หลักสูตร
Surface Mount Technology (SMT)
วันทีไ :
18,25 สิงหาคม, 8,15 กันยายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน)
09.00-16.00 น.
วลา :
สถานทีไ :
สถาบันเฟฟ้าละอิลใกทรอนิกส์ (บางลาพู) ชัๅน 6 หຌองประชุม 1
รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่ำน เท่ำนัๅน ปิดรับสมัครทันทีเมืไอเตใมจำนวน

ราคาพียง
8,000 บาท
พิศษสาหรับสมาชิก
7,500 บาท

หลักการละหตุผล :

Surface Mount Technology (SMT) เมเดຌป็นทคนลยีของวันพรุงนีๅตมันป็นทคนลยีของวันนีๅทีไทา฿หຌกิด
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ครืไองมืออิลใกทรอนิกส์ทีไนาสมัยอยางตอนืไอง
฿นขณะทีไ SMT มีการพรหลายออกเปการพิไมผลผลิต฿หຌสูงขึๅนมากทีไสุดดຌวยของสียนຌอยทีไสุดกใยังป็นสิไงทีไทา฿หຌวิศวกรหรือ
บุคลากรทีกีไยวขຌองตຌองลองผิดลองถูกหลายโ ครัๅงมาก หลายโ ครัๅงของการลองผิดลองถูกกใเมสามารถเดຌผลลัพธ์ทีไดีตามตຌองการ
หากปราศจากความรูຌ, ทฤษฎีละหลักการของ SMT
พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นองค์กรนอกหนือจากการลงทุนครืไองมือ ครืไองจักร฿นงาน SMT ลຌวตยังตຌองพิจารณา฿นการ
ลงทุนดຌานความรูຌ SMT ฿หຌกับวิศวกรละบุคลากรทีไกีไยวขຌองดຌวยพืไอสรຌางความเดຌปรียบคูขงละตอบสนองความพึงพอ฿จตอ
ลูกคຌา

วัตถุประสงค์ :
1. ผูຌขຌาอบรมจะมีความขຌา฿จทฤษฎีกีไยวกับ SMT สามารถนาเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ
2. สามารถลดของสีย฿นขบวนการผลิตเดຌสง ผล฿หຌตนຌ ทุนการผลิตลดลง มืไอนาความรูຌจากการอบรมเปกຌปัญหาเดຌสารใจ
3. สามารถพิไมผลผลิตเดຌมือไ นาความรูจຌ ากการอบรมเปปรับปรุงงานทีไทาอยูเดຌสารใจ

นื้อหาหลักสูตร :
1. การนาสนอถึง SMT
3. Solder Alloy ละ Pb-free Tech.
5. Solder paste ละการ฿ชຌงาน
7. Reflow soldering ฿นงาน SMT
9. Wave Soldering ฿นงาน SMT
11. การตรวจสอบ/ซอมงาน SMT
สอบถา

2. ตัวอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿น SMT
4. PCB สาหรับ SMT
6. การประกอบตัวอุปกรณ์
8. กาว (Adhesive) ละการ฿ชຌงาน
10. Flux
12. Electro Static Discharge (ESD)
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รายละอียดหลักสูตร
1. การนาสนอถึง SMT
1.1 ชนิดของ SMT
1.2 อุปกรณ์ละครืไองจักร฿นขบวนการ SMT
1.3 ปัญหาทางดຌานทคนิค฿นขบวนการ SMT

2. ตัวอุปกรณ์ที่ใชຌใน SMT
2.1 Passive Surface Mount Components
2.2 Active Surface Mount Components
2.3 Ball Grid Array (BGAs)/CSP

3. Solder Alloy ละ Pb-free Tech.
3.1 Solder wire with flux (Cored solder wire)
3.2 Solder bar/rod
3.3 Pb-free/Lead Free Technology

4. PCB สาหรับ SMT
4.1 สัมประสิทธิ์การขยายตัวตอความรຌอน
4.2 ขบวนการผลิต PCB บบ Glass Epoxy
4.3 ปัญหาหลักๆ ทีไกิดขึๅนกับ PCB

5. Solder paste ละการใชຌงาน
5.1 คุณสมบัติของ Solder paste
5.2 ขบวนการของ Solder paste printing
5.3 ตัวปรขบวนการ Solder paste printing
5.4 ทคนิคของ Solder paste printing

6. การประกอบตัวอุปกรณ์
6.1 การประกอบดຌวยมือ
6.2 การประกอบดຌวยครืไองจักรอัตนมัติ

7. Reflow soldering ในงาน SMT
7.1 Reflow Soldering ฿นงาน SMT
7.2 Reflow Soldering in Nitrogen
7.3 Reflow Solder profile development
7.4 อาการสีย฿นขบวนการ Reflow Soldering

8. กาว (Adhesive) ละการใชຌงาน
8.1 คุณสมบัติของกาว
8.2 กาวสาหรับงาน SMT
8.3 การทา฿หຌกาวประสานตัวดຌวยความรຌอน

9. Wave Soldering ในงาน SMT
9.1 Wave Soldering ฿นงาน SMT
9.2 Wave Soldering in Nitrogen
9.3 Developing a wave solder profile
9.4 อาการสีย฿นขบวนการ Wave Soldering

10. Flux
10.1 หนຌาทีไละการ฿ชຌงาน Flux
10.2 การพิจารณาลือก฿ชຌงาน Flux
10.3 ประภทของ Flux

11. การตรวจสอบ/ซอมงาน SMT
11.1 Visual inspection
11.2 Functional inspection
11.3 การซอม/ กຌเขงาน

12. Electro Static Discharge (ESD)
12.1 ESD คืออะเร?
12.2 ESD สรຌางความสียหายอยางเร?
12.3 การจัดการละควบคุม ESD
12.4 ตัวอยางการกิด ESD

สอบถา
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ใบตอบรับการเข้าร่วมฝึ กอบรม /สัมมนา
วิ ธีการสมัคร
. กรอกรายละเอียดลงในใบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาแล้ว ส่งโทรสารหมายเลข (02) 280-7273 , 280-7277 หรือ ส่ง email มาที่

punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, pornthip@thaieei.com
2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
ก เลือ่ น หรือ เปลีย่ นแปลงวันฝึ กอบรมหากพิจารณาแล้วว่ามีจานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เพียงพอในการจัดหลักสูตรนัน้ ได้
์
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั Certificate ผ่านการอบรม ณ วันอบรม ในกรณีหลักสูตร วัน ขึน้ ไป
4. ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าทีก่ ่อนการอบรม/สัมมนา 7 วันทาการ มิฉะนัน้

**ผูส้ มัครจะต้องชำระค่ำลงทะเบียนเต็มอัตรำ**
ชื่อ-นามสกุล (ผูต้ ิดต่อ/ประสานงาน)……………………………………โทรศัพท์…………………………..……มือถือ………………………………
ข้อมูลบริษทั (ใช้ในการออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษี )
e-mail….……………………………
บริ ษทั …………………………………………………...............เลขที่…..………หมู่ที่..…….........ถนน…………….....……………………………..
แขวง………………………….......เขต….................................จังหวัด………………………………………………………….................................
รหัสไปรษณี ย…
์ …………….โทรศัพท์………………...........…โทรสาร……………………......... E-mail….………………………………..............
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี……………….………………...........…. สานักงานใหญ่  สาขา ………………………………...............................
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม/ หลักสูตรที่ต้องการอบรม
ลำ ั
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 เป็ นสมาชิกสถาบันฯ (เลขที่สมาชิก....................)

 ทัว่ ไป (ไม่ใช่สมาชิกสถาบัน)

รวมค่ าธรรมเนียม ……………หลักสู ตร x……………บาท/หลักสู ตร = …………………………….บาท
*** ค่าฝึ กอบรมสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%***
วิ ธีการชาระเงิ น (โปรดทาเครือ่ งหมาย)
 เงินสด
 เช็คสั ่งจ่ายในนาม “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อสถาบันไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์”
 โดยโอนเงินเข้าบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อสถาบันไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์” เลขที่ 003-2-66608-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลาพู ประเภทออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินให้สถาบันฯ ทราบด้วย ที่ - - , สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อยูภ่ ายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็ นองค์กรสถานสาธารณะกุศลลาดับที่ 333 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่ อยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

สอบถำมรำยละเอียดได้ที ่ แผนกฝึ กอบรมและจัดกำรควำมรู้ คุณพรรณณัฐดา / คุณพัชรำภรณ์ / คุณณิชนา / คุณพรทิ พย์
โทร. 0 - 0ต่อ 606,504,608,505 โทรสาร 0 - 0, 02-280-7277

สถำบันไฟฟ้ ำและอิ เล็กทรอนิ กส์ 57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน้ 6 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
**สามารถเข้าไปดู Course Outline ได้ที่ www.thaieei.com**

)

