
 

หลักสูตรธุรกิจผลิต
(Fundamental Solar Farm Business: FSB

 

 

หมายเหตุ:   
1. สถาบันวิทยาการ สวทช

ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
2. พักรับประทานอาหารว่างระหว่างเวลา 

อาหารกลางวันระหว่างเวลา 
3. ผู้ท่ีเข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ํากว่า 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช

   วันอังคารท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 09.45 น.  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

09.45 – 10.30 น.  นโยบายสนับสนุน 

10.45 – 11.30 น. มาตรฐานการทดสอบแผลและระบบเซลล์แสงอาทิตย์

11.30 – 12.15 น. ระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการสรา้ง 

13.15 – 14.45 น.  การออกแบบ 

15.00 – 16.30 น.  การติดตั้ง วางระบบ การบํารุงรักษา และข้อควรระวัง 

 วันพุธท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 

09.00 – 10.30 น. เทรนด์เทคโนโลยี

10.45 – 12.15 มุมมองการให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ
ท่ีประสบผลสําเร็จ

13.15 – 15.15 น. แผนธุรกิจท่ีดสีําหรับการลงทุน 

15.30 – 16.30 น. ธุรกิจต่อเน่ืองของธุรกิจ 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 

09.00 – 12.00 น.  เสวนา: ประสบการณ์ในการสร้าง อุปสรรค และการบํารุงรักษา 

13.15 – 17.30 น.  เยี่ยมชม Solar Farm 

วันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 

09.00 – 11.30 น.  เยี่ยมชม Solar Farm

14.30 – 16.30 น. เยี่ยมชม Solar Farm 

16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 
กําหนดการ 

หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพ้ืนฐาน รุ่นท่ี 3 
Fundamental Solar Farm Business: FSB3) 

วันท่ี 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาหลกัสูตร วิทยากร และสถานท่ีดูงาน 
ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพ่ือประโยชน์สูงสดของผู้เข้ารว่มอบรม 
พักรับประทานอาหารว่างระหว่างเวลา 10.15-10.30 น. และ14.45-15.00 น. และพักรับประทาน
อาหารกลางวันระหว่างเวลา 12.15-13.15 น. 
ผู้ท่ีเข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ํากว่า 80% จึงจะได้รบัวุฒิบัติจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

สวทช.) 

 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

นโยบายสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ ต่อธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

มาตรฐานการทดสอบแผลและระบบเซลล์แสงอาทิตย ์

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการสรา้ง Solar Farm 

การออกแบบ Solar Farm ท่ีดี 

การติดตั้ง วางระบบ การบํารุงรักษา และข้อควรระวัง สําหรบัการทํา Solar F

เทรนด์เทคโนโลยีการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell 

มุมมองการให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ Solar Farm พร้อมตัวอย่างของโครงการ
ท่ีประสบผลสําเร็จ 

แผนธุรกิจท่ีดสีําหรับการลงทุน Solar Farm 

ธุรกิจต่อเน่ืองของธุรกิจ Solar Farm  

 

ประสบการณ์ในการสร้าง อุปสรรค และการบํารุงรักษา Solar Farm

Solar Farm ท่ีประสบความสําเร็จ 1 

Solar Farm ท่ีประสบความสําเร็จ 2 

Solar Farm ท่ีประสบความสําเร็จ 3 

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

 
    

วิทยากร และสถานท่ีดูงาน 

และพักรับประทาน 

จึงจะได้รบัวุฒิบัติจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ 

Solar Farm 

ตัวอย่างของโครงการ 

Solar Farm   



 

 

วันท่ี 
9 มีนาคม 2558 เดินทางจากกรุงเทพฯ ไป
10 มีนาคม 2558 เดินทางไปกรุงปักก่ิง
11 มีนาคม 2558 ศึกษาดูงานโรงงานประกอบแผง 
12 มีนาคม 2558 ศึกษาดูงานหน่วยงานวิจัยด้าน 
13 มีนาคม 2558 ทัศนศึกษากรุงปักก่ิง

 
หมายเหต:ุ กําหนดการศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์สู

 
 

 
 

กําหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 
วันท่ี 9 – 13 มีนาคม 2558 

กิจกรรมช่วงเช้า กิจกรรมช่วงบ่าย
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกรุงปักก่ิง ประเทศจีน ศึกษาดูงาน Solar Farm 
เดินทางไปกรุงปักก่ิง รับฟังการบรรยายจากผู้เช่ียวชาญ
กษาดูงานโรงงานประกอบแผง Solar ณ เมืองเป่าติง เดินทางกลับเมืองปักก่ิง

ศึกษาดูงานหน่วยงานวิจัยด้าน Solar เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching
ทัศนศึกษากรุงปักก่ิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ

กําหนดการศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสดุของผู้เข้าร่วมอบรม

 
    

กิจกรรมช่วงบ่าย 
Solar Farm ณ เมืองเฉิงเต๋อ 

รับฟังการบรรยายจากผู้เช่ียวชาญด้าน Solar 
เดินทางกลับเมืองปักก่ิง 

Business Matching 
งกลับกรุงเทพฯ 

งสดุของผู้เข้าร่วมอบรม 


