บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษ ัท พาวเวอร์ พ าร์ ทเนอร์ จํา กัด (สํานัก งานใหญ่ ) 678/25-26 ถนนประชาชื่ น แขวงบางซื่ อ
เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-58608812
3.2 ลักษณะงานขององค์ กร
การจําหน่ ายซอฟแวร์ และจําหน่ ายเครื่ องพิมพ์สามมิ ติ พร้ อมรั บเขียนแบบและให้บริ การพิมพ์
ชิ้นงานอีกด้วย
3.3 โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
ธนะพันธ์ อินทรเกสร
กรรมการผูจ้ ดั การ

ศิวาพร บัวผัน
ฝ่ ายบัญชี

กุลธิ ดา แซ่เล้า

สิ นีนาฎ วงษ์จนั นา

ฝ่ ายการตลาด และการขาย

ฝ่ ายการตลาด และการขาย

จุฑาทิพย์ ชํานาญศิริ
โปรแกรมเมอร์
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งงานที่รับมอบหมายคือ พนักงานฝึ กงาน ลักษณะงานที่ฝึกปฏิบตั ิ เป็ นการทํางานเกี่ ยวกับ
การควบคุมดูแลและปรับแต่งค่าเริ่ มต้นของเครื่ องพิมพ์สามมิติระบบ SLS เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม DOS :
Disk Operating System ในการสัง่ พิมพ์ชิ้นงาน และเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรม AutoCAD ในการปรับค่าขนาด
ของชิ้ นงานที่พิมพ์ นอกจากนนี้ ตอ้ งสังเกตผลจากการพิมพ์ของเครื่ อง SLS ถ้าชิ้ นงานที่พิมพ์ออกมามี
ลักษณะที่ดีก็ไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขค่าเริ่ มต้น หรื อถ้าชิ้นงานที่พิมพ์ออกมามีลกั ษณะที่ไม่ดีก็ตอ้ งไปค่าเริ่ มต้น
ของเครื่ องพิมพ์ให้อยูใ่ นค่าที่เหมาะสมกับการพิมพ์ชิ้นงานนั้นๆ และจดค่าที่ใช้ในแต่ละครั้ง ในการฝึ กงานที่
ผ่านมาได้มีประสบการณ์ท้ งั ทางด้านเครื่ องกลและทางด้านไฟฟ้า เช่น การบัดกรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิธี
เขี ย นแบบด้ว ยโปรแกรมต่ า งๆ การประกอบโครงอลู มิ เ นี ย มของเครื่ อ งพิ ม พ์ส ามมิ ติ การซ่ อ มบํา รุ ง
เครื่ องพิมพ์สามมิติ เป็ นต้น
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
คุณ สิ นีนาฎ วงษ์จนั นา ฝ่ ายการตลาดและการขาย
3.6 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ.2560

21

3.7 ขั้นตอนและการปฏิบัตงิ าน
ตารางที่ 3.1 แสดงแผนการดําเนินงานการทําโครงการ
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1

เสนอหัวข้อรายงาน

2

ศึกษาทฤษฎีและเขียนแบบ

3

ศึกษาปัญหาและวิธีการทํางานของ
เครื่ องพิมพ์สามมิติ

4

เรี ยบเรี ยงเนื้อหาและวิธีการแก้ปัญหา

5

จัดทํารายงานเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา

6

ปรับปรุ งแก้ไข

7

สรุ ปผลและประเมินผล

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1ฮาร์ดแวร์
1.อุปกรณ์เครื่ องเขียน เช่น ดินสอ และยางลบ
2.อุปกรณ์ที่ใช้วดั ขนาด เช่น ตลับเมตร และ เวอร์เนีย
3.8.2 ซอฟต์แวร์
1.โปรแกรม SOLIDWORKS 2017
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3.9 ขั้นตอนการทดลอง
โครงสร้ า งเครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ ท้ ัง สามรู ป แบบได้แ ก่ โครงสร้ า งสี่ เ หลี่ ย ม โครงสร้ า งแบบแกน
สามเหลี่ยม และโครงสร้างรู ปตัวที ดังแสดงในรู ปที่ 3.1 และ 3.2 และ 3.3ถูกนํามาทําการจําลองเพื่อหาค่า
ความเค้น (Stress) ค่าการยุบตัว (Displacement) และค่าความเครี ยด (Strain) โดยการจําลองการรับนํ้าหนัก
ตั้งแต่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กิโลกรัม ตามลําดับ

รู ปที่ 3.1 เครื่ องพิมพ์สามมิติแบบโครงสร้างสี่ เหลี่ยม (Makerbot) หัวพิมพ์สามารถพิมพ์
ชิ้นงานได้ขนาด 223 มิลลิเมตร ×223 มิลลิเมตร ×205 มิลลิเมตร (กว้าง×ยาว×สู ง)
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รู ปที่ 3.2 เครื่ องพิมพ์สามมิติแบบโครงสร้างแบบแกนสามเหลี่ยม (Atom) หัวพิมพ์สามารถ
พิมพ์ชิ้นงานได้ขนาด 260 มิลลิเมตร×240 มิลลิเมตร×300 มิลลิเมตร (กว้าง×ยาว×สู ง)

รู ปที่ 3.3 เครื่ องพิมพ์สามมิติแบบโครงสร้างแบบแกนรู ปตัวที( Robotect) หัวพิมพ์สามารถ
พิมพ์ชิ้นงานได้ขนาด 220 มิลลิเมตร×220 มิลลิเมตร×240 มิลลิเมตร (กว้าง×ยาว×สู ง)

