
 
 

การอบรมเรือ่ง 

แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบ Solar Rooftop  
อย่างปลอดภยัและคุ้มค่า 
วันที่ 18 – 19 กันยายน 256 

ณ ห้องธาราเทพ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค  
(Ramada By Wyndham Bangkok Chaophya Park) (อาคารธาราเทพ ฮอล์ล) ถนนรัชดาภิเษก  

**เดิมชื่อโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค** 
(เดิมก าหนดจัดที่ โรงแรม เอสซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม) 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดท า “มาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้า: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางใน
การติดตั้ง Solar Rooftop อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเนื่องจากขณะนี้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาอาคาร เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป และมีผู้ที่สนใจจ านวนมาก ดังนั้น วสท. จึงจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการ
ออกแบบ ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ Solar  Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” เพ่ือให้ความรู้ในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับ Solar 
Rooftop แก่สมาชิกและผู้สนใจที่จะลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop ทั้งในระดับที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ รวมถึงอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งในเรื่องการออกแบบ ติดตั้งทางเทคนิค และบ ารุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง   

 
ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563  
08.20-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-09.00 น. พิธีเปิด   โดย คุณลือชัย  ทองนิล 
  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
09.00-10.00 น.   เรื่อง AC power system Grid และ DC cable design 
   วิทยากร ดร.สมบัติ วนิชประภา 
10.00-10.15 น.  Coffee break  
10.15-11.15 น.  เรื่อง System grounding และส่วนที่เข้าไปเชื่อมโยงกับ inverter 
   วิทยากร คุณสุวิทย์ ศรีสุข 
11.15-12.15 น. เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและ SPD 
  วิทยากร คุณภาธร  สิรจันทร์สว่าง 

PDU :  18 หน่วย 



12.15-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น.   เรื่อง Monitoring การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม การออกแบบ 
   วิทยากร คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ และ ร.อ.บัญญัติ  เลิศบุษศราคาม ร.น. 
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 
09.00-10.30 น. เรื่อง PV Inverter ในงาน PV rooftop, เทคโนโลยี, หลักการท างาน, String and Central 
 Inverter, Grid Code, การบ ารุงรักษา PV Rooftop 
 วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง 
10.45-12.00 น. เรื่อง PCS on-grid and off-grid, เทคโนโลยี และหลักการท างาน ของ PCS, Application  
 On-Grid & Off-Grid  และ ระบบ PV Hybrid inverter 
  วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 น. เรื่อง Energy storage system (ESS), ความรู้พื้นฐาน และ เทคโนโลยีของ แบตเตอรี่ในปัจจุบัน 
 และอนาคต, ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ PV rooftop, Recycle batteries and Second 
 life batteries  
 วิทยากร ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ และ ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ  
13.45-14.30 น. คุณสมบัติ และ ความหมายของ parameter เช่น  cycle life ระดับแรงดันในการใช้งาน ที่ใช้ใน
 ระบบกักเก็บพลังงาน, การเลือกชนิด รูปแบบการติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ป้องกัน 
 และพ้ืนที่ในการติดตั้ง ตามมาตรฐานของ วสท.  
 วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์  
14.30-14.45 น.  Coffee break 
14.45-15.30 น. การค านวณ การใช้งาน และความคุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง PV rooftop มี/ไม่มี ระบบกักเก็บ
 พลังงาน  
 วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์  
15.30-16.15 น. การบ ารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม  
 วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์ 
16.15-16.45 น. สรุปสาระส าคัญของ Energy storage system (ESS), 
 ทีมวิทยากร 
 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 

E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
 
 

mailto:eit@eit.or.th
http://www.eit.or.th/


ค่าลงทะเบียน 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 จ่ายหลังวนัที่ 10 กันยายน 2563 
 สมาชิก วสท.  5,000 บาท / คน 5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 5,500 บาท / คน 6,000 บาท / คน 

 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 

3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  

 มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน
 เต็มจ านวน 
สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเปน็การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่ม ีลูกจ้าง
 ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลกูจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ
 วิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุม้ค่า 

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 
ณ ห้องธาราเทพ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค  

(Ramada By Wyndham Bangkok Chaophya Park) (อาคารธาราเทพ ฮอล์ล) ถนนรัชดาภิเษก  
**เดิมชื่อโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค** 

(เดิมก าหนดจัดที่ โรงแรม เอสซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม) 
ค่าลงทะเบียน 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 จ่ายหลังวนัที่ 10 กันยายน 2563 
 สมาชิก วสท.  5,000 บาท / คน 5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 5,500 บาท / คน 6,000 บาท / คน 

 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูานดูงานทั้งในและตา่งประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเตม็จ านวน 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :            โทรศัพท์                  

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 e-mail : eit@eit.or.th 

PDU 18 หน่วย 


