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2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3. หลักการและเหตุผล  
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศไทย ถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด 
40 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยภาครัฐได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จึงให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-
Generation Automotive) โดยจัดให้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ (New 
Engine of Growth) ของประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่สามารถจำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Parts), เทคโนโลยีอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ 
(Automotive Accessories), เทคโนโลยีตัวถังยานยนต์ (Automotive Body Parts), เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicles (EVs)), เทคโนโลยีเซลล์เชื ้อเพลิงสาหรับยานยนต์ (Fuel Cell Vehicles) และเทคโนโลยี
รถบรรทุก (Loading Vehicles)  

ปัจจุบันผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ร่วมทุนกับผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก เพื่อใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตเพื่อส่งออก และด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ทักษะแรงงานที่เหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานที่ดีและ
มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีผู้ประกอบยานยนต์ระดับโลกจำนวนมาก โดยกลุ่ม
ผู ้ประกอบยานยนต์และผู ้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์สามารถจำแนกตามโครงสร้างการผลิตและลำดับขั ้นจะ
ประกอบด้วย  

- ผู้จัดหาวัตถุดิบลำดับที่ 1 หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 1 (First tier, Tier I) คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท
อุปกรณ์และจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง ซึ่งจะมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนที่
ได้มาตรฐานตามท่ีโรงงานประกอบกำหนด  

- ผู้จัดหาวัตถุดิบลำดับที่ 2 หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 2 (Second tier, Tier II) คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย 
(Individual part) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 1 ซึ่งอาจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลิตชิ้นส่วน
ลำดับที่ 1  

- ผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 3 (Third tier, Tier III) คือ ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ลำดับที่ 1 และ 2 ชิ้นส่วนลำดับที่ 2 และ 3 ที่มีอยู่จานวนมากในประเทศไทย  
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การผลิตเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตจะต้องมีทั้งทักษะและองค์
ความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการผลิตนั้น ๆ ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่ถูกต้องจะช่วยเชื่อมโยงให้การ
ทางานเป็นไปตามทักษะที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ สำหรับประเทศไทย
รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตชิ ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แรงงานยังเป็นปัจจัยสาคัญขององค์กรในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานที่มีทักษะฝีมือได้สร้างความกังวลให้กับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก  

ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ โลหะยังคงเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้เป็นวัสดุหลักสาหรับการผลิต
ยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโลหะเบา เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือแม้แต่กลุ่มเหล็กเอง เช่น 
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ที่ได้มีการพัฒนามาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 3 เพื่อรองรับการใช้งานในยานยนต์สมัยใหม่ที่ถูก
ออกแบบให้มีน้าหนักเบาและมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกชิ้นส่วน หรือแม้แต่ชิ้นส่วนเหล็กหล่อเองที่ยังคงมี
ความสาคัญและจำเป็นสาหรับชิ้นส่วนรถบรรทุกและเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรง เมื่อต้องการ
ประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ิมมากข้ึนแต่ละชิ้นส่วนโลหะจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและผ่านการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมที่เป็นสากลมากขึ้น เพื่อผลิตชิ้นงาน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยลดของ
เสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะนั้นเป็นที่ทราบดีว่าโครงสร้างจุลภาคสัมพันธ์
โดยตรงกับความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน การผลิตและการควบคุมขั้นตอนการผลิตเ พื่อให้ได้
โครงสร้างจุลภาคทางโลหะวิทยาตามที่ได้รับการออกแบบไว้จึงมีความสำคัญยิ่ง ในทางโลหะวิทยาได้มีการกำหนด
ลักษณะโครงสร้างตามมาตรฐานสากล วิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับใช้เพื่อการตรวจสอบ วิเคราะห์และ
กำหนดชนิดประเภทของโครงสร้างทางโลหะวิทยาของโลหะกลุ่มต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น วิธีการวัดขนาดเกรน 
การดูผลการปรับปรุงลักษณะทางโลหะวิทยาของยูเทคติคซิลิคอนในอะลูมิเนียม-ซิลิคอน การกำหนดชนิดประเภท
ของกราไฟต์ในเหล็กหล่อ การประเมินความกลมและปริมาณของกราไฟต์ในเหล็กหล่อ รวมถึงชนิด ปริมาณ 
ลักษณะ การกระจายตัวของเฟสต่าง ๆ ที่ปรากฏในโครงสร้างทางโลหะวิทยาที่สำคัญในโลหะหลุ่มโลหะอะลูมิเนียม 
เหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ ซึ่งชนิด ปริมาณ ลักษณะ การกระจายตัวของเฟส ต่าง ๆ ในโครงสร้างทางโลหะวิทยาที่
แตกต่างกันเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์โดยตรงกับการควบคุมปัจจัยในกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน องค์ความรู้
เบื้องต้นทางด้านโลหะวิทยาที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตุปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและตรงประเด็น สามารถช่วยกำหนดที่มาของปัญหา และรายงานปัญหาให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดบัที่
สูงขึ้นไปได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามตามหลักวิชาการ  

ในการตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาสาหรับควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนโลหะใน
อุตสาหกรรมยายนต์นั้น เครื่องมือตรวจสอบพื้นฐานหลักที่นิยมและจำเป็นต้องใช้ คือ กล้องจุลทรรศน์แบบแสง 
(Optical Microscope; OM) ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้วิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางโลหะวิทยา ซึ่ง
โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายจะเข้ามาช่วยให้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานโลหะมีความรวดเร็วและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้สายตา
มนุษย์วิเคราะห์เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามความถูกต้องแม่นยาของผลการวิเคราะห์นั้นมีปัจจัยหลายส่วนเข้า
มาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การเลือกบริเวณชิ้นงานทดสอบ ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 
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ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานกล้อง OM และความรู้ความเข้าในหลักการทำงานของโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย 
ทางโลหะวิทยา รวมถึงขั้นตอนการกัดกรดเพื่อดูโครงสร้าง การเลือกใช้วิธีมาตรฐานในการทดสอบ เป็นต้น ดังนั้น
หากผู้ที่ปฏิบัติงานได้รับองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านโลหะวิทยาที่ถูกต้อง (Upskill) ได้มีการทบทวนองค์ความรู้ใหม่
ที่ตรงกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติในงาน (Reskill) ได้รับการฝึกฝนแนะนาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนา
องค์ความรู้เหล่านี้กลับไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติได้ทันที ลดโอกาสการเกิดการแปรผลโครงสร้างทางโลหะวิทยา
ที่ผิดพลาดได้ไม่มากก็น้อย  

จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติงานโดยการเพิ่มพูนองค์
ความรู้ ทบทวนองค์ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเป็น
ภารกิจที่มีความจำเป็นและสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยายนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งในประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ใน
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 2 และ 3 จำนวนมากที่ต้องการเพิ ่มทักษะความรู ้เฉพาะด้านให้กับบุคคลากรใน
สายการผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพื่อยกระดับตัวเองไปสู่กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในลำดับที่
สูงขึ้น 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศ คือ การยกระดับฝีมือ
แรงงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและรองรับเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ผลิต 
 ดังนั ้นศูนย์การศึกษาต่อเนื ่อง และ บริษัท ควอลิตี ้ ร ีพอร์ท จำกัด ซึ ่งเป็นภาคเอกชนชั ้นนำใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่กล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ศาสตร์ด้านโครงสร้างจุลภาค
ของโลหะเพ่ือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการผลิตระดับสากล ต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจโครงสร้างทางโลหะวิทยาพื้นฐานของโลหะกลุ่ม 

อะลูมิเนียม เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ  
2. เพ่ือให้บุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเตรียมชิ้นงานเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง

จุลภาค หลักการถ่ายภาพทางโลหะวิทยาและหลักการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย (Image Analyzer)  
3. เพิ่มพูนทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางโลหะวิทยา 

ทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรมการวิเคราะห์รูปภาพในงานวิศวกรรม งานวิจัย การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์
ด้วยภาพถ่ายสาหรับกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิเคราะห์ด้านโลหะวิทยา รวมถึงงานตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม  

5. กลุ่มเป้าหมาย 
1. บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นงานโลหะ  
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานชิ้นงานโลหะและมีความต้องการเรียนรู้ด้านโลหะวิทยา  
และนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนนำไปใช้งาน 
จำนวน 30 คน  
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6. รูปแบบการสอนและวิธีการประเมิน 
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน ที ่มีทั ้ง E-Learning, virtual class, hands-on workshop, 

group consultation  
1. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการกำหนดแบบทดสอบความ

เข้าใจและทดสอบความถูกต้อง เช่น ความเข้าใจในโครงสร้างทางโลหะวิทยา ความถูกต้องในการระบุชนิด/
ประเภทของโครงสร้างทางโลหะวิทยา 

2. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/การทดสอบให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบ
ขั้นตอนการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมว่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้หรือไม่ 

7. ผลลัพท์ของโครงการ  
1. เข้าใจโครงสร้างทางโลหะวิทยาที่สัมพันธ์กับสมบัติทางกลและปัจจัยที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิต  
2. เข้าใจหลักการเตรียมชิ้นงานและสามารถเตรียมชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง  
3. เข้าใจหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงและสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการใช้งานที่สำคัญของ

กล้องจุลทรรศน์แบบแสงได้อย่างเหมาะสมกับโครงสร้างจุลภาคท่ีต้องการวิเคราะห์  
4. เข้าใจหลักการทำงานและสามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

โลหะได้อย่างถูกต้อง  
5. สามารถวิเคราะห์ลักษณะกราไฟต์ในเหล็กหล่อตามมาตรฐาน ASTM A247 และวัดขนาดเกรนตาม

มาตรฐาน ASTM E112 ได้อย่างถูกต้อง 

8. ระยะเวลาการอบรม 
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2565 – 29 พฤษภาคม 2565 

9. ทีมวิทยากร 
1. รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. 
 2. ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. 
3. ดร.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. 
4. คุณวิญญู ปราสาทวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องจุลทรรศน์  

ประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและตัวแทนจำหน่ายกล้องวิเคราะห์ 
โครงสร้างจุลภาค มานานกว่า 18 ปี บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด 

5. คุณธนพล กุนาคำ  Senior Sales Engineer   บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด 
6. คุณศุภกิจ หนูทอง  Senior Application Engineer  บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด 
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10. ค่าลงทะเบียน 
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) จะเป็น

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ 
1. บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน จำนวน 4,500 บาท ต่อ ท่าน 
2. บุคลากรและลูกค้าของ บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

11. กำหนดการ 
โมดูล กิจกรรม วันและเวลา รูปแบบ 

โมดูล 1 ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างทางโลหะวิทยาต่อ
สมบัติทางกลและปัจจัยท่ีใช้ใน
การควบคุมโครงสร้างการผลิต 

-การประเมินก่อนเรยีน  เสาร์ 26 มี.ค. 65 E-Learning 
-ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางโลหะวิทยาต่อการ
ควบคุมโครงสร้างการผลิต 

เสาร์ 26 มี.ค. 65 
-1 เม.ย. 65 

E-Learning 

-Group Consultation เสาร์ 2 เม.ย. 65 
10.00 – 11.30 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน  อาทิตย์ 3 เม.ย. 65 E-Learning 
โมดูล 2 หลักการเตรียมชิ้นงาน
เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 

-การประเมินก่อนเรยีน  เสาร์ 2 เม.ย. 65 E-Learning 
-หลักการเตรียมชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาค 

เสาร์ 2 เม.ย. 65 
-8 เม.ย. 65 

E-Learning 

-Group Consultation เสาร์ 9 เม.ย. 65 
10.00 – 11.30 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน อาทิตย์ 10 เม.ย. 65 E-Learning 
โมดูล 3 หลักการทำงานและ
ฟังก์ชั่นช่วยการใช้งานที่สำคัญ
ของกล้องจุลทรรศน์แบบแสง 

-การประเมินก่อนเรยีน เสาร์ 23 เม.ย. 65 E-Learning 
-หลักการทำงานและฟังก์ช่ันการใช้งานท่ีสำคัญของ
กล้องจุลทรรศน์แบบแสง 

เสาร์ 23 เม.ย. 65 
-29 เม.ย. 65 

E-Learning 

-Group Consultation เสาร์ 30 เม.ย. 65 
10.00 – 11.30 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน อาทิตย์ 1 พ.ค. 65 E-Learning 
โมดูล 4 หลักการวิเคราะห์ด้วย
ภาพถ่าย (Image Analyzer) 
และการใช้งานโปรแกรม
วิเคราะห์ภาพถ่าย 

-การประเมินก่อนเรยีน เสาร์ 30 เม.ย. 65 E-Learning 
-หลักการถ่ายภาพทางโลหะวิทยาและหลักการ
วิเคราะหด์้วยภาพถ่าย (Image Analyzer) 

เสาร์ 30 เม.ย. 65 
-6 พ.ค. 65 

E-Learning 

-Workshop เสาร์ 7 พ.ค. 65 
10.00 – 11.30 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน อาทิตย์ 8 พ.ค. 65 E-Learning 
โมดูล 5 การวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางโลหะวิทยา 

-การประเมินก่อนเรยีน EP.1 เสาร์ 7 พ.ค. 65 E-Learning 
EP.1 : Grain size ASTM E112 เสาร์ 7 พ.ค. 65 

-13 พ.ค. 65 
E-Learning 

-Workshop EP.1 เสาร์ 14 พ.ค. 65 
09.00 – 12.0 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน EP.1 อาทิตย์ 15 พ.ค. 65 E-Learning 
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-การประเมินก่อนเรยีน EP.2 เสาร์ 14 พ.ค. 65 E-Learning 
EP.2 : -Graphite ASTM A247 
        -ปริมาณเฟสในโลหะ 

เสาร์ 14 พ.ค. 65 
-20 พ.ค. 65 

E-Learning 

-Workshop EP.2 เสาร์ 21 พ.ค. 65 
09.00 – 12.0 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน EP.2 อาทิตย์ 22 พ.ค. 65 E-Learning 
-การประเมินก่อนเรยีน EP.3 เสาร์ 21 พ.ค. 65 E-Learning 
EP.3 : การใช้โปรแกรม Olympus Image 
Analyzer Software 

เสาร์ 21 พ.ค. 65 
-27 21 พ.ค. 65 

E-Learning 

-Workshop EP.3 เสาร์ 28 พ.ค. 65 
09.00 – 12.0 น. 

Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน EP.3 อาทิตย์ 29 พ.ค. 65 E-Learning 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

โปรแกรมการเรียนรู้ศาสตร์ด้านโครงสร้างจุลภาคของโลหะเพ่ือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการผลิตระดับสากล 

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2565 – 29 พฤษภาคม 2565 
   

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ......................................................................................................................................... 
ตำแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาทำงาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจำกัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ) 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

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

 
วิธีการชำระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ  

หมายเหต ุ:  
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการชำระเงิน เพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจำนวน 30 ท่าน ) 

    ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th  โทรสาร 0-2470-9636    
2. กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการชำระเงิน วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
    หน่วยงานจะจัดส่งลิ้งค์เข้าร่วมการอบรม พร้อมข้อมูลที่ใช้สำกรบัการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว เท่าน้ัน 

    และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636       
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
    ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 %  
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดีโอที่บันทึกระหว่างการฝึกอบรม  
(ไม่มีการจัดการสง่ไฟล์วีดีโอหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม) 
5. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก 
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