
 
   

 

ก ำหนดกำร โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรออกแบบและกำรสร้ำงแม่พิมพ์ขนำดเล็ก 

ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์และสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ณ. อำคำร 15 ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ ์คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จังหวัดนนทบุรี 

ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 เมษำยน 2561  

ก ำหนดกำร รำยละเอียด กิจกรรม 
วันที่ 23 เมษำยน 2561  

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน  
8.30 – 8.45 น. พิธีเปิดงาน   
8.45 – 10.30 น. หัวข้อ “พื้นฐานงานขึ้นรูปโลหะ”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
บรรยาย 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. หัวข้อ “ทฤษฎีพลาสติซีต้ีเบ้ืองต้น”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
บรรยาย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “ทฤษฎีพลาสติซีต้ีเบ้ืองต้น”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
บรรยาย 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 17.00 น. หัวข้อ “วัสดุในงานแม่พิมพ์โลหะ”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
บรรยาย 

วันที่ 24 เมษำยน 2561 
8.00 – 10.30 น. หัวข้อ “กรรมวิธีทางความร้อนในงานแม่พิมพ์โลหะ”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
บรรยาย 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. หัวข้อ “สมบัติทางกลและการทดสอบวัสดุ”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 



 
   

ก ำหนดกำร รำยละเอียด กิจกรรม 
13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “งานวัดละเอียดและตรวจสอบในงานแม่พิมพ์โลหะ”  

โดย ผศ.สัญญา ค าจริง 
การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 17.00 น. หัวข้อ “งานวัดละเอียดและตรวจสอบในงานแม่พิมพ์โลหะ”  

โดย ผศ.สัญญา ค าจริง 
การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 25 เมษำยน 2561 
8.00 – 10.30 น. หัวข้อ “หลักการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. หัวข้อ “การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ”  

โดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
ฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “CAD/CAM และการสร้างแม่พิมพ์” 

โดย ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน ์
การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 17.00 น. หัวข้อ “CAD/CAM และการสร้างแม่พิมพ์” 

โดย ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน ์
การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 26 เมษำยน 2561 
8.00 – 10.30 น. หัวข้อ “CAD/CAM และการสร้างแม่พิมพ์” 

โดย ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ และ ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
ฝึกปฏิบัติ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. หัวข้อ “CAD/CAM และการสร้างแม่พิมพ์” 

โดย ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ และ ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
ฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “CAD/CAM และการสร้างแม่พิมพ์” 

โดย ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ และ ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 
ฝึกปฏิบัติ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 17.00 น. หัวข้อ “การอบชุบโลหะ” 

โดย อ.เฉลิม ขุนเอียด 
ฝึกปฏิบัติ 

วันที่ 27 เมษำยน 2561 
8.00 – 10.30 น. หัวข้อ “การปรับประกอบแม่พิมพ์”  ฝึกปฏิบัติ 



 
   

ก ำหนดกำร รำยละเอียด กิจกรรม 
โดย อ.พิชิต อ่อนปรางค์ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. หัวข้อ “การปรับประกอบแม่พิมพ์”  

โดย อ.พิชิต อ่อนปรางค์ 
ฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. น าเสนอผลงาน การทดสอบแม่พิมพ์ และการประเมินผลการ

ฝึกอบรม 
โดย สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์

ฝึกปฏิบัติ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 17.00 น. พิธีรับใบประกาศนียบัตร (ส าหรับผู้ผ่านการประเมิน)  

ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเพ่ือควำมเหมำะสม 

ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง (โทร. 092 289 1951)  

 

 

 

 

 

 


