New Normal’s
Standard

ขอเชิญเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบ ติ ด ตั้ ง ใช ง าน และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบผลิ ต
ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ ละแบตเตอร�่ ด  ว ยตนเอง:

โซลารบนหลังคา โซลารลอยนํ้า
โซลาร สู บ นํ้ า และโซลาร ส ถานี
ชาร จ รถยนต ไฟฟ า

(Design, Installation, Operation and Maintenance of Electricity Generation from
Solar Energy and Batter y Storage DIY: Solar Rooftop, Solar Floating, Solar
Water Pumping and Solar EV Charging Station)

"เร�ยนจบ ทําเองไดเลย"

สถานที่จัดสัมมนา

หองเพชรชมพ� ชั้น 3

โรงแรม ดิ เอมเมอรั ล ด ถ.รั ช ดาภิ เ ษก

วันที่จัดสัมมนา

21 - 23
กันยายน 2565
บร� ห ารงานสั ม มนาโดย

ดู ร ายละเอี ย ดเพ� � ม เติ ม ได ที่ www.pen-th.com
หมายเหตุ : ว� ท ยากรอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและมลภาวะทาง
อากาศเพื่อมุงสูสังคมคารบอนตํ่านั้น เปนผลใหการใชพลังงาหมุนเวียน
(Renewable Energy) ผลิตไฟฟาแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลไดรับความ
นิยมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสง
อาทิตยและแบตเตอรี่สะสมพลังงานเปนเทคโนโลยีที่ใชงานกันมากทั่ว
โลก ทั้งนี้ดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาจนสมบูรณแบบแลว กอปรกับราคา
ของแผงเซลลแสงอาทิตยไดลดลงมาก ทําใหผูติดตั้งใชงานระบบผลิต
ไฟฟาดังกลาวไดรับผลตอบแทนการลงทุนไดอยางคุมคาและเปนที่
พอใจ อีกทั้งรัฐบาลประกาศรับซื้อไฟฟาสวนเกินโครงการพลังงานแสง
อาทิ ต ย โซลาร ภ าคประชาชนทั้ ง โซลาร บ นหลั ง คาและสู บ นํ้า เพื่ อ
การเกษตร โดยการปรับเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟาใหผลตอบแทนดีขึ้น เพื่อ
สรางแรงจูงใจในการลงทุนและชวยลดภาระคาใชจายของประชาชน
ประเภทบานอยูอาศัยอีกดวย
PEN Academy ไดเล็งเห็นความสําคัญของกระบวนงานผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและการใชงานแบตเตอรี่สะสมพลังงาน
อยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จึงจัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษาระบบ
ผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ ละแบตเตอรี่ ด ว ยตนเอง:
โซลารบนหลังคา โซลารลอยนํ้า โซลารสูบนํ้า และโซลารสถานีชารจ
รถยนตไฟฟา (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)” โดยทีมวิทยากรซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณในการ
ศึกษา วิจัย และลงมือปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีและระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยและแบตเตอรี่ทั้งดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร
มาเปนอยางดี

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูความเขาใจทั้งทฤษฎีและ
การปฏิบัติงานออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน ทดสอบกอนใชงาน และบํารุง
รักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและโซลารแบตเตอรี่
โดยสามารถนําไปดําเนินงานดวยตนเองไดถูกตอง ปลอดภัย และ
ประหยัดคุมคากับการลงทุนในการผลิตไฟฟาใชเองตลอดอายุการ
ใชงาน 25-30 ป

กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูประสานงานโครงการ
ผูรับจางออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
และโซลารแบตเตอรี่
เจาของบาน อาคาร หรือโรงงาน ผูประกอบการ และนักลงทุนดาน
พลังงานหมุนเวียน
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย นักวิจัย และผูที่สนใจทั่วไป

กําหนดการสัมมนา
วันที่ 21 กันยายน 2565
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
ดําเนินการสัมมนาโดย

1

Session

08.45 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.

Session

2

13.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ:

ลงทะเบียน
พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา
โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการ
การไฟฟานครหลวง President, PEN Academy
Session Chairman
เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy

แหลงพลังงาน องคประกอบ เทคโนโลยี
และหลักเกณฑการออกแบบ ติดตั้ง และ
ใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยแผงโซลารเซลล
และโซลารแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยี โมเดล คุณลักษณะ
เฉพาะ และพารามิเตอรของแผงเซลลแสงอาทิตย
ออฟติไมเซอร และอินเวอรเตอร เพื่อใชสําหรับการ
ออกแบบ ติดตั้ง และใชงานใหปลอดภัยและไดกําลัง
ไฟฟาขาออกสูงสุด โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์
ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy
พักรับประทานอาหารวาง
เทคโนโลยี คุณลักษณะเฉพาะ และพารามิเตอร
ของโซลารแบตเตอรี่ และอุปกรณประกอบอื่นๆ
เพื่อใชสําหรับการออกแบบ ติดตั้ง และใชงานรวมกับ
ระบบผลิตไฟฟาดวยแผงโซลารเซลล
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Workshop: การออกแบบและติดตั้งระบบ
โซลารเซลลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ภาคปฏิบัติ : การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชโปรแกรม PVsyst
โดย คุณไตรรัตน สุวรรณรัตน วิศวกรผูเชี่ยวชาญ
การใชงานโปรแกรม PVsyst
ผูเขาสัมมนากรุณานํา Notebook Computer
มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย

กําหนดการสัมมนา
วันที่ 22 กันยายน 2565
Session

3

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.

หมายเหตุ:
14.00 – 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.

Solar PV Rooftop, Floating, and
EV Charging Station
การออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษาระบบผลิต
ไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลบนหลังคา: การสํารวจโหลด
การออกแบบขนาดพิกัดแผงเซลลแสงอาทิตย, อินเวอร
เตอร, สายไฟฟา อุปกรณปอ งกัน อุปกรณประกอบอื่นๆ
และการศึกษาผลตอบแทนการลงทุน
โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จํากัด
พักรับประทานอาหารวาง
การออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษาระบบผลิต
ไฟฟาดวยแผงโซลารเซลลบนหลังคา: การจัดทําแบบ
ไฟฟา การขออนุญาต การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
อินเวอรเตอร อุปกรณประกอบอื่นๆ การทดสอบระบบ
กอนใชงาน และการบํารุงรักษา
โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จํากัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติ : การออกแบบ ติดตั้ง และการศึกษาความ
คุม คาทางเศรษฐศาสตรสําหรับระบบผลิตไฟฟาดวยแผง
โซลารเซลลบนหลังคา โดย คุณสถาพร สุนทรา
ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ
และบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง
อาทิตย
ผูเขาสัมมนากรุณานํา Notebook Computer
มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย
การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยแผง
โซลารเซลลลอยนํ้า: Tropical Storm Study,
Water Floating PV Module, Inverter, Pontoon/
Floating Structure, Anchoring and Mooring
System โดย คุณนรเศรษฐ ตระการกุลชร
ผูจัดการกลุมงานพัฒนาธุรกิจ 1
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด
พักรับประทานอาหารวาง
ภาคปฏิบัติ: การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
ดวยแผงโซลารเซลลสําหรับสถานีชารจรถยนตไฟฟา
(Solar Powered EV Charging Station)
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy

วันที่ 23 กันยายน 2565
Session

4

08.45 – 12.00 น.

หมายเหตุ:
12.00 – 13.00 น.

Session

5

Workshop: ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยและแบตเตอรี่สะสมพลังงาน
ภาคปฏิบัติ: การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
ดวยแผงโซลารเซลลรวมกับโซลารแบตเตอรี่เพื่อใหได
ประโยชนและผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดสําหรับ
การใชงานรูปแบบ On-grid, Hybrid และ Off-grid
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy
ผูเขาสัมมนากรุณานํา Notebook Computer
มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Solar PV Water Pumping

13.00 – 16.00 น.

การออกแบบ ติดตั้ง และใชงานระบบผลิตไฟฟาดวย
แผงโซลารเซลลสูบนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร: การสํารวจโหลด การออกแบบขนาดพิกัด
แผงเซลลแสงอาทิตย อินเวอรเตอร ระบบและประเภท
มอเตอร/ปม นํ้า ปริมาตรการสูบและถังกักเก็บนํ้า ระบบ
ควบคุมและปองกัน และอุปกรณประกอบอื่นๆ
พรอมภาคปฏิบัติและโมเดลสาธิต
โดย รศ. ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

16.00 น.

ปดการสัมมนา

รับจำนวน

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยและแบตเตอร�่ดวยตนเอง: โซลารบนหลังคา
โซลารลอยน้ำ โซลารสูบน้ำ และโซลารสถานีชารจรถยนต ไฟฟา

จำกัด

(Design, Installation, Operation and Maintenance of Electricity Generation from Solar Energy and Battery
Storage DIY: Solar Roof top, Solar Floating, Solar Water Pumping and Solar EV Charging Station)

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565
ณ หองเพชรชมพ� ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา

ทานละ 12,000 บาท + VAT 840 = 12,840 บาท

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

การชำระเงิน
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com

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

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
Email : penthailand2016@gmail.com

ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

