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กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

ข้อกำหนดและกำรแปลสัญลักษณ์กำรเขียนแบบที่ใช้ในกำรควบคุมมำตรฐำนชิ้นงำน
Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
วันที่จัด รุ่น 6 : วันพุธที่ 29 – วันพฤหัสบดีท่ี 30 มกรำคม 2563

สมำชิก

เวลำ

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถำนที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

ปัจจุบันกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น ส่วนประกอบชิ้ นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่า ว เมื่ อ น าเข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต แล้ ว ต้ อ งน า
ชิ้นส่วนหลายชิ้นมา ประกอบกัน ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้จากการประกอบของชิ้นงาน จะได้ตามมาตรฐานและอยู่
ในพิกัดความเผื่อโดยรวมหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาด
รวมไปถึงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นงานแต่ละชิ้น ดังนั้นเพื่อลด
ความผิดพลาดจากการอ่านแปลสัญลักษณ์ในแบบแล้วนาไปสู่การ
ผลิตชิ้นงานที่ผิดพลาด
ผู้ผลิตต้อง มีความรู้ความเข้าใจ ในข้อกาหนดและการ
แปลสัญลักษณ์ในแบบงาน ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (
GD&T) ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งของการแสดงความความต้ อ งการ
ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขการประกอบชิ้ น งาน ของผู้ อ อกแบบที่
ก าหนดมาใน Drawing GD&T จึ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ผู้ อ อกแบบ
กาหนดในแบบงานเพื่อลดความเข้าใจผิดของผู้อ่านแบบ
สมาคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ่ น ) เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้
ความสามารถ ทางด้านการอ่านแบบชิ้นงานแล้วนาไปสู่การผลิต
ชิ้ น งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน จึ ง ได้ จั ด หลั ก สู ต ร
“ข้ อ ก าหนดและการแปลสั ญ ลั ก ษณ์ ก ารเขี ย นแบบที่ ใ ช้ ใ นการ
ควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน ( GD&T)” ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ วิชาชีพของตัวเอง ใน
องค์กรและภาคอุตสาหกรรมต่อไป
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. สามารถอ่านแบบงาน (drawing) ที่ใช้สัญลักษณ์ GD&T ได้
2. สามารถอธิบายถึงลักษณะความผิดรูป (Deform) ของชิ้นงานที่
ยอมให้เกิดขึ้นได้
คุณสมบัติผู้เข้ำอบรม
วิศวกร ช่างเขียนแบบ นักศึกษาที่มีความสนใจด้าน
เขียนแบบการผลิต
“รับจัดอบรมภายในองค์กร โทร.02-7173000-29 ต่อ 761-764”
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท

บุคคลทั่วไป 7,000 + 490 (VAT 7%) = 7,490 บาท
หัวข้อกำรอบรมและสัมมนำ

1. การกาหนดส่วนต่างๆ ของชิ้นงานในแบบงาน (Drawing)
2. การกาหนดขอบเขตความคลาดเคลือ่ นของพื้นผิวชิ้นงาน
3. ความหมายของ GD&T
4. กฎพื้นฐานของ GD&T
5. สัญลักษณ์ของ GD&T
 ความราบ (Flatness)
 ความตรง (Straightness)
 ความกลม (Roundness)
 ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)
 ความขนาน (Parallelism)
 ความตัง้ ฉาก (Perpendicular)
 ความเอียงเป็นมุม (Angularity)
 ตาแหน่ง (Position)
 ร่วมศูนย์ ร่วมแกน (Concentricity)
 สมมาตร (Symmetry)
 Circular Run out
 Total Run out
 Profile of line
 Profile of surface
6. ดาตัม (Datum)
7. สัญลักษณ์ปรุงแต่ง (Modifier)
 MMC, LMC
 Projection

วิธีกำรสัมมนำ
บรรยาย และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ จากเคสที่ได้กาหนดไว้
สำรองที่นั่งได้ที่
QR code นี้
วิทยำกร
1. ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์
2. ผศ.พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยศำสตรจำรย์ ภำควิชำวิศวกรรมกำรผลิต
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น) โทร.0-2717-3000 ต่ อ 81

