
หลักสูตรการฝกอบรมทางดาน Rubber Mold และ Rubber Recycling 
ภายใตโครงการ 

“การยกระดับเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภณัฑยางดวยแมพิมพ” 
(Technology Development of Rubber Molding Process) 

โดย 
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางแมพิมพยาง (CERM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

รวมกับ  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย( ITAP)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

(สวทช.) 
 
 
 

 
ศูนยเชีย่วชาญเฉพาะทางแมพิมพยาง (CERM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ โครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ (สวทช.) โดยการสนับสนุน
จากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เปดหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑยางดวยแมพมิพ 
ระหวางวันที ่ 11-14 ธันวาคม 2550 และหลักสูตร Rubber Recyclingในวนัที่ 15 ธันวาคม 2550 เนื้อหาการฝกอบรม
ประกอบดวยการบรรยายความรูและการอภิปราย ที่เกีย่วเนื่องกับ Rubber Mold และ Rubber Recycling โดยวิทยากรทีม่ี
ความรู และประสบการณ คอื Professor Avraam I. Isayev จาก The University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การเปดหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยกีารขึ้นรูปผลิตภัณฑยางดวยแมพิมพมีวัตถุประสงคเพื่อ
ถายทอดความรูเทคโนโลยีตาง ๆ เกี่ยวกับแมพิมพทีใ่ชในการผลิตผลิตภัณฑยาง  ดวยเล็งเห็นความสําคญัของการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑยางดวยแมพิมพทีจ่ะสงผลตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑยางโดยตรง ดังนั้นการที่มีความรูเกี่ยวกับแมพิมพยาง การขึ้น
รูปผลิตภัณฑยางและการนําเทคโนโลยีไปใชอยางถูกตอง  จะทําใหสามารถนําไปผลิตช้ินงานที่มคีุณภาพ ของเสียนอยและ
ตนทุนการผลิต ซ่ึงจะเปนผลดีทั้งผูประกอบการและผูบริโภค  

 นอกจากนั้นศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางแมพิมพยางและโครงการ iTAP สวทช. เล็งเห็นวา Rubber Recycling เปน
เทคโนโลยีที่กาํลังไดรับความสนใจทั่วโลกเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจึงสงผลใหการนําเทคโนโลยีRubber Recycling ไป
ใชเพื่อนํายางที่ผานการผลิตแลวกลับมาใชใหมมีความคุมคามากยิ่งขึ้น 

 
กลุมเปาหมาย: กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพยาง, กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยาง, นักวิจยั, อาจารยมหาวทิยาลัย, และ 

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โท เอก ที่มีความสนใจ 



กําหนดการสัมมนา 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2550 (พิธีเปดการสัมมนา ในชวงเชา) 
 1 Rubber Materials and Properties and the Relationship to Rubber Mold (ฟรี พรอมอาหารกลางวัน) หลักสูตรที่

 Rubber Materials Selection  
 Rubber Compounding and Mixing for Performance 
 Rubber Properties and the Relationship to Rubber Mold  

 
วิทยากร :  Dr.  Nutchanat Na Ranong  , Dr. Chakrit   Sirisinha  
 สถานที่  : ณ หอง เมจิก 2 ช้ัน 2 โรงแรม Miracle Grand Convention 

 12 - 13 ธันวาคม 2550 วันที่
 2 Basic Course on Rubber Mold (หลักสูตร 2 วัน รวมอาหารวางและอาหารกลางวัน ราคา 800 บาท) หลักสูตรที่

 Molding methods 
 Molding machines  
 Injection units 
 Hydraulic and electric controls 
 Machine selection 
 Quality and productivity 
 Molds 

 Cavity and runner layout 
 Mold fouling and cleaning 
 Compression molding 
 Transfer molding 
 Injection molding 
 Rubber to metal bonding 

 
วิทยากร : Professor Avraam I. Isayev  (University of Akron, USA)  แปลโดยผูเช่ียวชาญไทย   
สถานที่  : ณ หอง Executive Boardroom   ช้ัน 4 โรงแรม Miracle Grand Convention 
วันที่ 14 ธันวาคม 2550 

 3  Advanced Course on Rubber Mold (หลักสูตร 1 วัน รวมอาหารวางและอาหารกลางวัน ราคา 500 บาท) หลักสูตรที่
 Rheology 
 Scorching and moldability 
 Vulcanization 
 Simulation and experimental studies of molding process 

 Flow dynamics in runner and gate 
 One-component flow dynamics in mold cavity 
 Two-component flow dynamic in mold cavity 
 Process-property relationship of molded products 

วิทยากร : Professor Avraam I. Isayev (University of Akron, USA) แปลโดยผูเช่ียวชาญไทย 
สถานที่  : ณ หอง Gemini ช้ัน 3  โรงแรม Miracle Grand Convention 
วันที่ 15 ธันวาคม 2550 

 4 Rubber Recycling (หลักสูตร 1 วัน รวมอาหารวางและอาหารกลางวัน ราคา 500 บาท) หลักสูตรที่
 Mechanochemical and thermomechanical recycling 
 High-pressure high-temperature sintering 
 Pyrolysis 
 Ultrasonic devulcanization 
 Blending recycled rubber with plastics 

วิทยากร  : Professor Avraam I. Isayev (University of Akron, USA) แปลโดยผูเช่ียวชาญไทย 
สถานที่ ณ หอง Gemini ช้ัน 3 โรงแรม Miracle Grand Convention 
หมายเหตุ   การดําเนินการสัมมนา ต้ังแตเวลา 08.00 – 17.00 น.  
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ใบลงทะเบียนการฝกอบรม 

 

บริษัท/Company: ………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู /Address: …………………………………………………………………………………………………… 

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

โทรศัพท/Tel.: …………………………………………………โทรสาร/Fax: ………………..…………….. 

ช่ือผูติดตอหลัก/Contact Person: …….……………………...................................................  

อีเมล/E-mail: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

รายชื่อผูลงทะเบียน / หลักสูตรที่ตองการ 

-นามสกุล/Name: ……………………………………………………………………………………….……. ช่ือ

อีเมล/E-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

หลักสูตร   1 (ฟรี)   2 (800บาท)   3 (500บาท)  4 (500บาท)   ทุกหลักสูตร (1800บาท) 

ช่ือ-นามสกุล/Name: ……………………………………………………………………………………….……. 

/E-mail: ……………………………………………………………………………………………………… อีเมล

หลักสูตร   1(ฟรี)   2 (800บาท)   3 (500บาท)  4 (500บาท)  ทุกหลักสูตร (1800บาท) 

ช่ือ-นามสกุล/Name: ……………………………………………………………………………………….……. 

อีเมล/E-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

   1(ฟรี)   2 (800บาท)   3 (500บาท)  4 (500บาท)  ทุกหลักสูตร (1800บาท) หลักสูตร

หมายเหตุ ราคาสัมมนาคาดังกลาวรวม VAT 7% แลว 
การลงทะเบียน 

หลังจากสงใบสมัคร  กรุณาติดตอทางโทรศัพทกับเจาหนาที่อีกครั้ง  และกรุณาสงหลักฐานการชําระเงินมาทางแฟกซหรือทาง
ไปรษณียลวงหนาภายใน วันที่  30 พฤศจิกายน 2550    ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมอบรมได  กรุณาแจงใหทราบกอนวันที่  30 พฤศจิกายน 
2550   หากแจงใหทราบหลังวันที่  30 พฤศจิกายน 2550 หนวยบริการ ฯ ขอสงวนสิทธในการคืนเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด 
วิธีการชําระเงิน  โอนเงินเขาบัญชี   ธนาคารทหารไทย จํากัด  สาขา ม.เกษตรศาสตร ชื่อบัญชี นายศุภสิทธ์ิ   รอดขวัญ
 ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 069 – 2 – 38187 - 4   ภายในวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2550 
ออกใบเสร็จในนาม ................................................................................................................................................................. 
กรุณาสงใบสมัครตอบรับนี้กลับมายัง      คุณปญญชลี  , คุณณัฏฐศศิ  หรือดร.นันทิยา  โทรสาร 02-564-7003 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี คุณปญญชลี , คุณณัฏฐศศิ หรือ ดร.นันทิยา โทร 02-564-7000 ตอ 1389,1376  หรือ  (087)3338501 
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	กำหนดการสัมมนา

