
สถานท่ีจัดสัมมนา
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28 - 30
เมษายน 2564

วันที่จัดสัมมนา

ดูลายละเอียดเพ� �มเติมได � ท่ี  www.pen-th.com
หมายเหตุ: ว �ทยากรอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

บร�หารงานสัมมนาโดย

การออกแบบ ติด ต้ัง  ใช � งาน  และบํ ารุ งรักษาระบบผลิต
ไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย �และแบตเตอร �่ด �วยตนเอง:

โซลาร�บนหลังคา โซลาร�ลอยนํ้า 
โซลาร �สูบนํ้า และโซลาร �สถานี
ชาร�จรถยนต� ไฟฟ�า

New Normal’s
Standard

ขอเชิญเข�าร�วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

(Design, Instal lat ion, Operation and Maintenance of Electricity Generation from 
So la r  Energy  and  Bat te r y  S torage  D IY :  So la r  Roof top ,  So la r  F loa t ing ,  So la r  
Water  Pumping  and  So la r  EV  Charg ing  Sta t ion )

"เร�ยนจบ  ทําเองได�เลย"



หลักการและเหตุผล

        การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและมลภาวะทาง

อากาศเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ําน้ัน เปนผลใหการใชพลังงาหมุนเวียน

(Renewable Energy) ผลิตไฟฟาแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสง

อาทิตยและแบตเตอร่ีสะสมพลังงานเปนเทคโนโลยีท่ีใชงานกันมากท่ัว

โลก ท้ังน้ีดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาจนสมบูรณแบบแลวกอปรกับราคา

ของแผงเซลลแสงอาทิตยไดลดลงมาก ทําใหผูติดต้ังใชงานระบบผลิต

ไฟฟาดังกลาวไดรับผลตอบแทนการลงทุนไดอยางคุมคาและเปนท่ี

พอใจ อีกท้ังรัฐบาลประกาศรับซ้ือไฟฟาสวนเกินโครงการพลังงานแสง

อาทิตยโซลารภาคประชาชนท้ังโซลารบนหลังคาและสูบน้ําเพ่ือ

การเกษตร โดยการปรับเพ่ิมอัตรารับซ้ือไฟฟาใหผลตอบแทนดีข้ึน เพ่ือ

สรางแรงจูงใจในการลงทุนและชวยลดภาระคาใชจายของประชาชน

ประเภทบานอยูอาศัยอีกดวย

          PEN Academy ไดเล็งเห็นความสําคัญของกระบวนงานผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและการใชงานแบตเตอร่ีสะสมพลังงาน

อยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จึงจัดการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเร่ือง “การออกแบบ ติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษา

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและแบตเตอร่ีดวยตนเอง

: โซลารบนหลังคา โซลารลอยน้ํา โซลารสูบน้ํา และโซลารสถานี

ชารจรถยนตไฟฟา (Design, Installation, Operation, and 

Maintenance of Electricity Generation from Solar 

Energy and Battery Storage DIY: Solar Rooftop, Solar 

Floating, Solar Water Pumping and Solar EV Charging 

Station)” โดยทีมวิทยากรซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณในการ

ศึกษา วิจัย และลงมือปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีและระบบผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยและแบตเตอร่ีท้ังดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร

มาเปนอยางดี 

           เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูความเขาใจท้ังทฤษฎีและ

การปฏิบัติงานออกแบบ ติดต้ัง ใชงาน ทดสอบกอนใชงาน และบํารุง

รักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและโซลารแบตเตอร่ี  

โดยสามารถนําไปดําเนินงานดวยตนเองไดถูกตอง ปลอดภัย และ

ประหยัดคุมคากับการลงทุนในการผลิตไฟฟาใชเองตลอดอายุการ

ใชงาน 25-30 ป  

วัตถุประสงค�

กลุ�มเป�าหมาย

ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูประสานงานโครงการ

ผูรับจางออกแบบและติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

และโซลารแบตเตอร่ี

เจาของบาน อาคาร หรือโรงงาน ผูประกอบการ และนักลงทุนดาน

พลังงานหมุนเวียน 

ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย นักวิจัย และผูท่ีสนใจท่ัวไป

กําหนดการสัมมนา

วันท่ี 28 เมษายน 2564 

08.00 – 08.30 น. 

08.30 – 08.45 น.

ดําเนินการสัมมนาโดย

08.45 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.

13.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน

พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา

โดย คุณสมชาย  โรจนรุงวศินกุล  อดีตผูวาการ

การไฟฟานครหลวง President, PEN Academy 

Session Chairman

เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ  ทัศนานุตริยะ 

Secretary, PEN Academy

  

พลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยี โมเดล คุณลักษณะ

เฉพาะ และพารามิเตอรของแผงเซลลแสงอาทิตย 

และอินเวอรเตอร เพ่ือใชสําหรับการออกแบบ ติดต้ัง 

และใชงานใหไดกําลังไฟฟาขาออกสูงสุด 

โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ  

Secretary, PEN Academy  

พักรับประทานอาหารวาง

เทคโนโลยี คุณลักษณะเฉพาะ และพารามิเตอร

ของโซลารแบตเตอร่ี และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ 

เพ่ือใชสําหรับการออกแบบ ติดต้ัง และใชงานรวมกับ

ระบบผลิตไฟฟาดวยแผงโซลารเซลล 

โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ  

Secretary, PEN Academy 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ : การออกแบบและติดต้ังระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชโปรแกรม PVsyst

โดย คุณไตรรัตน สุวรรณรัตน  วิศวกรผูเช่ียวชาญ

การใชงานโปรแกรม PVsyst

Session

แหลงพลังงาน องคประกอบ เทคโนโลยี 
และหลักเกณฑการออกแบบ ติดต้ัง และ
ใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยแผงโซลารเซลล  
และโซลารแบตเตอร่ี

1

Session Workshop: การออกแบบและติดต้ังระบบ
โซลารเซลลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร 2

   หมายเหตุ:           ผูเขาสัมมนากรุณานํา Notebook Computer 

                              มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย



กําหนดการสัมมนา

วันท่ี 29 เมษายน 2564 

08.45 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.

15.15 – 16.30 น.

Session
Solar PV Rooftop, Floating, and 
EV Charging Station3
การออกแบบ ติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษาระบบผลิต

ไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลบนหลังคา: การสํารวจโหลด 

การออกแบบขนาดพิกัดแผงเซลลแสงอาทิตย, อินเวอร

เตอร, สายไฟฟา อุปกรณปองกัน อุปกรณประกอบอ่ืนๆ 

และการศึกษาผลตอบแทนการลงทุน    

โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการระบบ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จํากัด

พักรับประทานอาหารวาง

การออกแบบ ติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษาระบบผลิต

ไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลบนหลังคา: การจัดทําแบบ

ไฟฟา การขออนุญาต การติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย 

อินเวอรเตอร อุปกรณประกอบอ่ืนๆ การทดสอบระบบ

กอนใชงาน และการบํารุงรักษา  

โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการระบบ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จํากัด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ : การออกแบบ ติดต้ัง และการศึกษาความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตรสําหรับระบบผลิตไฟฟาดวยแผง

โซลารเซลลบนหลังคา  โดย คุณสถาพร สุนทรา 

ผูเช่ียวชาญงานออกแบบ กอสราง ติดต้ัง ทดสอบ 

และบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง

อาทิตย

การออกแบบและติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยแผงโซ

ลารเซลลลอยน้ํา: Tropical Storm Study, Water 

Floating PV Module, Inverter, Pontoon/Float-

ing Structure, Anchoring and Mooring System  

โดย คุณคมสัน ศักด์ิศรีวัฒนา ผูจัดการท่ัวไป  

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

พักรับประทานอาหารวาง

การออกแบบและติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยแผง

โซลารเซลลสําหรับสถานีชารจรถยนตไฟฟา (Solar 

PV System for EV Charging Station)  

โดย รศ. ดร.บุญยัง ปล่ังกลาง ภาควิชาวิศวกรรม

ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

วันท่ี 30 เมษายน 2564 

08.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 น.

Session
Solar PV Water Pumping 4
การออกแบบ ติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษาระบบผลิต

ไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลสูบน้ําสําหรับอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร: การสํารวจโหลด การออกแบบ

ขนาดพิกัดแผงเซลลแสงอาทิตย อินเวอรเตอร ระบบ

และประเภทมอเตอร/ปมน้ํา ปริมาตรการสูบและถังกัก

เก็บน้ํา ระบบควบคุมและปองกัน และอุปกรณ

ประกอบอ่ืนๆ พรอมภาคปฏิบัติและโมเดลสาธิต

โดย รศ. ดร.บุญยัง ปล่ังกลาง  ภาควิชาวิศวกรรม

ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ : การออกแบบและติดต้ังระบบผลิต

ไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลรวมกับโซลารแบตเตอร่ี

เพ่ือใหไดประโยชนและผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

สําหรับการใชงานรูปแบบ On-grid, Off-grid 

และ Hybrid   

โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ  

Secretary, PEN Academy

ปดการสัมมนา     

Session
Workshop: ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยและแบตเตอร่ีสะสมพลังงาน5

   หมายเหตุ:           ผูเขาสัมมนากรุณานํา Notebook Computer 

                              มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย

   หมายเหตุ:           ผูเขาสัมมนากรุณานํา Notebook Computer 

                              มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด
(ผูไดรับการมอบหมายจากสถาบันในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน) 

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ผูเสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ)  ติดตอ คุณสาริณี  สาณะเสน โทร. 094-871-4422, แฟกซ 0-2734-1089

หากผูสัมมนาตองการใหจัดอาหารพิเศษ เชน มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจงใหทราบลวงหนากอนจัดงาน
ไมนอยกวา 7 วัน  ไดที่คุณสาริณี โทร. 09-4871-4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com

Email :  penthailand2016@gmail.com                            ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

การออกแบบ ติดตั้ง ใช�งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ�าจาก
พลังงานแสงอาทิตย�และแบตเตอร�่ด�วยตนเอง: โซลาร�บนหลังคา 
โซลาร�ลอยน้ำ โซลาร�สูบน้ำ และโซลาร�สถานีชาร�จรถยนต� ไฟฟ�า
(Design, Instal lation, Operation and Maintenance of Electricity Generation from Solar Energy and Battery 
S t o r a g e  D I Y :  S o l a r  Ro o f t o p ,  S o l a r  F l o a t i n g ,  S o l a r  Wa t e r  P u m p i n g  a n d  S o l a r  E V  C h a r g i n g  S t a t i o n )

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ณ ห�องรัชว�ภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย�  โรงแรมรามาดาบายว�นแดมบางกอกเจ�าพระยาปาร�ค 

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา การชำระเงิน

ทานละ 12,000 บาท  + VAT 840 = 12,840 บาท
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี 
“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด” 
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4

อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง  
และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%   
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได  200%
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน  

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2564

รับจำนวน

จำกัด


