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ณ ห้ องสโรชา ชั น3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเปลีLยนแปลงเทคโนโลยีดา้ นดิจิตอลในปัจจุบนั ได้กา้ วกระโดดอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบทัWงทางตรงและ
ทางอ้อมต่อบุคคลหรื อองค์กรอย่างหลีกเลีLยงไม่ได้ และอาจส่ งผลรุ นแรงมากขึWนหากไม่มีการปรับเปลีLยนกระบวนการทํางานหรื อ
การเรี ยนรู ้การใช้ขอ้ มูลทีL ได้จากเทคโนโลยีดิจิตอลให้ถูกต้อง บุคคลหรื อองค์กรใดปรับตัวได้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้
ก่อนและถูกต้อง ย่อมมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน รวมทัWงสามารถลดต้นทุนและเพิLมประสิ ทธิ ภาพการทํางานได้
เทคโนโลยี ด ้านดิ จิต อลถู กนํามาเพิL มประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของระบบปรั บ อากาศทัWงในส่ ว นของอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
สัญ ญาณตัWงแต่ระบบย่อยจนถึงทัWงโครงการ โครงการขนาดใหญ่ทีLติดตัWงระบบ Building Automation System (BAS) ใช้สําหรั บ
ควบคุมและบริ หารจัดการระบบปรับอากาศ โดยระบบนีWมีการจัดเก็บข้อมูลทัWงในรู ปแบบของ server หรื อ cloud ข้อมูลจํานวนมาก
นีW ได้ถูกจัด เก็บ เรี ย บเรี ยง (Big Data) ก่ อนนํามาแสดงผลบน graphical user interface (GUI) หากแต่ ในหลายโครงการ กลับ ไม่
สามารถนําข้อมูลเหล่านีWมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด หรื อไม่สามารถนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการพลังงานได้
ทัWงนีW หากสามารถนําข้อมูลนีW มาวิเคราะห์เพืLอหาวิธีการประหยัดพลังงานแล้ว ก็นับว่าได้ใช้ขอ้ มูลให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
โครงการอี กทางหนึL ง โดยเฉพาะระบบปรั บ อากาศ ซึL งเป็ นระบบทีL ใช้พ ลังงานมากกว่า lm% ของการใช้พ ลังงานทัWงหมดใน
โครงการ การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศถือว่าเป็ นการลดต้นทุนขององค์กรได้อย่างมาก ดังนัWนการประยุกต์ใช้ Big
Data ในระบบปรับอากาศถือว่าเป็ นเครืL องมือหนึLงทีLจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่างยังL ยืน
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย จึ งมี ความยินดี ในการจัดงาน สัมมนาเรืL อง “ Big Data กับการประหยัด
พลังงานในระบบปรับอากาศ“ ขึWน เพืLอเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาชี พทางด้านระบบปรับอากาศของประเทศไทยให้เกิ ด
ความยังL ยืนต่อไปในอนาคต
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วิทยากร...ดร.เด่ นชั ย วรเดชจําเริญ อาจารย์ ประจํามหาวิทยาลัย ศรี ปทุม
กําหนดการ
08.00 – 08.50 น

ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น

พิธีเปิ ด โดย… คุณชัยชาญ อึsงศรี วงศ์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.

บรรยาย หัวข้อ
-What is Big data for HVAC Engineers needed to know?
-Why? ทําไมต้อง big data
-เริL มต้นอย่างไร สร้างอย่างไร สําหรับการประหยัดพลังงาน

10.30 – 10.45 น
10.45 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย หัวข้อ
-How to use BAS in developed countries?
-Monitoring based commissioning for energy savings
-ASHRAE ทําอย่างไร?

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวข้อ
-Introduction to BAS data utilization
-กรณี ศึกษาในประเทศไทย

14.30 – {|.|} น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

บรรยาย หัวข้อ
- Basic data analysis and Energy management information system (EMIS) solution

16.15 – 16.30 น.

พิธีปิด โดย…คุณอุทยั โลหชิตรานนท์
President ASHRAE Thailand Chapter
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ชืLอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีLอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-mail
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
อัตราค่ าลงทะเบียน
ชําระเงินภายในวันที) 27 มี.ค.DE
ชําระเงินหลังวันที) 27 มี.ค.DE
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
2,568 บาท
บุคคลทัวL ไป
2,568 บาท
2,996 บาท
(ผูส้ มัครทีLจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิ€การเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิLม•% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีLตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีLจ่าย ‚%
พิเศษสุ ด! ท่านทีLชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวL ไปท่านสามารถใช้สิทธิ€สมัครสมาชิกสมาคมฯ { ปี (มูลค่า |mm บาท)ได้ฟรี ทนั ที
สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีLในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืL องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืL องสามารถออกใบรั บรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLองได้
5. กรณี ทีLสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวL ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีLมาแทนจะต้องชําระเงินเพิLมในอัตราบุคคลทัวL ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีL คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ โทร. m…-318-4119 , 02-318-4123
1.
2.
3.
4.

QR CODE

วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ทีLทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัLงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีLบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
 ชําระด้วย QR CODE

กรุณาส่ งใบตอบรับฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email : manageracat@gmail.com จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

