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วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะ
   และดาตาเซนเตอร์ (Data Center)
2. ถ่ายทอดแนวคิดในการบริหารจัดการด้านเทคนิคและการเงินระบบสาธารณูปโภค
   ขั้นพื้นฐานสำาหรับเมืองอัจฉริยะ
3. รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเมืองอัจฉริยะและ
   ดาตาเซนเตอร์สำาหรับประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับ
   องค์กรหรือเมืองที่ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือศึกษาดงูานเมืองอจัฉรยิะและดาตาเซนเตอรเ์พ่ือเพ่ิมประสบการณแ์ละทกัษะ
   ในการเรียนรู้และทำาความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือเมืองที่ผู้เข้ารับ
   การอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหารระดับสูงในระดับกำาหนดนโยบายขององค์กร เช่น CEO, COO, CIO, CFO,
   CTO etc.
2. ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลหรือผู้อำานวยการด้านนโยบายของหน่วยงานภาครัฐหรือ
   เอกชน
3. ที่ปรึกษาด้านเมืองอัจฉริยะและดาตาเซนเตอร์ (Data Center) หรือศูนย์ข้อมูล 
4. บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบุคคล
   ที่สนใจทั่วไป

หลักการและเหตุผล 
สมาร์ทซิต้ี (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบ

การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารขอ้มลู ในการเพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพของบรกิาร
สังคม คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยในการลดต้นทุน และลดการ
บรโิภคของประชากร โดยยงัคงเพิม่ประสทิธภิาพใหป้ระชาชน
สามารถอยู่อาศัยได้โดยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมืองอัจฉริยะ
มีองค์ประกอบของเครือข่ายที่มีการควบคุมอุปกรณ์ที่ ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง: Internet of Things 
(IoTs) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เช่ือมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์
เซนเซอร์ (Sensor) ที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจวัด การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยแปลงเป็นข้อมูลและ
ประมวลผล โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่าย
ส่ือสาร (Networking Communication) ไปยงัดาตาเซนเตอร ์
(Data Center) หรือศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการ
วเิคราะห์แยกแยะข้อมลู (Data Analytic) สำาหรบัใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดกระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบ
และยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในองคก์รหรอืประชาชน และ
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด 
  โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
        ประธานคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand
ดำาเนินการสัมมนา   โดย Session Chairman: 
                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
  พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                         ผู้ตรวจสมัยที่ 6-7 สภาวิศวกร และกรรมการบริหาร IEEE - PES Thailand Chapter

 Session 1  Smart City Fundamentals: Best Practices and Master Plan

08.45 -10.00 น.  องค์ประกอบและระบบพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะตามแนวปฏิบัติที่ดีของ IEEE
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
  พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                         ผู้ตรวจสมัยที่ 6-7 สภาวิศวกร และกรรมการบริหาร IEEE - PES Thailand Chapter
10.00 - 10.15 น.    Q & A
10.15 - 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.45 น.      การวางแผนแม่บทสำาหรับเมืองอัจฉริยะ
            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำานวยการสำานักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ 
                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11.45 - 12.00 น.   Q & A
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  Session 2       Smart Transportation

13.00 - 14.15 น.  โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับระบบขนส่งในเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษาโครงการ One Bangkok
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำารัส พิทักษ์ศฤงคาร
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.15 - 14.30 น.     Q & A 
14.30 - 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15 น.    Development of Fundamental Infrastructure for a Smart City: A Case Study of Bangsue Grand Station 
  and Phaholyothin Transportation Hub
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
16.15 - 16.30 น.     Q & A 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  Session 3    Smart Power, Energy, Policy and Environmental Management for a Smart City 
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.    Smart Power and Energy Policy Management 
  • Smartgrid and Microgrid concept
                         • Benefit of RE and load forecast method to minimize cost of electricity 
                        • Smart electricity utilization and smart trading mechanism 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า  
  พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ผู้ตรวจสมัยที่ 6-7 สภาวิศวกร และกรรมการบริหาร IEEE - PES Thailand Chapter
10.00 - 10.15 น.     Q & A 
10.15 - 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.45 น.   Smart Green Building and Energy Conservation 
  โดย คุณเกชา ธีระโกเมน กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย หรือผู้แทน
11.45 - 12.00 น.     Q & A 
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

  Session 4       Smart Community in a Smart City: AI and IoTs Infrastructures and Applications
13.00 - 14.15 น.    Smart IoTs and AI application for Security and Community: China Experiences
                    โดย คุณประยุทธ์ ตั้งสงบ Network CTO, Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
14.15 - 14.30 น.     Q & A
14.30 - 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15 น.      Smart IoTs Automation System Application in a Smart City 
  โดย คุณเกษมสันต์ เครือธร Reginal Senior Manager, Industrial Automation, 
  Delta Electronics (Thailand) PCL.
16.15 - 16.30 น.     Q & A 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
  Session 5 Smart ICT Infrastructure and Data Center for a Smart City
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 09.45 น.  Fundamental Element and Data Center Standards
  • องค์ประกอบและระบบพื้นฐานของดาตาเซนเตอร์
  • มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของต่างประเทศ เช่น Uptime Institute, BICSI และ TIA 
  • มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของไทย - วสท. 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
09.45 - 10.00 น.     Q & A
10.00 - 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.45 น.     Communication Technology & Infrastructure for a Smart City
       โดย คุณณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์ไร้สาย)
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 
11.45 - 12.00 น.      Q & A
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

  Session 6
13.00 - 14.15 น.     5G for Smart Cities: Solution & Applications 
                  โดย คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ CTO, Carrier Network Solutions, Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
14.15 - 14.30 น.     Q & A
14.30 - 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.     Data Center Management and Operations (Human Factors Psychology)
      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง BICSI Thailand Country Chair
16.00 - 16.15 น.     Q & A
16.15 - 16.30 น.     สรุปและกล่าวการสัมมนาโดย Session Chairman

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



 
 

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 11 - 13 พฤศจ�กายน 2562 ณ ห�อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด� กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัด

ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

), 510 (ศิริภักตร)ตนักรทัภ( 005 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

kseminar.com/smartcityrowtenneerg.www : enilno นยีบเะทงล

นาย ถาวิริสขุส ษงพฐษิดะรป 7116-1281-80 อืถอืม dnaliahT - yteicoS ygrenE & rewoP EEEI ,yraterceS ลุกร

ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร

 00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุงงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

  

 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห
 

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช

 ยูอ่ีท

โทร. ซกฟแ  e-Mail : .

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : .

 

 ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

1.

2.

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

l

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  
)%3 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(

%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาสำหรับนิติบุคคล

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน (ไมรวมเดินทางไปดูงานประเทศเนเธอรแลนด)

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

เมืองอัจฉร�ยะและศูนย�ข�อมูล: 
แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา
Smart City & Data Center: Concept, Design, Management and Case Studies


