
การชุบแข็งชิ้นส่วน
ยานยนต์และเครื่องจักรกล

(Hardening of Automotive 
and Machine Parts)

วันที่  18 – 19 มีนาคม 2563

สถานที่ ห้องประชุมM120 อาคารเอ็มเทค
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
( ดูแผนท่ีสถานที่อบรมท่ี https://goo.gl/TTV4Hc )

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

ร่วมกับ สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

สามารถท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี

1. ลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซตท่ี์ https://shorturl.at/bisQ8

หรือ Scan QR Code

2. กรอกใบสมคัรแลว้ส่งมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล 
ponlathw@mtec.or.th

**เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีนัง่ในการอบรมเตม็ โปรดท าการลงทะเบียน
ตามช่องทางดงักล่าวเพ่ือส ารองท่ีนั่งเอาไวก่้อน แล้วค่อยด าเนินการ
โอนเงินช าระค่าลงทะเบียนในภายหลงั **

**โปรดด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนภายในวนัท่ี 18 มี.ค. 2563

เท่านั้น หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ศูนยฯ์ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกการส ารองท่ีนั่งอบรมของท่าน เพ่ือให้สิทธ์ิกับ
ผูส้นใจเข้าอบรมในล าดับถัดไปท่ีสามารถช าระค่าลงทะเบียนได้
ภายในระยะเวลาท่ีศูนยฯ์ก าหนด **

ช่องทางการลงทะเบียน

สามารถเลือกได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี

1.โอนเงินเขา้บญัชี ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย ์สาขาย่อยอุทยาน
วิทยาศาสตร์ เลขท่ีบญัชี 080-0-000846

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุช่ือ, หน่วยงาน และ
หลักสูตรท่ีสมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล 
ponlathw@mtec.or.th)

2.ช าระผา่นบตัรเครดิตทางเวบ็ไซตร์ะบบลงทะเบียน

การช าระค่าลงทะเบียน

For More Information
Scan Here!

การชุบแข็งช้ินส่วนยานยนต์และเคร่ืองจกัรกล
Hardening of Automotive and Machine Parts

วนัที ่18 – 19 มนีาคม 2563

ห้องM120 อาคารอม็เทค อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
(รหัสหลกัสูตร S20003)

(กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดส่งทางอีเมล 
ponlathw@mtec.or.th หรือโทรสาร 0 2564 6369)
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หลกัการและเหตุผล
การผ ลิต ช้ิน ส่วนยานยนต์และ เค ร่ืองจัก รกล  นับว่ า เ ป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัมากสาขาหน่ึงของประเทศ แม้ว่า
ปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจของโลก แต่ก็ยงัเป็นอุตสาหกรรมหลกัดา้นการผลิตของ
ประเทศ การชุบแข็งมักจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ และเคร่ืองจกัรกล โดยเฉพาะช้ินส่วนท่ีตอ้งรับ
แรงหรือต้องรับการเสียดสีสูง กระบวนการชุบแข็งจึงนับว่าเป็น
กระบวนการส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพของช้ินส่วนโดยตรง  ดงันั้น
การเขา้ใจถึงหลกัการ และขั้นตอนการด าเนินการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
อยา่งยิง่ส าหรับผูผ้ลิต

เพ่ือให้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการชุบแขง็วิธีต่าง ๆ 
รวมถึงกลุ่มเหล็กกลา้ และการตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง ท่ีใช้
ในการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล

.

ก าหนดการและหวัขอ้บรรยาย
วนัพฤหัสบดทีี่ 7 มีนาคม 2562

9.00 - 12.00    - โลหะวิทยาเบ้ืองตน้ 

(Introduction to Metallurgy )

- แผน่ภาพสมดุลยเ์หล็กคาร์บอน 

(Iron – Carbon Equilibrium Diagram)

- อิทธิพลของคาร์บอนและสารเจือในเหล็กกลา้ 

(Influence of Carbon and Alloys in Steels)

- การแบ่งเกรดเหล็กกลา้ (Steel Classification)

13.00 – 16.00 - การชุบแขง็เหล็กกลา้ (Hardening of Steels)

1. ชุบแขง็ทั้งช้ิน (Full Hardening)

2. ชุบแขง็แบบมาร์เทมเปอร่ิง (Martempering)

3. ชุบแขง็แบบออสเทมเปอร่ิง (Austempering)

วนัศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

9.00 – 12.00 - การชุบผิวแขง็ (Surface Hardening)

1. การชุบผิวแขง็อินดกัชัน่ (Induction Hardening)

2. การชุบผิวแขง็แบบคาร์บุไรซ่ิง (Carburizing) 

3. การชุบผิวแขง็แบบคาร์โบไนไตรด่ิง

(Carbonitriding) 

13.00 – 16.30 - เตาชุบแขง็รูปแบบต่าง ๆ  (Type of Furnaces)

- การตรวจสอบคุณภาพงานชุบแขง็ 

(Quality Test  of  Hardened Work Piece)

1. การวดัความแขง็ (Hardness Test)  

HB, HV, HRC, HRA, Micro Vickers

2. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 

(Micro Structure Examination)

3. การตรวจหารอยร้าว 

(Inspection for Surface Crack)

- Q&A

รศ.สมนึก  วฒันศรียกุล

• นายกสมาคมการอบชุบทางความ
ร้อนไทย

• ขา้ราชการบ านาญ อดีตอาจารย์
ประจ าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์               
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดา้นการผลิตช้ินส่วนยานยนตร์วมถึง
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป ทั้งระดบัช่างเทคนิค วิศวกร ดา้นการ
ผลิต วางแผนการผลิต รวมถึงด้านการประกนัคุณภาพ บุคคลากร
ดา้นการศึกษาทางวิศวกรรมและเทคโนโลย ีรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีมี
ความสนใจ

วตัถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน

*สนใจสมคัรสมาชิกสมาคมการอบชุมทางความร้อนไทยเพ่ือรับส่วนลด
ในหลกัสูตรน้ีไดท่ี้ www.thtassoc.or.th

หมายเหตุ
– อตัราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

– ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ 
จึงไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งหกัภาษี 3%

– มี อาหารวา่ง อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม 
ให้กบัผูเ้ขา้รับการอบรม

– รับจ านวนจ ากดัเพียง 40 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้
งานพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยวีสัดุเพื่ออุตสาหกรรม 
(คุณพลธร เวณุนนัท ์/ คุณบุญรักษ ์กาญจนวรวณิชย)์
ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
โทรศพัท ์025646500 ต่อ 4677, 4675 

โทรสาร 0 2564 6369

E-mail : ponlathw@mtec.or.th

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท /ท่าน

สมาชิกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย 5,000 บาท /ท่าน

ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตก าธร

• เลขาธิการ สมาคมการอบชุบทาง
ความร้อนไทย

• อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาโลหการ 
ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี


