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ใบสมัคร

ช่องทางการลงทะเบียน
สามารถทาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ https://goo.gl/gCezwd
หรื อ Scan QR Code

การชุบแข็งชิ้นส่ วนยานยนต์ และเครื่ องจักรกล
Hardening of Automotive and Machine Parts
วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562
ห้ องM120 อาคารอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
(รหัสหลักสู ตร S18061)
(กรุณากรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และจัดส่ งทางอีเมล
ponlathw@mtec.or.th หรื อโทรสาร 0 2564 6369)

2. กรอกใบสมัครแล้วส่ งมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรื อ อีเมล
ponlathw@mtec.or.th

**เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่นงั่ ในการอบรมเต็ม โปรดทาการลงทะเบียน
ตามช่ องทางดังกล่าวเพื่อสารองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดาเนิ นการ
โอนเงินชาระค่าลงทะเบียนในภายหลัง **
**โปรดดาเนิ นการชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562
เท่านั้น หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก การสารองที่ นั่ง อบรมของท่ าน เพื่ อให้ สิท ธิ์ กับ
ผูส้ นใจเข้าอบรมในล าดับ ถัด ไปที่ ส ามารถช าระค่ า ลงทะเบี ยนได้
ภายในระยะเวลาที่ศูนย์ฯกาหนด **

การชาระค่าลงทะเบียน
สามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ ธนาคาร
กรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรั พ ย์ สาขาย่อ ยอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ เลขที่บญั ชี 080-0-000846
(กรุ ณ าส่ ง หลัก ฐานการโอนเงิ น พร้ อ มระบุ ชื่ อ , หน่ ว ยงาน และ
หลัก สู ต รที่ ส มัค รมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรื อ อี เ มล
ponlathw@mtec.or.th)
2.ชาระผ่านบัตรเครดิตทางเว็บไซต์ระบบลงทะเบียน

Technical Training by MTEC & THTA

การชุบแข็งชิ้นส่วน
ยานยนต์และเครื่องจักรกล
(Hardening of Automotive
and Machine Parts)

บริ ษทั / หน่วยงาน…………………………………………..
………………………………………………………..
ที่อยูบ่ ริ ษทั / หน่วยงาน
………………………………………………………
…………….…………………………………………
………………….………………………..…….…….
สาขาที่................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี……………….………
โทรศัพท์……..…..โทรสาร ……......โทรศัพท์เคลื่อนที่………..…
ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้าน………….…………………….
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั คือ......................................................
1. ชื่อ-นามสกุล ………………………………….……. .
ตาแหน่ง……………………………..……..…………....
E-mail………………...……….…….………………
2. ชื่อ-นามสกุล ………………………………….……. .
ตาแหน่ง……………………………..……..…………....
E-mail………………...……….…….………………
ชื่อ-ที่อยูท่ ี่ตอ้ งการให้ออกใบเสร็ จรับเงิน
 เหมือนชื่อที่อยูท่ ี่กรอกไว้ดา้ นบน
 ใช้ชื่อที่อยูต่ ามข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกข้างล่างนี้
………………………………………………………………

………………………………………………………….....
………………………………………………………………
…………………………………………………..……….....

วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562
สถานที่ ห้องประชุมM120 อาคารเอ็มเทค
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
( ดูแผนที่สถานที่อบรมที่ https://goo.gl/TTV4Hc )

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
ร่วมกับ สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

For More Information
Scan Here!

กาหนดการและหัวข้อบรรยาย

วิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
9.00 - 12.00

- โลหะวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Metallurgy )

- แผ่นภาพสมดุลย์เหล็กคาร์ บอน
(Iron – Carbon Equilibrium Diagram)

- อิทธิ พลของคาร์ บอนและสารเจือในเหล็กกล้า

•

นายกสมาคมการอบชุบทางความ
ร้อนไทย

•

เลขาธิการ สมาคมการอบชุบทาง
ความร้อนไทย

•

ข้าราชการบานาญ อดีตอาจารย์
ประจาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

•

อาจารย์ประจาสาขาวิชาโลหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(Influence of Carbon and Alloys in Steels)

- การแบ่งเกรดเหล็กกล้า (Steel Classification)

หลักการและเหตุผล
การผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ แ ล ะเครื่ องจั ก รกล นั บ ว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมที่ มีค วามส าคัญมากสาขาหนึ่ งของประเทศ แม้ ว่ า
ปั จ จุ บ ัน จะได้รั บ ผลกระทบอย่า งรุ นแรงจากวิ ก ฤตการณ์ ท าง
เศรษฐกิจของโลก แต่ก็ยงั เป็ นอุตสาหกรรมหลักด้านการผลิ ตของ
ประเทศ การชุ บแข็งมัก จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่ วนยานยนต์ และเครื่ องจักรกล โดยเฉพาะชิ้ นส่ วนที่ตอ้ งรับ
แรงหรื อต้องรับการเสี ยดสี สูง กระบวนการชุ บแข็งจึงนับ ว่าเป็ น
กระบวนการสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้ นส่ วนโดยตรง ดังนั้น
การเข้าใจถึ งหลักการ และขั้นตอนการดาเนิ นการจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ สาหรับผูผ้ ลิต

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการชุบแข็งวิธีต่าง ๆ
รวมถึงกลุ่มเหล็กกล้า และการตรวจสอบคุณภาพงานชุ บแข็ง ที่ใช้
ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
.

กลุ่มเป้าหมาย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการผลิ ตชิ้นส่ วนยานยนต์รวมถึง
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลทัว่ ไป ทั้งระดับช่างเทคนิ ค วิศวกร ด้านการ
ผลิต วางแผนการผลิต รวมถึงด้านการประกันคุณภาพ บุคคลากร
ด้านการศึกษาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่มี
ความสนใจ

13.00 – 16.00

- การชุบแข็งเหล็กกล้า (Hardening of Steels)
1.

ชุบแข็งทั้งชิ้น (Full Hardening)

2.

ชุบแข็งแบบมาร์ เทมเปอริ่ ง (Martempering)

3.

ชุบแข็งแบบออสเทมเปอริ่ ง (Austempering)

วันศุ กร์ ที่ 8 มีนาคม 2562
9.00 – 12.00

- การชุบผิวแข็ง (Surface Hardening)
1.

การชุบผิวแข็งอินดักชัน่ (Induction Hardening)

2.

การชุบผิวแข็งแบบคาร์บุไรซิ่ง (Carburizing)

3.

การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิ่ง
(Carbonitriding)

13.00 – 16.30

- เตาชุบแข็งรู ปแบบต่าง ๆ (Type of Furnaces)
- การตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง
(Quality Test of Hardened Work Piece)
1.

การวัดความแข็ง (Hardness Test)
HB, HV, HRC, HRA, Micro Vickers

2.

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
(Micro Structure Examination)

3.

การตรวจหารอยร้าว
(Inspection for Surface Crack)

- Q&A

ผศ.ดร.อุษณี ย ์ กิตกาธร

รศ.สมนึก วัฒนศรี ยกุล

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป

6,000 บาท /ท่ าน

สมาชิกสมาคมการอบชุบทางความร้ อนไทย

5,000 บาท /ท่ าน

*สนใจสมัครสมาชิ กสมาคมการอบชุมทางความร้อนไทยเพื่อรับส่ วนลด
ในหลักสู ตรนี้ ได้ที่ www.thtassoc.or.th
หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ เป็ นหน่วยงานของรัฐ
จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งหักภาษี 3%
– มี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม
ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
– รับจานวนจากัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีวสั ดุเพื่ออุตสาหกรรม
(คุณพลธร เวณุนนั ท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิ ชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675
โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

