
 
 
 
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ำรุงรักษำ ร่วมกับ ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
จัดกำรอบรมรูปแบบออนไลน์ 

หลักสูตร “กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเชื่อม : เบื้องต้น” 
(Selection of Welding Products: General)  

  
หลักกำรและเหตุผล 
 
  เครื่องเชื่อมโลหะในปัจจุบันมีราคาที่ถูกลงอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการเชื่อมที่เป็นกระบวนการผลิต 
(Manufacturing Process) พ้ืนฐาน ประกอบด้วย กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (Shielded 
Metal Arc Welding; SMAW) กระบวนการเชื่ อมโลหะแก๊สปกคลุม (Gas Metal Arc Welding; GMAW) 
กระบวนการเชื่อมทังสเตนแก๊สปกคลุม (Gas Tungsten Arc Welding: GTAW) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
กระบวนการเชื่อมเป็นกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างเฉพาะ ท าให้ทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อและผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างจ ากัด ผู้ซื้อและผู้ใช้งานไม่ได้รับการแนะน าเครื่องเชื่อม กระบวนการเชื่อม รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง อย่างถูกต้อง
และเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและความปลอดภัยต่อชิ้นงานหรือโครงสร้าง
ที่ได้ผลิตขึ้นมา 
  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อและผู้ใช้งานเครื่องเชื่อม สามารถเลือกกระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและความปลอดภัย ส่งเสริมให้สามารถใช้งานกระบวนการเชื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในแง่คุณภาพชิ้นงาน (Quality) ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Productivity) และความ
ปลอดภัย (Safety)  
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะของกระบวนการเชื่อมเบื้องต้น 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานและความปลอดภัย 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกกระบวนการเชื่อมที่สอดคล้องกับชิ้นงานที่ด าเนินการ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 
  

เนื้อหำวิชำ  

หัวข้อที ่ เนื้อหำหลักสูตร 
1 รู้จักกระบวนการเช่ือมเบื้องต้น ( A Brief of Welding Processes) 
2 การทดสอบเครื่องเชื่อม ภาคทฤษฎี (Welding Machine Validation Lecture) 
3 การทดสอบเครื่องเชื่อม ภาคปฏิบตัิ (Welding Machine Validation Laboratory)  
4 การตั้งค่ากระบวนการเชื่อม  (Setting Up Your Welding) 

 
 



 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 
 

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 3 เดือน 
 

รูปแบบกำรจัดอบรม 
 

เรียนผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมูเดิ้ล (Moodle)  
 ตามลิงค์ https://cec-etraining.com  
   
วิทยำกร 
 
 ผศ.ดร.อิศรทัต  พึ่งอ้น 
 ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะของกระบวนการเชื่อมเบื้องต้น 
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานและความปลอดภัย 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกกระบวนการเชื่อมที่สอดคล้องกับชิ้นงานที่ด าเนินการ 

 
ค่ำลงทะเบียนศึกษำอบรมในหลักสูตร 

 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 99 บาท (เก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636 

 
หมำยเหตุ :   

1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่นั่ง (รบัสมัครจ านวนไม่เกิน 50 ท่าน) 
2. ช าระ เงินค่ าลงทะ เบี ยนก่อน  วันจันทร์ที่  20  ธันวาคม  2564   มิ ฉะนั้ น จะถื อว่ าท่ านสละสิท ธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
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ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร ““กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเชื่อม : เบ้ืองต้น” 
(Selection of Welding Products: General)  

ต้ังแต่วันที่ 3 มกรำคม – 31 มีนำคม 2565 ระยะเวลำ 3 เดือน   
  
 

ชื่อ-นำมสกุล ภำษำไทย (นำย/นำง/นำงสำว) : ....................................................................................................................... 
ชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.) : First Name.................................................................................................... 
Surname .................................................................................................................................................................................. 
ต ำแหน่งงำน : ................................................................................แผนก/ฝ่ำย :....................................................................... 
ระยะเวลำท ำงำน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงำน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงำน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงำน : ...................................................................... 
โทรสำร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
กำรศึกษำสูงสุด : ....................................................................สำขำวิชำ.................................................................................... 
สถำบันกำรศึกษำ : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจ ำกัดด้ำนอำหำร (ถ้ำมี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ) 
กำรออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นำมสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นำมสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงำน 

O ชื่อหน่วยงำนและที่อยู ่ O ชื่อ – นำมสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงำน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีกำรช ำระเงิน:   

กรุณำโอนเงินเข้ำบัญชี : มจธ.  – บริกำรวิชำกำร  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  สำขำย่อย ถนนประชำอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ำยในนำม         มจธ.  – บริกำรวิชำกำร 
กรุณำส่งเอกสำรฉบบัน้ีมำยัง (เจ้ำหน้ำที่)  ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทำง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสำร 0-2470-9636    
หมำยเหต ุ:  

1. กรุณำส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนกำรช ำระเงิน เพื่อส ำรองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจ ำนวน 50 ท่ำน ) 
2. กรุณำช ำระเงินค่ำลงทะเบียนและสง่หลักฐำนกำรช ำระเงิน วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  มิเช่นน้ันจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์

3. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นหน่วยงำนรำชกำร ดังนัน้ ค่ำลงทะเบยีนกำรฝึกอบรมน้ี ได้รบักำรยกเว้น 
   ภำษีหัก ณ ที่จำ่ย 3 %  และภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7 %  

 


