
 

โครงก
มหาวิท
โดยควา
 

1. ความ
 
จากระบบ
นอกจาก
สนใจติด
การพิจาร
ดูแลรักษ
ลงทุนติด
หรือโรงง
สร้างฐาน
2. วัตถปุ
 
เลือกใชอุ้
คุณภาพก
 
กฎระเบีย
ไฟฟ้ากับ
 
3. กลุ่มเป
 
 
 

4. แผนก

การบรรย
ทยาลัยเกษต
ามร่วมมือขอ

มสําคัญ และที
ระบบโซล่าเซ
บจะข้ึนอยู่กับ
นี้การติดตั้งระ
ตั้งระบบโซล่า
รณาเลือกใช้อุ
ษาระบบให้มีอ
ดตั้งระบบโซล
งาน และประช
นของการพัฒน
ประสงค ์
- เพ่ือให้ผูด้แูล
อปุกรณ์ประกอ
กําลังไฟฟ้า 
- เพ่ือให้ผูด้แูล
ยบและขั้นตอ
การไฟฟ้าฯ 
- เพ่ือส่งเสริม
ป้าหมาย แล
- ชุมชนโดยร
- โรงเรียน แล
- โรงงานอุตส

การดําเนนิงาน

 
ยายและเส
ตรศาสตร์ วิท
องการไฟฟ้

ที่มา 
ซลล์เป็นระบบ
บความเข้มแสง
ะบบโซล่าเซล
าเซลล์เก่ียวกั
อุปกรณ์ประกอ
อายุการใช้งา
ล่าเซลล์ สิ่งเห
ชาชน และท่ีส
นาพลังงานสะ

ลอาคารธุรกิจ
อบระบบโซล่า

ลอาคารธุรกิจ
นที่เก่ียวข้อง 

มและช่วยประ
ะขอบเขตการ
อบมหาวิทยา
ละหน่วยงานร
สาหกรรม และ

น 

สวนา “โ
ทยาเขตศรรี

ฟาส่วนภูมิภา

บที่ใช้แสงอาทิ
งอาทิตย์เป็นห
ลล์ต้องใช้เงินล
ับความรู้พื้นฐ
อบระบบที่ได้
นที่ยาวนาน 
ล่านี้เป็นสิ่งสํ
สําคัญย่ิงการเส
ะอาดที่ย่ังยืนข

จหรือโรงงาน 
าเซลลบ์นหลัง

จหรือโรงงาน 
ในการขอติด

ะชาสัมพันธ์โค
รบรกิารวิชาก
าลัยเกษตรศาส
ราชการในเขต
ะสถานประกอ

โซล่ารูฟท็
ราชา  
าค 

ทิตย์ที่ถือว่าเป็
หลัก ซึ่งตลอด
ลงทุนที่สูง ดังน
ฐานทางด้านเท
้มาตรฐาน ข้อ
 ระเบียบในก
าคัญในการตั
สริมสร้างควา
ของประเทศไท

และประชาชน
งคาได้อย่างถูก

และประชาชน
ตั้งระบบโซล่า

รงการผลิตไฟ
การ 
สตร ์วิทยาเขต
ตจังหวัดภาคต
อบการต่าง ๆ

ท็อป...ศักย

ป็นพลังงานสะ
ดทั้งวันแสงอา
น้ันจึงควรมีกา
ทคโนโลยีทั้งช
อควรคํานึงใน
ารรับซื้อไฟฟ้
ัดสินใจติดตั้ง
มรู้ความเข้าใ
ทยต่อไป  

นทั่วไปได้รับค
กต้องตามมาต

นทั่วไปได้รับค
าเซลล์บนหลงั

ฟฟ้าพลังงานแ

ตศรีราชา 
ตะวันออก 
 ในเขตจังหวดั

ยภาพท่ีน่า

ะอาดมาผลิตไ
ทิตย์มีความเป
ารให้ความรู้ค
ชนิดและการน
การติดตั้งแผง

ฟ้าของการไฟ
ระบบโซล่าเซ
จที่ถูกต้องแก่

ความรู้ความเข
ตรฐานสากลข

ความรู้และคว
งคาบ้านเพ่ือผ

แสงอาทิตย์ทีต่ิ

ดภาคตะวันอ

าลงทุน (ไ

ไฟฟ้า กําลังไ
ปลี่ยนแปลงแ
วามเข้าใจกับ
นําไปใช้งานข
งโซล่าเซลล์บ
ฟ้าและความ
ซลล์ของผู้ดูแล
ประชาชนทั่ว

ข้าใจในการออ
ของความปลอ

วามเข้าใจเก่ียว
ลติไฟฟ้าและ

ตดิตั้งบนหลังค

อก 

ไหม?)” 

ฟฟ้าที่ผลิตได้
และไม่แน่นอน
ประชาชนผู้ที

ของโซล่าเซลล์
นหลังคา การ
มคุ้มค่าในการ
ลอาคารธุรกิจ
ไปจะเป็นการ

อกแบบและ
อดภัยและ

วกับ
การซื้อขาย

คา  

 

ด้
น 
ที่
ล์ 
ร
ร
จ
ร



  

 จัดการบรรยายและเสวนาเร่ืองระบบโซล่ารูฟท็อป ทั้งหมด 7ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (เช้า-บ่าย) มีอาหาร

กลางวันและอาหารว่างฟรี รายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางแสดงกาํหนดการจัดบรรยายและเสวนา 
 จัดบรรยายทั้งหมด 7วัน ดังน้ี 

 รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

รุ่นที่ 5 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

รุ่นที่ 6 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558(จัดร่วมกับงานเกษตรแฟร์) 

รุ่นที่ 7 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558(จัดร่วมกับงานเกษตรแฟร์) 

สถานที:่ ห้อง Theatre ชั้น 4 อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 เวลา: เร่ิมลงทะเบียน 8.30 น. บรรยาย 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยประมาณ 

หัวข้อบรรยาย 
 การบรรยายเร่ืองระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา  

o ความรู้พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล ์ 
o หลักในการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

และไดม้าตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
o หลักในการเลือกใชอุ้ปกรณป์ระกอบระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาที่ได้มาตรฐาน  
o การบํารุงรักษาระบบระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาเบ้ืองต้น  

 การเสวนาเร่ืองการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้า  
o อุปกรณ์ประกอบระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาที่ผ่านเกณฑ์ของการไฟฟ้า 
o ทําความเข้าใจในการเลอืกผูป้ระกอบการรับจ้างติดตั้งระบบ 
o ข้อกําหนดและระเบียบการรบัซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้า ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6. ผู้ประสานงานสําหรับรว่มฟังบรรยายและเสวนา 
คุณจิรารักษณ ์(vitjrp@src.ku.ac.th) โทร 038-354581 ถึง 6 ตอ่ 2703 

คุณทิพวรรณ (vittpj@src.ku.ac.th) โทร 038-354581 ถึง 6 ต่อ 2703 



  

คุณมณฑาทิพย์ (vitmtw@src.ku.ac.th) โทร 038-354581 ถึง 6 ตอ่ 2704 

คุณจุฑาพร (vitjtc@src.ku.ac.th) โทร 038-354581 ถึง 6 ต่อ 2708 

สําหรับร่วมจดัแสดงอปุกรณ์ 
 ดร.อมุารินทร ์แสงพานิช (umarin@eng.src.ku.ac.th) โทรศัพท์ 081-6152979 

 

สมัครออนไลน์ท่ี www.src.ku.ac.th 

 


