


กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

3. ผูส้นใจลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา แก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้
บริการออกแบบและติดต้ัง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้อง

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ 
บำารงุรกัษา ปัญหาอปุสรรค และเทคนคิการแกไ้ขปัญหาจากกรณี
ศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เข้าสัมมนาทุกคนและรับทราบแนวทางในการดำาเนินการ             
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
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หลักการและเหตุผล 
พลังงานจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ          

โดยนโยบายการสง่เสรมิและสนบัสนนุของหนว่ยงานภาครฐัในการพัฒนาพลังงานทดแทน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พลังงานแสงอาทติย ์ซึง่เป็นพลงังานสะอาดทีส่ามารถนำามาใชป้ระโยชน์
ได้อย่างไม่มีวันหมด ดังนั้น เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและ
ลอยน้ำา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดต้ัง และผู้ที่
เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และ
บำารุงรักษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และข้อกำาหนดของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) และ IEEE Thailand         
Section รว่มกบัวทิยาลยัพลงังานทดแทนและสมารต์กรดิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันเรศวร 
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำา (Floating): ขอ้กำาหนด การออกแบบ 
ตดิตัง้ ควบคมุและบำารงุรกัษา” ซึง่จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่การพัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก 
พพ., บีโอไอ, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิต, บริษัทผู้ประกอบการ และ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
 โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
 และ Senior Vice Chairman, IEEE Power & Energy Society - Thailand 
ดำาเนินการสัมมนา  โดย Session Chairman รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำาราญนุกูล 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand
08.45 - 09.30 น. นโยบายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา 
 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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 คุณธรรศกร ทองบ่อ หัวหน้าแผนกส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าทั่วไป กองส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.  การยื่นขอขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง
16.00 - 16.30 น. นโยบายการสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีโอไอ (BOI)
 โดย คุณสุวิดา ธัญวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำานาญการพิเศษ กองส่งเสริมการลงทุน 3 
 (กลุ่มกิจการสาธารณูปโภค) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

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

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการ              
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 แกผู้่เขา้สมัมนาและวทิยากรทกุทา่น ทางสมาคมฯ 
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 
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วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
  Session 3 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.30 น. ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
 - ความแข็งแรงของอุปกรณ์ฐานรองรับสำาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  
 - 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 คุณคมสัน ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำากัด
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
 - กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาของ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
 โดย คุณขุนศึก ชูดำา วิศวกรอาวุโส แผนกออกแบบไฟฟ้าและก่อสร้าง บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
  Session 5 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 09.30 น. การทดสอบอินเวอร์เตอร์ตาม Grid Code ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 โดย คุณเรืองฤทธิ์ หนิแหนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. กรณีศึกษา: การติดตั้งและทดสอบ ปัญหา อุปสรรค และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 โดย คุณวสันต์ จันทร์หน้อย Senior Electric Engineer, Italthai Engineering Co., Ltd.
11.00 - 12.00 น. กรณีศึกษา: Solar PV Rooftop System with Smart Building 
 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 APAC Regional Business Development Manager, Huawei Technologies Co., Ltd.
14.00 - 15.00 น. กรณีศึกษา: การลงทุนและพัฒนาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเชิงธุรกิจ
 โดย คุณพงษ์ภัทร พุกะนัดด์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่และการรับซื้อ-ขายไฟฟ้า
 แบบ Peer-to-Peer ของ Prosumer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
 โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.30 น. จบการสัมมนา
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เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

  

 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห
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 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช
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 ที่อยู
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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

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

Solar Power Generation System (Solar Rooftop and Solar Floating): Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance

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

(** เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 ผูเขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เปนผลลบภายใน 24 ช่ัวโมงกอนเขาสัมมนา)

รับจำนวนจำกัด


