การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
(CAD for Injection Mold)

วันที่จัด วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 (3 วัน)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

รับจํานวน 10 ท่าน
ค่ าลงทะเบียน 8,100 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
นั บ จากนี เ้ ป็ นต้ นไป ประเทศไทยจะต้ องเผชิ ญ กั บ การเกิ ด ขึ น้ ของ หัวข้ อการอบรม
1. การสร้ างรูปทรง 3 มิติ แบบทรงตัน และแบบพื ้นผิว (Solid & Surface Modeling)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ทําให้ มี
2. การตรวจสอบปั ญหาของข้ อมูลชิ ้นงานที่นําเข้ ามาในโปรแกรม (Import File)
การแข่งขันที่สงู มากในตลาดการค้ าเสรี ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแม่พิมพ์
และการซ่อมพื ้นผิวที่มีปัญหา
ไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึง
3. การสร้ างเส้ นแนวแบ่งส่วนและผิวแบ่งส่วนของแม่พิมพ์ (Parting Line & Parting
จําเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อมตั ้งแต่บดั นี เ้ พื่อรองรั บต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ด
Surface) เพื่อแบ่งเป็ นคอร์ และคาวิตี ้ (Core & Cavity) การสร้ างโมลด์เบส (Mold
ขึ ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตที่สําคัญ อันได้ แก่ ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ จะมี Base) และชิ ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ (Standard Parts)
ปริ มาณความต้ องการแม่พิมพ์ ที่เที่ยงตรงสูงเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตมากขึน้
4. การสร้ างอินเสิร์ท (Insert) ที่เป็ นส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์
ซึ่งคาดว่าจะขาดบุคลากรที่จําเป็ นต้ องมีขีดความสามารถสูงเป็ นจํานวนมากใน 5. การสร้ างก้ อนสไลด์ (Slide Core) สําหรับชิ ้นงานที่เป็ นร่องหลบ (Undercut)
การผลิตแม่พิมพ์ในอนาคต ดังนัน้ ทางศูนย์ ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการ 6. การสร้ างอิเล็กโทรด (Electrode Design) ที่ใช้ ในการสปาร์ กส่วนต่างๆ ของ
ผลิต ทางอุต สาหกรรม จึงได้ จัด หลักสูต รฝึ กอบรม “การออกแบบแม่พิมพ์ ฉี ด แม่พิมพ์
พลาสติกด้ วยคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาน 7. การสร้ างทางเข้ า รูวิ่ง และระบบหล่อเย็น (Gate Runner and Cooling System)
ประกอบการให้ มีความรู้และทักษะด้ านดังกล่าวเพื่อรองรับได้ ทนั ท่วงที
รวมถึงระบบปลดชิ ้นงาน (Ejection System)
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
8. การจัดการเขียนแบบสัง่ งาน (Drafting) ตารางรายการวัสดุและชิ ้นส่วนมาตรฐาน
1. ความรู้และความเข้ าใจหลักการพื ้นฐาน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ต่างๆ (Bill of Material, BOM)
ด้ วยคอมพิวเตอร์ ชว่ ยออกแบบ
2. ความสามารถในการประยุก ต์ ใ ช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยออกแบบ ในการ วิทยากร
คุณประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. อ่านและเขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้
2. มีพื ้นฐานการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบด้ วยโปรแกรมใดก็ได้
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

** ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรมกรณีมีความจําเป็ น โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนถึงกําหนดการอบรม
** ผู้ที่ได้ รับประกาศนียบัตรการอบรม จะต้ องผ่านการอบรมเต็มตามชัว่ โมงของหลักสูตรเท่านัน้

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ ตวั จง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การออกแบบแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติกด้ วยคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ (CAD for Injection Mold)
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หมายเหตุ
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