดลองประยุกตปมนํ้าขนาดเล็ก ภาพที่33 ทดลองประยุกตแผงโซลาเซลล 

  
ภาพที่34 วิทยากรทดลองประยุกตแผงโซลาเซลล ภาพที่35 วิทยากรทดลองประยุกตแผงโซลาเซลล 

  
ภาพที่36 วิทยากรวิธีการใชอุปกรณแปลงโซลาเซลล ภาพที่37 วิทยากรวิธีการใชอุปกรณแปลงโซลาเซลล 

  
ภาพที่38 ทดลองประยุกตปมนํ้าใหใชกับ 

ระบบโซลาเซลล 

ภาพที่39 ทดลองประยุกตปมนํ้าใหใชกับ 

ระบบโซลาเซลล 



  
ภาพที่40 เรียนรูเกี่ยวกับการตอแผงโซลาเซล ภาพที่41 ทดลองประยุกตปมนํ้าใหใชกับระบบโซลาเซลล 

  
ภาพที่42 วิทยากรอธิบายเพิ่มเติม ภาพที่43 ผูเขาอบรมทดลองตอไฟสองสวางฯ 

  
ภาพที่44 วิทยากรอธิบายการตอโซลาเซลลเพิ่มเติม  ภาพที่45 ผูเขาอบรมทดลองตอไฟสองสวางฯ 

  
ภาพที่46 ผูเขาอบรมสอบถามขอสงสัยการใชอุปกรณ ภาพที่47 ผูเขาอบรมทดลองตอไฟสองสวางฯ 
 


