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หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ
สาขา การใชเครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1
(Co-ordinate Measuring Machine Level 1)
รหัสหลักสูตร 0920082091101
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
-------------------------------------------------1. วัตถุประสงคE
1.1 เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถในการจัดเตรียมหองและสภาพแวดลอมในการวัด
ขนาดดวยเครื่องมือวัดแบบสามมิติได
1.2 เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถในการวัดขนาดรูปทรงเรขาคณิต พิกัดความเผื่อและ
พิกัดรูปร,างของชิ้นงานตามขอกําหนดดวยเครื่องมือวัดสามมิติได
1.3 เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถในการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดสามมิติได
1.4 เพื่อใหผูรับการฝกสามารถนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระยะเวลาการฝกอบรม
ผูรับการฝกจะไดรับการฝกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค หรือ
หน,วยงานอื่นที่เกี่ยวของ ในสังกัดกรมพัฒนาฝ;มือแรงงาน รวมระยะเวลาฝก 30 ชั่วโมง
3. คุณสมบัติของผูรับการฝก
3.1 มีอายุตั้งแต, 18 ป;ขึ้นไป
3.2 มีความรูพื้นฐานและประสบการณ?ในการใชเครื่องมือวัดทางช,างกลโรงงาน ระบบโคออดิเนท
และพิกัดความเผื่อรวมทั้งสามารถใชคอมพิวเตอร?ได
3.3 มีสภาพร,างกายและจิตใจที่ไม,เป@นอุปสรรต,อการฝก และสามารถเขารับการฝกไดตลอดหลักสูตร
3.4 ตองเป@นผูผ,านการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเป@นผูรับการฝก
4. วุฒิบัตร
ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝ;มือแรงงาน สาขา การใชเครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1
ชื่อยอ : วพร. การใชเครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1
ผูรับการฝกที่ผ,านการประเมินผลและมีระยะเวลาการฝกไม,นอยกว,ารอยละ80 ของระยะเวลาการฝก
ทั้งหมด จะไดรับวุฒิบัตร วพร. การใชเครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1
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5. หัวขอวิชา
รหัสวิชา
0920919801
0920919802
0920919803
0920919804
0920919805
0920919806
0920919807
0920919899

หัวขอวิชา
การจัดเตรียมเครื่องจักรและสภาพแวดลอมในการวัด
พื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตพิกัดความเผื่อและตําแหน,ง
การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดสามมิติและอุปกรณ?
การใชโปรแกรม COSMOS
ระบบโคออดิเนทและการสรางจุดอางอิงบนชิ้นงาน
การวัดรูปทรงเรขาคณิตระบบ Manual
การวัดพิกัดความเผื่อและพิกัดรูปร,าง
การวัดและประเมินผล
รวม

ชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
0
3
0
1
1
1
2
2
2
2
4
2
4
1
4
13
17
30

6. เนื้อหาวิชา
0920919801 การจัดเตรียมเครื่องจักรและสภาพแวดลอมในการวัด
(1:0)
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรูเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องจักรและสภาพแวดลอมในการวัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมหอง เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ? รวมทั้งสภาพแวดลอมให
เหมาะสมในการวัดขนาดชิ้นงาน เช,น อุณหภูมิ แสงสว,าง ความชื้น แรงสั่นสะเทือน ฝุOนละอองและไอของ
สารเคมี เป@นตน
0920919802 พื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตพิกัดความเผื่อและตําแหนง
(3:0)
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตพิกัดความเผื่อและตําแหน,ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดขนาดในแบบงานที่มีผลต,อการวัด พิกัดความเผื่อ ตาม DIN 7182
ความหมายและการตรวจสอบพิกัดรูปร,าง (Form) เช,น ความตรง ความราบ ความเป@นรูปทรงกระบอก ความ
กลม ความหมายและการตรวจสอบพิกัดการจัดวาง (Orientation) เช,น ความตั้งฉาก ความเอียงเป@นมุมและ
ความขนาน ความหมายและการตรวจสอบพิกัดที่ตั้ง (Location) เช,น ความรวมศูนย?ทางแกน ความสมมาตร
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และตําแหน,ง ความหมายและการตรวจสอบการหนีศูนย?เมื่อเกิดการหมุน (Run-out & Total Run out)
ความหมายและการตรวจสอบพิกัดผิวรูปร,าง (Profile)
0920919803 การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดสามมิติและอุปกรณE
(1:1)
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดสามมิติและ
อุปกรณ?
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและอุปกรณ?ประกอบของเครื่องมือวัดแบบสามมิติ หนาที่ การทํางาน
และการบํารุงรักษา เช,น โตeะหิน รางเลื่อน มอเตอร?ขับ แกนการเคลื่อนที่ การเลือกใชและการเปลี่ยนหัววัด
อุปกรณ?ดักน้ํา อุปกรณ?ปรับแรงดันลม แหล,งจ,ายลม แหล,งจ,ายและสํารองไฟ การสอบเทียบกับมาสเตอร?บอล
ชุดคอมพิวเตอร?ควบคุมและปริ๊นเตอร? การปรับตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ?ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป@นตน
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการบํารุงรักษา เช,น โตeะหิน รางเลื่อน มอเตอร?ขับ แกนการเคลื่อนที่ การ
เลือกใชและการเปลี่ยนหัววัด อุปกรณ?ดักน้ํา อุปกรณ?ปรับแรงดันลม แหล,งจ,ายลม แหล,งจ,ายและสํารองไฟ
การสอบเทียบกับมาสเตอร?บอล ชุดคอมพิวเตอร?ควบคุมและปริ๊นเตอร? การปรับตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ?
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป@นตน
0920919804 การใชโปรแกรม COSMOS
(1:2)
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรม COSMOS
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสามารถของโปรแกรม COSMOS ในการวัดขนาดรูปทรงเรขาคณิต
วิเคราะห?และสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมและอุปกรณ?คอมพิวเตอร?อื่นๆ ฮาร?ดแวร?ที่จําเป@นในการรองรับการ
ทํางานพาร?ทโปรแกรมแมเนเจอร? ซึ่งแบ,งหมวดการทํางานต,างๆ เช,น Edit Mode, Single and Learn Mode,
Lean Mode และ Repeat Mode การเริ่มตนและการออกจากโปรแกรม การสรางที่เก็บขอมูลของพาร?ท
โปรแกรม การสรางพาร?ทไดเรคทอรี การปรับตั้ง System การปรับตั้งและการสอบเทียบ Probe การตั้งค,า
โปรไฟล?และปริ๊นเตอร? เป@นตน
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรม COSMOS ในการวัดขนาดรูปทรงเรขาคณิตวิเคราะห?และ
สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมและอุปกรณ?คอมพิวเตอร?อื่นๆ ฮาร?ดแวร?ที่จําเป@นในการรองรับการทํางาน พาร?ท
โปรแกรมแมเนเจอร? ซึ่งแบ,งหมวดการทํางานต,างๆ เช,น Edit Mode, Single and Learn Mode, Lean
Mode และ Repeat Mode การเริ่มตนและการออกจากโปรแกรม การสรางที่เก็บขอมูลของพาร?ทโปรแกรม
การสรางพาร?ทไดเรคทอรี การปรับตั้ง System การปรับตั้งและการสอบเทียบ Probe การตั้งค,าโปรไฟล?และ
ปริ๊นเตอร? เป@นตน
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0920919805 ระบบโคออดิเนทและการสรางจุดอางอิงบนชิ้นงาน
(2:2)
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับระบบโคออดิเนทและการสรางจุดอางอิง
บนชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบโคออดิ เ นทแบบคาร? เ ทเชี่ ย น ระบบโคออดิ เ นทแบบลาร? 2 มิ ติ
(Cylindrical) ระบบโคออดิเนทแบบโพลาร? 3 มิติ (Spherical) และการปรับตั้งโคออดิเนทบนชิ้นงาน เช,น การ
สรางระนาบ การสรางแกนและจุดอางอิงบนชิ้นงาน การสรางจุดอางอิงจากจุด จากเสน จากทรงกระบอก
จากระนาบ การบันทึกและการเรียกใชจุดอางอิงรวมทั้งการออฟเซ็ท เป@นตน
ฝกปฏิ บั ติ การสรางระบบโคออดิ เนทแบบคาร?เ ทเชี่ ย น ระบบโคออดิ เ นทแบบลาร? 2 มิ ติ
(Cylindrical) ระบบโคออดิเนทแบบโพลาร? 3 มิติ (Spherical) และการปรับตั้งโคออดิเนทบนชิ้นงาน เช,น
การสรางระนาบ การสรางแกนและจุดอางอิงบนชิ้นงาน การสรางโคออดิเนทบนชิ้นงานทรงกระบอกและ
ชิ้นงานรูป ทรงสี่เ หลี่ ยม ทั้งแบบแพทเทิร? นและแบบ Manual การสรางจุด อางอิงจากจุ ด จากเสน จาก
ทรงกระบอก จากระนาบ การบันทึกและการเรียกใชจุดอางอิงรวมทั้งการออฟเซ็ท เป@นตน
092091206 การวัดรูปทรงเรขาคณิตระบบ Manual
(2:4)
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการวัดรูปทรงเรขาคณิตระบบ Manual
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การวั ดรูป ทรงเรขาคณิต ซึ่ งในที่นี้ จะเรีย กว, า “อิลิ เมน” เช,น จุ ด เสนตรง
ระนาบ วงกลม วงรี ทรงกระบอก เป@นตน การสรางอิลิเมนที่เกิดจากการตัดกันของสองอิลิเมน (Intersection
element) Symmetry element, Theoretical element อ,านค,าและแปลความหมายสิ่งต,างๆ ที่วัดได การ
เทียบผลการวัดกับขนาดกําหนดและพิกัดความเผื่อ รวมทั้งการวัดชิ้นงานตามแบบที่กําหนดและอธิบายความ
ฝกปฏิบัติการสรางอิลิเมนที่เกิดจากการตัดกันของสองอิลิเมน (Intersection element)
Symmetry element, Theoretical element อ,านค,าและแปลความหมายสิ่งต,างๆ ที่วัดได การเทียบผล
การวัดกับขนาดกําหนดและพิกัดความเผื่อ รวมทั้งการวัดชิ้นงานตามแบบที่กําหนดและอธิบายความ
(2:4)
0920919807 การวัดพิกัดความเผื่อและพิกัดรูปราง
วัตถุประสงคEรายวิชา
เพื่อใหผูรับการฝกมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการวัดพิกัดความเผื่อและพิกัดรูปร,าง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การวัดอิลิเมนต,างๆ เช,น เสนตรง วงกลม จุด ระนาบ ทรงกระบอกและเทียบ
กับ พิกัดรู ปร, าง (Form) พิ กัด ตํา แหน,ง (Location) พิ กัดการจัด วาง (Orientation) การร, วมศูน ย? การหมุ น
ตามที่กําหนดและอธิบายความ
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ฝกปฏิ
ปฏิบัติการวัดอิลิเมนต,างๆ เช,น เสนตรง วงกลม จุด ระนาบ ทรงกระบอกและเทียบกับ
พิกัดรูปร,าง (Form) พิกัดตําแหน,ง (Location) พิกัดการจัดวาง (Orientation) การร,วมศูนย? การหมุน ตามที่
กําหนดและอธิบายความ
0920919899 การวัดและประเมินผล
(1:4)
เป@ น การทดสอบภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ใ นการกํ า หนดโคออดิ เ นทบนชิ้ น งานและวั ด
Element ต,างๆ ตารมแบบที่กําหนด รวมทั้งการแปลความหมายสิ่งที่วัดไดและอธิบายความ
----------------------------------------------------ผูจัดทําหลักสูตร
นายอนุสรณ? ทนหมื่นไวย
นายพงศ?พันธุ? ชัยกุล
ว,าที่เรือตรีอนุรัตน? ชาประดิษฐ?
นายวิรัตน? แยมโชติ
นายสมเกียรติ อู,เงิน
นายหาญชัย ขุนณรงค?
นายสมโภชน? ชัยชนะ
นายปฏิญญา สารสุวรรณ
นายสุวพักตร? ภาณุทัต
นายเดช พึ่งขยาย

ผูเชี่ยวชาญ สถาบันมาตรวิทยา
บริษัท สุมิพล จํากัด

สถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค 8 นครสวรรค?
สถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
สถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
สถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค 6 ขอนแก,น
สถาบันพัฒนาฝ;มือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี
สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝ;มอื แรงงาน
สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก

