
การอบรมเรือง  Welding Control ตาม  ASME  IX  รุ่นท ี  
ระหว่างวนัท ี  -  กนัยายน   

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 
จดัโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอนํา  หมอ้นํา และภาชนะรบัความดัน 

ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครืองกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
ร่วมกบั  สมาคมหมอ้นําและภาชนะรบัความดันไทย 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวะปัจจบุนัทีมีการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างสงู หลายตอ่หลายบริษัทจึงได้มกีารออกแบบงานหรือชินงานทีมีความ

สลบัซบัซ้อนเพือประสิทธิภาพทีสงูขนึ แต่ในขณะเดียวกนักไ็ด้มีความพยายามลดความซบัซ้อนในการผลิต จงึได้นําการเชือม

มาประยกุต์ใช้ เพือลดความยุ่งยากในการผลิต 

 กรรมวิธีการเชือม เป็นกรรมวิธีทางความร้อน โดยทําให้ชินสว่นหนงึเชือมตอ่กบัอีกชินสว่นหนงึ (อาจเป็นโลหะหรือ

อโลหะ)  ซงึเกิดการหลอมละลายจะปรากฏในบริเวณรอยต่อชน  ทําให้หลอมเป็นเนือเดียวกนั เกิดการประสานเป็นชินเดยีว   

 ดงันนั  กรรมวิธีการเชือมจงึสามารถก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางจลุโครงสร้าง ของวสัดทุีถกูเชือม  และสามารถสง่ผลให้

เกิดการเปลียนแปลงคณุสมบติัทางกล เพือทีจะรักษาหรือปรับปรุงคณุสมบติัทางกลให้ตรงกบัคณุสมบติัตามการออกแบบ   

จงึต้องมกีารศกึษาพฤติกรรม ลกัษณะของการเชือมให้ถกูต้อง  รวมถงึมีการควบคมุและบนัทึกค่าตวัแปรสําคญั ในการเชือม 

เพือป้องกนัการเกิดความบกพร่องในการเชือม 
 

จุดประสงค์ 1. เพือให้บคุลากรทีมีความสนใจทางด้านงานเชือม มีความตระหนกัและเข้าใจ พฤติกรรม 

และกลไกทีเกิดในงานเชือม 

   2. มคีวามเข้าใจในมาตรฐานการควบคมุงานเชือม  ตามมาตรฐาน  ASME section IX 

  3. มคีวามเข้าใจถึงการเกิดรอยบกพร่อง ชนิดของรอยบกพร่อง เกณฑ์ทีสามารถยอมรับ  

      และไมส่ามารถยอมรับได้  ตามมาตรฐาน ASME 

 

 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้

   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเตม็จํานวน 

   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงนิใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงนิให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบยีน 

 

 

PDU 18 หนวย 



กาํหนดการ 

วันพฤหัสบดีท ี   กันยายน   

08.00 – 08.30  น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00  น.  บรรยายหวัข้อเรือง 

 - Welding Qualification   ASME IX 

- Welding Procedure Specification (WPS) 

- Procedure Qualification Record (PQR) 

- Welder Qualification Test (WQT) 

- Weld defect and Discontinuity 

- Welding repair procedure and strengthening  

- Code, Standard and Specification 

- Documentation and MDR controlling 

 

วันศุกร์ท ี   กันยายน   

09.00 – 16.00  น. บรรยายหวัข้อเรือง 

- Typical duties of welding inspectors 

- Joint Design, Terms and Definitions 

- Welding Processes and check list 

- Consumables specification and suitable selections  

- Materials Specification (AWS and ASME spec), Properties and Test method 

- Basic of Welding Metallurgy for inspectors 

- Welding Processes: 5 Common Arc Welding Process 

 

วิทยากรโดย 

คุณสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 

- วศ.บ. เครืองกล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ควอลีเทค จํากัด (มหาชน) 

คุณอรรถพร   ฆารสมบูรณ์ 

-  M.Eng Welding Engineering (KMUTT) and B. Mechanical Engineering (KMITL) 

-  Certified Welding Inspector 

-  Radiographic Testing (RT Level II) 

- Ultrasonic Testing (UT Level II) 

-  Boiler and Pressure Vessel design according to PED 

- Atmospheric Tank according to API 650 



-ใบสมัคร- 

การอบรมเรื่อง    Welding Control ตาม ASME  IX รุนที่ 12 

ระหวางวันที่  13 – 14  กันยายน  2561   ณ  หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา  หมอน้ํา และภาชนะรับความดัน   

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.     

รวมกับ  สมาคมหมอน้ําและภาชนะรับความดันไทย 
 

หนวยงาน/บรษิัท   ........................................................................................................................................................................... 

เลขที่ ...........................  อาคาร................................... หมู  ................................... ซอย ............................................................ 

ถนน.............................................................................ตําบล/แขวง............................................................................................ 

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................  รหัส................................................. 

โทรศัพท .........................................................................  โทรสาร ............................................................................................ 

ชื่อ-สกุล  ผูประสานงานโดย ........ ............................................................................................................................................ 

โทรศัพท ...................................................................  E-mail:  ................................................................................................ 
 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี ..................................  สํานักงานใหญ    สาขา ......................................................................... 
 
ขอสํารองที่นั่งดังรายชื่อตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ    1)   ....................................................................................................... ................................................................. 

2)  ........................................................................................................................................................................ 
 

อัตราคาลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท. /สมาคมหมอน้ําฯ   4,000  บาท/ทาน 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   4,500  บาท/ทาน 
 บุคคลทั่วไป      5,000  บาท/ทาน 

หมายเหต ุ 1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 7%       2.  วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

   3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  
   ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยืน่ในวันอบรมเทานั้น 

 

การชําระเงินโดย 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   
  ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ             เลขที่  147-4-32388-6 
  หมายเหต ุ กรณโีอนเงิน กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 

 
 

ติดตอ่สอบถามรายละเอียดไดท้ี   คุณสุพรรณีย ์  แสนภกัดี 
โทร  - - -   ต่อ    โทรสาร - -  

E-mail: supannee@eit.or.th  


