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ความเป็นมาของโครงการ 
 สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าที่
พัฒนาบุคลากรทางเทคนิคให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งมีความต้องการสูงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สถาบันฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร  สถานที่ และหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและด้วยความ
พร้อมของสถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นว่าบุคลากรทางด้านเทคนิคนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม จึง ได้
ริเร่ิมโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรมไทย 
 โดยโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR 
(Corporate Social Responsibility)  ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม 
เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางาน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่
ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าท างานเป็นช่างเทคนิคต่อไป    นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การ
สนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วย
พัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป โดยสถาบันฯได้เริ่มด าเนิน
โครงการฯ ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549 โดยการฝึกอบรมจะเปิดอบรมปีละ 1 รุ่น จนถึงปัจจุบันที่สถาบันฯด าเนิน
โครงการดังกล่าวมาแล้วรวม 14 รุ่น    
 

วัตถุประสงค์ 
 เพิม่โอกาสในการท างานอุตสาหกรรมแก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม 
 เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

 

ประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ 

 ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสงูทางด้านเทคโนโลยี มีนิสยัอุตสาหกรรมที่ดี และสามารถท างานเปน็ทีมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเข้าท างาน 

 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 สถานประกอบการส่งใบสมัครและเอกสารแนบมายังสถาบันฯ 
 สถานประกอบการต้องสามารถร่วมสนับสนุนค่าฝึกอบรมให้กับสถาบันฯได้ตามสาขาที่ระบุ  ซึ่งมี

รายละเอียดค่าฝึกอบรมดังตาราง (โดยได้สิทธิ์ในการจองตัวผู้ฝึกอบรมไว้ก่อน)  
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าฝึกอบรม สถาบันฯจะออกใบเสร็จเป็นเงินบริจาค ซึ่งสถานประกอบการสามารถน าไป

ลดหย่อนภาษีได้ 
 สถานประกอบการต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กับผู้ฝึกอบรมในระหว่างการฝึกงาน ณ 

สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน  (ไม่รวมค่าฝึกอบรมที่สนับสนุน) 
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รายการ 
ค่าฝึกอบรม ต่อ คน (บาท) 

สาขาCNC  สาขาเขียนแบบ สาขาเช่ือม 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 เดือน 27,200.00 27,200.00 27,200.00 
2.ค่าที่พัก 8 เดือน  6,000.00 6,000.00 6,000.00 

3.ค่ากิจกรรมตลอดโครงการ 7,700.00 7,700.00 7,700.00 
4.ค่าฝึกอบรม (คิด 10 % จากค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก) 24,000.00 14,400.00 27,400.00 
รวม(ต่อหัว) (รวม vat) 64,900.00 55,300.00 68,300.00 
 

ลักษณะการฝึกอบรม 
 ฝึกอบรมที่สถาบนัไทย-เยอรมันจ านวน 8 เดือน เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยโีดยเนน้การปฏบิตัิจริง สร้าง

นิสัยอุตสาหกรรมที่ดี รู้จักการท างานเป็นทีมและความปลอดภัยในการท างาน 
 ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (On the Job Training : OJT) จ านวน 4 เดือน เพื่อให้เรียนรู้

สภาพการท างานจริง สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเปน็การสร้างการยอมรับ
ของเพื่อนร่วมงานและองค์กร 

 

ก าหนดการฝึกอบรม    12  เดือน แบ่งเป็น 

 ฝึกอบรม ณ สถาบนัฯ ตั้งแต่วนัที่ 13 พ.ค. – 20 ธ.ค. 2562   ( 8 เดือน ) 
 ฝึกงาน ณ สถานประกอบการ  ตั้งแต่วันที่ 6  ม.ค. – 30 เม.ย. 2563  ( 4 เดือน ) 

 

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2562 
 สัมภาษณ์ผู้ฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 2562 (นัดสถานประกอบการสัมภาษณ์ทีละราย) 

 
วีธีการสมัคร    

 สถานประกอบการต้องยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มของสถาบันฯ โดยส่งกลับมาที่  
คุณนวพรรษ  หลั่งอุทก   
สถาบันไทย–เยอรมัน  (โครงการผลิตช่างเทคนิคฯ )   
700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   
ถนนบางนา-ตราด กม. 57  ต าบลคลองต าหรุ    
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 

Course Outline หลักสูตรชา่งควบคมุเครื่องกัดซีเอ็นซี 
กลุ่มหลักสูตรวชิาพื้นฐานงานชา่ง 

1. คณิตศาสตร์ 6. งานปรับฝีมือเบื้องต้น 
2. ภาษาอังกฤษเชิงช่าง 7. การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพวิเตอร์ (2D/3D) 
3. การอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล 8. งานเครื่องมือกล (Milling + Turning + Grinding)  
4. วัสดุช่าง 9. พื้นฐาน JIG และ Fixture ส าหรับ งาน Machining 
5. งานวัดละเอียด 10. ทฤษฎีแม่พิมพ์พลาสติก / แมพ่ิมพพ์ลาสติกโลหะ 

กลุ่มหลักสูตรวชิาเอก 
1. เทคโนโลยีการตดัเฉือนโลหะส าหรับ เครื่องซีเอ็นซี 2. การควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซ ี 
- ความรู้พื้นฐานของเครื่องมือตัด - ส่วนประกอบและหนา้ที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซี 
- คุณลักษณะของเครื่องมือตัด  - ระนาบและพกิัดของเครื่องจักรซีเอ็นซี 
- คุณลักษณะของด้ามมีดชนิดต่าง ๆ - เครื่องมือตัดส าหรับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
- การเลือกเครื่องมือตัดที่เหมาะสม - จุดอ้างอิงเครื่องมือ 
- การเลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนทีเ่หมาะสม - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
- ชนิดและรูปแบบของการสึกหรอของคมตัด - การปฏิบัติงานกับเครื่องกัดซีเอ็นซี 
- สาเหตุและวิธกีารแก้ไขของการสกึหรอของคมตัด - การบ ารุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี 
- ชนิดของน้ ามันตัดและการใช้งาน 4. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลติ (CAM)  
3. การควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี - การออกแบบกระบวนการผลิตและการก าหนดเง่ือนไขในการ 
- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ท างานที่เหมาะสม 
- การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี - การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด 

 
- การใช้ Post processor สร้าง NC - CODE 
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Course Outline  หลักสูตรช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มหลักสูตรวชิาพื้นฐานงานชา่ง 
 1. คณิตศาสตร์ 7. การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพวิเตอร์ (2D/3D) 
 2. ภาษาอังกฤษเชิงช่าง 8. งานเครื่องมือกล (Milling + Turning + Grinding)  
 3. การอา่นแบบวิศวกรรมเครื่องกล 9. ทฤษฎีแม่พิมพ์พลาสตกิ / แม่พิมพพ์ลาสติกโลหะ 
 4. วัสดุช่าง 10. ปฏิบัติการเขยีนแบบแยกชิ้นสว่นแม่พิมพ์พลาสติก / แมพ่ิมพ ์
 5. งานวัดละเอียด พลาสติกโลหะ 
6. งานปรับฝีมือเบื้องต้น 

 
กลุ่มหลักสูตรวชิาเอก 

1. การเขยีนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D for AutoCAD) 3. การเขยีนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D for SolidWork) 
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CAD  - SOLIDWORKS Basics and the User Interface 
 - ค าสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนแบบ   - Introduction to Sketching 
 - ค าสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการแก้ไข และปรบัปรุงแบบ  - Basic Part Modeling 
 - ค าสั่งช่วยควบคุมคุณสมบัติของวัตถ ุ  - Introduction to Sketching 
 - การเขียนตวัอักษร และการสร้างลายตัด  - Introduction to Sketching 
 - การก าหนดขนาดแบบต่างๆ  - Editing: Repairs 
 - การจัดแบบงานบน Model space และ Paper space  - Using Drawings  
 - การพิมพแ์บบออกทางเครื่องพิมพ ์  - Using Assemblies 
2. การเขยีนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  4. การเขยีนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D for NX) 
(CAD 3D for Autodesk Inventor)  - การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม NX 
 - อินเตอร์เฟสของซอฟต์แวร ์และการท างานกับ Projects ของซอฟต์แวร ์  - การสร้างและแก้ไขเส้น 2 มิต ิ
 - การสร้างเส้นสเก๊ตช์ 2 มิติ (2D Sketching)  - ระบบพิกัดของการท างาน 
 - การสร้างโมเดลและการแก้ไข 3D Feature  - การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบทรงตัน 
 - การสร้างระนาบ, แกน, จุด ในการท างาน  - การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบพื้นผิวเบือ้งต้น 
 - การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint  - การพิมพภ์าพวัตถ ุ3 มิต ิ
 - การสร้างการถอดประกอบ Exploded View   
 - การสร้างแบบสั่งงาน 2 มิติ (2D Drawing) จากโมเดล (3D Model) 
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Course Outline หลักสูตรชา่งเชื่อม 

กลุ่มหลักสูตรวชิาพื้นฐานงานชา่ง 
1. คณิตศาสตร์ 6. งานปรับฝีมือเบื้องต้น  
2. ภาษาอังกฤษเชิงช่าง 7. ระบบคุณภาพ ISO 9001 
3. การอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล  8. งานเครื่องมือกล (Milling + Turning + Grinding)  
4. วัสดุช่าง 9. งานไฟฟ้าเบื้องต้น 
5. งานวัดละเอียด 10.ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุ่มหลักสูตรวชิาเอก 
1. กระบวนการเชื่อมและตัดด้วยแก๊ส (OAW,311,OFC) 2. กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมอื (MMAW, SMAW, 111) 
- หลักการ - หลักการ 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ - เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- วัสดุชิ้นงาน - วัสดุชิ้นงาน 
- การปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงาน 
- การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- กฎความปลอดภยั - กฎความปลอดภยั 
- การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอปุกรณ์ - การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอปุกรณ์ 
3. กระบวนการเชื่อม TIG (GTAW, 141) 4. กระบวนการเชื่อม MIG & MAG (GMAW, 135,136) 
- หลักการ - หลักการ 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ - เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- วัสดุชิ้นงาน - วัสดุชิ้นงาน 
- การปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงาน 
- การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- กฎความปลอดภยั - กฎความปลอดภยั 
- การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอปุกรณ์ - การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอปุกรณ์ 
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ข้อปฏิบัติการช าระเงิน 

 
1. วิธีการช าระเงิน 
   สั่งจ่ายเช็คนาม 
   ภาษาไทย “อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิ   สถาบันไทย-เยอรมัน” 

ภาษาอังกฤษ  “Foundation For  Industrial Development Thai-German Institute” 
  จ่ายช าระเช็คหรือเงินสดที่ เคาน์เตอร์ช้ัน 2 สถาบันไทย-เยอรมนั      
   โอนเข้าบัญชีธนาคาร  ช่ือบัญชี   “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ   สถาบันไทย - เยอรมัน” 
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุร ี
   ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขท่ี   447-1-00528-3 
    ธนาคารกรุงไทย   สาขาถนนศรีอยุธยา             กรุงเทพฯ 
  ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  เลขท่ี   013-1-52160-8 
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีและปริมณฑล 
  ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  เลขท่ี   397-2-25939-9 
2. กรุณาแฟกซ์ ส าเนาการโอนเงิน (Pay-in Slip) และช่ือท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ มาท่ี หมายเลขแฟกซ ์  0-3893-0112  
เพื่อการออกใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากับภาษีต่อไป 
3. เมื่อสถาบันฯ  ได้รับเช็คหรือแฟกซ์ใบโอนเงินแล้ว จะออกใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากับภาษีและจัดส่งให้ทางไปรษณยี์
ลงทะเบียน โดยมิชักช้า 
4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณุนวพรรษ  หลั่งอุทก   หมายเลขโทรศัพท์   0-3821-5033-44  ต่อ 1007 

       
หมายเหตุ 
1. “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  สถาบันไทย-เยอรมัน” เป็นองค์การ  หรือ  สถานสาธารณกุศลล าดับที่   333   ของ
ประกาศกระทรวงการคลัง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา  47(7) ข จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 
2.“อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  สถาบันไทย - เยอรมัน”  ถือเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพทางราชการจัดต้ังขึ้น  ตาม
มาตรา 5  แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับ 284) พ.ศ. 2538 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ส าหรับสถานประกอบการ) 

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 14 
ภายใต้การสนับสนนุของสถาบันไทย-เยอรมัน 

ข้อมูลสถานประกอบการ: 
ช่ือสถานประกอบการ ……………………………….........................................……………................…………………….…………………….. 
ทีต้ั่งสถานประกอบการ:   
เลขท่ี ………… หมู่ที่ ……… ซอย ……………...........…….ถนน …………….....……….....แขวง/ต าบล …………..................………........ 
เขต/อ าเภอ ………….............………….....................……จังหวัด ………................................. รหัสไปรษณีย ์………...……….…….... 
เบอร์โทรศัพท์ ………………....................……...... เบอร์โทรสาร ………..…….....……......……. Website:……………......……….……… 
ประกอบกิจการ........................................................................................................................................................................ 
จ านวนพนักงาน.............................................. ...ผู้ถือหุ้น..................................   

ชื่อผู้ติดต่อ :  ช่ือ-นามสกุล...........................................................ต าแหนง่.............................................................................. 
เบอร์โทร.......................................................................................Email:................................................................................. 
  
สถานประกอบการมีความประสงค์ต้องการรับผู้ฝึกอบรมในโครงการฯ เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์และเป็นพนักงาน  โดยยินดี
สนับสนุนค่าฝึกอบรมตามทีส่ถาบนัฯก าหนด 

 

สาขาท่ีต้องการ บริษัทสนับสนุนค่าฝึกอบรม (ต่อคน) จ านวนที่ต้องการรับ (คน) 
1.สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 64,900.00 บาท (รวม vat) 

 
2.สาขาช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  55,300.00 บาท (รวม vat)  

3.สาขาช่างเชื่อม 68,300.00 บาท (รวม vat)  
 

วิธีการช าระเงิน    เงินสด    เช็ค     โอนเข้าบัญชี  
**  สามารถช าระค่าฝึกอบรมได้หลังจากท่ีสัมภาษณ์คดัเลือกผูฝ้ึกอบรมได้แล้ว 

 
ลงช่ือ …………………………………………….. 

 (……………………………………………) 
วันท่ี ……………/………………/……………… 

 
 
 
 

กรุณาส่งกลับท่ี  :  คุณนวพรรษ  หลั่งอุทก    ท่ีอยู่ สถาบันไทย–เยอรมัน  (โครงการผลิตช่างเทคนิคฯ )   
เลขท่ี 700/1  หมู่ท่ี 1  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา–ตราด กม.57  ต.คลองต าหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 

โทร (038) 930100 ต่อ 1007   โทรสาร  (038) 930112  อีเมล์ : nawaphat.l@tgi.mail.go.th เว็บไซต์ : www.tgi.or.th 

เอกสารประกอบการสมคัร    
1.ใบสมัคร        
2.Company Profile     
3.แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
4.แผนการฝึกงาน 4 เดือน 
 
   

สถานประกอบการต้องสนับสนุนทั้งค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผูฝ้ึกอบรม 

ตลอดระยะเวลา 4 เดือนท่ีฝึกงาน (ม.ค.-เม.ย. 63)  (ไม่รวมค่าฝึกอบรมที่สนับสนุน) 

mailto:nawaphat.l@tgi.mail.go.th
http://www.tgi.or.th/

