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สั มมนาวิชาการ ครังที 4/2561
เรื+ อง "การสั มมนา “ HVAC innovation of DATA Center สํ าหรับยุค Disruptive Change”
วันพุธ ที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องสโรชา ชั น3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล
เนืJองด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทJ างด้าน IT ในปั จจุบนั ได้กา้ วกระโดดอย่างรวดเร็ วจนเรี ยกได้วา่ เป็ น
ส่ วนหนึJงของการดํารงชีวติ ในปั จจุบนั จนเกือบสําคัญเท่ากับ1ในปั จจัย4ของมนุษย์ โดยเฉพาะยิงJ ในอนาคตระบบจะยิงJ เพิJม
ความสําคัญมากขึ\นเป็ นทวีคูณในยุค smart digital และยุค AI ทีJกาํ ลังจะเกิดขึ\น ท่ามกลางกระแส “Disruptive Change”
ในปั จจุบนั DATA Center จึงถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบใหญ่ทีJสาํ คัญสําหรับยุค AI ทีJจะเกิดขึ\นในอนาคต เพราะเป็ นตัว
ขับเคลืJอนหลักสําคัญสําหรับความก้าวหน้าทางได้ Digital IT โดยเฉพาะอย่างในยุค IOT ในปั จจุบนั แต่สJิ งทีJซ่อนอยูใ่ น
DATA Center ทีJทาํ ให้ DATA Center สามารถ operated ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความน่าเชืJ อถือสู งก็คือระบบปรับ
อากาศใน DATA Center นั\นเอง
ระบบปรับอากาศสําหรับ DATA Center ถือได้วา่ เป็ น Environment Control tool ทีJสาํ คัญอย่างยิงJ ทีJจะทําให้
โลก Digital ของเราขับเคลืJอนได้อย่างมีเสถียรภาพ แต่ ปัญหาของระบบปรั บอากาศใน DATA Center ตังแต่ อดีตทีผ่ านมา
จนถึงปัจจุบันคือการใช้ พลังงานทีสู งขัดแย้ งกับทิศทางการรณรงค์ การใช้ พลังงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพือลดปัญหาโลก
ร้ อน & Climate Change
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีในการจัดงาน สั มมนา “ HVAC innovation of DATA
Center สําหรั บยุค Disruptive Change “ ขึ\น เพืJอเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาชี พทางด้านระบบปรับอากาศสําหรับ
งาน DATA Center ซึJ งมักประสบปั ญหาการคุมสภาวะอากาศภายในพื\นทีJไม่ได้และมีการใช้พลังงานทีJสูงเกินความจําเป็ น
ถึง 2-3 เท่า ในงานสัมมนาครั\งทีJ k/lmno
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กําหนดการ
สั มมนาวิชาการ ครังที 4/2561
เรื+ อง "การสั มมนา “ HVAC innovation of DATA Center สํ าหรับยุค Disruptive Change”
วันพุธ ที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องสโรชา ชัน3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
08.00 – 08.50 น

ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น

พิธีเปิ ด โดย… คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.

บรรยาย หัวข้อ “Tier Standard – HVAC Principle & High Performance DATA Center”
โดย... คุณ สมจินต์ ดิสสวัสดิv

Chief of Designer & Executive Committee,
EEC Engineering network, ltd

10.30 – 10.45 น
10.45 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาของระบบปรับอากาศ สําหรับ DATA Center”
โดย... คุณ เมธี อนิวรรตน์
President & CEO CSPM (Thailand) ltd.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวข้อ “The Best Practice to Improve Energy Efficiency in DATA Center”
โดย... คุณ ประสิ ทธิv พัวภัทรกุล
General Manager , Intertek Industry and Certification Services (Thailand)n ltd.

14.30 – ok.km น.
14.45 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย หัวข้อ “Filtration & Reliability Concerns for DATA Center”
โดย... คุณ ธวัชชัย เสถียรรัตนกุล
Managing Director , 3V Engineering Solutions co., ltd

16.00 – 16.15 น.

พิธีปิด โดย…คุณอุทยั โลหชิตรานนท์
President ASHRAE Thailand Chapter
--------------------------------------------------------
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แบบตอบรับสั มมนาวิชาการ ครังที 4/2561

เรื+ อง "การสั มมนา “ HVAC innovation of DATA Center สํ าหรับยุค Disruptive Change”
วันพุธ ที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องสโรชา ชั น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
ชืJอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีJอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-mail
เลขที(สมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขที(ใ บอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนื(องจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
อัตราค่ าลงทะเบียน
ชําระเงินภายในวันที+ 25 ตค. 61
ชําระเงินหลังวันที+ 25 ตค. 61
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
2,568 บาท
บุคคลทัวJ ไป
2,568 บาท
2,996 บาท
(ผูส้ มัครทีJจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิvการเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิJม~% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีJตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีJจ่าย €%
พิเศษสุ ด! ท่านทีJชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวJ ไปท่านสามารถใช้สิทธิvสมัครสมาชิกสมาคมฯ o ปี (มูลค่า k•• บาท)ได้ฟรี ทนั ที
สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีJในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJ องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJ องสามารถออกใบรั บรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJองได้
5. กรณี ทีJสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวJ ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีJมาแทนจะต้องชําระเงินเพิJมในอัตราบุคคลทัวJ ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีJ คุณจุฬารัตน์, คุณวันวิสา โทร. •l-318-4119 , 02-318-4123
1.
2.
3.
4.

วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ทีJทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัJงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีJบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6

กรุณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบตอบรับฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email:manageracat@gmail.com จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

