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หลักการและเหตุผล 

         เนืJองดว้ยการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีJทางดา้น IT ในปัจจุบนัไดก้า้วกระโดดอยา่งรวดเร็วจนเรียกไดว้า่เป็น
ส่วนหนึJงของการดาํรงชีวติในปัจจุบนัจนเกือบสาํคญัเท่ากบั1ในปัจจยั4ของมนุษย ์ โดยเฉพาะยิJงในอนาคตระบบจะยิJงเพิJม

ความสาํคญัมากขึ\นเป็นทวคูีณในยคุ smart digital และยคุ AI ทีJกาํลงัจะเกิดขึ\น ท่ามกลางกระแส “Disruptive Change” 
ในปัจจุบนั   DATA Center จึงถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบใหญ่ทีJสาํคญัสาํหรับยคุ AI ทีJจะเกิดขึ\นในอนาคต เพราะเป็นตวั
ขบัเคลืJอนหลกัสาํคญัสาํหรับความกา้วหนา้ทางได ้ Digital IT โดยเฉพาะอยา่งในยคุ IOT ในปัจจุบนั แต่สิJงทีJซ่อนอยูใ่น 

DATA Center ทีJทาํให ้DATA Center สามารถ operated ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชืJอถือสูงก็คือระบบปรับ
อากาศใน DATA Center นั\นเอง 

                 ระบบปรับอากาศสาํหรับ DATA Center ถือไดว้า่เป็น Environment Control tool ทีJสาํคญัอยา่งยิJงทีJจะทาํให้

โลก Digital ของเราขบัเคลืJอนไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ แต่ ปัญหาของระบบปรับอากาศใน DATA Center ตั�งแต่อดีตที ผ่านมา

จนถงึปัจจุบันคือการใช้พลังงานที สูงขัดแย้งกบัทศิทางการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื อลดปัญหาโลก

ร้อน & Climate Change  

             สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยนิดีในการจดังาน สัมมนา “ HVAC innovation of DATA 

Center สาํหรับยุค Disruptive Change “ ขึ\น เพืJอเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวชิาชีพทางดา้นระบบปรับอากาศสาํหรับ
งาน DATA Center ซึJ งมกัประสบปัญหาการคุมสภาวะอากาศภายในพื\นทีJไม่ไดแ้ละมีการใชพ้ลงังานทีJสูงเกินความจาํเป็น
ถึง 2-3 เท่า ในงานสัมมนาครั\ งทีJ k/lmno 
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กําหนดการ  
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08.00 – 08.50 น   ลงทะเบียน 

08.50 – 09.00 น                พิธีเปิด โดย… คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน ์
                                                                    นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.00 – 10.30 น.   บรรยาย หวัขอ้ “Tier Standard – HVAC Principle & High Performance DATA Center”  
    โดย... คุณ สมจินต ์ดิสสวสัดิv  
            Chief of Designer & Executive Committee,  
                                                  EEC Engineering network, ltd 

   
10.30 – 10.45 น  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น.               บรรยาย หวัขอ้ “ทิศทางการพฒันาของระบบปรับอากาศ สาํหรับ DATA Center”  
                                โดย... คุณ เมธี อนิวรรตน์ 
                                                       President & CEO CSPM (Thailand) ltd. 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.                บรรยาย หวัขอ้ “The Best Practice to Improve Energy Efficiency in DATA Center”  

                                           โดย... คุณ ประสิทธิv  พวัภทัรกลุ 
                                                      General Manager , Intertek Industry and Certification Services (Thailand)n ltd. 

14.30 – ok.km น.                  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.00 น.                 บรรยาย หวัขอ้ “Filtration & Reliability Concerns for DATA Center” 
                                         โดย... คุณ ธวชัชยั เสถียรรัตนกุล 
                                                       Managing Director , 3V Engineering Solutions co., ltd 

16.00 – 16.15 น.                 พิธีปิด โดย…คุณอุทยั  โลหชิตรานนท ์
                                                                  President  ASHRAE Thailand Chapter 
 
 

-------------------------------------------------------- 
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ชืJอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีJอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร     มือถือ     

E-mail              

เลขที(สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที(ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื(องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที+ 25 ตค. 61  ชําระเงินหลังวันที+ 25 ตค. 61  
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  

บุคคลทัJวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีJจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิv การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิJม~% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีJตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีJจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีJชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัJวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิv สมคัรสมาชิกสมาคมฯ o ปี (มูลค่า k�� บาท)ไดฟ้รีทนัที   
4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีJในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJองให้การรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืJองได ้

5. กรณีทีJสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัJวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Jมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิJมในอตัราบุคคลทัJวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้J คุณจุฬารัตน์, คุณวนัวสิา โทร. �l-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   

 เงินสด ณ ทีJทาํการสมาคมฯ  

 เช็คสัJงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  

        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีJบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลปิใบโอนเงนิ ไปยงั Email:manageracat@gmail.com จงึจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


