ประเภทที่ 11 โครงงานดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)
โครงงานที่ไดรับมอบหมาย ไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนเปนพิเศษจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะ
งานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน โดยเปนโครงงานที่สรางจากความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษา
ในโรงงานผลิตชิ้นสวนดวยแมพิมพโลหะเพื่อขึ้นรูปชิ้นสวนกลองถายรูปโดยในสวนของ Insert Die จะ
เสียหายบอยและเสียคาใชจายและเวลาในการดําเนินการซอมบํารุงแตละครั้งเปนเงินจํานวนมาก ทางหัวหนางาน
จึงไดมอบหมายใหนักศึกษาเขาแกไขปญหาดังกลาว เพื่อลดคาใชจายและเวลาในการซอมบํารุง
จากการที่ไดศึกษาลักษณะของ Insert Die รูปแบบเดิมโดยทราบถึงคาใชจายเมื่อถาเปลี่ยนทั้งกอนจะอยูที่
ราคา 550 บาทตอชิ้นและใชเวลาประมาณ 7 ชม.ตอชิ้น เพื่อที่จะเปนการลดคาใชจาย ทางบริษัทจึงมีการเสนอ
ใหทางผูจัดทําหาวิธีการที่จะลดคาใชจาย จากการประชุมระดมสมองโดยไดดําเนินการตามศาสตรของพระราชาฯ
กลาวคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยมีแนวคิดที่จะทําแกไขเฉพาะในสวนของคมตัด Insert Die ที่เสียหาย และทํา
การ Wire cut ในจุดที่เสียหายทิ้ง แลวทําการเปลี่ยนโดยผลิตชิ้นสวนของบริเวณคมตัดที่เสียหายมาสวมใสแทน
ผลจากการแกไขปญหาดังที่กลาวมานั้น สามารถลดคาใชจายลงเหลือ150บาทตอชิ้นและใชเวลาลดลงเหลือ
2ชั่วโมงตอชิ้น ดานคาใชจายคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ72.73เปอรเซ็นต และ ดานเวลาในการสรางลดลงคิดเปน
เปอรเซ็นตเทากับเปอรเซ็นต71.43เปอรเซ็นต

แบบใหม่

แบบเก่า

Insert Dieแบบเกาและใหม
วัตถุประสงคของโครงงาน
1.เพื่อลดเวลาในการซอมแซม insert die ของแมพิมพ progressive die
2.เพื่อลดตนทุนในการซอมแซม insert die ของแมพิมพ progressive die
3.เพื่อออกแบบสรางพัฒนา die ใหถอดเปลี่ยนไดงาย

ตารางแผนการดําเนินโครงงาน
ขั้นตอน
1.ศึกษาความเปนมาและสาเหตุ
ของปญหาที่เกิด
2.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของและ
ความเปนไปไดในการแกไขปญหา
3.วางแผนกับแผนก die
maintenance ในการเขาแกไข
ปญหา
4.ศึกษาลักษณะการทํางานของ
insert die
5.ออกแบบ insert die ขึ้นมาใหม
6.ดําเนินการสรางและติดตั้ง
die เขากับ insert die
7.ทดสอบการทํางานของ insert
die และหาจุดบกพรอง
8.ปรับปรุงและแกไข
9.รวบรวมขอมูลจัดทํารูปเลม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
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การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามีโอกาสไดใชวิชาความรู/ทักษะตามที่ได
เรียนมา
การดําเนินงาน
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูจัดทําจึงไดนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและศาสตร
ของพระราชา มาประยุกตใชกับงานซึ่งแบงขั้นตอนการดําเนินงานเปนหัวขอดังนี้
กรรมวิธีการผลิต/ซอมบํารุงแบบเดิม
เขียนcam Insert Die
Wire Cut Machine

กรรมวิธีการผลิต/ซอมบํารุงแบบปรับปรุง
เข้ าใจ

เก็บรวบรวมขอมูล

เข้ าถึง

วิเคราะหขอมูลปญหา

Milling Machine

ออกแบบ Insert Die ,เขียนcam

ตรวจสอบ

Wire Cut Machine

ติดตั้งชิ้นสวน

Grinding ขนาดตามแบบ
พัฒนา

ไมผา น

ติดตั้งชิ้นสวน
ทดสอบ/ตรวจสอบ
ผาน

เก็บขอมูลหลังการทดสอบ
ทํารูปเลม นําเสนอ

กรรมวิธีการผลิต/ซอมบํารุงแบบปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ตําแหนงที่เสียหาย

1.2 คาใชจายในการสราง 550 บาทตอชิ้น
1.3 เวลาในการซอมบํารุง 7 ชั่วโมงตอชิ้น
ลขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปญหา
วิเคราะหปญหา ดวยการระดมสมองในกลุมงานซอมบํารุงแมพิมพ และนักศึกษาโดยใช Five Why Rule
Technique ชวยในการวิเคราะห ผลสรุป คือ จากเดิมที่เปลี่ยนทั้งชิ้นแกโดยเปลี่ยนเฉพาะจุดที่แตก
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบ Insert Die แบบใหม

ขัน้ ตอนที่ 4 ขึ้นรูปดวยวิธี Wire cut ใหมีขนาดตามแบบ

ขั้นตอนที่ 5 เตรียม Punch เกาที่ไมใชแลวนํามาเปนวัตถุดิบ
ขั้นตอนที่ 6 นํามาเจาะ ดวยเครื่อง Super drill edm

ขั้นตอนที่ 7 นําไปขึ้นรูปดวยเครื่อง Wire cut

ขั้นตอนที่ 8 Grinding ใหไดขนาดตามแบบ

ขัน้ ตอนที่ 9 ติดตั้ง Insert die เขากับแมพิมพ
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ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพของผลงานที่นําไปใชประโยชนได
หรือมีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน
ผลการดําเนินงาน
จากการไดทดสอบพบวา Insert Die ใหม ใชเวลาในการซอมแซมและลดตนทุนในการผลิต Insert Die ขึ้นมา
ใหมไดดีกวาตัวเกาอยางมาก มีผลตางกันที่ชัดเจน
การเปรียบเทียบของ Insert Die รูปแบบเกาและใหมดานคาใชจาย
ชนิด
คาใชจายตอชิ้น

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
เวลาตอชิ้น
Insert Die รูปแบบเกา

7 ชม.

336 ชม.

Insert Die รูปแบบใหม

2 ชม.

96 ชม.

หมายเหตุ
ดังนั้น

เวลาตอป

- ตองเปลี่ยน Insert Die เฉลี่ยประมาณ 4 ชิ้นตอเดือนหรือ 48 ชิ้นตอป
- คาแรงในการเปลี่ยนinsert dieเทากับ 450บาท ตอชม.
- การเปลี่ยน Insert Die แบบใหมประหยัดเวลาไป240ชม.
ประหยัดคาใชจายไปเทากับ 108,000 บาทตอป

ผลตอความพึงพอใจ
จากตารางการเปรียบเทียบ
ดานคาใชจายในแกไขInsert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 72.43 เปอรเซ็นต
ดานเวลาในแกไขInsert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับเปอรเซ็นต 71.43 เปอรเซ็นต
ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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สรางความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางสหกิจศึกษาอยางเปนรูปธรรม เกิดจากพัฒนานักนวัตกรรมใหกับ
ประเทศ

กราฟแสดงผลการดําเนินงาน
คาใชจาย ในการสราง Insert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 72.73 เปอรเซ็นต
ราคา(บาทตอ

เวลาในการสราง Insert Die ลดลงคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับเปอรเซ็นต 71.43 เปอรเซ็นต
ชั่วโมง

สรุปผลรวมตนทุนและคาใชจายตอป

ผลรวมตนทุนและคาใชจายตอป
คาใชจาย insert dieแบบใหมสามารถลดลงไปได 153,600 บาทตอป
จากเดิมที่ตองเปลี่ยนทั้งกอนในวงกลมสีเหลือง

แกไขเฉพาะในสวนของคมตัดในวงกลมสีแดง

Insert Die กอนแกไข

Insert Die หลังแกไข

