การใช้งานเครือ่ งกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบตั ิ
Practical CNC Turning Machine

วันที่จัด วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2560 (3 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รับจํานวน 6 ท่าน ค่ าลงทะเบียน 8,100 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

ปั จ จุบัน วงการอุต สาหกรรมในประเทศไทย เครื่ องจัก รที่ ใ ช้ สํ า หรั บ
กระบวนการผลิตสมัยใหม่มกั เป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ ระบบควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์
และต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เครื่ องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning Machine)
เป็ นเครื่องจักรที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ดังนั ้นการใช้ งานเครื่ องจักรเหล่านี ้
จําเป็ นจะต้ องใช้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่
สํา คัญ อย่า งยิ่ง ที่ทํา ให้ เกิ ด การใช้ ทรั พยากรที่ อยู่ใ นประเทศให้ เกิ ด ประโยชน์
สูงสุด
ดังนัน้ ศูน ย์ ค้ น คว้ า และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิต ทางอุต สาหกรรม
(RDiPT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ จดั หลักสูตร
การใช้ งานเครื่ องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ ขึน้ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ให้ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่ องกลึงซีเอ็นซี มีความรู้ และความเข้ าใจ สามารถนํ าไป
ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด แก่ผ้ ูเข้ า รั บการอบรมและภาคอุตสาหกรรม
ต่อไป
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1. สามารถใช้ งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี และปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัย
2. สามารถนํา ความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ ในการทํางานกับเครื่ องกลึงที่มีชุด
ควบคุมอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
วิศ วกร, ช่างเทคนิ ค , พนัก งานฝ่ ายผลิ ต , ผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้ งาน
เครื่ องจักรกลซีเอ็นซี และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
หัวข้ อการอบรม
- ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเครื่ องกลึงซีเอ็นซี
- เทคโนโลยีการตัดเฉือนงานกลึง
- เทคนิคและการแก้ ปัญหางานกลึง
- การเขียนโปรแกรมงานกลึงซีเอ็นซี
- ฝึ กเขียนโปรแกรมงานกลึงซีเอ็นซี (3D Simulation)
- ศึกษาและทดลองใช้ งานเครื่ องกลึงซีเอ็นซี
- Workshop ทดสอบปฏิบตั ิกลึงชิ ้นงานจริ ง
- บรรยายสรุป ตอบข้ อซักถาม

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

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

วิทยากร
คุณอนุชา พิสุทธิพงษ์ บูรณ์
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั และพัฒนาวิชาการ
ศูนย์ RDiPT คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การใช้ งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................นามสกุล.......................................................................................................
Name .......................................................................................Surname......................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................บริ ษัท ............................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร...................................มือถือ...................................................................
ผู้ประสานงาน .........................................................โทรศัพท์.............................................E-mail..................................................................................
วิธีการชําระเงิน
 โอนเข้ าบัญชี “ศูนย์ ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม” เลขที่บญ
ั ชี 069-2-16854-5 บัญชีออมทรั พย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุ ณา FAX ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม พร้ อมใบ PAY-IN มาที่ ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา 0-2579-4576 หรื อ
E-mail : tst_rdipt@hotmail.com)
หมายเหตุ
1. กรุณาชําระเงินก่อนการอบรม อย่างน้ อย 7 วัน และผู้เข้ าอบรมเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ของธนาคาร
2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั ้นผู้สมัครจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
3. ศูนย์ฯ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา Tel. 086-990-7142 , 096-618-8503 Fax. 0-2579-4576 Email : tst_rdipt@hotmail.com Website : www.rdipt.ku.ac.th

