
 
 

 
การอบรมหลักสูตร 

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ส าหรับประเทศไทย (ส่วนเพ่ิม 1) 
วันที่ 26-27 ตุลาคม (วันพุธ-วันพฤหัส) 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

      จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  เลขที่ วสท. 022012-59 
เป็นฉบับที่ยังขาดรายละเอียดในบางส่วนในบางระบบและบางส่วนมีการเว้นว่างไว้ คณะกรรมการร่างมาตรฐานพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีเนื้อหาเพียงพอส าหรับการออกแบบและติดตั้งในเบื้องต้นได้ จึงสรุปท าเป็นมาตรฐานฉบับแรกเพื่อผู้ต้องการได้น าไปใช้ 
บัดนี้ได้มีการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากที่เว้นว่างไว้ เพื่อให้คลอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติยิ่งขึ้น และจะได้
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ในส่วนที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   
 
การอบรมนี้เหมาะส าหรับ 
เหมาะส าหรับผู้ที่เคยผา่นการอบรมตาม มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของ วสท. 022012-59 แล้ว 
 
วิทยากร  (คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานดาตาเซนเตอร์ส าหรับประเทศไทย วสท.) 
คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย 
คุณเกษม  นิลเจริญ 
คุณธวัช  มีชัย     
คุณประสิทธิ์  พัวภัทรกุล  
คุณธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี 
รศ.ถาวร  อมตกิตติ์ 
ผศ.ดร.ส าเริง  ฮินท่าไม้ 
ผศ.ดร.สุรินทร์  กิตติธรกุล 
คุณพิจักษ์  เพ่ิมประเสริฐ 
 

ก าหนดการ  
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 
 

08:00-09:00 น.  ลงทะเบียน 
09:00-10:00 น.  ภาพรวมมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ พ.ศ.2561 ที่อบรมไปแล้วและส่วนที่เพ่ิมใหม่ 
   คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย 

PDU 24 หน่วย 



10:00-10:15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10:15-12:15 น.  บทที่ 5 การใช้พ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน และท าเลที่ตั้ง 
   คุณเกษม  นิลเจริญ 
12:15-13:15 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
13:15-14:15 น.   บทที่ 10 ข้อก าหนดของงานวิศวกรรมเครื่องกล  
   (ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และระบบปรับสภาพอากาศ) 1 

คุณธวัช  มีชัย คุณประสิทธิ์  พัวภัทรกุล และคุณธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี 
14:15-14:30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14:30-16:00 น.   (ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และระบบปรับสภาพอากาศ) 2 

คุณธวัช  มีชัย คุณประสิทธิ์  พัวภัทรกุล และคุณธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี 
16.00-17.00  ทดสอบความรู้ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 
 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน 
09:00-10:15 น.  บทที่ 12 ข้อก าหนดระบบความมั่นคง  
   รศ.ถาวร  อมตกิตติ์  
10:15-10:30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10:30-11:30 น.  บทที่ 13 ระบบอาคารอัตโนมัติและการควบคุม  
   ผศ.ดร.ส าเริง  ฮินท่าไม้ 
11.30-12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.45 น.  บทที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ผศ.ดร.สุรินทร์  กิตติธรกุล  
13:45-14:45 น.   ภาคผนวก ค. การท าป้ายและเครื่องหมาย 
   คุณพิจักษ์  เพ่ิมประเสริฐ 
14:45-15:00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 น.   เสวนา กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  

คณะวิทยากร และคณะกรรมการ 
16.00-17.00 น.  ทดสอบความรู้ 
 
 
 แผนที่ วสท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัคร 
การอบรมหลักสูตร 

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ส าหรับประเทศไทย (ส่วนเพิ่ม 1) 
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521 คุณนพมาศ  
               โทรสาร 0-2319-2710-1 E-Mail:  pinsuwan@eit.or.th 
 

 
สมัครอบรมได้ที ่    https://forms.gle/9nJEMaURFv4anDxV6 
 
 
หรือ Scan QR Code         
 
 
 
ค่าลงทะเบียน  
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 18 ตค. 65  จ่ายหลังวนัที่ 18 ตค. 65  
 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 6,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 6,500 บาท / คน 

 
 

 
 
 

การช าระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาส่งสลิปใบโอนเงิน พร้อมระบุช่ือหลักสูตร ช่ือผู้เรียน และที่อยูใ่นการออกใบเสร็จรับเงินด้วย) 
เงินสด ช าระเงินที่ วสท. ก่อนวนังาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต์ ขวามือ 
เช็ค สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขที่บัญชี 140-2-30221-6  หรือ 
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่บัญชี 147-4-32388-6 หรือ 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4 



 

หมายเหต ุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  E-mail:  pinsuwan@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืน

เงินให้ท่านเต็มจ านวน 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

วิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 /  e-mail : pinsuwan@eit.or.th / สมัครผ่านระบบเว็ปไซต์ 
ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525  

 
 
 
 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 
E-Mail : pinsuwan@eit.or.th ,    www.eit.or.th 

 

mailto:pinsuwan@eit.or.th

