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วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี (Smart City)
   หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center)

2. รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้าง
   ระบบเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล 

3. เพื่อศึกษาดูงานระบบจริงและหลักการทำางานของ
   เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผูบ้รหิารระดบัสงูในระดบักำาหนดนโยบายขององคก์ร เช่น 
   CEO, COO, CIO, CFO, CTO, etc.

2. ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลหรือผู้อำานวยการด้านนโยบายของ
   หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

3. ทีป่รกึษาดา้นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) และศูนยข์อ้มลู
   (Data Center)

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
   เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักการและเหตุผล 
สมาร์ตซิตี (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์

เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและ
คุณภาพของบริการสังคม เพ่ือช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของ
ประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เมืองอัจฉริยะสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things 
(IoTs) ซึง่เป็นเครือข่ายทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกนัของอปุกรณเ์ซน็เซอรท์ีท่ำาหนา้รวบรวม
ข้อมูลและส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Networking Communication)       
ไปยังศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อใช้ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล (Big Data) 
เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกันในขณะที่สื่อสารกันของระบบรวบรวมข้อมูล
และการวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) ก็เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการทำางาน
ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง       
“เมอืงอัจฉริยะและศนูยข์อ้มลู: แนวคดิ การออกแบบ และกรณศีกึษา (Smart City 
& Data Center: Concept, Design and Case Study)” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย Thailand 4.0
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก วสท., สถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในงาน

ภาคปฏิบัติโดยตรง

โปรแกรมการสัมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
  โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองประธานบริหาร 
 และประธานคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำาเนินการสัมมนา  โดย Session Chairman ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ์ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   

 Session 1 
08.45 - 9.30 น. Overview, Concept and Design for a Smart City: IEEE Best Practice
 โดย ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ์ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. Urban Planning for Smart City 
 โดย ผศ.ปราณิศา บุญค้ำา 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 สหวัชรินทร ์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 จำากัด (มหาชน)



  

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 Session 3
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 ประธานกรรมการเทคนิคจัดทำามาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วสท.
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.   Data Center Operations Management
  โดย รศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน ์อาจารย์ประจำาภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 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  วิบูลยรัตน ์อาจารย์ประจำาภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 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
13.00 - 14.30 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
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ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 14-16 พฤศจ�กายน 2561 เวลา 08-00-16.30 น.
ณ ห�อง Lotus ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร�กิติ์
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