พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ข้ ึนร ูปผลิตภัณฑ์ยาง
Basic of Rubber Mold Design

วันที่จัด วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 (2 วัน)
09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

เวลา

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
จํานวน 20 ท่าน

ในปั จจุบนั การขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์ ยางด้ วยแม่พิมพ์ มีผ้ ใู ห้ ความสนใจเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สุขภัณฑ์ และอื่นๆ มักจะมียางเป็ นส่วนประกอบด้ วยกันทังสิ
้ ้น ทํา
ให้ มีผ้ ทู ี่สนใจเข้ ามาในวงการการออกแบบแม่พิมพ์ขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยางกันมากขึ ้น บาง
ท่านอาจจะมี พื ้นฐานทางด้ านการออกแบบแม่พิมพ์ ฉีดขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ พลาสติกหรื อ
แม่พิมพ์ขึ ้นรู ปโลหะมาก่อน แต่บางท่านก็ยงั ไม่มีพื ้นฐานทางด้ านแม่พิมพ์ใดๆ มาก่อน
เลย ทําให้ ต้องใช้ เวลาในการศึกษาหาประสบการณ์ กันพอสมควร เนื่องจากศาสตร์ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่มีเทคนิคเฉพาะทางด้ วยกันทังสิ
้ ้น และบ่อยครัง้ จะ
พบว่ า เราไม่ ส ามารถนํ า องค์ ค วามรู้ การออกแบบแม่ พิ ม พ์ ช นิ ด อื่ น ๆ มาใช้ กั บ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ขึ ้นรู ปผลิตยางได้ ทงหมด
ั้
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นทางศูนย์ค้นคว้ า
และพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิช าวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ จัดหลักสูตรอบรม “พื้นฐานการ
ออกแบบแม่ พมิ พ์ ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ ยาง” ขึ ้นเพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจใคร่ ร้ ู ทกุ ท่าน โดย
จุดเด่นของหลักสูตรนี ้ จะอธิบายถึงพื ้นฐานการออกแบบระบบต่างๆ ของแม่พิมพ์ขึ ้นรู ป
ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมจริ งๆ ของแม่พิมพ์อดั (Compression Mold)
แม่พิมพ์อดั ส่ง (Transfer Mold) และแม่พิมพ์ฉีด (Injection Mold) ทังในส่
้ วนของทางวิ่ง
ร้ อนและทางวิ่งเย็น (Hot Runner & Cold Runner)
วิทยากร
คุณประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ าลงทะเบียน 4,900 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

1. ช่างออกแบบแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยางมือใหม่
2. ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยางทังในส่
้ วนของ
กระบวนการขึ ้นรู ปการออกแบบแม่พิมพ์และผลิตแม่พิมพ์
3. นักศึกษาและผู้ที่สนใจทัว่ ไป
หัวข้ อการอบรม
1. การออกแบบแม่พิมพ์อดั (Compression Mold)
- หน้ าที่และการทํางานของส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์อดั
- การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์อดั
2. การออกแบบแม่พิมพ์อดั ส่ง (Transfer Mold)
- หน้ าที่และการทํางานของส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์อดั ส่ง
- การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์อดั ส่ง
3. ฝึ กปฏิบตั กิ าร (Workshop 1) โจทย์การออกแบบแม่พิมพ์อดั และแม่พมิ พ์อดั ส่ง
4. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด (Injection Mold)
- หน้ าที่และการทํางานของส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดระบบทางวิ่งร้ อน
(Hot Runner)
- การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดทางวิง่ ร้ อน
- หน้ าที่และการทํางานของส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดระบบทางวิ่งเย็น
(Cold Runner)
- การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดทางวิง่ เย็น
5. ฝึ กปฏิบตั กิ าร (Workshop 2) โจทย์การออกแบบฉีดทังระบบทางวิ
้
่งร้ อนและระบบ
ทางวิ่งเย็น

* * ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรมกรณีมีความจําเป็ น โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าภายใน 5 วันก่อนถึงกําหนดการอบรม
** ผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รการอบรม จะต้ องผ่านการอบรมเต็มตามชัว่ โมงของหลักสูตรเท่านัน้

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุ ณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร “พืน้ ฐานการออกแบบแม่ พมิ พ์ ขนึ ้ รูปผลิตภัณฑ์ ยาง (Basic of Rubber Mold Design)”
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3. ศูนย์ฯ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
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