
ประเภทท่ี 11 โครงงานดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา) 
 โครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนเปนพิเศษจากสถานประกอบการ ท้ังลักษณะ
งานและระยะเวลา มีการจัดระบบพ่ีเล้ียงสอนงาน โดยเปนโครงงานท่ีสรางจากความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษา  
 

         ในโรงงานผลิตชิ้นสวนดวยแมพิมพโลหะเพ่ือข้ึนรูปชิ้นสวนกลองถายรูปโดยในสวนของ  Insert Die จะ

เสียหายบอยและเสียคาใชจายและเวลาในการดําเนินการซอมบํารุงแตละครั้งเปนเงินจํานวนมาก ทางหัวหนางาน

จึงไดมอบหมายใหนักศึกษาเขาแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือลดคาใชจายและเวลาในการซอมบํารุง  

         จากการท่ีไดศึกษาลักษณะของ Insert Die รูปแบบเดิมโดยทราบถึงคาใชจายเม่ือถาเปลี่ยนท้ังกอนจะอยูท่ี

ราคา 550 บาทตอชิ้นและใชเวลาประมาณ 7 ชม.ตอชิ้น   เพ่ือท่ีจะเปนการลดคาใชจาย   ทางบริษัทจึงมีการเสนอ

ใหทางผูจัดทําหาวิธีการท่ีจะลดคาใชจาย จากการประชุมระดมสมองโดยไดดําเนินการตามศาสตรของพระราชาฯ 

กลาวคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยมีแนวคิดท่ีจะทําแกไขเฉพาะในสวนของคมตัด  Insert Die ท่ีเสียหาย และทํา

การ Wire cut ในจุดท่ีเสียหายท้ิง  แลวทําการเปลี่ยนโดยผลิตชิ้นสวนของบริเวณคมตัดท่ีเสียหายมาสวมใสแทน   

         ผลจากการแกไขปญหาดังท่ีกลาวมานั้น สามารถลดคาใชจายลงเหลือ150บาทตอชิ้นและใชเวลาลดลงเหลือ

2ชั่วโมงตอชิ้น ดานคาใชจายคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ72.73เปอรเซ็นต และ ดานเวลาในการสรางลดลงคิดเปน

เปอรเซ็นตเทากับเปอรเซ็นต71.43เปอรเซ็นต 

 

Insert Dieแบบเกาและใหม 

วัตถุประสงคของโครงงาน  

1.เพ่ือลดเวลาในการซอมแซม insert die ของแมพิมพ progressive die 

2.เพ่ือลดตนทุนในการซอมแซม insert die ของแมพิมพ progressive die 

3.เพ่ือออกแบบสรางพัฒนา die ใหถอดเปลี่ยนไดงาย 

 

แบบเก่า 
แบบใหม ่



ตารางแผนการดําเนนิโครงงาน 
 

 
ข้ันตอน 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
(26 มิถุนายน– 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ศึกษาความเปนมาและสาเหตุ
ของปญหาท่ีเกิด 

                    

2.ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของและ
ความเปนไปไดในการแกไขปญหา 

                    

3.วางแผนกับแผนก die 
maintenance ในการเขาแกไข
ปญหา 

                    

4.ศึกษาลักษณะการทํางานของ 
insert die 

                    

5.ออกแบบ insert die ข้ึนมาใหม                     

6.ดําเนินการสรางและติดตั้ง  
 die เขากับ insert die 

                    

7.ทดสอบการทํางานของ insert 
die และหาจุดบกพรอง 

                    

8.ปรับปรุงและแกไข                     

9.รวบรวมขอมูลจัดทํารูปเลม                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daichinweld.com/public/uploads/docs/Catalog_Daichin.pdf
http://www.daichinweld.com/public/uploads/docs/Catalog_Daichin.pdf


     

ผาน 

ประเภทท่ี 11 โครงงานดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา) 
การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามีโอกาสไดใชวิชาความรู/ทักษะตามท่ีได
เรียนมา 
 
การดําเนินงาน 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูจัดทําจึงไดนําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและศาสตร
ของพระราชา มาประยุกตใชกับงานซ่ึงแบงข้ันตอนการดําเนินงานเปนหัวขอดังนี้ 
                                  
กรรมวิธีการผลิต/ซอมบํารุงแบบเดิม                  กรรมวิธีการผลิต/ซอมบํารุงแบบปรับปรุง 

 
      เขียนcam Insert Die                                              เก็บรวบรวมขอมูล 

 
 

         Wire Cut Machine                                           วิเคราะหขอมูลปญหา 
 
 

         Milling Machine                                      ออกแบบ Insert Die ,เขียนcam 
 

 
               ตรวจสอบ                                                   Wire Cut Machine 

 
 

             ติดตั้งชิ้นสวน                                               Grinding ขนาดตามแบบ 
 

 
 ติดตั้งชิ้นสวน 

 
 

                          ทดสอบ/ตรวจสอบ 
 
 

                     เก็บขอมูลหลังการทดสอบ 
 

 
ทํารูปเลม นําเสนอ 

 

ไมผาน 

เข้าใจ 

เข้าถงึ 

พฒันา 



กรรมวิธีการผลิต/ซอมบํารุงแบบปรับปรุง 
ข้ันตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 ตําแหนงท่ีเสียหาย 

 
1.2 คาใชจายในการสราง 550 บาทตอชิ้น 
1.3 เวลาในการซอมบํารุง 7 ชั่วโมงตอชิ้น 

 
ลข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหปญหา 
            วิเคราะหปญหา ดวยการระดมสมองในกลุมงานซอมบํารุงแมพิมพ และนักศึกษาโดยใช Five Why Rule 
Technique ชวยในการวิเคราะห ผลสรุป คือ จากเดิมท่ีเปลี่ยนท้ังชิ้นแกโดยเปลี่ยนเฉพาะจุดท่ีแตก 
 
ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบ Insert Die แบบใหม                ข้ันตอนท่ี 4 ข้ึนรูปดวยวิธี Wire cut ใหมีขนาดตามแบบ  

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 5 เตรียม Punch เกาท่ีไมใชแลวนํามาเปนวัตถุดิบ  
  
ข้ันตอนท่ี 6 นํามาเจาะ ดวยเครื่อง Super drill edm                 ข้ันตอนท่ี 7 นําไปข้ึนรูปดวยเครื่อง Wire cut  

 
 
 
      
 
ข้ันตอนท่ี 8 Grinding ใหไดขนาดตามแบบ          ข้ันตอนท่ี 9 ติดตั้ง Insert die เขากับแมพิมพ 

 
 

 



ประเภทท่ี 11 โครงงานดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา) 
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพของผลงานท่ีนําไปใชประโยชนได 
หรือมีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน 
 
ผลการดําเนินงาน 
จากการไดทดสอบพบวา Insert Die ใหม ใชเวลาในการซอมแซมและลดตนทุนในการผลิต Insert Die ข้ึนมา
ใหมไดดีกวาตัวเกาอยางมาก มีผลตางกันท่ีชัดเจน 
 
การเปรียบเทียบของ Insert Die รูปแบบเกาและใหมดานคาใชจาย 

ชนิด คาใชจายตอช้ิน คาใชจายตอป 

Insert Die รูปแบบเกา 550 บาท 26,400 บาท 

Insert Die รูปแบบใหม 150 บาท 7,200 บาท 

 
หมายเหตุ  ตองเปลี่ยน Insert Die เฉลี่ยประมาณ 4 ชิ้นตอเดือนหรือ 48 ชิ้นตอป  
 
การเปรียบเทียบของ Insert Die รูปแบบเกาและใหมดานเวลา 

ชนิด เวลาตอช้ิน เวลาตอป 

Insert Die รูปแบบเกา 7 ชม. 336 ชม. 

Insert Die รูปแบบใหม 2 ชม. 96 ชม. 

 
หมายเหตุ - ตองเปลี่ยน Insert Die เฉลี่ยประมาณ 4 ชิ้นตอเดือนหรือ 48 ชิ้นตอป 
             - คาแรงในการเปลี่ยนinsert dieเทากับ 450บาท ตอชม. 
             - การเปลี่ยน Insert Die แบบใหมประหยดัเวลาไป240ชม. 
ดังนั้น    ประหยัดคาใชจายไปเทากับ 108,000 บาทตอป 
 
ผลตอความพึงพอใจ 
จากตารางการเปรียบเทียบ 
ดานคาใชจายในแกไขInsert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 72.43 เปอรเซ็นต 
ดานเวลาในแกไขInsert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับเปอรเซ็นต 71.43 เปอรเซ็นต 
ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 



ประเภทท่ี 11 โครงงานดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา) 
สรางความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางสหกิจศึกษาอยางเปนรูปธรรม เกิดจากพัฒนานักนวัตกรรมใหกับ
ประเทศ 
 
กราฟแสดงผลการดําเนินงาน 

คาใชจาย ในการสราง Insert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 72.73 เปอรเซ็นต 
 

 
 

เวลาในการสราง Insert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับเปอรเซ็นต 71.43 เปอรเซ็นต 
 

 
 
 

ราคา(บาทตอ
 

ช่ัวโมง 



สรุปผลรวมตนทุนและคาใชจายตอป 
 

 

ผลรวมตนทุนและคาใชจายตอป  
คาใชจาย insert dieแบบใหมสามารถลดลงไปได 153,600 บาทตอป 
 
จากเดิมท่ีตองเปล่ียนท้ังกอนในวงกลมสีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไขเฉพาะในสวนของคมตัดในวงกลมสีแดง 

 

 

 

 

       

 Insert Die  กอนแกไข      Insert Die  หลังแกไข 

 


