ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค ๑ สมุทรปราการ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
(Training Center of International Welding : TCIW)

สถาบันการเชื่อมสากล ( International Institute of Welding ; IIW ) เปนหนวยงานระดับ
นานาชาติ วาดวยการเชื่อมโลหะ สังกัดองคการมาตรฐานสากล ( The International Organization for
Standardization ; ISO ) มีสมาชิกที่เปนสมาคมการเชื่อมของประเทศตางๆรวม ๕๓ ประเทศ ประเทศ
ไทยเปนสมาชิกลําดับที่ ๓๔ โดยมีสถาบันการเชื่อมแหงประเทศไทย ( Welding Institute of Thailand ;
WIT ) เปนผูแทนของประเทศไทย ( Authorize National Body ; ANB) และดําเนินกิจกรรมทางดาน
งานเชื่อมผานศูนยฝกอบรมและทดสอบที่ไดรับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )ของ
ประเทศไทยจํานวน ๒ แหง ไดแก
ATB ลําดับที่ ๑

ศูนยนวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศส ( Thai –France Innovation Institute )
( Thai –France Innovation Institute )
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ดําเนินการฝกและรับรองบุคคลากรระดับสากล หลักสูตร วิศวกรการเชื่อม
ผูชํานาญการเชื่อม ผูตรวจสอบงานเชื่อม
ATB ลําดับที่ ๒ ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International
(Training Center of International Welding : TCIW)
สังกัด กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ดําเนินการฝกและรับรองบุคลากรระดับสากล หลักสูตร ชางเชื่อมตอตัวที
ชางเชื่อมแผนตอชน ชางเชื่อมทอตอชน

วัตถุประสงคการดําเนินการ

ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล เปนหนวยงานของรัฐ สังกัดสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค ๑ สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดรับการรับรองเปนศูนยฝกอบรม และทดสอบที่ไดรับ
อนุญาต ( Approved Training Body; ATB ) จากสถาบันการเชื่อมสากล ( The International Institute of
Welding ; IIW ) ในราวเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นั้น ทําใหมีสิทธิในการฝกอบรมและทดสอบรับรองฝมือ
ชางเชื่อมไดในระดับสากลในฐานะ ATB ลําดับที่ ๒ ของประเทศไทย
• เพื่อสรางเสริมสภาวะการแขงขันทางดานเศรษฐกิจของของประเทศ

• เพื่อยกระดับสถานะทางสังคม การปรับปรุงวิทยฐานะ และพัฒนาคุณภาพของชางเชื่อมไทยให
ทัดเทียมกับระดับสากล ในดานทักษะ ความสามารถ ความรูและความปลอดภัยในการทํางาน ที่
จําเปนตองใชในการทํางานระดับนานาชาติ
• เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันของสถานประกอบการไทยในอุตสาหกรรมกอสรางและ
โครงสรางเหล็ก ที่เกี่ยวของกับผลิตหรือรับจางสินคา ชิ้นงาน ที่เกี่ยวของกับงานโครงสรางโลหะ
ขนาดใหญ ในระดับนานาชาติใหสูงขึ้น
• เพื่อใหบริการการฝกอบรมใหกับหนวยงาน และผูสนใจทั่วไปในหลักสูตร ชางเชื่อมสากล
(International Welder) ตาม IIW Guideline
• เพื่อดํารงสถานะความเปนเลิศ และชื่อเสียงทางดานทักษะฝมือของชางเชื่อมไทยในการทํางาน
ใหคงอยูและรูจักในระดับนานาชาติตอไป

ความเปนมาของ TCIW
• ปงปม.๒๕๓๒ กรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดตั้งโครงการนํารอง “ศูนยฝกชางเชื่อมตามมาตรฐาน
AWS ” ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เพื่อจัดการฝกและทดสอบชางเชื่อมตาม
มาตรฐานอเมริกัน ( American Welding Socity ; AWS ) แตเนื่องจากประสบปญหาและ
อุปสรรคในเรื่องงบประมาณและการปฏิบัติงานรวมกับผูแทนสมาคมการเชื่อมอเมริกันประจํา
ภาคพื้นเอเซียซึ่งเปนชาวสิงคโปร จึงไมมีความคืบหนาเทาที่ควร
• ปงปม. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ พัฒนาระบบและจัดตั้งโครงการหนวยบริการงานเชื่อม ภายใตโครงการ
เงินกู ADB ใหมทดแทนเปน “ศูนยฝกอบรมและรับรองดานการเชื่อมไทย-เยอรมัน ( TheThaiGerman Welding Training and Certification Center : TGWC)” โดยความรวมมือระหวาง
กรมพัฒนาฝมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมมานไฮมน ( SLV Mannhiem) มีภารกิจเตรียม
บุคคลากรการฝกและทดสอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในชวงเริ่มตนโครงการ และใหบริการ
การฝก การทดสอบรับรองฝมือใหกับบุคคลทั่วไปในตามมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานของ
เยอรมนี ทั้งนี้มีแผนงานการจัดตั้งรวม ๓ แหง ที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑
สมุทรปราการ ,สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีและสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค ๓ ชลบุรี
• ปงปม. ๒๕๔๗ เปลี่ยนชื่อจาก
“ศูนยฝกอบรมและรับรองดานการเชื่อมไทย-เยอรมัน
(TGWC)”เปน ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International
Welding : TCIW)

เนื่องดวย ในชวงเวลาการทดสอบรับรองฝมือใหกับชางเชื่อม มีมากมายหลายระบบแตระบบการ
รับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) มีแนวโนมการใชงานที่ดี และเปนระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีกวา
มาตรฐานอื่นฯ ยุบรวมอัตรากําลัง จาก TCIW ทั้งสามแหงใหอยูที่เดียว ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค ๑ สมุทรปราการ เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิผลและคลองตัวขึ้น พ.ศ.๒๕๔๘
• ปงปม. ๒๕๔๘ –๒๕๕๒ ดําเนินการจัดเตรียมบุคลากร ครูผูฝก ผูบริหารศูนยฝก ภายใต
งบประมาณโครงการเงินกู ADB โดยไดรับชวยเหลือทางวิชาการและทางดานเทคนิคจาก SLV
Mannhiem
• ปงปม. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ และกระบวนการปฏิบัติการ
ตางๆ ตามขอกําหนดของ IIW ภายใตงบประมาณปกติ โดยไดรับชวยเหลือจาก สถาบันการ
เชื่อมแหงประเทศไทย ( Welding Institute of Thailand ; WIT )
• ปงปม. ๒๕๕๓ ขออนุมัติกรมพัฒนาฝมือแรงงานและสถาบันการเชื่อมสากล ( Internation
Institute of Welding ; IIW ) เปดการฝกอบรมหลักสูตร ชางเชื่อมไฟฟามาตรฐานสากล (MMA
International Welding ) ระหวางวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ –๑๐ พฤศจิกายน๒๕๕๓ เพื่อเปน
การทดสอบระบบการบริหารคุณภาพ ในการพิจารณาในการตรวจรับรองเปนศูนยฝกอบรม และ
ทดสอบที่ไดรับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB )

(การฝกอบรมหลักสูตร ชางเชื่อมไฟฟามาตรฐานสากล (MMA International Welding ))

• วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูแทนการตรวจรับรองของสถาบันการเชื่อมสากล ( IIW ) จากประเทศ
ฝรั่งเศส และผูแทนสถาบันการเชื่อมสากลประจําประเทศไทย ( Authorize National Body ;
ANB) เขาดําเนินการ Audit ระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อรับรองหลักสูตรการฝก รวมถึง
เอกสารคุณภาพตาง ๆ ของ TCIW

• ผูแทนสถาบันการเชื่อมสากลประจําประเทศไทย ( ANB) เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เพื่อเขา
รวมประชุมใหญสามัญประจําปของ IIW ในราวตนเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และแจงผลการ
พิจารณาของที่ประชุมใหการรับรอง ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ( Training Center
of International Welding : TCIW)” เปนศูนยฝกอบรมและทดสอบที่ไดรับอนุญาต
( Approved Training Body; ATB ) ไดในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ขอบขายการดําเนินการ
• สามารถทําการฝกอบรมตามหลักสูตรชางเชื่อมไฟฟามาตรฐานสากล ( International Welder)
ในสําหรับการเชื่อมโลหะเหล็กเหนียว สแตนเลส อลูมิเนียมตาม IIW Guideline No._IAB- 0892003/EWF – 452-467-480-481 ไดดังนี้
- การเชื่อมอารกโลหะดวยมือ(MMA welding process)
- การชางเชื่อมทิก(TIG Welding process)
- การเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG Welding process)
- การเชื่อมแกส ( Oxi- Fuel gas Welding process)
• สาขาที่ใหการฝกอบรมและทดสอบตามมาตรฐานสากล และออกใบรับรองแกผูผานการทดสอบ
( Welder Approval Test Certification ) ไดแก
๑) ชางเชื่อมตอตัวที (International Fillet Welding )
๒) ชางเชื่อมตอชนแผนโลหะ(International Plate Welding )

๓) ชางเชื่อมตอชนทอ ( International Tube Welding )

(ตัวอยาง Welder Approval Test Certification)

การทดสอบชางเชื่อม เพื่อเขาทํางานในโรงกลั่นน้ํามันของรัฐบาลตูนีเซีย
ตัวอยางการทดสอบชางเชื่อม เพื่อเขาทํางานในโรงกลั่นน้ํามันของรัฐบาลตูนีเซีย (Tunesia Oil& Gas Refinery.Co.Ltd )

การทดสอบชางเชื่อมทิก ตาม

การฝกอบรมและทดสอบรับใบรับรองชางเชื่อมไฟฟามาตรฐานสากล เพื่อขอรับ
ใบรับรองชางเชื่อมไฟฟามาตรฐานสากล ( MMA International Welder)

