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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การวิเคราะหค์วามเสียหายงานโลหะครั้งที่ 5 
5th Workshop on Metallurgical Failure Analysis 

วันที่   20 – 25 สิงหาคม 2561 
สถานที่   ห้องเจด บอลรูม โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี 
จัดโดย  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 
หลักการและเหตผุล 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรและโครงสร้าง เป็นปัญหาที่มักพบได้เสมอในชีวิตประจ าวันของ
เรา แม้ว่าในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ และมีการใช้เทคนิคในการซ่อมบ ารุงที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการตรวจสอบสภาพ
การใช้งานของเคร่ืองจักรมากขึ้นก็ตาม แต่สภาวะการท างานจริงของชิ้นส่วนมักไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ท าให้มีโอกาสที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างหรืออุปกรณ์จะรับภาระกรรมเกินขีดจ ากัด ซึ่งน าไปสู่การแตกหักเสียหายหรือเสื่อมสภาพในที่สุด ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นท าให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความสามารถในการวิเคราะห์การเสียหายของ
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วัสดุได้อย่างถูกต้องแม่นย านั้น ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งในวิชาชีพวิศวกรรม เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดที่ได้จาก
กระบวนการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ จะเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่จะท าให้เราเข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังจะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการออกแบบและวิศวกรรมให้สูงขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและลดการเสียหายของชิ้นส่วนใน
อนาคต สาเหตุของการเกิดความเสียหายมีหลายประเด็น และการวิเคราะห์ทดสอบนั้นมีเทคนิคและขั้นตอนที่หลากหลาย 

ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ จึงได้เน้นให้ผู้ร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย
ของวัสดุอย่างเป็นระบบและสามารถน าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดูแลรับผิดชอบได้โดยตรง ทั้งนี้มีการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและ
การลงมือปฏิบัติจากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งจากสถาบันวิจัยและภาคเอกชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังมีโอกาสได้
ประเมินความรูข้องตนเอง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบความรู้ 
 
วัตถุประสงค ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. เข้าใจสาเหตุที่น าไปสู่การเสียหายของวัสดุและความส าคัญของการวิเคราะห์ฯ 
2. ทราบแนวทางในการวิเคราะห์ความเสียหายตามหลักปฏิบัตทิี่สากล 
3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่ส าคัญของการเสียหายของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม 
4. ได้เรียนรู้หลักการเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นและผู้ควบคุมการวิเคราะห์ความเสียหาย 
5. ได้รับความรู้ที่จ าเปน็ในการดูแลหรือด าเนินการที่น าไปสู่การใช้งานชิน้ส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ 
6. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ความเสียหายมีความซับซ้อน 
7. สามารถพัฒนาวิธีการและเทคนคิใหม่ ๆ ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสียหายอยา่งเป็นระบบ 
8. สามารถถ่ายทอดรู้ทีไ่ด้ให้กับพนกังานภายในโรงงาน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลา 
9. ได้รับความรู้ดา้นเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกในการหลีกเลี่ยงความเสียหายของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม 
10. ได้ลงมือปฏบิัติในการวิเคราะห์ความเสียหายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืองาน 
11. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเครือข่ายนักวิเคราะห์ความเสียหายเพื่อน าไปแลกเปลี่ยนกันในอนาคต 

 

รูปแบบกิจกรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเนน้การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏบิัติ 

- มีการสาธิตภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 

- มีการน าเสนอความรู้ภาคปฏิบตัเิป็นรายกลุ่ม 

- มีการทดสอบและประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรม 

- มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมนิ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม 

- ช่างหรือวิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมวัสดุ เคร่ืองกล อุตสาหการ โลหการ ที่หรือสาขาที่ใกล้เคียง  

- ช่างหรือวิศวกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

- ผู้ที่สนใจทั่วไป 
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ผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ทีร่ะดับคะแนนสูงกวา่ร้อยละ 70  
- มีเวลาเข้าการอบรมสะสมไม้น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

วิทยากร  
1. ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย;์ Dr.–Ing. (Materials Engineering) 
2. ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ;์ Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
3. ดร.ณมุรธา พอลสนั สถิรจินดา; Ph.D. (Chemical Science and Engineering) 
4. ดร.อ านวยศักดิ์ เจียรไพโรจน ์Ph.D. (Metallurgical Engineering) 
5. ดร.ปิติชน กล่อมจิต; Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
6. อ.โฆษิต วงค์ปิน่แก้ว; M. Eng. (Metallurgical Engineering) 
7. อ.สยาม แก้วค าไสย;์ M. Eng. (Metallurgical Engineering) 
8. อ.นิรุช บุญชู M. Eng. (Metallurgical Engineering) 
9. อ.ปิยะ ค าสุข M. Sc. (Industrial Chemistry) 
10. อ.ศิริวรรณ อ่วมปาน B. Eng. (Metallurgical Engineering) 
11. อ.ศิขริน ศรโชติ B. Eng. (Electrical Engineering) 
12. อ.วิษณุพงษ์ คนแรง B. Eng. (Materials Engineering and Production Technology) 
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ก าหนดการ 

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561  
บทปริทัศน์และกระบวนการทางโลหะวิทยาและจุดบกพร่อง 

08:00 น. – 08:30 น.  ลงทะเบียนและท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

08:30 น. – 09:15 น.  พิธีเปิดการอบรม (แจ้งก าหนดการ แนะน าวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม) 
   (ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์) 
09:15 น. – 10:15 น.  การวิเคราะห์ความเสียหายและการป้องกัน (Failure analysis and prevention) 

- วัสดุเสยีหายได้อย่างไร (Why material failure?) 
- การป้องกันความเสียหาย (Failure prevention) 
(ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์) 

10:15 น. – 10:30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

10:30 น. – 12:00 น.  การวิเคราะห์ความเสียหาย 
   -ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสยีหาย (Failure analysis procedure) 

-เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสียหาย (Tools and techniques in failure analysis) 
   (อ.นิรุช บุญช)ู 
12:00 น. – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 น. – 14:30 น.  กระบวนการผลิตทางโลหะวิทยาและจุดบกพร่อง 

- จุดบกพร่องจากการหล่อ (Casting defects) 
- จุดบกพร่องจากการแปรรูป (Processing defects) 
- จุดบกพร่องจากกระบวนการทางความร้อน (Heat treating defects) 
- จุดบกพร่องจากการเช่ือม (Welding defects) 
(ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์)   

14:30 น. – 14:45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

14:45 น. – 16:00 น.  การเสียหายของชิ้นส่วนโลหะเนื่องจากการเชื่อม (Failure of materials in welding) 
(ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์) 

16:00 น. – 17:30 น.  ภาคปฏิบัติ : การจ าแนกชนิดของจุดบกพร่อง  
สถานีท่ี 1. จุดบกพร่องจากการหล่อ 
สถานีท่ี 2. จุดบกพร่องจากการแปรรูป 
สถานีท่ี 3. จุดบกพร่องจากการอบชุบ 
สถานีท่ี 4. จุดบกพร่องจากการเช่ือม 
สถานีท่ี 5. จุดบกพร่องจากการเคลือบผิว 

17:30 น. – 18:00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18:00 น. – 21:00 น.  รับประทานอาหารค่ าและท ากิจกรรมร่วมกัน 
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วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 

การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก 
09:00 น. – 10:30 น.  การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography) 
   - ขั้นตอนและเครื่องมือในการวิเคราะหผ์ิวหน้าแตกหัก (Step and tools in fractography) 
   - ลักษณะทางมหภาคและจุลภาคบนผิวหน้าแตกหัก (Macro- and microscopic features of the fracture surface) 
   - รูปแบบและกลไกการแตกหัก (Fracture mode and mechanism)    

   (อ.สยาม แก้วค าไสย์) 
10:30 น. – 10:45 น.  พักรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  
10:45 น. – 12.00 น.  การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (ต่อ) 
   -การแตกหักจากการล้า (Fatigue fracture) 
   -กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสียหายจากการแตกหักแบบล้า 
   (อ.สยาม แก้วค าไสย์)  
12:00 น. – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น. – 14.15 น.  กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักในงานวิเคราะห์ความเสียหาย  
 (อ.ศิริววรณ อ่วมปาน) 
14:15 น. – 14:30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 
14:30 น. – 17:00 น.  ภาคปฏิบัต:ิ การเก็บข้อมูล การรักษาตัวอย่าง การสุ่มตวัอย่าง และการวิเคราะห์ผิวหนา้แตกหัก 

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยวิทยากรจะจัดท าสถานีและให้วิเคราะห์ผวิหน้าแตกหักกลุ่มละ 20 นาท/ีตัวอย่าง  
สถานีที่ 1. ผิวหนา้แตกหักของเพลาที่มีจุดเร่ิมหลายจุด (Multiple crack origin) 
สถานีที่ 2. ผิวหนา้แตกหักของเพลาจากการรับแรงแบบ unidirectional bending 
สถานีที่ 3. ผิวหนา้แตกหักของเพลาจากการรับแรงแบบ reversed bending 
สถานีที่ 4. ผิวหนา้แตกหักแบบ corrosion fatigue 
สถานีที่ 5. ผิวหนา้แตกหักแบบเหนียว/เปราะ 

17.00 น. – 17:30 น. สรุปภาคปฏบิัติการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก 
   (อ.วิษณุพงษ์ คนแรง และ อ.โฆษิต วงค์ปิน่แก้ว) 
17:30 น. – 18:00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18:00 น.   รับประทานอาหารค่ า 
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วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 

การเสียหายจากการกัดกร่อนและการป้องกัน (Corrosion failure and prevention) 
08:45 น. – 10:15 น.  รูปแบบการกัดกร่อน 

- การกัดกร่อนแบบท่ัวผิวหน้า (Uniform corrosion) 
- การกัดกร่อนแบบกัลวานิก (Galvanic corrosion) 
- การกัดกร่อนแบบใต้รอยซ้อน (Crevice corrosion)  
- การกัดกร่อนแบบรเูข็ม (Pitting corrosion) 
(ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ)์ 

10:15 น. – 10:30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

10:30 น. – 12:00 น. รูปแบบการกัดกร่อน (ต่อ) 
- การสึกกร่อน-กัดกร่อน (Erosion-corrosion)  
- การแตกร้าวเนื่องจากความเค้นรว่มกับการกัดกร่อน (Stress corrosion cracking) 
- การแตกร้าวเนื่องจากความล้าร่วมกับการกัดกร่อน (Corrosion fatigue cracking) 
- การแตกร้าวจากการเหนีย่วน าของไฮโดรเจน (Hydrogen induced cracking) 
(ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ)์   

12:00 น. – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น. – 14:15 น.  กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนที่เกิดการกัดกร่อน 
   กรณีที ่1 : Corrosion fatigue cracking of AISI 316L stainless steel screen mesh 

กรณีที ่2 : Stress corrosion cracking in welded 316SS shaft 
กรณีที ่3 : Root cause analysis for 316L stainless steel tube leakages  

   (อ.สยาม แก้วค าไสย์) 
14:15 น. – 14:30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

14:30 น. – 17:00 น. ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนจากการกัดกร่อน  
แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มท าการศึกษารูปแบบการกัดกร่อนกับชิ้นส่วนที่ก าหนดให้ 
สถานีท่ี 1. การทดลอง galvanic corrosion และศึกษาช้ินส่วนส่วนที่เสียหายแบบ galvanic  
สถานีท่ี 2. การรั่วของท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมด้วยรูปแบบ pitting corrosion 
สถานีท่ี 3. การเสยีหายของเฮดเดอร์ด้วยรูปแบบ hydrogen damage 
สถานีท่ี 4. การเสยีหายของช้ินส่วนด้วยกลไก corrosion fatigue cracking 
สถานีท่ี 5. การเสยีหายของช้ินส่วนด้วยรูปแบบ blistering/filiform corrosion 

17.00 น. – 17:30 น. สรุปภาคปฏบิัติการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนจากการกัดกร่อน 
   (อ.ศิริวรรณ อ่วมปาน และ อ.โฆษิต วงค์ปิน่แก้ว) 
17:30 น. – 18:00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18:00 น.   รับประทานอาหารค่ า 
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 

การเสียหายของโลหะจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 

08:45 น. – 10:45 น.  การเสียหายของชิ้นส่วนโลหะจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 

- การเสียหายด้วยรูปแบบคาร์บูไรเซชั่น (Carburization) 
- การเสียหายด้วยรูปแบบซลัฟิเดชัน (Sulfidation) 
- การเสียหายด้วยรูปแบบออกซิเดชัน (Oxidation) 
- การเสียหายจากการคืบ (Creep) 
(ดร.ณมุรธา พอลสัน สถิรจินดา) 

10:45 น. – 11:00 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 
11:00 น. – 12:15 น.  กรณีตัวอย่างการเสียหายของชิน้ส่วนจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 

- การวิเคราะห์ความเสียหายของคอล์ยที่เสยีหายด้วยรูปแบบคาร์บไูรเซช่ัน 
- การวิเคราะห์ความเสียหายของ protection tube ด้วยรูปแบบซลัฟิเดชัน 
- การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อทนความร้อนสูงจากการคืบ 
(อ.ศิริวรรณ อ่วมปาน) 

12:15 น. – 13:15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:15 น. – 14:00 น.  การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างของโลหะภาคสนาม (Replication)  

(อ.นิรุช บุญช)ู 
14:00 น. – 14:15 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

14:15 น. – 16:30 น.  ภาคปฏิบัติ : การลอกลายโครงสร้างจุลภาค (Replica test) เพื่อศึกษาการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูง 

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยให้ท าการลอกลายและตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบแสง 
สถานทีี่ 1. การเสยีหายด้วยรูปแบบคาร์บูไรเซชั่น 
สถานทีี่ 2. การตกตะกอนของคารไ์บด์ตามขอบเกรนของ SS 304H 
สถานทีี่ 3. การเกิด Slip bands จาก Thermal fatigue และแตกร้าวตามขอบเกรนของ SS 321 
สถานทีี่ 4. การขยายตัวของเกรนและการตกตะกอนของคาร์ไบดต์ามขอบเกรนของ Incoly 800H 
สถานทีี่ 5. การเกิดช่องว่างจากการคืบ (Creep voids) ของโลหะผสมทนความร้อนสูง 

16.30 น. – 17:30 น.  สรุปภาคปฏบิัติการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นสว่นโลหะที่ผ่านการใช้งานที่อุณหภูมิสงู 
   (อ.นิรุช บุญชู และ อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว) 
17:30 น. – 18:00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18:00 น.   รับประทานอาหารค่ า 
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วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 

กรณีตัวอย่างและภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหาย 

09:00 น. – 10:45 น.  กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสียหาย  
- การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบท าความเย็น 
- การวิเคราะห์ความเสียหายของแผ่นเหล็กกล้าไรส้นิมเกรด 310 
- การวิเคราะห์ความเสียหายของเพลาข้อเหวี่ยง 
- การวิเคราะห์ความเสียหายของเพลารถยนต ์
(อ.โฆษิต วงค์ปิน่แก้ว)  

10:45 น. – 11:00 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

11:00 น. – 12:00 น.  ท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (มีโล่ห์รางวลัส าหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด) 
ผู้ที่มีสิทธิไ์ด้รับใบประกาศนียบตัรต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70  

12:00 น. – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14:30 น.  ภาคปฏิบัต:ิ การวิเคราะห์ความเสียหาย (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)  
วิทยากรแจกชิ้นส่วนที่เสยีหายให้กลุ่มละ1 ตัวอย่าง โดยจะจัดเตรียมข้อมูลให้บางส่วน เชน่ 

ภาพถ่าย SEM และ EDS spectra เป็นต้น และแต่ละกลุ่มจะมพีี่เลี้ยงจากทีมวิทยากรกลุ่มละ 1 คน 

กลุ่มที่ 1. การวิเคราะห์หาสาเหตุการร่ัวของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304L ส าหรับล าเลียงน้ า 
กลุ่มที ่2. การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะผสมใช้งานที่อุณหภูมิสูง 
กลุ่มที ่3. การวิเคราะห์ความเสียหายของหัวเผาเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 310 
กลุ่มที ่4. การวิเคราะห์การแตกหกัของเพลา 
กลุ่มที ่5. การวิเคราะห์ความเสียหายของเกียร ์

14:30 น. – 14:45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และพบปะพูดคุยกัน 

14:45 น. – 16:00 น.  ภาคปฏิบัต:ิ การวิเคราะห์ความเสียหาย (ต่อ)  
16:00 น. – 18:00 น.  แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองและจัดท า presentation ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
18:00 น. – 19:00 น.  รับประทานอาหารค่ า 

19:00 น. – 22:00 น. แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองและจัดท า presentation ในงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ) 
 
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 

การน าเสนอและสรุปผล 

08:30 น. – 11:00 น.  น าเสนอผลงานจากภาคปฏบิัติการวิเคราะห์ความเสียหายเปน็รายกลุ่ม 

กลุ่มละ 20 นาที โดยน าเสนอ 15 นาที และถาม-ตอบ พร้อมรับฟังค าวิจารณ ์

และข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากร 5 นาท ี

11:00 น. – 12:00 น.  สรุปและมอบใบประกาศนียบตัรพร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน 

12:00 น. – 13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกัน 

13:00 น.   เดินทางกลบับา้น/ที่พักโดยสวัสดิภาพ   
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รายละเอียดการลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 

บุคคลทั่วไป        30,000 บาท /ท่าน  
สมาชิกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดไุทย    27,000 บาท /ท่าน 
สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย   27,000 บาท /ท่าน 

หมายเหต ุ

- อัตราค่าลงทะเบียนรวมคา่อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3% 

- รับจ านวนจ ากัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น 
 

การลงทะเบียนส ารองที่นั่ง 

· กรอกข้อความลงในใบสมัคร และส่งทางอีมเล ponlathw@mtec.or.th หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2564 6369 

· ลงทะเบียนผ่านเว็บไซตท์ี่ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S18032 

หรือ เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบยีนทาง QR Code นี้  
 
 
 
**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดท าการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อส ารองท่ีนั่งเอาไว้ก่อน 
แล้วค่อยด าเนินการโอนเงินช าระค่าลงทะเบียนในภายหลัง** 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 

สามารถท าได้ 4 ช่องทาง ดงันี ้
1.  โอนเงินเข้าบัญชี ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยาน
วิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ภายในวนัที่ 10 ส.ค. 2561 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และ
หลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล ponlathw@mtec.or.th) 
2 ท าเช็ค สั่งจา่ยในนาม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แล้วน ามาช าระได้ 3 ทางดงันี ้

- น ามาช าระที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ภายในวนัที่ 10 ส.ค. 2561 เท่านัน้) 
- ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหนา้ถึง 

นายพลธร เวณุนันท ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
114 อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

         - น าเช็คฝากเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา
ย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 เท่านั้น (กรุณาส่งหลักฐานการฝากเช็คเข้าบัญชี
พร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีมเล ponlathw@mtec.or.th หรือ โทรสาร 0 2564 6369) 
3. ช าระผ่านบตัรเครดิตในระบบลงทะเบียนทางเวบ็ไซต์ 
4 น าเงินสดมาช าระได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 
 

mailto:ponlathw@mtec.or.th%20หรือ
https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S18032
mailto:ponlathw@mtec.or.th
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ที่พักระหว่างการอบรม 
            - ศูนย์ฯ ได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเข้าอบรมที่ต้องการที่พัก ท่านสามารถเข้าพักได้ที ่โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา (สถานที่จัดอบรม) ในราคาพิเศษ 1,800 บาท/ห้อง/คืน (Single/Twin, include international breakfast) โดยท่านสามารถติดต่อ
จองห้องพักได้ภายในวันท่ี 6 ส.ค. 2561 โปรดใช้แบบฟอร์มการจองห้องพัก กรอกแล้วส่งให้กับ  
คุณหฤทัย เครือนาคพันธ์ 
Assistant Director of Sales  – Garden Cliff Resort & Spa Pattaya 
โทร 0819183668 Email:  haruethai@gardencliffpattaya.com  
            - ดูข้อมูลของโรงแรม Garden Cliff Resort & Spa Pattaya ได้ทางเว็บไซต์ http://www.gardencliffpattaya.com 
 
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
งานพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยวีัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คณุพลธร เวณุนันท์)  
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ  
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677 โทรสาร 0 2564 6369  E-mail : ponlathw@mtec.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ponlathw@mtec.or.th


P a g e  | 11 

 

 

ใบสมัคร 

การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะครั้งที่ 5 
5th Workshop on Metallurgical Failure Analysis 

วันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2561 
ห้อง เจด บอลลูม โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รสีอร์ท แอนด ์สปา พัทยา จ.ชลบุร ี

 (รหัสหลักสตูร S18032) 
(กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดส่งทางอีเมล ponlathw@mtec.or.th หรือโทรสาร 0 2564 6369) 
บริษัท / หน่วยงาน ………………………………………………………….………………………………………………………..  
ท่ีอยู่บริษัท / หน่วยงาน …………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……. 
สาขาท่ี.......………………………………......เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………………………………….……… 
โทรศัพท์……....………………………โทรสาร ……………………......โทรศัพท์เคล่ือนท่ี…………………….………………… 
 
ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้าน…………………………………………………………………………………………………. 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ............................................................................................................................... 
 
1. ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..………………………………………………….……. .  
ต าแหน่ง………………………………………..……..…………....E-mail………………...…………..……………….……………… 
2. ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..………………………………………………….……. .  
ต าแหน่ง………………………………………..……..…………....E-mail………………...…………..……………….……………… 

 
ชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
**โปรดด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561 เท่านั้น หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการส ารองที่นั่งอบรมของท่าน เพื่อให้สิทธิ์กับผู้สนใจเข้าอบรมในล าดับถัดไป  ที่
สามารถช าระค่าลงทะเบียนได้ภายในระยะเวลาที่ศูนย์ฯก าหนด 
**นโยบายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว** 
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แผนที ่
 

 

 

ดูแผนที่ได้ที่  
http://www.gardencliffpattaya.com/location.html 

 
 
 

http://www.gardencliffpattaya.com/location.html


Payment by Credit Card Authorization Form

Contact person name : Email / Tel no.

Mr./Ms./Mrs.

Credit Card Holder 

Visa Card Card Number

Master Card

Expiry Date :

Credit Card Security Number : (The three digits after credit card number on the back of credit card.)

Credit Card Holder's Signature

   Hotel Banking Information

Account Name : Garden Cliff Park Co., Ltd. 

Account No. :  075-302-6494 (Current account). 

Bank : SCB Bank 

Branch : Ratchada-Huaykwang Road Branch.

Please send your slip to us by fax: 662-643-1854 or email at haruethai@gardencliffpattaya.com or sdosm@gardencliffpattaya.com

- Please be copied front / back your credit card for our reference. 

-After we make reservation we will send credit card slip and confirmation no. to you as soon as possible

-The total amount cannot be refund or any cancellation booking; we will reserve the right to charge 100% for full period of stay.

-The receipt can be received when you arrived hotel only.

I herby agree for the Garden Cliff Pattaya to charge the payment for Hotel Accommodation 19-25 August 2018 for National

Room Type

Deluxe Room

This room rate included daily breakfast 1 or 2 person subject to no. of person occupancy per room.

Extra bed charge at B 900 Net / person included daily breakfast

1 Tel no.

2 Tel no.

3 Tel no.

4 Tel no.

Check in date Check out date

Room Type Single Bed

Twin Bed

Remark

Should you need further information or assistance; please feel free contact Ms. Haruethai or Ms. Jittra at 02 643 1853 or 081-9183668

in your convenience time or email at haruethai@gardencliffpattaya.com or sdosm@gardencliffpattaya.com

No. of room  (King Size Bed )

(2 beds)

Rate/ Night

B 1,800 Net

Remark:

Total amount

Address for Recipt

Guest Name

Metal and Materials Technology Center

                   Hotel Booking form and Payment 

Date : ..…...….../ ….......…./……..…... 

(Credit Card Holder's Name in Block Letter)

/

OR Payment via Bank




