หลักสูตรการฝึ กอบรม NC School
CITIZEN MACHINERY ASIA CO., LTD.
ASEAN TECHNICAL DEPARTMEN
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่ านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ของเราด้วยดีเสมอมา
ทางบริ ษทั ซิติเซ็น แมชชีนเนอรี่ เอเซี ย จํากัด ได้จดั ฝึ กอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยชื่ อหลักสู ตร “ NC School”
ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น โดยจะจัดขึ้น ณ. ศูนย์ฝึกอบรม ภายในบริ ษทั ซิ ติเซ็น แมชชีนเนอรี่ เอเซี ย จํากัด
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าหลักสูตรนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าทุกท่าน บริ ษทั จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญท่านที่สนใจเข้าร่ วมการอบรม NC School ดังกล่าว
รายละเอียดดังต่ อไปนี้
สถานที่จดั การอบรม
บริ ษทั ซิ ติเซ็น แมชชีนเนอรี่ เอเซี ย จํากัด
199 หมู1่ ถนนพหลโยธิ น ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13170 ประเทศไทย
TEL:+66 3590 2640 FAX:+66 3590 2644
ระยะเวลาในการอบรม

5 วัน (วันแรกเริ่ มอบรมช่วงบ่าย /วันสุ ดท้ายอบรมช่วงเช้า)

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม

16 ท่าน (บริ ษทั ละไม่เกิน 2 ท่าน)

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย (คู่มือฝึ กอบรมภาษาไทย)

เครื่ องจักรที่ใช้

เครื่ องจักร Cincom ที่มีวางจําหน่ ายในปั จจุบนั

กลุ่มเป้ าหมาย

ลูกค้าที่ลงทะเบียนผูใ้ ช้เครื่ องจักรของบริ ษทั

เนือ้ หาหลักสู ตร

Cincom: หลักสูตรพื้นฐาน

• ความรู ้พ้นื ฐานการตัดเฉื อนโลหะ
• ความรู ้พ้นื ฐานสําหรับการวางรู ปแบบการกลึง
• พื้นฐานคําสัง่ จี-โค๊ด (G-Code)
• อธิบายรู ปแบบการกลึงงานจากโปรแกรมตัวอย่าง(สาธิ ตการกลึงจริ ง)

Cincom: หลักสูตรด้านเทคนิค

• ความรู ้เกี่ยวกับการจัดรู ปแบบกระบวนการกลึง (Machining pattern-G600 series)
• การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบ 2 ชุดสปิ นเดิล (ควบคุม 5 แกนขั้นตํ่า)
• NC Function. อธิบายการใช้งานพร้อมตัวอย่างจริ ง และเทคนิ คการใช้งาน
(ชุดคําสัง่ พิเศษ Nose R compensation/คําสัง่ ชดเชยจมูกมีด, Plane selection/การกําหนดระนาบการกลึง,
Subprogram/คําสัง่ โปรแกรมย่อย เป็ นต้น)
• การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ (การกลึงต่อเกลียว, การทํางานแบบยาวมากๆ รี ชกั เครื่ องจักร, การเจาะด้วยคําสั่งแบบวัฏจักร)

ค่าอบรม

ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

การสมัคร

กรอกใบสมัครลงในแบบฟอร์ มหน้าถัดไปและส่ ง FAX หรื อ E-mail ด้านล่างนี้
FAX:+66 3590 2644
cma-asean-support@cmj.citizen.co.jp

ระยะเวลาการรับสมัคร
หลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 5 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรด้านเทคนิค

วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 (สําหรับหลักสู ตรพื้นฐาน)
วันนี้ ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ 2561 (สําหรับหลักสู ตรด้านเทคนิ ค)

อื่นๆ
เงื่อนไขการอบรม

หมายเหตุ

เนื้ อหาของหลักสู ตรสอนการเขียนโปรแกรมและการใช้งานเครื่ องจักรโดยทัว่ ไปเท่านั้น
บริ ษทั ไม่สามารถสอนเกี่ยวกับข้อมูลการเลือกใช้ทูลส์ การกําหนดเงื่อนไขการตัด การกําหนดอายุการใช้งานของทูลส์
และการทําโปรแกรมงานจริ งของลูกค้า
1. ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้
• การจองและค่าใช้จ่ายของที่พกั
• การเดินทางจากที่พกั มายังศูนย์ฝึกอบรม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. ทางบริ ษทั จัดเตรี ยมอาหารกลางวัน
3.
กําหนดการฝึ กอบรม
NC
School
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของบริ ษทั
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะทําการติดต่อไปทางผูป้ ระสานงาน หรื อติดต่อไปยังผูส้ มัครโดยตรง

__________________________________________________________________________________________________________________________________
แบบฟอร์มในการสมัคร
ชื่อบริ ษทั :
เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ :
ชื่อผูต้ ิดต่อ/ประสานงาน :
หลักสูตรที่สมัคร :
ชื่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 1:
ชื่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 2:

