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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 1/2562 
ห้องปฏิบัติการเพื'องานวจิัยแห่งอนาคต. (21st CENTURY LABORATORY) 

ณ  บริษัท  ดีไซน์  ออลเทอร์เนทฟี  จํากัด  จ.สมุทรปราการ 
วนัอังคารที'  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 
 
 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรมมีการเปลีJยนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุดหนา้อยา่งมากในช่วงทศวรรษทีJผา่นมา การ
พฒันางานวิจยัเชิงนวตักรรมมีความจาํเป็นเพืJอรองรับการเปลีJยนแปลงทัYงทีJกาํลงัเกิดขึYนในปัจจุบนั และพฒันาต่อยอดเพืJอรองรับ
การใชง้านในอนาคต เช่น งานวิจยัทางดา้นนาโนเทคโนโลยี งานวิจยัทางดา้นจุลชีววิทยาขัYนสูง งานวิจยัทางดา้นสารเคมีและโรคติด
เชืYออนัตราย เป็นตน้ การสร้างหอ้งปฏิบติัการเพืJอรองรับงานวิจยัในลกัษณะนีY จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาใหมี้มาตราฐานทีJสูงขึYน มี
ความแม่นยาํมากขึYนเพืJอใหง้านวิจยัเป็นทีJยอมรับในระดบัสากล มาตรฐานต่างๆ ถูกนาํมาใชเ้ป็นขอ้กาํหนดสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ
สมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็น มาตรฐานทางดา้นหอ้งสะอาด ISO 14644, มาตรฐานการประเมินหอ้งปฏิบติัการสากล ISO 17025 หรือ 
มาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP)  
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 เพืJอใหห้อ้งปฏิบติัการเป็นไปตามมาตรฐานทีJสากลยอมรับการ การสร้างหอ้งปฏิบติัการทีJดีเป็นงานทีJตอ้งการความ
เชีJยวชาญเฉพาะดา้น ไม่วา่จะเป็นสถาปนิก วิศวกรงานระบบ เจา้หนา้ทีJวิจยั  รวมทัYงเจา้ของผลิตภณัฑเ์ครืJองมือวิจยัต่างๆ โดยจะตอ้ง
ศึกษาและมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการเป็นอยา่งดี และควรมีการประสานงานกนั
ทีJดีระหวา่งผูเ้กีJยวขอ้ง สาํหรับวิศกรงานระบบปรับอากาศ การควบคุมสภาวะอากาศภายในหอ้งปฏิบติัการ เช่น ความสะอาด 
(Cleanliness Class) อุณหภูมิ ความชืYน ความดนัอากาศ เป็นสิJงจาํเป็นทีJจะตอ้งคาํนึงถึง  

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  จึงเลง็เห็นความสาํคญัดงักล่าวและเพืJอใหวิ้ศวกรทีJปรึกษา ผูรั้บเหมา 
ผูป้ระกอบการและผูที้JประกอบวิชาชีพทีJเกีJยวขอ้งกบัหอ้งปฏิบติัการไดเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มี
ประสิทธิภาพ สมาคม จึงไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัตกิารเพื'องานวิจยัแห่งอนาคต. (21st CENTURY LABORATORY) 

ขึYน 
 

วตัถุประสงค์ 

1. ความรู้เกีJยวกบัมาตรฐานต่างๆ สาํหรับหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐานสากล           
2. การออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม และการออกแบบพืYนทีJใชส้อยใหถู้กตอ้งตาม มาตราฐาน GLP  
3. ความรู้เกีJยวกบัการใชง้านตูดู้ดควนั (Fume Hood ), ตูป้ลอดเชืYออนัตราย (Biosafety Cabinet)  

  และเครืJองมือต่างภายในหอ้งปฏิบติัการ        
4. ความรู้เกีJยวกบัการก่อสร้างระบบปรับอากาศ เพืJอควบคุมสภาวะอุณหภูมิ, ความชืYน ความดนัอากาศ และความสะอาด                                                                                                                     
5. เยีJยมชมหอ้งปฏิบติัการสะอาดตวัอยา่ง (Clean Room Laboratory) ทีJสร้างตามมาตรฐานเพืJอรองรับงานวิจยัในอนาคต                                                                                                      
6. เยีJยมชมกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งปฏิบติัโดยเครืJองจกัรอนัทนัสมยัจากประเทศเยอรมนั  

  และมีมาตรฐานเป็นทีJยอมในนานาประเทศ 
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กําหนดการ 

 

08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน  ณ ชัYน t อาคาร  วสท. 
8.45 – 10.15 น. ออกเดินทางโดยรถตู ้จาก วสท. ถึงโรงงานบริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 
10.15 – 10.30 น.  กล่าวเปิดงานโดย คุณชยัชาญ  อึuงศรีวงศ ์นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

และ กล่าวตอ้นรับโดย  ดร.สมศกัดิv   วาทินชยั ประธานเจา้หนา้ทีJบริหาร  บริษทัดีไซน ์ ออลเทอร์เนทีฟ  
จาํกดั   

10.30 – 12.00 น. ฟังบรรยายเรืJอง  
 หลกัการและมาตรฐานการออกแบบงานสถาปัตยกรรมสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ   
       ดร.สมศกัดิv   วาทินชยั  

 ความรู้เบืYองตน้เกีJยวกบัหอ้งปฏิบติัการสะอาด และการใชตู้ดู้ดควนัไอกรดสารเคมี เพืJอ
ความปลอดภยั  
ดร.สมศกัดิv   วาทินชยั  

 ระบบปรับอากาศและระบบควบคุมอูณหภูมิ ความชืYน และความดนัอากาศสาํหรับ
หอ้งปฏิบติัการสะอาด 
คุณศิริศกัดิv  ศิริสมบูรณ์ วิศวกรอวโุส บริษทัเนเชอรัล กรีน อินโนเวชัJน  จาํกดั 

12.00 – tw.xx น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.0x น. เยีJยมชมกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งปฏิบติัการ  โดยเครืJองจกัรอนัทนัสมยัจากประเทศ

เยอรมนั 
14.00 – 15.3x น. เยีJยมชมหอ้งปฏิบติัการสะอาดตวัอยา่งพร้อมระบบควบคุมสภาวะอากาศสาํหรับหอ้งหอ้งปฏิบติัการ

สะอาด (Clean Room Laboratory) เพืJอรองรับงานวิจยัชัYนสูงตามมาตรฐาน ISO14644, ISO17025  
15.30 – 16.0x น.  ถาม-ตอบ  

มอบของทีJระลึกและถ่ายภาพร่วมกนั 
16.00 -17.30  น.  เดินทางกลบั 

_________________________________________________________ 

หมายเหตุ : 

1. ขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณารายชื�อผูเ้ขา้เยี�ยมชมโ รงงานฯ ขึ&นอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้ของสถานที� ซึ�งสมาคมฯ  จะแจง้ให้
ทราบต่อไป 

2. สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโ ปรแกรมดงักล่าว กรณีที�มีผูส้มคัรไม่ถึง 45 ท่าน ซึ�งสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป 
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แบบโปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 1/2562 
ห้องปฏิบัตกิารเพื'องานวิจยัแห่งอนาคต. (21st CENTURY LABORATORY) 

ณ  บริษทั  ดไีซน์  ออลเทอร์เนทีฟ  จาํกัด  จ.สมุทรปราการ 
วนัอังคารที'  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

(ปิดรับสมคัรทันทีเมื'อสมคัรครบ 5T ท่าน) 
ผูที้Jสมคัรและจ่ายเงินก่อนจะไดสิ้ทธิv การเขา้ร่วมเยีJยมชมดูงานเป็นลาํดบัแรก 

ชืJอ    นามสกลุ      หมายเลขสมาชิก   

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีJอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   มือถือ    E-mail      

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงนิ  ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 

การเดินทาง   ร่วมเดินทางไปกบัรถบสัปรับอากาศสมาคมฯ    เดินทางไปเอง กรุณาระบุทะเบียนรถ....................................... 

อัตราค่าลงทะเบียน                                  ชําระเงนิภายในวนัที' 3 พค. 62         ชําระเงนิหลังวนัที' 3 พค. 62 

สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter      2,000บาท   2,400  บาท  
บุคคลทัJวไป         2,400บาท   2,800  บาท 

(ราคาดงักล่าวได้รวมภาษมีูลค่าเพิ'ม X%  ไว้เรียบร้อยแล้ว) 
หมายเหตุ  

1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีJตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีJจ่าย w% 
2. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหนา้ทีJในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJองใหก้ารรับรองกิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) 

ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืJองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืJองได ้

วธีิการชําระเงนิ    
 เงินสดณ ทีJทาํการสมาคมฯ   
 เช็คสัJงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”                            
 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
       ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีJบญัชี  ~�� - 2 - 10754 – 6 

 ชาํระดว้ย QR CODE  

 

กรุณาส่งใบตอบรับฉบับนี, พร้อมสลิปใบโอนเงนิ ไปยงัสมาคมฯ ทาง Email:manageracat@gmail.com  
จงึจะถือว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
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