
 

 

 
 

 
 

รายละเอียด 
“หลักสูตรฝึกอบรมการตดิตัง้และบ ารุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย”์ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Key Highlights 

 กา้วแรกในการ Reskill บคุลากรใหมี้ความรูค้วามสามารถและสมรรถนะสูอ่าชีพชา่งติดตัง้และบ ารุงรกัษา
ระบบฯ ท่ีมีความตอ้งการสงู อยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิทยากรผูท้รงคณุวฒุิระดบัประเทศ 

 เรียนรูห้ลกัการทางเทคโนโลยีและฝึกทกัษะพืน้ฐานท่ีถกูตอ้งครบถว้น เพ่ือความเป็นมืออาชีพในการตดิตัง้และ
บ ารุงรกัษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยต์ามมาตรฐานอย่างปลอดภยั 

 เตรียมความพรอ้มสูก่ารประเมินสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ ผูป้ฏิบตังิานดา้นการติดตัง้ ซอ่มและ
บ ารุงรกัษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ของสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพแหง่ชาติ (TPQI) 
 

หลักการและเหตุผล 

          ปัจจบุนัประเทศไทยมีการติดตัง้โซลารเ์ซลลไ์ปแลว้เป็นจ านวนมาก ประกอบดว้ย Solar Farm, Solar PV 

Rooftop และโครงการตา่งๆ ของภาครฐั จากเปา้หมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์6,000 MW 

ตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้าของประเทศ PDP 2015 และในแผน PDP 2018 มีเปา้หมายการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มขึน้อีก 12,725 MW ในอีก 18 ปี ขา้งหนา้ นอกจากนีร้ฐับาลยงัไดมี้การด าเนินการ

สง่เสรมิพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือชมุชนในรูปแบบตา่งๆ เช่น โครงการระบบสบูน า้พลงังานแสงอาทิตย ์โครงการ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นโรงเรียนห่างไกล และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลท่ีหา่งไกล รวมกวา่ 3,000 แหง่ 

          ท่ีผา่นมาผูป้ฏิบตังิานและผูป้ระกอบอาชีพดา้นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยส์ว่นใหญ่เป็น

บคุคลากรท่ีมีพืน้ฐานและวฒุิการศกึษาทางดา้นช่าง เชน่ ชา่งไฟฟ้า ชา่งอิเล็กทรอนิกส ์และวิศวกรสาขาตา่งๆ 

รวมถึงผูท่ี้ส  าเรจ็การศกึษาดา้นการตลาดและบรหิารซึ่งท างานดา้นการขายอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ยงัไมมี่หลกัสตูรการเรียนการสอนดา้นนีโ้ดยเฉพาะ ในขณะท่ีการขยายตวัของการ



 

 

ตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พิ่มมากขึน้ดงัท่ีกลา่วไวใ้นตอนตน้ และยงัเกิดโครงการติดตัง้ระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยต์า่งๆ อีกมากมายกระจายตวัอยูท่ั่วทกุภมูิภาค ดงันัน้ การพฒันาสมรรถนะและ

ทกัษะความสามารถของบคุลากรในประเทศดา้นการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์จงึเป็นสิ่งท่ีส  าคัญยิ่ง ทัง้

การเพิ่มสมรรถนะบคุลากรเดมิ (Upskill/Reskill) และการสรา้งความสามารถและสมรรถนะอยา่งเพียงพอของ

บคุลากรใหมท่ี่จะเริ่มงานไดใ้นทนัที (Newskill) เพ่ือชว่ยใหบ้คุลากรและแรงงานในประเทศมีคณุภาพตาม

มาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิวิชาชีพท่ีตอ้งการ สามารถใหบ้รกิารหรือติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์

แสงอาทิตยไ์ดต้ามมาตรฐานและมีความปลอดภยั ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีตอ้งการใหแ้รงงานหรือ

บคุลากรมีงานท าในภมูิล  าเนาของตนเอง ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาพืน้ท่ีและสรา้งรายไดอ้ยา่งยั่งยืน 

 มูลนิธิเอสซีจ ีจงึไดร้ว่มมือกบั สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ภายใต้ ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และ
SCG Roofing จดัอบรมออนไลนเ์พ่ือพฒันาบคุลากรดา้นการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยข์ัน้พืน้ฐาน ให้

รองรบัความตอ้งการดา้นพลงังานไฟฟ้าในอนาคต และเพ่ือพฒันาประชาชนทั่วไป ผูป้ฏิบตังิาน (ช่างตดิตัง้ 

ซอ่มบ ารุง) ดา้นเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Cell) /Solar Rooftop โดยมุง่เนน้มาตรฐานความปลอดภยัในการ

ตดิตัง้ การเลือกใชเ้ทคโนโลยี อปุกรณท่ี์เหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั และเสถียรภาพ จากการใชไ้ฟฟ้า

จากภาครฐัควบคูก่บัไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ตลอดจนรองรบัการตอ่ยอดของผูป้ฏิบตังิาน ท่ีตอ้งการตอ่

ยอดใหมี้ความรูม้าตรฐานรองรบัดา้นคณุวฒุิวิชาชีพ จากสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (TPQI) 

ทักษะเป้าหมายของหลักสูตร 

          ผูท่ี้ผา่นหลกัสตูรนีค้วรแสดงใหเ้ห็นถึงความรู ้ความเขา้ใจพืน้ฐานการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทิตย ์รวมทัง้อปุกรณป์ระกอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเลือกใชอ้ปุกรณ ์เครื่องมือในการท างาน 

รวมทัง้อปุกรณป์อ้งกนัภยัในการปฏิบตังิานบนท่ีสงูและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าตามหลกัอาชีวอนามยัและและ

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน บง่ชีส้าเหต/ุอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้เพ่ือควบคมุความเส่ียงในการปฏิบตังิาน 

และความสามารถในการติดตัง้ระบบท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน การดแูล ซอ่มและบ ารุงรกัษาระบบ การ

ปฏิบตัิการเดินเครื่องระบบท่ีเป็นท่ียอมรบั และมีความรูก้ารท างานอยา่งละเอียดเก่ียวกบัรหสัไฟฟ้า กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการตดิตัง้ การเดนิเครื่องระบบ และการบ ารุงรกัษาระบบเบือ้งตน้ 

 



 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาระดบัปวช. ปวส. หรือ ปรญิญาตรี ในสาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกสท่ี์

ตอ้งการประกอบอาชีพเป็นช่างตดิตัง้และบ ารุงรกัษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

 ผูป้ฏิบตังิาน (ชา่งตดิตัง้ ซอ่มบ ารุง) ดา้นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Cell /Solar Rooftop) 

 ผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ีสนใจการติดตัง้และซ่อมบ ารุงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย  ์

 บคุลากรภาครฐัท่ีสง่เสรมิและก ากบัดแูลการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย์ 

 แรงงานในระบบท่ีตอ้งการ Upskill/Reskill 

อาชีพเป้าหมาย 

ชา่งตดิตัง้ ชา่งเดนิเครื่องระบบ ชา่งซอ่มบ ารุง ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์

รูปแบบและระยะเวลาการอบรม 

 Online streaming ผา่น Zoom มีระยะเวลา 2 วนั วนัละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง  
o วนัท่ี 1-2 มิ.ย. 2565 

 Online VDO workshop (สามารถเลือกเวลาท่ีสะดวกได)้  
 Onsite workshop กบั สถาบนัพฒันาบคุลากรแหง่อนาคต และ SCG Roofing 

o รอบท่ี 1 วนัท่ี 6 มิถนุายน 2565 จ  านวน 20 คน 
o รอบท่ี 2 วนัท่ี 7 มิถนุายน 2565 จ  านวน 15 คน 
o รอบท่ี 3 วนัท่ี 8 มิถนุายน 2565 จ  านวน 15 คน*  

*การจดัอบรมแบบ Onsite จะขึน้อยูก่บัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 จะมีการยืนยนัอกีครัง้ 

ทา่นท่ีอบรมครบตามหลกัสตูรท่ีก าหนดไวจ้ะไดร้บัประกาศนียบตัรจากโครงการฯ  

จ านวนผู้เข้าอบรม 

 50 คน  

ค่าใช้จ่ายในการอบมรม 

อบรมฟรี ไมมี่คา่ใชจ้า่ย ไมมี่ขอ้ผกูมดั  

 



 

 

คุณสมบัตขิองผู้อบรม มีดังนี ้

1. ผูมี้สญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
2. มีความรูพื้น้ฐานดา้นไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ 
3. เป็นผูท่ี้ปฏิบตังิานในสาขาชา่งไฟฟ้า หรือในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
4. มีประสบการณก์ารท างาน หรอืประกอบอาชีพเก่ียวกบัสาขาชา่งตดิตัง้ระบบโซลารเ์ซลลไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
5. มีความมุง่มั่นในการเรียนใหค้รบตามหลกัสตูร เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
6. มีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา และสามารถเขา้รบัการฝึกไดต้ลอดหลกัสตูร 

 
การรับสมัคร 
 ตัง้แตว่นันี ้– 25 เม.ย. 2565 
           สมคัรผา่นระบบออนไลน ์โดยเขา้ไปกรอกแบบฟอรม์สมคัรท่ีลิงค/์ QR code 

https://docs.google.com/forms/d/1ra3fQUE33MwYb2cvJ1xEHMQPxBk6HLWxTVzuV6lDnRc/
edit?usp=sharing  

 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ     

มลูนิธิเอสซีจี : สทุธินชุ กาญจนะวณิชย ์ email: sudthink@scg.com โทร. 065 956 8265 

https://docs.google.com/forms/d/1ra3fQUE33MwYb2cvJ1xEHMQPxBk6HLWxTVzuV6lDnRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ra3fQUE33MwYb2cvJ1xEHMQPxBk6HLWxTVzuV6lDnRc/edit?usp=sharing

