
 

 
 

 
 
 
 

ใบประเมินผล 
วิชา โปรแกรม ซี เอ็น ซี พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ…………………………………………………สกุล………………………………. 
แผนก…………………………………ชั้น………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 



 

ใบงานท่ี 1 

เรื่อง  พื้ นฐานการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี แบบ I J K 

 
ค ำชีแ้จง ให้นักเรียนท ำกำรเขียนโปรแกรมซีเอน็ซีต่อไปน้ี จำกนัน้ทดสอบกำรท ำงำนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดให้ 
ใชห้น่วยเป็นมลิลเิมตรทัง้หมด 
เขยีนตวัอกัษร CNC อยู่ในกรอบรปูสีเ่หลีย่ม 
ระยะห่างระหว่างตวัอกัษรเท่ากบั 30 มลิลเิมตร 
ความลกึของตวัอกัษร  5  มลิลเิมตร 

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 

 
 
 
 



 

ใบงานท่ี 2 

เรื่อง  รหสัค าสัง่ท่ีใชใ้นการเคลือ่นท่ีเคร่ืองมือ 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซตี่อไปนี้ จากนัน้ทดสอบการท างานจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก ำหนดให้ 

หน่วยทีใ่ชเ้ป็นมลิลเิมตรทัง้หมด 
ท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซโีดยใชก้ารชดเชยค่ารศัมใีหไ้ดข้นาดตามแบบ 

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 

 
 
 
 



 

ใบงานท่ี 3 

เรื่อง  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีแบบ I J K 
 

ค ำชีแ้จง ให้นักเรียนท ำกำรเขียนโปรแกรมซีเอน็ซีต่อไปน้ี จำกนัน้ทดสอบกำรท ำงำนจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดให้ 
หน่วยทีใ่ชเ้ป็นมลิลเิมตรทัง้หมด 
ท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซโีดยใชก้ารชดเชยค่ารศัมใีหไ้ดข้นาดตามแบบ 
ก าหนดรศัมแีบบ  I  J  K 

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 
 
 
 



 

ใบงานท่ี 4 

เรื่อง  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีแบบวฏัจักร 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซตี่อไปนี้ จากนัน้ทดสอบการท างานจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดให้ 
หน่วยทีใ่ชเ้ป็นมลิลเิมตรทัง้หมด 
ท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซงีานกลงึแบบวฏัจกัร G77 

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 

 
 

 

 

 

 



 

ใบงานท่ี 5 

เรื่อง  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีแบบวฏัจักร 

 
 
ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซตี่อไปนี้ จากนัน้ทดสอบการท างานจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดให้ 
หน่วยทีใ่ชเ้ป็นมลิลเิมตรทัง้หมด 
ท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซงีานกดัแบบวฏัจกัร G87 
ความลกึในงานกดัเท่ากบั  30  

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 

 

 
 
 



 

ใบงานท่ี 6 

เรื่อง  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีแบบวฏัจักร 
 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซตี่อไปนี้ จากนัน้ทดสอบการท างานจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดให้ 
หน่วยทีใ่ชเ้ป็นมลิลเิมตรทัง้หมด 
ท าการเขยีนโปรแกรมซเีอน็ซงีานเจาะแบบวฏัจกัร G77 

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 
 

  

 



 

ใบงานท่ี 7 

เรื่อง  การจัดเตรียมโปรแกรมซีเอ็นซี 

 
ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนจดัเตรยีมโปรแกรมซเีอน็ซตีามทีก่ าหนดดา้นล่าง  

  
ก ำหนดให้ เพื่อท าโปรแกรมเขยีนชื่อของนักเรยีนเองลงในวสัดุอ่อน เช่น ไมห้รอืพลาสตกิใส โดยมขีัน้ตอน

ดงัต่อไปนี้ 
จดัท าโครงร่างของชื่อนักเรยีนลงบนกระดาษกราฟ สามารถก าหนดขนาดของ        ตวัอกัษรได้ตามความ

เหมาะสม 
เขยีนโปรแกรมซเีอน็ซงีานกดั ใหเ้กดิการเคลื่อนทีต่ามโครงร่างชื่อนักเรยีน แลว้ทดสอบการท างานโดยจ าลอง

สถานการณ์จรงิ 
จดัเตรยีมวสัดุส าหรบัตดัเฉือนซึง่เป็นวสัดุอ่อน  เช่น  ไม ้ พลาสตกิใส เป็นตน้ 
ป้อนขอ้มลูโปรแกรมซเีอน็ซทีีถ่กูตอ้งใหแ้ก่เครื่องกดัซเีอน็ซ ี
จบัยดึวสัดุงานบนเครื่องกดัซเีอน็ซ ี
ปฏบิตังิานกดัซเีอน็ซ ี

 
บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 

นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 
 
 
 

 

 

 



 

ใบงานท่ี 8 

เรื่อง  การจัดเตรียมโปรแกรมซีเอ็นซี 

 
ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนจดัเตรยีมโปรแกรมซเีอน็ซงีานกลงึ จากรปูดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ก ำหนดให้  เพื่อท าการปฏบิตังิานกลงึซเีอน็ซ ีโดยมขีัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 
เขยีนโปรแกรมซเีอน็ซงีานกลงึจากรปูทีก่ าหนดใหล้งในใบโปรแกรม 
น าโปรแกรมซเีอน็ซงีานกลงึทีเ่ขยีนทดสอบการท างานโดยการจ าลองสถานการณ์จรงิ 
จดัเตรยีมวสัดุงานกลงึซึง่เป็นโลหะ  เช่น  เหลก็, ทองเหลอืง เป็นตน้ 
ป้อนขอ้มลูโปรแกรมซเีอน็ซทีีถ่กูตอ้งใหแ้ก่เครื่องกลงึซเีอน็ซ ี
จบัยดึวสัดุงานบนเครื่องกลงึซเีอน็ซ ี
ปฏบิตังิานกลงึซเีอน็ซ ี

 

บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 
นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 
 

 

  

 



 

ใบงานท่ี 9 

เรื่อง  ขอ้มูลการจัดท าโปรแกรมซีเอ็นซี 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อจดัท าดชันีเครื่องมอืดงันี้ 
- กลุ่มที ่1 ใหจ้ดัท าดชันีเครื่องมอืของเครื่องกลงึซเีอน็ซ ี
- กลุ่มที ่2 ใหจ้ดัท าดชันีเครื่องมอืของเครื่องกดัซเีอน็ซี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ การจดัท าดชันีเครื่องมอืดงักล่าวใหศ้กึษาจากคู่มอืการท างานของเครื่องจกัรกลซเีอน็ซแีต่ละชนิด
ภายในโรงฝึกงานของนักเรยีน 

 
บนัทึกหลงักำรเรียนรู้ 

นักเรียน/นักศึกษำ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

……….…./…...….…./……....…. 
ลงชื่อ…………………………….. 

ผูบ้นัทกึ 

คร/ูผู้สอน 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

……….…./…...….…./…….... 
ลงชื่อ…………………………… 

ผูบ้นัทกึ 
ผู้ประเมิน………………………………………..…… วนัท่ี……….เดือน………………. พ.ศ. ………… 

 

 

 

 



 

ใบงานท่ี 10 

เรื่อง  NCโปรแกรม เป็นแบบ 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้ักเรยีนจดัเตรยีม ncโปรแกรมซเีอน็ซงีานกลงึหรอืงานกดั จากโคด้ดา้นล่าง 
% 
N10G90G17G54M03S5000M06T01 
N20G00X10Y10Z5 
N30G01Z-1F30 
N40G01X10Y60 
N50G01X30Y60 
N60G01X30Y35 
N70G01X20Y35 
N80G01X30Y35 
N90G01X30Y10 
N100G01X10Y10 
N110G00Z5 
N120G00X35Y10 
N130G01Z-1F30 
N140G01X45Y60 
N150G01X50Y35 
N160G01X40Y35 
N170G01X50Y35 
N180G01X55Y10 
N190G00Z5 
N200G00X60Y10 
N210G01Z-1F30 
N220G01X60Y60 
N230G01X80Y10 
N240G01X80Y60 
N250G00Z5 
N260G00X95Y35 
N270G01Z-1F30 
N280G01X105Y35 
N290G01X105Y10 
N300G01X85Y10 
N310G01X85Y60 
N320G01X105Y60 
N330G01X105Y50 
N340G00Z5 
N350G00X110Y10 
N360G01Z-1F30 
N370G01X130Y10 
N380G01X130Y35 
N390G01X110Y35 
N400G01X110Y60 
N410G01X130Y60 
N420G00Z5 
N430G00X135Y10 
N440G01Z-1F30 
N450G01X145Y60 
N460G01X150Y35 
N470G01X140Y35 
N480G01X150Y35 
N490G01X155Y10 
N500G00Z5 
N510G00X160Y10 
N520G01Z-1F30 
N530G01X160Y60 
N540G01X180Y60 
N550G01X180Y35 
N560G01X160Y35 
N570G00Z5 
N580G00X185Y10 
N590G01Z-1F30 
N600G01X185Y60 
N610G01X185Y35 
N620G01X205Y35 
N630G01X205Y60 
N640G01X205Y10 
N650G00Z5 
N660G00X210Y10 

N670G01Z-1F30 
N680G01X220Y60 
N690G01X225Y35 
N700G01X215Y35 
N710G01X225Y35 
N720G01X230Y10 
N730G00Z5 
N740G00X235Y10 
N750G01Z-1F30 
N760G01X235Y60 
N770G01X255Y10 
N780G01X255Y60 
N790G00Z10 
N800G00X10Y10 
N810M3 
 



 

ใบสรุปคะแนน 
วิชา โปรแกรม ซี เอ็น ซี 

 
 

ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ 
๑ ใบงานที่ ๑-๒ (๑๐ คะแนน)  
๒ ใบงานที่ ๓-๔ (๑๐ คะแนน)  
๓ ใบงานที่ ๕-๖ (๑๐ คะแนน)  
๔ ใบงานที่ ๗ (๑๐ คะแนน)  
๕ ใบงานที่ ๘-๙ (๑๐ คะแนน)  
๖ ใบงานที่ ๑๐ (๑๐ คะแนน)  
๗ จิตพิสัย (๒๐ คะแนน)  
๘ สอบปลายภาค (๒๐ คะแนน)  

รวม  
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………. 
(นายองคอ์าจ รุ่งเรือง) 

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 


