
            

 

 

 

 

 

 

  

ใบตอบรบัเขา้รว่มงาน 

“Dinner Talk” 
วนัพฤหสับดี ที่ 12 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

ณ  หอ้งอินทนิล  ชัน้ 3 ณ โรงแรม  สวิสโซเทล เลอ คองคอรด์สวิสโซเทล เลอ คองคอรด์  

ชื่อ-สกลุ.................................................................................. 

หน่วยงาน/บริษทั................................................................... 

เลขที่...................................................................................... 

ถนน......................................แขวง................................................. 

เขต...................................จงัหวดั....................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................................... 

โทรศพัท.์...........................โทรสาร................................... 

มือถือ................................................................................... 

E-mail.................................................................................. 

 สมาชิก  ASHRAE Thailand Chapter    

เลขสมาชิก............................................................................. 

 สมาชิก  ACAT                                      

เลขสมาชิก............................................................................ 

 

 

 

อตัราค่าลงทะเบียน  ชําระเงินภายใน 6 ตค.60  ชําระเงินหลงั 6 ตค. 60 

 สมาชิก ASHRAE            1,200 บาท            1,500 บาท 

      / สมาชิก  ACAT                        

 บคุคลทัว่ไป                      1,700 บาท           2,000 บาท 

 สปอนเซอร ์ASHRAE      Package   A   ฟรี   2  ท่าน 

      2017 – 2018                       Package   B   ฟรี   1   ท่าน 

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมคัรไดท้ี่ : 

       คณุอรวรรณ / คณุกลุิสรา 

        โทรศพัท.์ 02-318-4119 , 02-318-4123  

        โทรสาร. 02-318-4120 

        

  หมายเหตุ  

  1.  อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%                    
 อาหารคํ่า แบบ WESTERN SET MENU เรียบร้อยแลว้ 
  2.   สมาคมไม่อยูใ่นข่ายที่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

 

วธิีการชําระเงนิ  

 เงินสด ณ ที่ทาํการสมาคมฯ                      

 เช็คสัง่จ่าย  “บริษทั ซีอาร์ซี2016 จาํกดั” 

 โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารยโูอบี สาขาสี่แยกศรีวรา   

      บญัชี ออมทรัพย ์ เลขที่บญัชี 960-164-508-0 

      ชื่อบญัชี   “บริษทั ซีอาร์ซี2016 จาํกดั”  

 
กรณีโอนเงินทางบัญชีกรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับนีร้ะบุ

รายละเอียดชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ถกูต้อง 
พร้อมแนบสลิปใบโอนเงิน ไปยงัหมายเลข                       

โทรสาร 02-318-4120 

จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

  
  
  

  
  

      

  

  

  

  

ขอเรยีนเชิญเขา้รว่มงานขอเรยีนเชิญเขา้รว่มงาน  

DDiinnnneerr  TTaallkk      
ในวนัในวนัพฤหัสบดีพฤหัสบดี  ที่ ที่ 1122  ตลุาคมตลุาคม  2255556600  

      เวลา เวลา 1188..0000  น.น.  ––  2211..3300  น.น.  
          ณ หอ้งณ หอ้งอินทนิลอินทนิล  ชัน้ชัน้  33  

โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์สวสิโซเทล เลอ คองคอรด์  

พบกบัการพบกบัการเสวนาเสวนาเเรือ่งรือ่ง  

“วิศวกรและผ ูป้ระกอบการยคุนี้ ตอ้งปรบัตวั

อยา่งไรใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลง” 

โดย... 

ดร. รพีรฐั ธัญวฒันพ์รกลุ 
เจา้ของแฟนเพจ “มนษุยเ์งินเดือนพนัธุ์ใหม่” 

และและรว่มรบัประทานอาหารคํ่ารว่มรบัประทานอาหารคํ่า    

WWEESSTTEERRNN  SSEETT  MMEENNUU 



 

หลกัการและเหตุผล 

วศิวกรและผู้ประกอบการยุคนีต้้องปรับตวัอย่างไรให้

ทนักบัการเปลีย่นแปลง 

“Expectations of the Workforce are changing” 

  เรากาํลงักา้วเขา้สู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มากจริง 

ๆ ตลาดงานในอนาคตอนัใกลน้ี้ กาํลงัจะเปลี่ยนแปลงไป 

บริษัทและคนงานกําลังจะมีผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่  งาน

หลายๆ ประเภทหรือหลาย ๆ ตาํแหน่งกาํลงัจะหายไปและ

จะหายไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริษทัที่ปรับตวัช้าหรือ

ปรับตวัไม่ทนักจ็ะปิดตวัไปอยา่งรวดเร็วมากขึ้นเช่นกนั  

ความรู้ความสามารถที่เราเคยมีในอดีต....อาจจะไม่

สามารถช่วยให้เราเอาตวัรอดได้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ด้วย

เทคโนโลยีที่มนัมาไว......ความรู้และประสบการณ์ที่เราเคย

มี มนัอาจจะหมดอายไุปเรียบร้อยแลว้  

ด้วยสถานการณ์แบบนี้.....มันเป็นสัญญาณเตือนที่

สําคญัมาก เป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้ทั้ งคนที่ทาํงานและ

เจา้ของกิจการตอ้งคิดหนักขึ้นและตอ้งวางแผนกนัให้มากขึ้น

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ปีขา้งหน้านี้ 

“เพราะในยคุนี้คนที่ไดเ้ปรียบหรือผูช้นะ กค็ือ คนที่ปรับตวัได้

ไวที่สุด” 

 
 
 

 
 

วทิยากร 

   ดร. รพรีัฐ  ธัญวฒัน์พรกุล 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมิตร 
ปริญญาโท ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ (Electric Power System 
Management), A.I.T. 
ป ริญ ญ าโท  แ ล ะ  ป ริญ ญ า เอ ก  ด้ าน บ ริห าร ธุ ร กิ จ 
( International Business and Management of Technology), 
A.I.T. 

ประสบการณ์การทาํงานกับองค์กรมามากกว่า 20 ปี โดย

ทํางานในบริษัทต่างชาติในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และ 

ระบบวศิวกรรมอาคาร และโครงการขนาดใหญ่ 

เป็นวิทยากรพิ เศษให้กับหน่วยงานของภาครัฐ  และ

ภาคเอกชน ในส่วนของงานให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

และความปลอดภยั 

เป็นอาจารยพ์ิเศษสอนในระดบัปริญญาโท ในสายวิชางาน

ดา้นการบริหาร งานบริการ และ งานดา้นวิศวกรรม ให้กบั

หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ ยงัเป็นที่ปรึกษา

ทางดา้นธุรกิจใหก้บัหลายๆ องคก์รในประเทศอีกดว้ย 

 

 
 

 

 

 

 

      กาํหนดการ 
 

18.00 – 18.30 น.        ลงทะเบียน 

18.30 – 18.45 น.    ผศ.ดร. ทสพล  เขตเจนการ  
   2017 – 2018 PRESIDENT   
   กล่าวเปิดงาน ตอ้นรับสมาชิกฯ  
   และผูเ้ขา้ร่วมงาน 

18.45 – 19.45 น. เรียนเชิญทุกท่านร่วม   
   รับประทานอาหารแบบ   
   WESTERN  SETMENU      

19.45 – 21.10 น.    พบกบัวทิยากรกิตติมศกัดิ์ เสวนาเรื่อง 

“วิศวกรและผู้ประกอบการยคุนี้ ต้อง

ปรับตัว     อย่างไรให้ทันกบัการ

เปลี่ยนแปลง” 

 โดย... ดร. รพรีัฐ ธัญวัฒน์พรกลุ                                 

เจ้าของแฟนเพจดงั                                       

“มนุษย์เงินเดอืนพนัธุ์ใหม่” 

  21.10 – 21.30 น.   ถาม – ตอบ กรอกแบบประเมินผล                        

 กล่าวปิดงาน       

………………………………………. 

  

  

  

  

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  

ทีอ่ยู่ 204 ถ.รัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท์ (662)186-3186 โทรสาร (662)186-3182 

อยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าใตด้ินหว้ยขวา้ง 


