
 

 

จัดโดย 

   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)  
ร่วมกับ  

   ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 

 
การบรรยายหัวข้อ 
 

การก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน  
การวางแผนการผลิต และการตรวจสอบ 

GD&T Inspection for Manufacturing 
 

วันที่  13 พฤษภาคม 2559 
เวลา   09.00 - 16.30 น. 
สถานที่   ห้องประชุม MR 213 ศูนย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

(ภายในงาน Intermach 2016) 
 

หลักการและเหตุผล  
Dimensioning and Tolerance (GD&T) คือ มาตรฐานสากลที่ใช้ในการบอกขนาดและความ

เที่ยงตรงของชิ้นงานลงใน drawing โดยทั่วๆ ไปจะประกอบด้วย สัญลักษณ์ รูปแบบที่ต้องการก าหนด 
ค าอธิบายหรือข้อตกลงต่างๆ การท า GD&T นั้นมีความส าคัญมากในงานวิศวกรรม โดยเฉพาะการผลิตและ
ตรวจสอบที่ต้องการความแม่นย าของส่วนต่างๆ ของชิ้นงาน  
 
วัตถุประสงค์ 

การบรรยายในหัวข้อ “การก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน การวางแผนการผลิต แลการ
ตรวจสอบ” นี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ Geometric Dimensioning and 
Tolerancing (GD&T) โดยเริ่มจากความรู้ทั่วไปของ GD&T ผลกระทบของ GD&T ต่อการท างานของ
ชิ้นส่วน/อุปกรณ ์ การแจกค่า GD&T ให้กับชิ้นงานย่อย การวางแผนการผลิตเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่มีค่าความ
คลาดเคลื่อนตามเกณฑ์ที่ก าหนด การตรวจสอบค่า GD&T ของชิ้นงาน ซึ่งในแต่ละหัวข้อย่อยจะสอดแทรก
กรณีศึกษารวมถึงแบบฝึกหัดให้เป็นช่วงๆ 
 



 

 

วิทยากร   
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ. ดร. ชัชพล ชังชู 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
การศึกษา 

• B.eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand 

• M.eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand 

• Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia 
 
ความเชี่ยวชาญ 

• manufacturing 

• artificial intelligence (ai) 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

วิศวกรในสายงานออกแบบ ผลิต ตรวจสอบ ดัดแปลง และพัฒนาเครื่องจักรกลด้านต่างๆ ทั้งใน
ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และในสถานประกอบการกลุ่มเพ่ือการผลิตโดยตรง และการ
พัฒนาเครื่องมือเฉพาะงาน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป  
 
ค่าลงทะเบียน 

ราคาพิเศษ! ส าหรับผู้ลงทะเบียนและช าระเงินก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  

ราคาเพียง 2,700 บาท/ท่าน* จากราคาปกติ 3,500 บาท/ท่าน  

รับสมัครเพียง 40 ท่าน เท่านั้น  
พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม** (เมื่ออบรมครบหลักสตูร และผ่านการท าแบบทดสอบ) 



 

 

ก าหนดการ 
08:30-09:00 น.   ลงทะเบียน 
09:00-09:15 น.  น าเสนอวัตถุประสงค์ของการบรรยาย และกิจกรรมของโครงการ

วิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า กล่าวเปิดโดย  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

09.15 - 10.15 น.  1) ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ Engineering Drawing และ GD&T 
10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.  2) ผลกระทบของ GD&T ต่อการท างานของช้ินส่วน/อุปกรณ์ 
    3) การแจกค่า GD&T ให้กับชิ้นงานย่อย 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.15 น. 4) การบรรยาย การวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีค่าความ

คลาดเคลื่อนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 5) การตรวจสอบค่า GD&T ของชิ้นงาน 

 14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.30 - 16.00 น. ซักถามข้อสงสัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

 
การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่  
https://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/6917-gd-t-inspection-for-manufacturing 
โดยเลือก Register มุมขวา ก็ใส่ User Name และ Password และท าตามข้ันตอนใน website 

-  ส าหรับผู้ลงทะเบียนทีย่ังไม่มี Username และ Password ต้องท าการลงทะเบียนของ Username และ Password กอ่นที่ Link: 
https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?eventid=S16016 
เมนู Login   และดูช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วท าการ submit ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
และท าการเลอืก Next หลังจากนัน้จะมีอเีมล์แจ้งกลับไปหาท่าน    

 

หมายเหตุ  
 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส ารองทีน่ั่งมา ได้รับสทิธิ์เข้าร่วมก่อนเท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 กรณีการยกเลิกส ารองที่นั่ง เมื่อท่านส ารองที่นั่งแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลกิมายังผู้จัด

ทาง email: akrapols@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันท าการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทา่น
อ่ืนได้เข้ารับการอบรม มิฉะนัน้อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการส ารองที่นั่งจากท่าน 500 บาท  

 กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จดังานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้
ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม) 

 

 

https://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/6917-gd-t-inspection-for-manufacturing
https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?eventid=S16016


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานพัฒนาก าลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณอัครพล สร้อยสังวาลย์) 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4677 - 79 โทรสาร 0 2564 6505  
E-mail : akrapols@mtec.or.th 

 
แผนที่การเดินทาง   

 

mailto:akrapols@mtec.or.th

