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หลักการและเหตุผล 

 

 

 

  การพฒันาและเปลีLยนแปลงเทคโนโลยีดา้นดิจิตอลในปัจจุบนัไดก้า้วกระโดดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทัWงทางตรงและ
ทางออ้มต่อบุคคลหรือองคก์รอย่างหลีกเลีLยงไม่ได ้และอาจส่งผลรุนแรงมากขึWนหากไม่มีการปรับเปลีLยนกระบวนการทาํงานหรือ
การเรียนรู้การใชข้อ้มูลทีLไดจ้ากเทคโนโลยีดิจิตอลให้ถูกตอ้ง บุคคลหรือองคก์รใดปรับตวัไดแ้ละใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีได้
ก่อนและถูกตอ้ง ยอ่มมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั รวมทัWงสามารถลดตน้ทุนและเพิLมประสิทธิภาพการทาํงานได ้ 

เทคโนโลยีด้านดิจิตอลถูกนํามาเพิLมประสิทธิภาพการทาํงานของระบบปรับอากาศทัW งในส่วนของอุปกรณ์ควบคุม
สัญญาณตัWงแต่ระบบย่อยจนถึงทัWงโครงการ โครงการขนาดใหญ่ทีLติดตัWงระบบ Building Automation System (BAS) ใช้สําหรับ
ควบคุมและบริหารจดัการระบบปรับอากาศ โดยระบบนีW มีการจดัเกบ็ขอ้มูลทัWงในรูปแบบของ server หรือ cloud ขอ้มูลจาํนวนมาก
นีW ได้ถูกจดัเก็บเรียบเรียง (Big Data) ก่อนนํามาแสดงผลบน graphical user interface (GUI) หากแต่ในหลายโครงการ กลบัไม่
สามารถนาํขอ้มูลเหล่านีWมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด หรือไม่สามารถนาํมาต่อยอดใหเ้กิดประโยชนต่์อการจดัการพลงังานได ้

ทัWงนีW หากสามารถนาํขอ้มูลนีW  มาวิเคราะห์เพืLอหาวิธีการประหยดัพลงังานแลว้ ก็นับว่าไดใ้ชข้อ้มูลให้เกิดประโยชน์ต่อ
โครงการอีกทางหนึL ง โดยเฉพาะระบบปรับอากาศ ซึL งเป็นระบบทีLใช้พลงังานมากกว่า lm% ของการใช้พลงังานทัW งหมดใน
โครงการ การลดการใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศถือว่าเป็นการลดตน้ทุนขององค์กรไดอ้ย่างมาก ดงันัWนการประยุกตใ์ช ้Big 
Data ในระบบปรับอากาศถือวา่เป็นเครืLองมือหนึLงทีLจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังานไดอ้ยา่งย ัLงยืน 
              สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีในการจดังาน สัมมนาเรืLอง “ Big Data กบัการประหยดั
พลงังานในระบบปรับอากาศ“ ขึWน เพืLอเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิชาชีพทางดา้นระบบปรับอากาศของประเทศไทยใหเ้กิด
ความยัLงยืนต่อไปในอนาคต  
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วทิยากร...ดร.เด่นชัย  วรเดชจําเริญ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กําหนดการ  

08.00 – 08.50 น   ลงทะเบียน 

08.50 – 09.00 น                พิธีเปิด โดย… คุณชยัชาญ   อึsงศรีวงศ ์
                                                                    นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.00 – 10.30 น.   บรรยาย หวัขอ้  
-What is Big data for HVAC Engineers needed to know?  
-Why? ทาํไมตอ้ง big data  
-เริLมตน้อยา่งไร สร้างอยา่งไร สาํหรับการประหยดัพลงังาน  

10.30 – 10.45 น  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หวัขอ้ 
   -How to use BAS in developed countries?   

-Monitoring based commissioning for energy savings  
-ASHRAE ทาํอยา่งไร?  

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.                 บรรยาย หวัขอ้ 
   -Introduction to BAS data utilization  

-กรณีศึกษาในประเทศไทย  

14.30 – {|.|} น.                  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 16.30 น.                  บรรยาย หวัขอ้ 
    - Basic data analysis and Energy management information system (EMIS) solution 

16.15 – 16.30 น.                  พิธีปิด โดย…คุณอุทยั   โลหชิตรานนท ์
        President  ASHRAE Thailand Chapter 
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ชืLอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีLอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร     มือถือ     

E-mail              

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

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที) 27 มี.ค.DE  ชําระเงินหลังวันที) 27 มี.ค.DE 
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  

บุคคลทัLวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีLจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิLม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีLตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีLจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีLชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัLวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ { ปี (มูลค่า |mm บาท)ไดฟ้รีทนัที   
4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีLในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLองให้การรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืLองได ้

5. กรณีทีLสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัLวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Lมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิLมในอตัราบุคคลทัLวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้L คุณอรวรรณ  , คุณจุฬารัตน์ โทร. m�-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
 เงินสด ณ ทีLทาํการสมาคมฯ  

 เช็คสัLงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  

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

 ชาํระดว้ย QR CODE  

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันี� พร้อมสลปิใบโอนเงิน ไปยงั Email : manageracat@gmail.com จงึจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

   QR CODE 


