ขอเชิญเขารวม
สัมมนาเชิงวิชาการ

“มารวมสราง

เมืองแหงอนาคตไปดวยกัน”

การประยุกตเทคโนโลยีพลิกโฉม
อัจฉริยะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
และเมืองอัจฉริยะ

(Application of Smart Disruptive Technologies for
Developing the Economic Corridor and Smart City
Infrastructure)

วั น ที ่ จ ั ด สั ม มนา
1 - 2 ตุ ล าคม 2563
ดู ล ายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่

www.pen-th.com

สถานที่จัดสัม มนา
ห อ งรั ช วิ ภ า ชั ้ น 2 อาคาร
ธารทิ พ ย โรงแรมรามาดา
บายวิ น แดมบางกอกเจ า
พระยาปาร ค

หมายเหตุ : วิ ท ยากรอาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงตามความเหมาะสม

New Normal’s
Standard

มี ป ระสบการณ จ ั ด สั ม มนา
แล ว ด ว ยมาตรการป อ งกั น
COVID-19 ครบครั น

บริ ห ารงานสั ม มนาโดย

หลักการและเหตุผล
การเติบโตของเมืองเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เขามาอยูอาศัย ทำธุรกิจ หรือทองเที่ยวนั้น ไมสามารถดำเนิน
การแบบดั้งเดิมไดแลว บทบาทของความเปนเมืองจะมีความสำคัญมากขึ้นซึ่งไมเพียงใชเทคโนโลยีจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อใหบริการไดตรงกับความตองการของพลเมืองในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยเทานั้น แต
จำเปนตองทำใหเกิดความยั่งยืนในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไปพรอมกันดวย การบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปน
ตองการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ โดยอาศัยการบูรณาการทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร และ
เทคโนโลยีพลิกโฉมอัจฉริยะ เพื่อเปนแกนสำหรับขับเคลื่อนและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะจึงจะประสบความสำเร็จ
PEN Academy ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงศาสตรและศิลปรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
แหงอนาคตนี้ จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การประยุกตเทคโนโลยีพลิกโฉมอัจฉริยะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับ
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ (Application of Smart Disruptive Technologies for Developing the
Economic Corridor and Smart City Infrastructure)” โดยทีมวิทยากรเปนผูมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาว

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน เปาหมาย แนวคิดในการ
วางแผนและออกแบบเมืองอัจฉริยะที่มีการเชื่อมตอ
ทุกสรรพสิ่งเขาดวยกันดวยเทคโนโลยีพลิกโฉมอัจฉริยะ
การนำขอมูลเปนจำนวนมากที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห เพื่อ
ใชในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ โครงสรางพืน้ ฐาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต ให
ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายของการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะแหงอนาคต

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน
ผูประสานงานโครงการ
2. ที่ปรึกษาโครงการ ผูรับจางออกแบบ กอสราง และ
ติดตั้งโครงสรางพื้นฐานเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
และเมืองอัจฉริยะ
3. ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง นักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย นักลงทุน อาจารย และผูที่สนใจ
ทั่วไป

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. พิธเี ปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา
โดย คุณสมชาย โรจนรงุ วศินกุล อดีตผูว า การ
การไฟฟานครหลวง President, PEN Academy
ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman
เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy
Session
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08.45 – 09.30 น. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ: กรณีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) โดย ผูเ ชีย่ วชาญ จาก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
09.30 – 10.30 น. นิยาม นโยบาย แผนงาน เปาหมาย และมาตรการ
สงเสริมการลงทุนเมืองอัจฉริยะสำหรับประเทศไทย
โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผูช ว ยผูอ ำนวยการใหญดา น
โครงการพิเศษและศูนยพฒ
ั นาดิจทิ ลั และนวัตกรรม
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.15 น. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของเมืองสูเ มืองอัจฉริยะ
ใหประสบความสำเร็จ: องคประกอบ การออกแบบ
โครงราง และบูรณาการเทคโนโลยี โดย เรืออากาศตรี
ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÃÐººÊ×่ÍÊÒÃ (ICT)

13.15 – 15.15 น. การออกแบบระบบการทำงานรวมกันของโครงสราง
พืน้ ฐานดาน ICT สำหรับการใชงานในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ: 5G Connectivity,
Internet of Thing (IoT), Big Data Analytics,
Artiﬁcial Intelligence (AI), Robotics โดย
พลอากาศโท ผศ. ดร.พาหรณ สงวนโภคัย
ผูท รงคุณวุฒพิ เิ ศษ กองทัพอากาศ และ Vice
President, PEN Academy
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.30 – 17.00 น. การออกแบบระบบการทำงานของอาคารและบาน
อัจฉริยะสำหรับเมืองอัจฉริยะ โดย ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ
ดานระบบสือ่ สารขอมูลดิจทิ ลั ระบบปองกัน ควบคุม
และระบบออโตเมชัน่

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
Session
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ
ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ: Smart Energy and
Smart Environment

08.30 – 10.00 น. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางครบวงจร และการ
ผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน: กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร
เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร โดย
คุณเกียรติศกั ดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการ
บริษทั กรีนเอ็นเนอรย่ี เน็ทเวอรค จำกัด
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 11.00 น. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางครบวงจร และการ
ผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน: การผลิตพลังงาน
จากขยะ โมเดลการลงทุนโครงการจัดการขยะชุมชน
แบบครบวงจร และการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
โดย คุณเกียรติศกั ดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการ
บริษทั กรีนเอ็นเนอรย่ี เน็ทเวอรค จำกัด
11.00 – 12.15 น. ประสบการณการออกแบบ กอสราง และติดตัง้ ระบบ
ผลิตไฟฟาจากขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดย คุณสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ผูจ ดั การฝาย
อาวุโสบริหารงานกอสราง บริษทั โกลบอล เพาเวอร
ซินเนอรย่ี จำกัด (มหาชน)
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session
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13.15 – 14.45 น. การออกแบบและพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานการ
เดินทางและขนสงอัจฉริยะสำหรับเมืองอัจฉริยะ:
Technologies, Components, Architecture, and
Business Model โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์
ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
Session

15.00 – 16.00 น. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสำหรับโครงการพัฒนา
พืน้ ทีว่ งั จันทรวลั เลย เพือ่ เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi (Eastern Economic
Corridor of Innovation) โดย ดร.นัฐพล ศุภวิวรรธน
ผูจ ดั การสวนแผนกลยุทธและนโยบายภาครัฐ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีว่ งั จันทรวลั เลยฯ บริษทั ปตท
จำกัด (มหาชน)
16.00 – 17.00 น. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสำหรับโครงการเมือง
อัจฉริยะยานพระราม 4 และจุฬาฯเมืองอัจฉริยะ
โดย รศ. ดร.นพนันท ตาปนานนท ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17.00 น.
ปดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

รับจำนวน จำกัด!

การประยุกตเทคโนโลยีพลิกโฉมอัจฉริยะพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ
Application of Smart Disruptive Technologies for Developing the Economic Corridor
and Smart City Infrastructure

หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย

โรงแรมรามาดาบายวินแดมบางกอกเจาพระยาปารค

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา
ทานละ 6,000 บาท + VAT 420 = 6,420 บาท

อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง
และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 1.5%
(3% เมื่อชำระเงินหลังเดือนกันยายน 2563)
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563

การชำระเงิน
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com

หากผูสัมมนาตองการใหจัดอาหารพิเศษ เชน มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจงใหทราบลวงหนากอนจัดงาน
ไมนอยกวา 7 วัน ไดที่คุณสาริณี โทร. 09-4871-4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด

(ผูไดรับการมอบหมายจากสถาบันในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

เลขที่ผูเสียภาษีอากร 0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ) ติดตอ คุณสาริณี สาณะเสน โทร. 094-871-4422, แฟกซ 0-2734-1089
Email : penthailand2016@gmail.com

ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

