Certified Data Center Training (CDCT)

การอบรมหลักสูตร
มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ สาํ หรับประเทศไท
ระหวางวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
หลักสูตรความเขาใจในมาตรฐานของดาตาเซนเตอรของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (วสท.) และขอกําหนดในกฎหมายและขอบังคับของไทย เปนคุณสมบัติพื้นฐานของการสอบรับรอง
มาตรฐานดาตาเซนเตอรของ วสท. การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อชวยในการเตรียมสอบรับรองมาตรฐานและเปนการปู
พื้นฐานความเขาใจในระบบตางๆ ภายในดาตาเซนเตอร โดยใหคํานึงถึงปจจัยนําเขาตางๆ ขององคกร และ
องค ป ระกอบต างๆ ภายในดาตาเซนเตอร เ พื่ อประกอบในการออกแบบเพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อกํ าหนดและ
ขอบังคับตามกฎหมายไทย ซึ่งมาตรฐานตางประเทศอาจไมควบคุมและหรือไมไดบัญญัติไว

วัตถุประสงค

การนําระบบคอมพิวเตอรรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชงานชนิดตางๆ
และการที่มีผูใชงานเปนจํานวนมาก ทําใหระบบดังกลาวมีความยุงยากและซับซอนขึ้น จึงมีการจัดทําเปนระบบ
ดาตาเซนเตอร แตก็ยังมีความบกพรองและไมเหมาะสมจนทําใหเกิดปญหามากยิ่งขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอการใช
งานโดยตรง
นอกจากนั้นระบบคอมพิวเตอรและระบบ ICT ยังตองการระบบสนับสนุนเพื่อใหสภาพการใชงาน
เหมาะสมทั้งในรูปแบบทํางานตามลําพังและรูปแบบทํางานเปนเครือขาย ซึ่งหากจัดทําระบบสนับสนุนอยางไม
เหมาะสม จะสงปญหาถึงการทํางาน, การเก็บขอมูล, การผลิต, การควบคุม, ความปลอดภัย, การสื่อสาร, การ
ประหยัดพลังงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการใชงานและบํารุงรักษา
การอบรมครั้งนี้จะใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอรตั้งแตพื้นฐานจนถึงการประยุกตใชงาน
ดานดาตาเซนเตอรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความสูญเสียและเกิดเสถียรภาพที่เชื่อถือได
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ใชระบบคอมพิวเตอรและระบบ ICT เชน อาคารสํานักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล,
โรงแรม, ธนาคาร, บริษัทดานการเงินการลงทุน, บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต เปนตน
อีกทั้งการอบรมครั้งนีย้ ังเปนโอกาสที่ผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนความรูดานดาตาเซนเตอรกับผูเชี่ยวชาญ
จากหนวยงานตาง ๆ อีกดวย

การอบรมนี้เหมาะสําหรับ

เจาของโครงการ, ผูจัดการโครงการ, ผูออกแบบ, ผูติดตั้ง, ผูบริหารดาตาเซนเตอร, ผูดูแลงานระบบ
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับดาตาเซนเตอร, วิศวกร, สถาปนิก, ชางเทคนิค, ผูควบคุมงาน, ผูตรวจสอบงาน, ผู
จัดหา, ผูดูแลอาคาร, ผูประกอบการ, ผูผลิต, ผูจัดจําหนาย, อาจารย, นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป

วิทยากร

คณะกรรมการเทคนิคจัดทํามาตรฐานดาตาเซนเตอรสําหรับประเทศไทย วสท.
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กําหนดการ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. มาตรฐานดาตาเซนเตอร ที่อางอิงในปจจุบัน และมาตรฐาน วสท.
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10:45 - 12:00 น. พิจารณาทําเลที่ตั้งและการจัดพื้นที่
คุณเอกชัย ประสงค
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. ความพรอมใชงานไดและการจัดประเภทดาตาเซนเตอร (MTBF, MTTR, MTPD)
ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
14:15 - 14:30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14:30 - 16:00 น. พื้นฐาน Topology N, N+1, 2N, 2(N+1)
คุณไพศาล ไตรชวโรจน
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู

ผูดําเนินรายการ : นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. งานสถาปตยกรรมและโยธา
คุณเอกชัย ประสงค
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10:45 - 12:00 น. ระบบไฟฟาสําหรับดาตาเซนเตอร 1
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย/คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. ระบบไฟฟาสําหรับดาตาเซนเตอร 2
ผศ.ชายชาญ โพธิสาร /คุณพัฒนพงศ เพชรแกวณา
14:15 - 14:30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14:30 - 16:00 น. การตอลงดินและปองกันฟาผาสําหรับดาตาเซนเตอร
ผศ.ดร.สําเริง ฮินทาไม
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู

ผูดําเนินรายการ : นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. ระบบสายสัญญาณสําหรับดาตาเซนเตอร 1
ผศ.ดร.สุรินทร กิตติธรกุล
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10:45 - 12:00 น. ระบบสายสัญญาณสําหรับดาตาเซนเตอร 2
คุณสุรชัย อินทชื่น /คุณปราการ กาญจนวตี
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. ระบบปรับสภาพอากาศสําหรับดาตาเซนเตอร
คุณประสิทธิ์ พัวภัทรกุล
14:15 - 14:30 น. พักรับประทานอาหารวาง
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14:30 - 16:00 น. การปองกันอัคคีภัยสําหรับดาตาเซนเตอร
คุณเมธี อนิวรรตน
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู

ผูดําเนินรายการ : นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. ระบบความมั่นคงและสนับสนุนตาง ๆ เชน แจงเตือนน้ํารั่ว, ควบคุมการเขาออก
คุณประสบชัย จลาสุภ
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10:45 - 12:00 น. การบริหารดําเนินการ (DCIM) การตรวจสอบและบํารุงรักษาดาตาเซนเตอร
ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. การรับรองเกีย่ วกับมาตรฐานดาตาเซนเตอร (ตัวดาตาเซนเตอรเอง) วสท.
คุณพิจักษ เพิ่มประเสริฐ
14:15 - 14:30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14:30 - 16:00 น. กรณีศึกษาและการวิเคราะหปญ
 หาตาง ๆ
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย และคณะกรรมการ
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู

ผูดําเนินรายการ : นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
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ใบสมัคร
การอบรมหลักสูตร
มาตรฐานดาตาเซนเตอรสําหรับประเทศไทย
ระหวางวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล ...................................................เลขสมาชิก วสท............................เลขสมาชิกสภาวิศวกร........................
โทรศัพท(มือถือ)..............................................E-Mail: ..............................................................................
หนวยงาน (บริษัท/บาน).....................................................................................................................................................
เลขที่อาคาร...................................... ชั้น .........................หมู..................................ซอย.....................................................
ถนน.............................................. ตําบล/แขวง......................................อําเภอ / เขต......................................................
จังหวัด .......................................... ...รหัสไปรษณีย ......................... .E-mail .....................................................................
โทรศัพท.........................................โทรสาร ..............................................ชื่อผูประสานงาน................................ ...............
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 510 คุณรุง ลาวรรณ สทานภพ ฝายวิชาการและโครงการ
โทรสาร 0-2319-2710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th

คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก
ณ ที่จาย 3%)




สมาชิก วสท.
ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

17,000 บาท
20,000 บาท

การชําระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซสลิปในโอนเงิน พรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน และที่อยูใ นการออก
ใบเสร็จรับเงินดวย)

เงินสด
เช็ค
โอนเงิน

ชําระเงินที่ วสท. กอนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต ขวามือ
สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
หรือ
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
หรือ
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควส
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
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