
 

 

จัดโดย 

   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  

   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)  
รวมกับ  

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   ในโครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 

 

การบรรยายหัวขอ 
 

Codes และ Standards ในงานออกแบบเคร่ืองจักรกล 
วันท่ี  19 พฤศจิกายน 2558 

เวลา   13.30 - 16.45 น.  

สถานท่ี   หองประชุม MR213 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

(ภายในงาน METALEX 2015) 

 

หลักการและเหตุผล  

ในการออกแบบเครื่องจักรกลที่ไดมาตรฐานในระดับสากล จําเปนตองประกอบดวย 2 สวนที่

สําคัญคือ Codes และ Standard โดยในกระบวนการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล ผูออกแบบควรมี

ความรูดานการวาดและเขียนแบบทางกลเปนอยางดี เน่ืองจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยุค

ปจจุบันไดนํา Computer Aided Design (CAD) หรือ คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ มาใชเปนสวนที่

ตองมีในการสรางช้ินสวนเครื่องจักรกลดวยแบบจําลองทางเรขาคณิต และComputer Aided 

Manufacturing (CAM) หรือ คอมพิวเตอรชวยในการผลิต ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองอยางเขาดวยกัน 

กระบวนการทํางานจะถูกเรียกวาเปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสราง NC codes (G-code and 

M-code) เพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีในการกัดข้ึนรูปช้ินสวนเครื่องจักรกล โดยใชขอมูลทางรูปทรง

เรขาคณิตจาก CAD ทั้งน้ีในการสราง NC codes สามารถจําลองการข้ึนรูปช้ินสวนเครื่องจักรกลกอน

นําไปใชข้ึนรูปจริงไดตอไป 

เน่ืองจากการข้ึนรูปช้ินสวนเครื่องจักรกลยอม ที่โดยทั่วไปกําหนดใหอยูภายใตมาตรฐานสากล 

ASME Y14.5-2009 ที่เรียกวา Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD & T) เปนการ

กําหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนทางดานรูปรางรูปทรงดวยสัญลักษณลงในแบบงานทางดาน

วิศวกรรมเพื่อระบุเงื่อนไขหนาที่การประกอบ (Assembly) การใชงานของช้ินสวนเครื่องจักรกล เพื่อให

ผูปฏิบัติงานเขาใจไดวาช้ินสวนเครื่องจักรกลน้ันถูกออกแบบมาเพื่อใชงานและประกอบอยางไร สามารถ

วางแผนการผลิตและกําหนดวิธีการตรวจสอบไดตรงตามเงื่อนไขของช้ินสวนเครื่องจักรกลน้ัน ๆ ไดอยาง

ถูกตอง ตรงตามที่กําหนด และเปนไปตามกระบวนการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 



 

 

และสืบเน่ืองจากที่สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยเทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแหงชาติ รวมดําเนินโครงการพัฒนาสรางเครื่องจักรดวยวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรค

คุณคา การพัฒนาองคความรูดานเครื่องจกัรกลของประเทศใหมีความเปนมาตรฐานสูระดับสากล ถือเปน

แนวทางที่โครงการรวมผลักดันและสนับสนุนในวาระตาง ๆ มาอยางสม่ําเสมอ 

การบรรยายแบงเปน 2 สวน ไดแก 

• คอมพิวเตอรชวยในการผลิต ที่มาและความสําคัญของการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

ผลิต ความสําคัญของ NC code (G-code and M-code) คืออะไร นําไปใชงานไดอยางไร 

• มาตรฐานในการออกแบบช้ินสวนเครือ่งจกัรกล ไดแก ASME Y14.5-2009 และ ความสําคัญ

ของ GD&T 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาความเขาใจในดานการใช codes และ standards ซึ่งเปนสวนสําคัญในกระบวนการ

ออกแบบทางกล ที่จะชวยใหผูฟงการบรรยายมีความรูความเขาใจในการออกแบบและผลิตช้ินสวน

เครื่องจักรกลไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล และไมใหเกิดความผิดพลาดทางการผลิตที่อาจสงผล

เสียหายเปนมูลคามาก 

 

วิทยากร   

 

 

รศ. ดร. ชัชพล ชังชู 

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

การศึกษา 

 B. Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand 

 M. Eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand 



 

 

 Ph. D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia 

 

ความเช่ียวชาญ 

 Manufacturing 

 Artificial intelligence (AI) 

 

กลุมเปาหมาย  

เพื่อเกิดประโยชนมากที่สุดแกผูเขาฟงการบรรยาย ผูฟงการบรรยายควรมีพื้นฐานในดาน

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนต อิเล็กทรอนิกส หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผูที่สนใจดาน

การผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลทั่วไป 

 

คาลงทะเบียน 

พิเศษ!! ไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  

รับสมัครเพียง 60 ทาน เทานั้น 
กําหนดการ 

13:00-13:30 น.   ลงทะเบียน 

13:30-13:40 น. นําเสนอวัตถุประสงคของการบรรยาย และกิจกรรมของโครงการ

วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา กลาวเปดโดย  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

13:40-14:30 น.  การบรรยาย โดย รศ. ดร. ชัชพล ชังชู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

14:30-14:45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

14:45-16:45 น.  การบรรยาย (ตอ) และตอบขอซกัถาม โดย รศ. ดร. ชัชพล ชังชู 

16:45 น.  จบการบรรยาย  
 

  

การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลนที ่ 
https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-04-36/2014-07-21-02-42-47/6822-2015-10-13-03-37-02 

โดยเลือก Register มุมขวา ก็ใส User Name และ Password และทําตามข้ันตอนใน website 

-  สําหรับผูลงทะเบียนท่ียังไมมี Username และ Password ตองทาํการลงทะเบียนของ Username และ Password กอนที่ Link: 

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S15068  
เมนู Login   และดูชอง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แลวทําการ submit ใหกรอกขอมูล

สวนตัวและทําการเลือก Next หลังจากน้ันจะมีอีเมลแจงกลับไปหาทาน    



 

 

 

หมายเหตุ  

 ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิใหผูท่ีสํารองท่ีน่ังมา ไดรับสิทธ์ิเขารวมกอนเทาน้ัน และไมรับลงทะเบยีนหนางาน 

 กรณีการยกเลิกสํารองที่น่ัง เม่ือทานสาํรองท่ีน่ังแตไมสามารถเขารวมอบรมได กรุณาแจงยกเลิกมายงั

ผูจัดทาง email: akrapols@mtec.or.th กอนการอบรมอยางนอย 5 วันทําการ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูสนใจทานอ่ืนไดเขารับการอบรม มิฉะน้ันอาจจะเรียกเก็บคาเตรียมการสํารองท่ีน่ังจากทาน 500 บาท  

 กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผูจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจัดหลักสตูร โดยจะติดตอแจงให

ผูสมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สปัดาหกอนการอบรม) 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

งานพัฒนากําลังคนดานวัสดุศาสตร (คุณอัครพล สรอยสงัวาลย) 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

โทรศัพท  0 2564 6500 ตอ 4677 - 79 โทรสาร 0 2564 6505  

E-mail : akrapols@mtec.or.th 

 

แผนท่ีการเดินทาง   

 


