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Training Center for International Welding;TCIW

มิติการใหบริการ
ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมาตรฐานสากล เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค ๑สมุทรปราการ กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดรับการรับรองเปนศูนยฝกอบรมและทดสอบฝมือชางเชื่อมที่ไดรับอนุญาต ( Approved
Training Body; ATB ) จากสถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) ในราวเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นั้น
ทําใหมีขอบขายการใหบริการทั้งภารกิจปกติ และการดําเนินการในฐานะ ATB ของ IIW ซึ่งมีกิจกรรมหลักสองดาน ไดแก
การฝกอบรม

๑.
๑.๑

การฝกอบรมในฐานะหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

- ใชหลักสูตรกลางที่ไดรับการรับรองของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน (กพร.) ในการฝกอบรมตามเงื่อนไขของประกาศ
และระเบียบวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงาน
- การฝกอบรม ตามความตองการของสถานประกอบการ
โดยใชหลักสูตรที่รวมรางขึ้นระหวางสถานประกอบการ
และกพร.เพื่อใชพัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงานเฉพาะทาง
หรือเฉพาะดานเทาที่ จําเปนในการใชงาน
- สาขาที่ใหการฝกอบรม ไดแก ชางเชื่อมไฟฟา ชางเชื่อม
ทิก ชางเชื่อมมิก ชางเชื่อมแม็ก ชางเชื่อมฟลักซคอร

รูปที่ ๑ วุฒิบัตรรับรองผูผานการฝกอบรม

ชางเชื่อมแกส ชางตัดโลหะดวยแกส ชางประกอบทอ
๑.๒

การฝกอบรมในฐานะศูนยฝกอบรม ที่ไดรับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )

- การฝกอบรมตามเคาโครงหลักสูตร International Welder หมายเลข IAB- 089- 2003/EWF – 452-467-480-481 ภายใต
ขอกําหนดของสถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) และคูมือการบริหารคุณภาพ ( QMH ) โดยทั่วไป
มีความแตกตางกับหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในสวนของที่มาของหลักสูตร จุดเนนของหลักสูตร
ระยะเวลาการฝก และขอบขายการนําไปใชในการปฏิบัติ งานของผูผานการฝกอบรม รวมถึงคุณสมบัติของครูผูฝกและผูเขารับการ
ฝก

- สาขาที่เปดการฝกอบรมไดแก ชางเชื่อมตอตัวที(International Fillet Welding), ชางเชื่อมตอชนแผนโลหะ(International
Plate Welding),ชางเชื่อมตอชนทอ ( International Pipe Welding )
- กระบวนการเชื่อมในการฝกอบรม ไดแก กระบวนการเชื่อมอารกโลหะดวยมือ (MMA welding process) การชางเชื่อมทิก
(TIG Welding process) การเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG Welding process) การเชื่อมแกส ( Oxi- Fuel gas Welding process) โดย
สามารถฝกในกลุมวัสดุประเภทเหล็กเหลียว สแตนเลส อลูมิเนียม
- ตัวอยางรายการหลักสูตรการฝกอบรม
ลําดับ

สาขาที่ฝกตามมาตรฐานสากล

ชั่วโมงฝก

หมายเหตุ

๑

การเชื่อมอารกโลหะดวยมือแผนเหล็กเหนียว ตอตัวที
MMA International Fillet Welding – E2

๘๐

ระยะเวลาขึ้นอยูกับทักษะ

๒

การเชื่อมอารกโลหะดวยมือแผนเหล็กเหนียว ตอชน
MMA International Plate Welding – E4

๑๒๕

ระยะเวลาขึ้นอยูกับทักษะ

๓

การเชื่อมอารกโลหะดวยมือทอเหล็กเหนียว ตอชน
MMA International Pipe Welding – E6

๑๓๐

ระยะเวลาขึ้นอยูกับทักษะ

๔

การเชื่อมแม็ก แผนเหล็กเหนียว ตอตัวที
MAG International Fillet Welding – M2

๑๒๐

ระยะเวลาขึ้นอยูกับทักษะ

๕

การเชื่อมทิก แผนเหล็กเหนียว ตอตัวที
TIG International Fillet Welding – T2(Fe)

๘๐

ระยะเวลาขึ้นอยูกับทักษะ

๖

การเชื่อมทิก แผนสแตนเลส ตอตัวที
TIG International Fillet Welding – T2(SUS)

๘๐

ระยะเวลาขึ้นอยูกับทักษะ

- กระบวนการเชื่อมในการฝกอบรม ไดแก การเชื่อมอารกโลหะ
ดวยมือ (MMA welding process) การเชื่อมทิก(TIG Welding
process) การเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG Welding process)
การเชื่อมแกส ( Oxi- Fuel gas Welding process) โดยสามารถ
ฝกในกลุมวัสดุประเภทเหล็กเหนียว สแตนเลส อลูมิเนียม
- เปดฝกรุนละไมนอยกวา ๖ คน
- ผูผานการฝกตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับหนังสือรับรองจากสถาบัน
การเชื่อมสากล ( IIW-Diploma ) จากผูแทนสถาบันการเชื่อมสากล
ประจําประเทศไทย (ANB)

รูปที่ ๒ หนังสือรับรองจากสถาบันการเชื่อมสากล ( IIW-Diploma )

๒. การทดสอบฝมือชางเชื่อม
๒.๑ การทดสอบฝมือชางเชื่อมตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ดําเนินงานในฐานะหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถเปดใหการ
บริการทดสอบแกบุคคลทั่วไป เขาทดสอบฝมือตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอาชีพชางเชื่อม ตามประกาศของ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ผูผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับหนังสือรับรองฝมือจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน รวม ๙ สาขาชาง ไดแก
๑)

ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ(ชางเชื่อม

ระดับ ๑,๒,๓

๒)

ชางเชื่อมทิก ( ชางเชื่อมอารกอน)

ระดับ ๑,๒,๓

๓)

ชางเชื่อมแม็ก (ชางเชื่อม CO2 )

ระดับ ๑,๒,๓

๔)

ชางเชื่อมฟลักซคอร

ระดับ ๑,๒

๕)

ชางเชื่อมแกส

ระดับ ๑,๒

๖)

ชางประกอบทอ

ระดับ ๑

๗)

ชางเชื่อมทอพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง ระดับ ๑

๘)

ชางตัดโลหะดวยแกส

ระดับ ๑

๙)

ชางโลหะแผน

ระดับ ๑

๒.๒

รูปที่ ๓ หนังสือรับรองผูผานการทดสอบ

การทดสอบฝมือชางเชื่อมตามตามมาตรฐานสากล
- ใหบริการทดสอบรับรองฝมือชางเชื่อม ภายใตขอกําหนดตาม
มาตรฐานสากล( ISO Approval testing Standard – ISO 9606 – 1,
ISO9606-2 ) และมาตรฐานยุโรป( European Standard - EN 287-1,
EN287-2 ) ไดแก
๑) ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือตอตัวที,ตอชนเหล็กแผน,ตอชนทอ
( MMA International Fillet,Plate,Tube Welding )
๒) ชางเชื่อมมิก/แม็กตอตัวที ,ตอชนเหล็กแผน,ตอชนทอ
( MIG/MAG International Fillet,Plate,Tube Welding )
๓) ชางเชื่อมทิกตอตัวที ,ตอชนเหล็กแผน,ตอชนทอ
( TIG International Fillet,Plate,Tube Welding )
๔) ชางเชื่อมฟลักซคอร ตอตัวที ,ตอชนเหล็กแผน,ตอชนทอ
( FCAW International Fillet,Plate,Tube Welding)

รูปที่ ๔ หนังสือรับรองผูผานการทดสอบ EN

๕) ชางเชื่อมแกส ตอตัวที ,ตอชนเหล็กแผน,ตอชนทอ
( Oxi- Fuel gas International Fillet,Plate,Tube Welding)

๒.๓

การทดสอบฝมือชางเชื่อมตามความตองการของสถานประกอบการ
- เปนการทดสอบรับรองฝมือชางเชื่อมเฉพาะดานที่จําเปนในการใชงานตามความตองการของสถานประกอบการ โดยทํา

การทดสอบตามขอทดสอบที่รวมรางขึ้นระหวางสถานประกอบการ และกพร. ในการกําหนดวิธีการทดสอบ และวิธีการตรวจผล ที่
รวม เพื่อใชวัดและประเมินผลฝมือ ทักษะ ความสามารถของผูปฏิบัติงาน
ตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอที่
ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
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