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หลักการและเหตุผล
สมาร์ตซิตี (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและ
คุณ ภาพของบริการสังคม เพื่อช่วยในการลดต้น ทุน และลดการบริโ ภคของ
ประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เมืองอัจฉริยะสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things
(IoTs) ซึง่ เป็นเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างกันของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทที่ �ำ หน้ารวบรวม
ข้อมูลและส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Networking Communication)
ไปยังศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อใช้ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล (Big Data)
เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกันในขณะที่สื่อสารกันของระบบรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) ก็เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็น
ถึ ง ความสำ � คั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ งได้ จั ดให้ มี ก ารสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง
“เมืองอัจฉริยะและศูนย์ขอ้ มูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศกึ ษา (Smart City
& Data Center: Concept, Design and Case Study)” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มปี ระสิทธิภาพตามนโยบาย Thailand 4.0
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก วสท., สถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในงาน
ภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี (Smart City)
หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center)
2. รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้าง
ระบบเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล
3. เพื่อศึกษาดูงานระบบจริงและหลักการทำ�งานของ
เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงในระดับกำ�หนดนโยบายขององค์กร เช่น
CEO, COO, CIO, CFO, CTO, etc.
2. ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ขอ้ มูลหรือผูอ้ �ำ นวยการด้านนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
3. ทีป่ รึกษาด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และศูนย์ขอ้ มูล
(Data Center)
4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โปรแกรมการสัมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด
โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองประธานบริหาร
และประธานคณะทำ�งาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำ�เนินการสัมมนา โดย Session Chairman ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

Session 1

08.45 - 9.30 น. Overview, Concept and Design for a Smart City: IEEE Best Practice
โดย ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. Urban Planning for Smart City
โดย ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ� สาขาวิชาภูมิสภาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.00 - 12.00 น. Transportation and Mobility Flow for Smart City
โดย รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Environment & Community for Smart City
โดย ผศ. อลิษา สหวัชรินทร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

Session 2

15.00 - 16.30 น.

Smart Communication & Infrastructure for a Smart City
โดย คุณณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการใหญ่
(กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

Session 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. Smart Security, Smart Building and Smart Community: China Experience
โดย คุณประยุทธ ตั้งสงบ Senior Solution Expert, Huawei Technologies Co., Ltd.
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. IoTs application in a Smart City
โดย คุณเกษมสันต์ เครือธร Reginal Senior Manager, Industrial Automation/ Delta Electronics (Thailand)
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4

13.00 - 14.30 น. Element and Basic Concept of Data Center Standard
• มาตรฐานศูนย์ข้อมูลของ Uptime Institute BISCI และ TSI
• มาตรฐานศูนย์ข้อมูลของไทย
โดย คุณประสิทธ์ เหมวราพรชัย ประธานกรรมการเทคนิคจัดทำ�มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วสท.
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. Data Center Operations Management
โดย รศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
Session 5

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. Principle and Conceptual Design of Networking and Cabling Systems for Data Center & Smart City
โดย รศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. M&E Design for Data Center
โดย คุณเกษม นิลเจริญ Executive Director & Co-Founder Acumen Consulting (Thailand) Co., Ltd.
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6
Property Development and Investment for Smart City: A Case of Amata City Industry Estate
โดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. Government Policy Towards Smart City Development
โดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายรัฐ
16.00 - 16.30 น. สรุปการสัมมนา
โดย ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.00 - 14.30

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

เมืองอัจฉร�ยะและศูนยขอมูล

รับจำนวน

จำกัด

วันที่ 14-16 พฤศจ�กายน 2561 เวลา 08-00-16.30 น.
ณ หอง Lotus ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์

***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จานวน
ำ 18 PDUs
***ระบเุลขประจาำตวัผูเสยีภาษแีละสถานประกอบการ เนอ่ืงจากเปน็ขอมลูสาำคญ
ั ใชระบอุอกใบเสรจ็
หมายเลขประจำาตวัผูเสยีภาษี 13 หลกั
สำานกังานใหญ
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คาใชจายในการลงทะเบียน

l สมาชกิ IEEE หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั
ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
l บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท
(อตัรานร้ีวมคาเอกสาร อาหารกลางวนั Coffee Break และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจายได 3%)
สำหรับนิติบุคคลคาสมัมนาสามารถลงรายจายได 200%

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี “บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั”
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
*** กรุณาสงแฟกซใบตอบรบัพรอมสำเนาใบโอนเงนิทเ่ีบอร 0-2354-5322 ***
กรณ
ุ าชาำระเงนิภายใน 5 วนั นบัจากวนัลงทะเบยีน

สอบถามขอมลูเพม่ิเตมิ และสาำรองทน่ีง่ัไดท่ี บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั
(ผูไดรบัการมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดำเนนิการรบัลงทะเบยีน รบัชาำระคาลงทะเบยีน และออกใบเสรจ็รบัเงนิ)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรอียธุยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400
เลขประจำาตวัผูเสยีภาษอีากร 0-1055-36060-06-5 (สาำนกังานใหญ)

โทร. 0-2354-5333 Ext. 500 (ภทัรกนัต), 510 (ศิริภักตร) แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ลงทะเบยีน online : www.greennetworkseminar.com/smartcity

หรอืสอบถามขอมลูเพม่ิเตมิจากเจาหนาทส่ีมาคมฯ
นายประดษิฐพงษ สขุสริถาว
ิ รกลุ Secretary, IEEE Power & Energy Society - Thailand มอืถอื 08-1821-6117

