
IEEE Power & Energy Series: 

Renewable Energy

www.greennetworkseminar.com/solar    

ขอเชิญเขารวมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ 

ระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย
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Operation and Maintenance
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หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย 
1. วศิวกรและเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

4. บคุลากรจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทีป่ฏบัิตงิาน
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา แก่ผู้สนใจ
ลงทนุ ผูใ้หบ้รกิารออกแบบและตดิตัง้ ตลอดจนวศิวกร
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ
บำารุงรักษา ปัญหาอุปสรรค และเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ เข้าสัมมนาทุกคนและรับทราบแนวทางในการ
ดำาเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาและลอยน้ำา

หลักการและเหตุผล 
พลังงานจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยนโยบาย                

การสง่เสรมิและสนบัสนนุของหนว่ยงานภาครฐัในการพฒันาพลงังานทดแทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมด            
ดังนั้น เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา เป็นไปอย่าง                        
มปีระสทิธภิาพ ผูล้งทนุ ผูใ้ห้บรกิารออกแบบและตดิตัง้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบำารุงรักษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการติดต้ัง
ทางไฟฟ้า และข้อกำาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 
ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและ
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ จึงได้จัดให้มีการสัมมนา
เชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำา 
(Floating): ข้อกำาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์             
อย่างย่ิงต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน 
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก พพ., บีโอไอ, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิต, บริษัท
ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ
โดยตรง

วันจันทร์ที่  25 มกราคม 2564
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด 
  โดย คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน 
  และที่ปรึกษา IEEE Power & Energy Society - Thailand
ดำาเนินการสัมมนา   โดย Session Chairman กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
08.45 - 09.30 น.  นโยบายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

 Session 1
10.00 - 12.00 น.  ความรู้พื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  • พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
  • สมรรถนะของอุปกรณ์และเทคนิคการเลือกอุปกรณ์และมาตรฐาน
  • การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก           
  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2
13.00 - 14.30 น.  ระเบียบ มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.   ทฤษฎีและแนวทางการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  โดย รศ.ดร.สมพร สิริสำาราญนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16.00 - 16.30 น  นโยบายการสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีโอไอ (BOI)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
และลอยน้ำา (Floating): ข้อกำ�หนด ก�รออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำ�รุงรักษ� 

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ 
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

          
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

 Session  3  
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.30 น.  ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
  • ความแข็งแรงของอุปกรณ์ฐานรองรับ สำาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
  • อุปกรณ์ฐานรองรับเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาประเภทต่างๆ 
  โดย คุณกิตติ ตั้งจิตทวีชัย Engineering Manager บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.  ข้อเสนอแนะในการติดตั้งแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  • การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ
  • ระบบป้องกันทางไฟฟ้า แรงดันเกินและระบบการต่อลงดิน
  • การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
  โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาณจน์ Senior Vice President-Operation Management - Gunkul Engineering PCL.
11.00 - 12.00 น.   การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
  • กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  โดย คุณฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและพลังงานหมุนเวียน 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session  4  
13.00 - 14.00 น.  กรณีศึกษา: โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา GRoof 
  โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาณจน์ Senior Vice President-Operation Management - Gunkul Engineering PCL.
14.00 - 15.00 น.  การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
  • กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาในทะเลของ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.   การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
  • กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาของ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
 Session 5      
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน  
08.30 - 09.30 น.  ระบบบริหารจัดการพลังงานสำาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา  
  โดย คุณณัฐนันท์ ดิลกสัมพันธ์ Sale Manager - FIMER  
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.   กรณีศึกษา: การติดตั้งและทดสอบ ปัญหา อุปสรรค และความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Italthai Engineering Co., Ltd.
11.00 - 12.00 น.  กรณีศึกษา: Solar PV Rooftop System with Smart Home 
  โดย ดร.วโรดม คำาแผ่นชัย กรรมการผู้จัดการ Alto Tech Co., Ltd.
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 6
13.00 - 14.00 น.  กรณีศึกษา Smart Home Smart Building: Solar Rooftop with Energy Storage and Electric Vehicle
  โดย คุณณัฐนันท์ ดิลกสัมพันธ์ Sale Manager - FIMER 
14.00 - 15.00 น.   กรณีศึกษา: การลงทุนและพัฒนาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเชิงธุรกิจ
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่และการรับซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer 
  ของ Prosumer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
  โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.30 น.  จบการสัมมนา



 
 

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 25 – 27 มกราคม 2564  ณ หองกมลทิพย โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : .

1.

2.

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

 

 ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

l

*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): 
ขอกำหนด การออกแบบ ติดต้ัง ควบคุมและบำรุงรักษา  

(อัตรานี้รวมอาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมานาสามารถลงรายจายได 200%)


