
หลักสูตร การสรางเครื่องพิมพ 3 มิติตนทุนต่ำดวยตัวเอง

ED 01

วัตถุประสงคของการฝกอบรม

             เพื่อใหผูเขาฝกอบรมไดมีความรูพื้นฐานในเรื่องการพิมพ 3 มิติ และเครื่องพิมพ 3 มิติ ที่เพียงพอจนสามารถเขาใจการทำงานและ
สวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพสามมิติชนิด “ขึ้นรูปดวยเสนพลาสติก” (FFF: Fused Filament Fabrication) ตลอดจนสามารถสราง
เครื่องพิมพ 3 มิติตนทุนต่ำจากชุดประกอบสำเร็จรูปเรียนรูเทคนิคตางๆ ในการใชงานเครื่องในระดับที่จะสามารถพิมพและใชงาน รวมทั้ง
ซอมบำรุงเครื่องพิมพ 3 มิติที่ประกอบขึ้นดวยตัวเองได

วันที่ 19-20 และ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 9.00-16.00 น.กำหนดการอบรม

สถานที่จัดอบรม หองอบรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ผูเขารับการฝกอบรม

             เนื่องจากเครื่องพิมพ 3 มิติ จะมีสวนประกอบทางกลและทางอิเล็กทรอนิกสอยูมาก 
ผูเขาฝกอบรมจึงควรมีความรูพื้นฐานทางชาง ความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานอยูบาง หลักสูตรนี้
จึงเหมาะสำหรับ วิศวกร ชางเทคนิค หรือผูมีความสนใจในการสรางเครื่องพิมพ 3 มิติดวยตัวเอง

อุปกรณที่ผูเขาอบรมตองจัดเตรียมมาเอง

1. คอมพิวเตอร Notebook (Window 7 ขึ้นไป)  สำหรับลงโปรแกรมชุดควบคุมและสราง GCode
2. SD Card (ถามี) สำหรับทดลองสั่งพิมพจาก SD Card 

23,000.-

พรอมรับเครื่องฟรี

**รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

1 บริษัท / 2 คน 

กำหนดการอบรม

วันที่ 19 ส.ค. 2559 วันที่ 20 ส.ค. 2559
ชวงเชา ชวงเชา

 - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ และเครื่องพิมพ 3 มิติ
  - หลักการทำงานของเครื่องพิมพ 3 มิติ ชนิด “ขึ้นรูปจากเสนพลาสติก” 
    (FFF)
  - การทำงานของสวนประกอบสำคัญในเครื่องพิมพ (ชุดคอนโทรลมอเตอร
    หัวฉีด ฯลฯ)- แนวทางการออกแบบเครื่องพิมพ 3 มิติ ตนทุนต่ำจาก
    เทคโนโลยีเปด
  - Firmware และ Software ที่จำเปนสำสหรับเครื่องพิมพ
  - การเลือกใชเสนพลาสติกแตละชนิดและงานพิมพที่ได

ชวงบาย
  - ประกอบเครื่องพิมพ 3 มิติจากชุดประกอบสำเร็จรูป

  - การลง Firmware (Marlin) สำหรับบอรดชุดควบคุม และ
    ทดสอบการทำงานในสวนตางๆ ของเครื่องที่ประกอบขึ้น
  - ประกอบและทดสอบการทำงานของหัวฉีดเสนพลาสติก
  - พิมพทดสอบการทำงานของเครื่องจากไฟลงานชิ้นสวน

ชวงบาย
  - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคำสั่ง GCode สำหรับเครื่องพิมพ 3 มิติ
  - การใชงานโปรแกรมสรางคำสั่ง GCode (Slic3r และ Cura) 
  - การใชงาน OpenSCAD เบื้องตน (สำหรับสรางไฟลชิ้นงาน 3D 
    ดวยตัวเอง)
  - สรุปและถามตอบ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : แผนกสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

โทร. 02-2807272 ตอ พิไลพร (507) , ปญญา (508) โทรสาร. 02-2807273  E-mail : pilaiporn@thaieei.com ,panya@thaieei.com 



หลักสูตร การสรางเครื่องพิมพ 3 มิติตนทุนต่ำดวยตัวเอง

 - ทดสอบเครื่อง และติดตามการใชเครื่องพิมพ 3 มิติ
 - เรียนรูปญหาในการพิมพงาน 3 มิติและการแกไขเบื้องตน    

กำหนดการอบรม

วันที่ 29 ส.ค. 2559

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : แผนกสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

โทร. 02-2807272 ตอ พิไลพร (507) , ทรงกลด (508) โทรสาร. 02-2807273  E-mail : pilaiporn@thaieei.com ,songklod@thaieei.com 

เทคนิคการพิมพ ขึ้นรูปจากเสนพลาสติก (Fused Filament Fabrication)  

ขนาดพื้นที่พิมพ 200 x 200 x 200 mm. (โดยประมาณ)

ความเร็วในการพิมพ 30-60 mm/s (100mm/s สูงสุด)

ความละเอียดชั้นพิมพ
0.05 mm (รูหัวฉีด 0.2 mm)
0.10 mm (รูหัวฉีด 0.3 mm)
0.20 mm (รูหัวฉีด 0.4 mm)

หัวฉีด E3D ขนาดรู 0.4 mm (ปรับเปลี่ยนได)

ชนิดเสนพลาสติก 1.75 mm PLA / ABS

อุณหภูมิหัวฉีด 180°C - 280°C

ฐานพิมพรอน 0-110°C MK2/Heated Bed

Firmware ของเครื่อง Marlin (Open Source)

GCODE ที่ใช Slic3r, Cura, Craftware (Open Source)

การเชื่อมตอ PC ผานสาย USB

SD Card YES (สั่งพิมพไดโดยตรงจาก SD card)

LCD Display RepRapDiscount Smart Controller 

Size & Weight
กวาง x ยาว x สูง 375 x375 x 500 mm

น้ำหนักรวม 3 kg

แรงดันไฟฟา 220 VAC-Input / 12VDC-Output

กำลังไฟฟา 250W

Printing

Software

Power



หลักสูตร การสรางเครื่องพิมพ 3 มิติตนทุนต่ำดวยตัวเอง

หนวยงาน / บริษัท .....................................................................................................................................................................
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................................................................
เบอรติดตอ................................................................................... E-mail .................................................................................
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร..................................................................... สำนักงาน      ใหญ      สาขา ................................
ที่อยูสำหรับออกใบกำกับภาษี ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
รายชื่อผูเขาอบรม ( 2 ทาน / บริษัท)
1. ชื่อ ..............................................................................นามสกุล............................................................................................
   ตำแหนง ........................................................เบอรโทร ..................................... E-mail......................................................
2. ชื่อ ..............................................................................นามสกุล............................................................................................
   ตำแหนง ........................................................เบอรโทร ..................................... E-mail......................................................

กำหนดการอบรม  วันที่ 19-20 และ 29 สิงหาคม 2558  เวลา 9.00-16.00 น.
อัตราคาอบรม รวมเอกสาร อุปกรณ อาหารวาง และอาหารกลางวัน ราคา  23,000 บาท / บริษัท  (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเขาบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางลำพู
ประเภท ออมทรัพย เลขที่ 003-2-66608-4  และแฟกซหลักฐานการโอนเงิน 
พรอมทั้งระบุรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษีมาที่ โทรสาร. 02-2807273 หรือ 
E-mail : pilaiporn@thaieei.com
** หมายเหตุ  กรณียกเลิกการฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ มิฉะนั้นตองชำระเต็มจำนวน ** 

   

ใบสมัคร


