
 
 

การอบรมเรือ่ง 

การออกแบบ ติดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบ Solar Rooftop  
ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นท่ี 1/2564 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 (วันศุกร์-วันเสาร์) 
ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท  

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หลักการและเหตุผล  
 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดท า
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้งและบ ารุงรักษา Solar Rooftop อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง วสท. จึงจัด
อบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ Solar  Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” แก่สมาชิกและ
ผู้ที่สนใจ เพ่ือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Solar Rooftop ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ ในการออกแบบ ติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบ Solar PV Rooftop อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อต นเอง 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 

ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
08:30 - 08:50 น. ลงทะเบียน 
08:50 - 09:00 น. พิธีเปิด   โดย คุณลือชัย  ทองนิล 
  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
09:00 – 10:15 น.   PV Module and Technology 
 วิทยากร  ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง  
10:15 – 10:35 น. Coffee Break 
10:35 – 12:00 น. PV Inverter 
 วิทยากร  ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง  
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. Configuration, DC, AC Cable Wiring and Protection System 
 วิทยากร  ดร.สมบัติ วนิชประภา 

PDU :  18 หน่วย 



14:30 – 14:45 น.  Coffee break  
14:45 – 16:30 น. PV System Design and Energy Calculation 
 วิทยากร  คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ และ 
  ร.อ.บัญญัติ  เลิศบุษศราคาม ร.น. 
16:30 – 16:45 น. ค าถาม – ค าตอบ 
 
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2564  
09:00 – 10:30 น.   Grounding, Lightning and SPD 
 วิทยากร  คุณสุวิทย์ ศรีสุข 
10:30 – 10:45 น. Coffee Break 
10:45 – 12:10 น. PCS / Hybrid Inverter และการบ ารุงรักษา 
 วิทยากร  คุณเกษียร สุขีโมกข์ 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. พ้ืนฐานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) 
 วิทยากร  คุณเกษียร สุขีโมกข์ และ 
  คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์  
14:30 – 14:45 น.  Coffee break  
14:45 – 15:45 น. การออกแบบระบบ BESS ร่วมกับ PV System 
 วิทยากร  คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์ 
15:45 – 16:30 น. ค าถาม – ค าตอบ 
 
แผนท่ีโรงแรม :    
กรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
  ทาง BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 5 
  ทาง MRT ลงสถานี สุขุมวิท ทางออกท่ี 2  
 

 

 

 

 

 

 

 



สนใจรายละเอียดได้ที่    
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

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 
ค่าลงทะเบียน  **  วสท. ขอสงวนสิทธิ์ กรณีช าระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 2 มิย.64 จ่ายหลังวนัที่ 2 มิย.64 
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 6,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 6,500 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 
 

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


ใบสมัคร 

การออกแบบ ติดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบ Solar Rooftop  
ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 1/2564 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 (วันศุกร์-วันเสาร์) 
ณ โรงแรม S 31 สุขุมวทิ   

ค่าลงทะเบียน  ** วสท. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ช าระเงินก่อน 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 2 มิย.64 จ่ายหลังวนัที่ 2 มิย.64 
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 6,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 6,500 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 


