
โปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ เมืองอัจฉร�ยะและศูนย�ข�อมูล

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด 
 โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 คณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand
ดําเนินการสัมมนา โดย Session Chairman 
  ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท หัวหนาภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 
 
08.45 -10.00 น. องคประกอบและระบบพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ 
  องคประกอบของเมืองอัจฉริยะตามมาตรฐาน IEEE
  โครงสรางพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ
  ตัวอยางเมืองตนแบบของเมืองอัจฉริยะที่ประสําความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ
  โดย ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท หัวหนาภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. องคประกอบและระบบพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (ตอ)
 โดย ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท หัวหนาภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. แนวคิดเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะของ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
  แนวคิดเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย
  การเขาใจหลักการในการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะของ ม.ธรรมศาสตร
  เทคโนโลยี IOT และระบบสื่อสารและศูนยขอมูล หัวใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะของ ม.ธรรมศาสตร  
  โดย ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท หัวหนาภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.30 น. แนวคิดเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะของ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (ตอ)
 โดย รศ. ดร.มนตร ีวบิลูยรตัน อาจารยประจาํภาควชิาไฟฟาและคอมพวิเตอร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบศูนยขอมูล

สมารตซิตี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เปนรูปแบบการ
ประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัล หรือขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารในการ
เพ่ิมประสิทธิและคุณภาพของบริการสังคม เพ่ือชวยในการลดตนทุน แ ล ะ
ลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพ่ิมประสิทธิภาพใหประชาชน
สามารถอยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เมืองอัจฉริยะสรางข้ึนจาก
โครงสรางพ้ืนฐานของ Internet of Things (IoTs) ซ่ึงเปนเครือขายท่ีเช่ือมตอ
ระหวางกันของอุปกรณเซ็นเซอรท่ีทําหนารวบรวมขอมูลและสงตอผานระบบ
เครือขายส่ือสาร (Networking Communication) ไปยังศูนยขอมูล (Data 
Center) เพ่ือใชในการรวบรวมจัดเก็บขอมูล (Big Data) เพ่ือการวิเคราะหและใช
ขอมูลรวมกันในขณะท่ีส่ือสารกันของระบบรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) ก็เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานตางๆ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองคกรหรือเมืองใหมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายไทยแลนด 4.0

 สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE 
Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – 
Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองดังกลาว 
จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง “เมืองอัจฉริยะและศูนย ข อ มูล 
(Smart City & Data Center” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก ว ส ท . , 
สถาบันอุดมศึกษา และผูเช่ียวชาญในงานภาคปฏิบัติ โดยตรง

หลักการและเหตุผล

วันจันทร�ที่ 14 พฤศจ�กายน 2561

Session 1

Session 2

วัตถุประสงค�
1. สรางความรูความเขาใจในระบบสมารตซิตี (smart city) 

หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนยขอมูล (Data Center)
2. รับทราบถึงมาตรฐานตางๆ ท่ีเปนพื้นฐานในการสราง

ระบบเมืองอัจฉริยะ และศูนยขอมูล 
3. เพื่อศึกษาดูงานระบบจริงและหลักการทํางานของ

เมืองอัจฉริยะ และศูนยขอมูล

กลุ�มเป�าหมาย
1. ผูบริหารระดับสูงในระดับกําหนดนโยบายขององคกร 
เชน CEO, COO, CIO, CFO, CTO, etc.

2. ผูอํานวยการศูนยขอมูลหรือผูอํานวยการดานนโยบาย 
ของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

3. ที่ปรึกษาดานเมืองอัจฉริยะ และศูนยขอมูล (Data Center)
4. บคุลากรจากหนวยงานภาครฐัและเอกชนทีป่ฏบิตังิานเกีย่วของ 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วันอังคารที่ 15 พฤศจ�กายน 2561



โปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ เมืองอัจฉร�ยะและศูนย�ข�อมูล

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.  องคประกอบและระบบพ้ืนฐาน และมาตรฐานศูนยขอมูล 
  แนะนําตัวเอง แลกเปล่ียนประสบการณขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับศูนยขอมูลของผูเขารวมสัมมนาแตละคน 
  (Self-Assessment for your Datacenter) 
  องคประกอบและระบบพ้ืนฐานของศูนยขอมูล
  มาตรฐานศูนยขอมูลของ Uptime Institute BISCI และ TSI 
  มาตรฐานศูนยขอมูลของไทย
  โดย นายประสิทธ เหมวราพรชัย ประธานกรรมการเทคนิคจัดทํามาตรฐานดาตาเซนเตอร วสท.
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. การเลือกท่ีต้ังและการวิเคราะหอาคารศูนยขอมูล 
  การเขาใจปจจัยความเส่ียงของท่ีต้ังศูนยขอมูล  (ในกรณีเลือกสถานท่ีเพ่ือสรางใหม) 
  การเขาใจปจจัยความเส่ียงของอาคารท่ีต้ังศูนยขอมูล (ในกรณีสรางในอาคารท่ีมีอยูแลว)
  โดย รศ. ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน อาจารยประจําภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบศูนยขอมูล
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.  หลักการออกแบบระบบไฟฟาของศูนยขอมูล
  หลักการคํานวณโหลดความตองการของกระแสไฟฟาท้ังหมด (ท้ังปจจุบันและอนาคต) 
  การออกแบบระบบระบบกระจายไฟฟาไปยังโหลดวิกฤติ ใหเปนไปตามมาตรฐาน Uptime/ BICSI
  ปญหาในการการออกแบบท่ีควรพิจารณาเปนพิเศษของระบบไฟฟา
  โดย นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการเทคนิคจัดทํามาตรฐานดาตาเซนเตอร วสท.
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.30 น. หลักการออกแบบระบบไฟฟาของศูนยขอมูล (ตอ)
 โดย นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการเทคนิคจัดทํามาตรฐานดาตาเซนเตอร วสท.

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.  หลักการออกแบบระบบทําความเย็น 
   หลักการคํานวณโหลดความตองการของระบบทําความเย็น (ทั้งปจจุบันและอนาคต)
  หลักการออกแบบ Zoning and Hot & Cold Containment  
  การออกแบบระบบระบบทําความเย็นไปยังโหลดวิกฤติ ใหเปนไปตามมาตรฐาน Uptime/ BICSI/TSI (Makeup Water)
  เทคโนโลยีใหมที่ชวยประหยัดพลังงานในระบบทําความเย็น 
  ปญหาในการการออกแบบที่ควรพิจารณาเปนพิเศษของระบบทําความเย็น 
  โดย นายพัลลภ สวางวงษ ผูเชี่ยวชาญดานระบบปรับอากาศในศูนยขอมูล
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. หลักการออกแบบระบบทําความเย็น (ตอ)
 โดย นายพัลลภ สวางวงษ ผูเชี่ยวชาญดานระบบปรับอากาศในศูนยขอมูล
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 หลักการออกแบบระบบเน็ตเวิรคและสายสัญญาณ 
  หลักการออกแบบระบบเน็ตเวิรคและสายสัญญาณ (Rows, Racks, Room) และการเลือกประเภทตางๆ ของสายสัญญา
  และอุปกรณเน็ตเวิรคใหเหมาะสม
  การออกแบบระบบระบบกระจายสายสัญญาณเน็ตเวิรค ใหเปนไปตามมาตรฐาน TIA 568 /569/606/607
  ปญหาในการการออกแบบที่ควรพิจารณาเปนพิเศษของระบบเน็ตเวิรคและสายสัญญาณ
  โดย รศ. ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน อาจารยประจําภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบศูนยขอมูล

14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.30 น. หลักการบริหารดําเนินการของศูนยขอมูล 
  - ภาพรวมการบริหารความตอเนื่อง (BCM) ขององคกร 
  นโยบายการบริหารความตอเนื่อง ISO 22301 (Business Continuity Management)
  - การเตรียมความพรอมรองรับในระดับปฏิบัติการของศูนยขอมูล หรือแผนการบริหารความตอเนื่ององคกร (BCP) 
    และแผนการกูคืนระบบสารสนเทศ (DRP)
  คูมือการปฏิบัติการของแตละระบบ และเบอรติดตอฉุกเฉิน  
     - ความเสี่ยงของการบริหารปฏิบัติการ Operation Risks 
  ระบบที่มีปญหา (Downtime) 
  แนวทางในการแกไข (Solutions) 
  การวางแผนและออกแบบระบบเพื่อหยุดการทํางานเพื่อบํารุงรักษา 
  - Unplan Downtime
  การวางแผนและออกแบบระบบเพื่อปองกันหยุดการทํางานโดยไมคาดคิด และตองทําการแกไข 
  - หลักการทํา จัดทําขอเสนอโครงการและขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 
     พรอมตัวอยาง Conceptual Design, Detail Design และ Project Management
     โดย รศ. ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน อาจารยประจําภาควิชาไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบศูนยขอมูล
16.30 น. จบการสัมมนา

วันพ�ธที่ 16 พฤศจ�กายน 2561
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Session 3

Session 4

Session 5

Session 6


