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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรกัษ์พลังงาน 

 
ประวัติความเป็นมา  
                 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดิมชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ"
จัดต้ังข้ึน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติข้ึน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2496 โดยมี
คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า "คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ" เป็นผู้วางนโยบายและ
พิจารณาโครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหน่วยราชการข้ึนหน่วยหนึ่ง ซ่ึงมีฐานะ
เทียบเท่ากรม มีชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" ต้ังแต่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา 
และได้มีการปรับเปล่ียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
7 มกราคม 2496 เริ่มก่อต้ัง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมีสํานักงานช่ัวคราวอยู่ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อต้นปี 
พ.ศ. 2497 ได้ย้ายสํานักงานไปอยู่ที่ศาลาลูกขุนใน
พระบรมมหาราชวัง 

 

13 กรกฎาคม  2502 ย้ายสํานักงานมาอยู่ที่ บ้านพิบูลธรรม เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศ
เส จนถึงปัจจุบัน  

23 พฤษภาคม 2506 ย้ายไปสังกัด กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ โดย พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506  

1 ตุลาคม 2514 ย้ายมาสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรีตามเดิม และเปล่ียนช่ือเป็น 
"สํานักงานพลังงานแห่งชาติ"   

24 มีนาคม 2522 ย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 
13 กุมภาพนัธ์ 2535 เปล่ียนช่ือเป็น "กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน" สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน ตาม
ประกาศพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.
2535 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109  ตอนท่ี 9 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2535 
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4 เมษายน 2535 เปล่ียนชื่อสังกัดเป็น "กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม"  

3 ตุลาคม 2545 เปล่ียนชื่อเป็น “กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์
พลังงาน" สังกัดกระทรวงพลังงานตามประกาศพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
นายดนัย เอกกมล   รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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การบํารุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ 
การบํารุงรักษา (Maintenance) ที่จะกล่าวน้ีเป็นการดูแลรักษาระบบ PVs เพ่ือสามารถ

ผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อเทียบค่าบํารุงรักษากับระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น เครื่องป่ันไฟโดยใช้น้ํามันดีเซล เป็นต้น ถือว่าค่าบํารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์นี้มี
ราคาท่ีถูกกว่ามาก โดยท่ัวไปจะมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์หลัก ๆ ของระบบ PVs 
ได้แก่ 

1. การบํารุงรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Panels) 
2. การบํารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ (Inverter and 

Controller) 
3. การบํารุงรักษาระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ (Wiring and Connections) 

         4. การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ (Battery, The system with Battery Back-up) 
 

1. การบํารุงรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Panels) 
- ทําความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่นที่เกาะบนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการล้างด้วย

น้ําสะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก บางครั่งคราบสกปรกจะเป็นพวกยางหรือมูลนกให้ใช้น้ําเย็น
ทําล้างและขัดด้วยฟองน้ํา  ข้อควรระวังในการทําความสะอาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์คือ ห้ามใช้
แปรงที่มีขนเป็นโลหะทําความสะอาดผิวของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ผงซักฟองก็ไม่ควร
ใช้ในการทําความสะอาดเพราะอุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาดดังกล่าวจะทําให้เกิดรอยที่ผิว
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
       - ตรวจสอบดูสภาพแผงพลังงานแสงอาทิตย์ว่ายังมีสภาพท่ีสมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอยร้าว, 
รอยแตก, รอยฝ้าบริเวณผิว, มีรอยรั่วของนํ้าภายในผิวแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ สีของแผง
เปล่ียน เป็นต้นให้มีการจดบันทึกและสังเกตการณ์ส่ิงผิดปรกติต่าง ๆ ถ้าประสิทธิภาพลดลง 
อาจจะมีการซ่อมบํารุงหรือเปล่ียนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปัญหาดังกล่าว 
       - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
หากมีข้อผิดพลาดให้ทําการแก้ไขให้เร็วที่สุด 
 
2. การบํารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆ (Inverter and Controller) 
       ระบบแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ ควรมีสภาพท่ีสะอาดปราศจากฝุ่นเกาะ 
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14. ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นํามาต่อกันอยู่ภายในขอบเขต
ใกล้กันหรือขอบเขตเดียวกัน เรียกว่า 
 ก. Star  ข. Bus  
 ค. Ring  ง. Lan 
ตอบ  ง. Lan  
 Local Area Network  (LAN)  หมายถึง  ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ถูกนํามาต่อกันอยู่ภายในขอบเขตใกล้กัน  เช่น  ภายในอาคารเดียวกันหรือภายใน
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่ง LAN  จะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมกันภายใน
องค์การ 
 

15.ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมระบบ 
 ก. Microsoft Word  ข. CAD  
 ค. Window 2000  ง. Access 
ตอบ  ค. Window 2000  
 โปรแกรมระบบ  (System Software)  มี  3  ชนิดคือ 
 1.  ระบบปฏิบัติการ  (Operating System)  เช่น  DOS, Windows  98, Windows ME, 
Windows 2000, Windows XP  (ถือเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ  Microsoft) 

2.  โปรแกรมอรรถประโยชน์  (Utility Program)  ได้แก่  Antivirus  Utilities  เช่น  Norton 
Antivirusเป็นโปรแกรมในการตรวจจับและทําลายโปรแกรมไวรัส, Norton Speed Disk  เป็นโปรแกรม
สําหรับจัดระเบียบไฟล์ที่แตกกระจาย  (File Defragmentation) 
 3.  ตัวแปลภาษา  (Language Translators)  ได้แก่  Compiler, Assembler  และ  
Interpreter 
 

16.ถ้าต้องการนําเสนองานในที่ประชุม ท่านควรเลือกโปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้มาช่วยงานจึงจะ
เหมาะสมที่สุด 
 ก. PowerPoint  ข. Excel  
 ค. Norton  ง. Word 
ตอบ  ก. PowerPoint  
 Presentation Graphics เป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
หรือแสดงผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  เพื่อให้รายงานนั้นดูน่าสนใจและให้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น  การ
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แสดงผลรายงานน้ันอาจจะปรากฏเป็นรูปภาพ  กราฟ  ข้อความและผลจากค่าวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของ
ตารางก็ได้  ตัวอย่างของโปรแกรมนี้  เช่น  PowerPoint, Lotus Freelance Plus  เป็นต้น 
 

17.สถาปนิกคนหนึ่งมาขอคําปรึกษาว่าท่านควรเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใดดี เพื่อช่วยในการเขียน
แบบหรือออกแบบบ้าน ท่านคิดว่าควรเป็นโปรแกรมในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก. Microsoft Word  ข. Excel  
 ค. Case  ง. AutoCAD 
ตอบ  ง. AutoCAD  
 โปรแกรม  AutoCAD  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบต่าง ๆ  เช่นออกแบบเคร่ืองจักร  
เคร่ืองมือทางอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  ซึ่งอาชีพที่เก่ียวข้องและใช้โปรแกรมนี้มาก  
ได้แก่  วิศวกร  สถาปนิก  และนักออกแบบ 
 

18.การแก้ไขข้อความของจดหมายที่ผู้พิมพ์พิมพ์ผิด กระบวนการดังกล่าว เรียกว่า 
 ก. Formatting ข. Search and Replace 
 ค. Editing ง. Cut and Move 
ตอบ ค. Editing  
 คุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรม  Word Processing  มี  5  ประการ  ดังนี้ 
 1.  การป้อนข้อความ (Text Entry)  2.  การแก้ไขข้อความ(Editing)  เช่น การลบ(Delete), การ
ตัด  (Cut), การวาง  (Paste)  3. การจัดรูปแบบเอกสาร(Print Formatting)  เช่น  การจัดหัวข้อให้อยู่
ในตําแหน่งก่ึงกลางหน้า  (Line Centering),  การจัดชิดขอบ  (Margins),  การเว้นระยะห่างระหว่าง
บรรทัดเป็น  2  เท่า  (Double Spacing), การกําหนดรูปแบบตัวอักขระ(Font), การเห็นรูปแบบของ
เอกสารที่อยู่บนจอ  ซึ่งจะปรากฏบนกระดาษพิมพ์  (What You See Is What You Get : WYSIWYG)  
4.  การพิมพ์  (Printing)  5.  การบันทึกเอกสารลงในส่ือเพื่อเรียกใช้ภายหลัง 
 

19.ขนาดของเครือข่ายที่ใช้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายในขนาดที่เรียก 
ก. WAN  ข. MAN  
ค. LAN  ง. VAN 

ตอบ  ค. LAN  
 
 
 

20.Intranet หมายถึง 
ก. เครือข่ายที่ต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในองค์การ 



หนา : 9 
 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  วิเคราะหนโยบายและแผน  ........ 

3. ข้อใดเป็นคํากล่าวท่ีถูกต้องเกี่ยวกับแผน 
(1) แผนจะเกิดข้ึนจากกระบวนการวางแผนเท่านั้น 
(2) การมีแผนแสดงว่าการบริหารงานต้องมีประสิทธิภาพเสมอ 
(3) แผนจะใช้ได้ภายใต้บรรยากาศท่ีปลอดความขัดแย้ง 
(4) เมื่อมีการวางแผนจะต้องเกิดแผนเสมอ 
(5) เมื่อขาดแคลนข้อมูลจะวางแผนไม่ได้เลย 
ตอบ  1. แผน (Plan) เป็นผลผลิตที่เกิดจากการวางแผน (Planning)  ซ่ึงการวางแผนทุก

ครั้งอาจไม่เกิดเป็นแผนก็ได้  เนื่องจากการวางแผนดําเนินไปได้ไม่สําเร็จ โดยอาจ
เกิดข้ึนได้ในหลาย ๆ กรณีด้วยกัน 

 
4. แผนมีองค์ประกอบเบ้ืองต้นอยู่ 3 ประการ คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต เน้นการปฏิบัติ และ

อะไร 
(1)  เกี่ยวข้องกับข้อมูลจํานวนมาก  (2)  เกี่ยวกับการคาดคะเน   
(3)  เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเลือก (4)  เกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์การ  
(5)  เกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบ 
ตอบ  4.   
 

5. ความสลับซับซ้อนของแผน  (Complexity)  จะดูได้จากตัวแปรใด  
(1)  จํานวนตัวแปรในแผน   
(2)  จํานวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผน     
(3)  ระดับวิชาการท่ีใช้แผน   
(4)  จํานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการของแผน   
(5)  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  3. ความสลับซับซ้อนของแผน (Complexity) พิจารณาได้จากตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้   
  1.ระดับของแผน      
  2.จํานวนองค์ประกอบของแผน      
  3.วัตถุประสงค์ของแผน  
  4.ระดับทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
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6. มิติ Confidential Nature  ของแผน  หมายถึงอย่างไร 
(1)  ความยากของแผน (2)  ความลับของแผน  
(3)  ความจําเพาะเจาะจงของแผน (4)  ความกว้างของแผน   
(5)  ความสําคัญของแผน 
ตอบ  2. มิติความลับ (Confidential Nature)  ของแผนนั้น  ข้ึนอยู่กับลักษณะของแผนว่า

ต้องการให้ข้อมูลและกระบวนการเป็นความลับหรือไม่  หากต้องการให้แผนน้ัน
เป็นความลับการวางแผนหรือการนําไปปฏิบัติก็จะยิ่งซับซ้อนมากข้ึน 

 
7. มิติเรื่องเวลา (Time)  จะพิจารณาอย่างไรเป็นสําคัญ 

(1) ดูระยะเวลาท่ีใช้ในการวางแผนว่ามากหรือน้อย 
(2) ดูว่ามีเวลาในการตระเตรียมการก่อนลงมือวางแผนและปฏิบัติตามแผนเพียงใด 
(3) ดูเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามแผนเป็นหลัก 
(4) ดูเวลาในการตระเตรียมการก่อนวางแผนอย่างเดียว 
(5) ดูเวลารวมทั้งหมดท่ีกล่าวมา 
ตอบ 5.     มิติเรื่องเวลา (Timeliness)  ของแผนนั้น จะพิจารณารวมจากเวลาท่ีใช้ในการ

วางแผนและเวลาท่ีใช้ในการนําแผนไปปฏิบัติ ซ่ึงการมีเวลาท่ีเหมาะสมจะช่วยให้
แผนมีความสมบูรณ์ได้ 

 
8. คําใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่ใช้ในการวางแผน       

(1)  วัตถุประสงค์ (2)  แนวทางดําเนินงาน   
(3)  นโยบาย           (4)  งบประมาณ   
(5)  มาตรฐาน 
ตอบ  2. การวางแผนในทางปฏิบัติหรือในทางบริหารน้ันมักจะจัดแผนงานในลักษณะต่าง ๆ 

กัน คือ    
  1.  วัตถุประสงค์ (Objective)    
  2.  งบประมาณ (Budget)    
  3.  มาตรฐาน (Standard)     
  4. แผนงาน  (Program)     
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74.แผนพัฒนามักมีลักษณะเด่นที่ใด 
 (1) เป็นแผนขนาดใหญ่  
 (2) เป็นแผนด้านเศรษฐกิจ 
 (3) บรรจุด้วยโครงการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลหลาย ๆ โครงการ 
 (4) เสนอแนะเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมาย  
 (5) เป็นแผนการผลิต 
ตอบ  3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาประการหนึ่งก็คือ  จะมีการกําหนดโครงการต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล  การเร่งรัดให้มีการนําแผนไปปฏิบัติโดยให้มีแผนรองรับ  และแผนหลัก
เป็นต้น 
 
75.ในกิจกรรมวางแผนที่แท้จริงนั้น กิจกรรมที่ต้องใช้การจิตนาการมากท่ีสุดได้แก่กิจกรรมใด 
 (1) กําหนดปัญหา  (2) กําหนดเป้าหมายของแผน  
 (3) ศึกษาหาข้อมูลความเป็นจริง (4) วิเคราะห์สถานการณ์  
 (5) กําหนดแผนดําเนินการ 
ตอบ  1การกําหนดปัญหาหรือการศึกษาปัญหาของแผนน้ัน  มีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ  คือ 

1. เพ่ือหาขอบเขตของแผน   
2. เพ่ือหาแนวทางคร่าว ๆ  ของแผน   
3. เพ่ือหาความเร่งด่วนของปัญหา   
4. เพ่ือหาความจําเป็นที่จะต้องวางแผน  ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญที่สุดของการตัดสินใจ

วางแผน  ทั้งนี้เนื่องจากในการวางแผนแต่ละครั้ง  จะต้องเสียค่าใช้จ่าย  กําลังคน  
เวลา  และมีข้ันตอนท่ียุ่งยากหลายข้ันตอน  จึงต้องอาศัยบุคคลที่มีจินตนาการเข้ามา
กําหนดปัญหา 

 
76.ในการศึกษาปัญหาเพ่ือการวางแผนน้ัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่ิงใดมากท่ีสุด  
 (1) หาสาเหตุ  (2) หาความเร่งด่วน 
 (3) หาความจําเป็น  (4) หาความเป็นไปได้  
 (5) ความเหมาะสม 
ตอบ  3  
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