ใบตอบรับเข้าร่วมงาน
“Dinner Talk”

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ต ุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องอินทนิล ชัน้ 3 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

ชื่อ-สกุล..................................................................................
หน่วยงาน/บริ ษทั ...................................................................
เลขที่......................................................................................
ถนน......................................แขวง.................................................
เขต...................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณี ย.์ .....................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร...................................
มือถือ...................................................................................
E-mail..................................................................................
 สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
เลขสมาชิก.............................................................................
 สมาชิก ACAT
เลขสมาชิก............................................................................

อัตราค่าลงทะเบียน ชําระเงินภายใน 6 ตค.60 ชําระเงินหลัง 6 ตค. 60

 สมาชิก ASHRAE
/ สมาชิก ACAT
 บ ุคคลทัว่ ไป
 สปอนเซอร์ ASHRAE
2017 – 2018

 1,200 บาท

 1,500 บาท

 1,700 บาท
 2,000 บาท
 Package A ฟรี 2 ท่ าน
 Package B ฟรี 1 ท่ าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
ค ุณอรวรรณ / ค ุณก ุลิสรา
โทรศัพท์. 02-318-4119 , 02-318-4123
โทรสาร. 02-318-4120

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
อาหารคํ่า แบบ WESTERN SET MENU เรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ที่ทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัง่ จ่าย “บริ ษทั ซีอาร์ซี2016 จํากัด”
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารยูโอบี สาขาสี่ แยกศรี วรา
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 960-164-508-0
ชื่อบัญชี “บริ ษทั ซีอาร์ซี2016 จํากัด”

กรณี โอนเงินทางบัญชี กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบตอบรั บนีร้ ะบุ
รายละเอี ยดชื่ อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็ จรั บเงินที่ ถกู ต้ อง
พร้ อมแนบสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลข
โทรสาร 02-318-4120

จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

Dinner Talk

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 25560
เวลา 18.00 น. – 21.30 น.
ณ ห้องอิ นทนิล ชัน้ 3
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

พบกับการเสวนาเรือ่ ง
“วิศวกรและผูป
้ ระกอบการย ุคนี้ ต้องปรับตัว
อย่างไรให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง”
โดย...
ดร. รพีรฐั ธัญวัฒน์พรกุล
เจ้าของแฟนเพจ “มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่”

และร่วมรับประทานอาหารคํ่า
WESTERN SET MENU

หลักการและเหตุผล

วิทยากร

วิศวกรและผู้ประกอบการยุคนีต้ ้ องปรับตัวอย่ างไรให้
ทันกับการเปลีย่ นแปลง
“Expectations of the Workforce are changing”
เรากําลังก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว มากจริ ง
ๆ ตลาดงานในอนาคตอัน ใกล้น้ ี กําลังจะเปลี่ ยนแปลงไป
บริ ษ ัท และคนงานกําลัง จะมี ผ ลกระทบครั้ งยิ่ง ใหญ่ งาน
หลายๆ ประเภทหรื อหลาย ๆ ตําแหน่ งกําลังจะหายไปและ
จะหายไปอย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น บริ ษ ทั ที่ ป รั บ ตัวช้าหรื อ
ปรับตัวไม่ทนั ก็จะปิ ดตัวไปอย่างรวดเร็ วมากขึ้นเช่นกัน
ความรู้ความสามารถที่เราเคยมี ในอดีต....อาจจะไม่
สามารถช่ วยให้เราเอาตัวรอดได้ในอนาคตอันใกล้น้ ี ด้วย
เทคโนโลยีที่มนั มาไว......ความรู ้และประสบการณ์ที่เราเคย
มี มันอาจจะหมดอายุไปเรี ยบร้อยแล้ว
ด้ว ยสถานการณ์ แ บบนี้ .....มัน เป็ นสั ญ ญาณเตื อ นที่
สําคัญ มาก เป็ นสัญ ญาณเตื อ นที่ บ อกให้ท้ งั คนที่ ท าํ งานและ
เจ้าของกิจการต้องคิดหนักขึ้นและต้องวางแผนกันให้มากขึ้น
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้านี้

กําหนดการ
18.00 – 18.30 น.
18.30 – 18.45 น.

ลงทะเบียน
ผศ.ดร. ทสพล เขตเจนการ
2017 – 2018 PRESIDENT
กล่าวเปิ ดงาน ต้อนรับสมาชิกฯ
และผูเ้ ข้าร่ วมงาน
เรี ยนเชิญทุกท่านร่ วม
รับประทานอาหารแบบ
WESTERN SETMENU
พบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์ เสวนาเรื่ อง

ดร. รพีรัฐ ธัญวัฒน์ พรกุล
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าจาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริ ญ ญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Electric Power System
Management), A.I.T.
ป ริ ญ ญ าโ ท แ ล ะ ป ริ ญ ญ าเอ ก ด้ า น บ ริ ห าร ธุ ร กิ จ
(International Business and Management of Technology),
A.I.T.

18.45 – 19.45 น.
19.45 – 21.10 น.

“วิศวกรและผู้ประกอบการยุคนี้ ต้ อง
ปรั บตัว อย่ างไรให้ ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง”

ประสบการณ์ ก ารทํางานกับ องค์กรมามากกว่า 20 ปี โดย
ทํา งานในบริ ษ ัท ต่ า งชาติ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี และ
ระบบวิศวกรรมอาคาร และโครงการขนาดใหญ่
เป็ นวิ ท ยากรพิ เ ศษให้ กั บ หน่ วยงานของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ในส่ วนของงานให้ค วามรู้ ท างด้านวิศวกรรม
และความปลอดภัย
เป็ นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริ ญญาโท ในสายวิชางาน
ด้านการบริ หาร งานบริ การ และ งานด้านวิศวกรรม ให้กบั
หลายมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย และ ยังเป็ นที่ ป รึ ก ษา
ทางด้านธุรกิจให้กบั หลายๆ องค์กรในประเทศอีกด้วย

โดย... ดร. รพีรัฐ ธัญวัฒน์ พรกุล
เจ้ าของแฟนเพจดัง
“มนุษย์ เงินเดือนพันธุ์ใหม่ ”

21.10 – 21.30 น.

ถาม – ตอบ กรอกแบบประเมินผล
กล่าวปิ ดงาน
……………………………………….

“เพราะในยุคนี้ คนที่ได้เปรี ยบหรื อผูช้ นะ ก็คือ คนที่ปรับตัวได้
ไวที่สุด”
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด
ทีอ่ ยู่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
โทรศัพท์ (662)186-3186 โทรสาร (662)186-3182
อยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินห้วยขว้าง

