การสอบเทียบเครือ่ งกัดซีเอ็นซีดว้ ยเครือ่ งมือพื้นฐาน
Calibration of CNC Milling by Basic Instrument

วันที่จัด วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รับจํานวน 10 ท่าน

การกัดงานให้ ได้ ขนาดตามแบบเพื่อให้ สามารถใช้ งานจริงได้ จะต้ อง
อาศัยปั จจัยในหลายทางด้ วยกัน หนึ่งในนันก็
้ คือเครื่ องจักรที่ความถูกต้ องและ
ความแม่นยําของเครื่องจะต้ องได้ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ดังนันผู
้ ้ ใช้ เครื่ องหน้ า
งานจริงจําเป็ นจะต้ องมีพื ้นฐานในการสอบเทียบเครื่ องกัดซีเอ็นด้ วยเครื่ องมือวัด
พื ้นฐานอย่างง่าย ได้ แก่ Dial Indicator, Precision Level, Step Gauge, Square
Master, Mandrel ทําให้ สามารถควบคุมการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1.เข้ าใจพื ้นฐานของพารามิเตอร์ ที่สําคัญในการสอบเทียบเครื่ องจักรซีเอ็นซี
2.สามารถยืนยันถึงสภาพการใช้ งานของเครื่ องกัดซีเอ็นซีได้ ด้วยเครื่ องมือพื ้นฐาน
3. สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ จากการสัมมนาไปประยุกต์ในกระบวนการผลิต
ชิ ้นงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

ค่ าลงทะเบียน 5,000 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

หัวข้ อการอบรม
1. พื ้นฐานหลักการทํางานของเครื่ องกัดซีเอ็นซี
2. GD & T ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการกัดขึ ้นรูปด้ วยเครื่ องกัดซีเอ็นซี
3. หลักการสอบเทียบเครื่ องกัดซีเอ็นซี ด้ วย Dial Indicator, Precision Level,
Step Gauge, Square Master, Mandrel
4. มาตรฐานและวิธีการที่ใช้ ในการสอบเทียบเครื่ องกัดซีเอ็นซี
5. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการรายงานผลการสอบเทียบ

วิทยากร

คุณประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

1. ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับงานขึ ้นรูปชิ ้นงานด้ วยเครื่องกัดซีเอ็นซี
2. ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการสอบเทียบเครื่ องจักรซีเอ็นซี
3. นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปที่สนในการสอบเทียบเครื่ องจักรซีเอ็นซี

จํานวน
10 ท่าน

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

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ ตวั จง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่ องกัดซีเอ็นซีด้วยเครื่ องมือพื ้นฐาน (Calibration of CNC Milling by Basic Instrument)
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