
หลักสูตร 

วันทีไ  : 18,25 สิงหาคม, 8,15 กันยายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน) 
วลา : 09.00-16.00 น. 
สถานทีไ : สถาบันเฟฟ้าละอิลใกทรอนิกส์ (บางล าพ)ู ชัๅน 6 หຌองประชุม 1 

รับสมัครจ ำนวนจ ำกัด เพียง 15 ท่ำน เท่ำนัๅน  ปิดรับสมัครทันทีเมืไอเตใมจ ำนวน 

         หลักการละหตุผล :  
          Surface Mount Technology (SMT) เมเดຌป็นทคนลยีของวันพรุงนีๅตมันป็นทคนลยีของวันนีๅทีไท า฿หຌกิด
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ครืไองมืออิลใกทรอนิกส์ทีไน าสมัยอยางตอนืไอง 
          ฿นขณะทีไ SMT มีการพรหลายออกเปการพิไมผลผลิต฿หຌสูงขึๅนมากทีไสุดดຌวยของสียนຌอยทีไสุดกใยังป็นสิไงทีไท า฿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 สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏบิัติงานเดຌ  
2. สามารถลดของสีย฿นขบวนการผลติเดຌสงผล฿หຌตຌนทุนการผลิตลดลง มืไอน าความรูຌจากการอบรมเปกຌปัญหาเดຌส ารใจ  
3. สามารถพิไมผลผลติเดຌมืไอน าความรูຌจากการอบรมเปปรับปรงุงานทีไท าอยูเดຌส ารใจ  

           นื้อหาหลักสูตร :  
1.  การน าสนอถึง SMT  2.  ตัวอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿น SMT   

3.  Solder Alloy ละ Pb-free Tech.  4.  PCB ส าหรับ SMT  

5.  Solder paste ละการ฿ชຌงาน   6.  การประกอบตัวอุปกรณ์  
7.  Reflow soldering ฿นงาน SMT  8.  กาว (Adhesive) ละการ฿ชຌงาน  
9.  Wave Soldering ฿นงาน SMT   10. Flux  

11.  การตรวจสอบ/ซอมงาน SMT   12. Electro Static Discharge (ESD)  

Surface Mount Technology (SMT) 
ราคาพียง 
8,000 บาท 

  

พิศษส าหรับสมาชิก 
7,500 บาท 

สอบถา า ละเอี ด : ก กอ ล จ ก ค   ค ฐ /ค ช ์/ค ชิ /ค /์ค ิ  ์ 
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รายละอียดหลักสูตร 
1. การน าสนอถึง SMT   2. ตัวอุปกรณ์ที่ใชຌใน SMT 

    1.1 ชนิดของ SMT        2.1 Passive Surface Mount Components   
    1.2 อุปกรณ์ละครืไองจักร฿นขบวนการ SMT      2.2 Active Surface Mount Components 

    1.3 ปัญหาทางดຌานทคนิค฿นขบวนการ SMT       2.3 Ball Grid Array (BGAs)/CSP  
 

3. Solder Alloy ละ Pb-free Tech.  4. PCB ส าหรับ SMT  

    3.1 Solder wire with flux (Cored solder wire)          4.1 สัมประสิทธ์ิการขยายตัวตอความรຌอน  
    3.2 Solder bar/rod       4.2 ขบวนการผลิต PCB บบ Glass Epoxy  

    3.3 Pb-free/Lead Free Technology      4.3 ปัญหาหลักๆ ทีไกิดขึๅนกับ PCB 
 

5. Solder paste ละการใชຌงาน   6. การประกอบตัวอุปกรณ์   

    5.1 คุณสมบัติของ Solder paste         6.1 การประกอบดຌวยมือ     
    5.2 ขบวนการของ Solder paste printing       6.2 การประกอบดຌวยครืไองจักรอัตนมัต ิ

    5.3 ตัวปรขบวนการ Solder paste printing 

    5.4 ทคนิคของ Solder paste printing 
 

7.  Reflow soldering ในงาน SMT   8. กาว (Adhesive) ละการใชຌงาน  
    7.1 Reflow Soldering ฿นงาน SMT      8.1 คุณสมบัติของกาว   
    7.2 Reflow Soldering in Nitrogen      8.2 กาวส าหรับงาน SMT   
    7.3 Reflow Solder profile development        8.3 การท า฿หຌกาวประสานตัวดຌวยความรຌอน  
    7.4 อาการสีย฿นขบวนการ Reflow  Soldering  
 

9. Wave Soldering ในงาน SMT   10. Flux  

    9.1 Wave Soldering ฿นงาน SMT       10.1 หนຌาทีไละการ฿ชຌงาน Flux  
    9.2 Wave Soldering in Nitrogen        10.2 การพิจารณาลือก฿ชຌงาน Flux                

    9.3 Developing a wave solder profile      10.3 ประภทของ Flux  

    9.4 อาการสีย฿นขบวนการ Wave Soldering 
     

11. การตรวจสอบ/ซอมงาน SMT    12. Electro Static Discharge (ESD)  
    11.1 Visual inspection        12.1 ESD คืออะเร? 

    11.2 Functional inspection       12.2 ESD สรຌางความสียหายอยางเร? 
    11.3 การซอม/ กຌเขงาน        12.3 การจัดการละควบคุม ESD 

        12.4 ตัวอยางการกิด ESD 
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วิธีการสมคัร 

.  กรอกรายละเอยีดลงในใบตอบรบัการเขา้ร่วมฝึกอบรม/สมัมนาแลว้ ส่งโทรสารหมายเลข (02) 280-7273 , 280-7277  หรอื ส่ง email  มาที ่ 
     punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, pornthip@thaieei.com 

2.  สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลงวนัฝึกอบรมหากพจิารณาแลว้ว่ามจี านวนผูเ้ขา้อบรมไมเ่พยีงพอในการจดัหลกัสตูรนัน้ได ้

3.  ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บั Certificate ผา่นการอบรม ณ วนัอบรม ในกรณีหลกัสตูร  วนั ขึน้ไป 

4.  ในกรณทีีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมอบรม/สมัมนาได ้กรุณาแจง้ล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีก่่อนการอบรม/สมัมนา 7 วนัท าการ มฉิะนัน้ 

     **ผูส้มคัรจะต้องช ำระค่ำลงทะเบียนเตม็อตัรำ** 

 

ช่ือ-นามสกุล (ผูติ้ดต่อ/ประสานงาน)……………………………………โทรศพัท…์………………………..……มือถือ……………………………… 

ข้อมูลบริษทั (ใช้ในการออกใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษี)                e-mail….…………………………… 

 

บริษทั…………………………………………………...............เลขท่ี…..………หมู่ท่ี..…….........ถนน…………….....……………………………..   

แขวง………………………….......เขต….................................จงัหวดั…………………………………………………………................................. 
รหสัไปรษณีย…์…………….โทรศพัท…์……………...........…โทรสาร……………………......... E-mail….……………………………….............. 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี……………….………………...........…. ส านกังานใหญ่     สาขา  ………………………………............................... 
รายละเอียดผู้เข้ารบัการอบรม/ หลกัสตูรท่ีต้องการอบรม 

  

ล ำ ั  ชอ่- ำม กล  ำ ่ง อร์ ทร ัพท ์ E-mail ลัก ร ั ที ่
1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

  เป็นสมาชิกสถาบนัฯ  (เลขท่ีสมาชิก....................)          ทัว่ไป (ไม่ใช่สมาชิกสถาบนั)   
 

รวมค่าธรรมเนียม ……………หลกัสูตร  x……………บาท/หลกัสูตร   = …………………………….บาท 

*** ค่าฝึกอบรมสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 200%***   

วิธีการช าระเงิน (โปรดท าเครือ่งหมาย) 
 เงนิสด   
 เชค็สัง่จา่ยในนาม  “อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส”์ 
 โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี  “อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์”   เลขที่  003-2-66608-4 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาบางล าพู ประเภทออมทรพัย ์(กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิใหส้ถาบนัฯ ทราบดว้ย ที ่ - - , - ) 
 

 

 

 

สอบถำมรำยละเอียดได้ที ่แผนกฝึกอบรมและจดักำรควำมรู ้คณุพรรณณัฐดา / คณุพชัรำภรณ์  / คณุณิชนา / คณุพรทิพย ์ 

 โทร. 0 - 0-  ต่อ 606,504,608,505  โทรสาร  0 - 0-  , 02-280-7277 

 

สถำบนัไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส ์  57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน้ 6 ถนนพระสเุมร ุเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   

**สามารถเข้าไปด ูCourse Outline ได้ท่ี www.thaieei.com** 

ใบตอบรบัการเข้าร่วมฝึกอบรมใบตอบรบัการเข้าร่วมฝึกอบรม  //สมัมนาสมัมนา  

สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยูภ่ายใตอุ้ตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เป็นองคก์รสถานสาธารณะกุศลล าดบัท่ี 333 ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 

ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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