
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ซีเอน็ซ ีรหัสวิชา ๒๐๑๐๒ - ๒๑๑๐ 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 256๒ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๕ 

 
 

จัดทำโดย 
นายองค์อาจ รุ่งเรอืง 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน           อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................. ....................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นายจิตวัฒนา บุญเลิศ) 

หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

 ( นายฐิติปกรณ์ ภคุโล ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 
   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................. ...................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายนิมิต ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

........./............/........... 
 
 
 

 



 

 

คำนำ 
 

   แผนการสอนรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ซีเอ็นซีรหัสวิชา ๒๐๑๐๒ – ๒๑๑๐ มีเนื้อหาตรงตาม
จุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นวิชาชีพพ้ืนฐานวิชาหนึ่งในหมวดวิชาชีพที่ผู้เรียนประเภทวิชาช่างกลโรงงาน
ทุกสาขาต้องเรียนวิชานี้ 

แผนการสอนรายวิชาการเขียนแบบสั่งการมีจำนวนหน่วยกิต ๔ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียนสัปดาห์ละ ๔ 
ชั่วโมงรวม ๗๒ ชั่วโมง มีเนื้อหาสาระ เพ่ือให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา เรื่อง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่สอดรับกับการดำเนินการประกันคุณภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ประสบผลสำเร็จได้ ที่ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ดังกล่าว  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อม
รับไว้ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 

 
 

  
        
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายองค์อาจ รุ่งเรือง 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 



 

 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 

ส่วนที่ 1 รายวิชา 
๑.ชือ่วิชาผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 

๒. คำอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องกลึงและเครื่องกัดซีเอ็นซี ประกอบด้วยการกำหนดขั้นตอนการทำงาน การเขียน การ

ป้อนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซี การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ การข้ึนรูปชิ้นส่วน การใช้เครื่องมือ
วัด เพ่ือตรวจสอบขนาดตามแบบสั่งงาน การบำ รุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลัก ความ
ปลอดภัย 
 
๓. จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจหลักการ โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
2. เขียนโปรแกรมเอ็นซี และปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3. มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม 

และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 
 

๔. มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโปรแกรมเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ 
2. ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. โครงสร้างและส่วนประกอบของ 
เครื่องมือกลซีเอ็นซี 

0.5 0.5     
2.5 1.5 5 6 4 

2. หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

0.5 0.5     
2.5 1.5 5 7 4 

3. เครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัด
เฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

1 1 1    
7.5 4.5 15 2 8 

4. การใช้แผงควบคุม ปุ่มควบคุม และ
การบำรุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

 0.5 0.5    
2.5 1.5 5 8 4 

5. การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด  0.5 0.5    2.5 1.5 5 9 4 

6. การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง  1 1    5 3 10 3 4 

สอบประมวผลความรู้ 4 

รวม 3.5 8 7 0.5 0 1     72 

รวมทั้งหมด 20 50 30 100   
ลำดับความสำคัญ 3 1 2    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  โครงสร้าง

และส่วนประกอบของ 

เครื่องมือกลซีเอ็นซี 

4 1 บอกและอธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของ 

2 เครื่องมือกลซีเอ็นซีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ   มีกิจนิสัยใน
ก า ร ค้ น ค ว้ า เ พ่ิ ม เ ติ ม
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ละเอียดรอบคอบ  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับ
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ส่วนประกอบของเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

2. แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้ น ค ว้ า เ พ่ิ ม เ ติ ม  
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย
โด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 
 

หน่วยที ่2   

หลักการทำงานและ
ความปลอดภัยของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซี
   

4 1 บอกและหลักการทำงาน
และความปลอดภัยของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซี 

2 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มี
กิจนิสัยในการค้นคว้า
เพ่ิมเติมปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3 มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 

2. แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย
โดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 3 เครื่องมือ
ตัดและเง่ือนไขในการ
ตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

4 4 บอกและอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้
ห ลั กป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง 

5 มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3. แสดงความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับ
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

4. แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้ น ค ว้ า เ พ่ิ ม เ ติ ม  
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย
โด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 

หน่วยที่ 4 
การใช้แผงควบคุม ปุ่ม
ควบคุม และการ
บำรุงรักษาเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี   

4 1. บอกและอธิบายการการใช้
แผงควบคุม ปุ่มควบคุม และ
การบำรุงรักษาเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มี
กิจนิสัยในการค้นคว้า
เพ่ิมเติมปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1 แสดงการใช้แผงควบคุม ปุ่ม
ควบคุม และการบำรุงรักษา
เครื่องมือกลซีเอ็นซี 
2 แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 5 การเขียน
โปรแกรมซีเอ็นซีงาน
กัด 

4 6 บอกและอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้
ห ลั กป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง 

7 มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

5. แสดงความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับ
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

6. แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้ น ค ว้ า เ พ่ิ ม เ ติ ม  
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย
โด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 

หน่วยที่ 6 
การเขียนโปรแกรม
ซีเอ็นซีงานกลึง 
  

4 4. บอกและการเขียน
โปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง 

5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มี
กิจนิสัยในการค้นคว้า
เพ่ิมเติมปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

6. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1 แสดงการการเขียนโปรแกรม
ซีเอ็นซีงานกลึงเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 
2 แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 
 



 

 

7.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 6 4.5 4.5 15 7.5 
2 4 3 3 10 5 
3 6 4.5 4.5 15 7.5 
4 4 3 3 10 5 
5 4 3 3 10 5 
6 4 3 3 10 5 

รวม 40 30 30 100 50 
การวัดผล 

 - ด้านความรู้  1) ทดสอบ    40 คะแนน  
      รวม  40 คะแนน  
 - ด้านทักษะ 1) รายงาน    30 คะแนน    
       รวม 30 คะแนน  
 
     - ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานรวม                  30 คะแนน  
                        รวมทั้งหมด          100 คะแนน 
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค  70:30 
  ระหว่างภาค 1) รายงาน    30 คะแนน  
    2) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน 
     รวม    60 คะแนน    
 ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์    40 คะแนน    
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบปฏิบัติ  
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีจำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรูป้ระจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี  
1.1.2 เพื่อให้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.1.3 เพื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 หลักการกระบวนโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
1.2.2 อธิบายถึงโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
1.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1.1 แสดงความรู้เรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
2.1.2 แสดงความรู้เรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
3.1.1 กระบวนการโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3.1.2 ความรโูครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
สัปดาห์ที่/

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1-2/4 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมถรรถนะรายวิชา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชากระบวนการ
เชื่อม 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลวิชา
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 

3. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การแบ่งกลุ่ม
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี

4. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล  

5. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น 

การแบ่งกลุ่มกรรมวิธีของ
กระบวนการเชื่อม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง การแบ่งกลุ่ม

โครงสร้างและส่วนประกอบของ
เครื่องมือกลซเีอ็นซ ี

2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

3. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ Google 
Classroom และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียน
รายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
Google Classroom หน่วยที ่1 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครูคอย

พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classroom 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแล และ แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 1  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้การ
แบ่งกลุ่มกรรมวิธีของกระบวนการ
เชื่อม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
4. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
5. เกณฑ์การตดัสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู ้     6  คะแนน 
ทักษะ     4.5    คะแนน 
จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
รวม      15 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหนว่ยการเรียนรู้ แลว้นำคะแนน
ประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-65 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................…………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………...............…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………

……………………...............………………………………………..………………………………………...............…….............................................................................................
.........………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………
……………………………............................................................................................................................................................…………………………………..…………
……………………………...............……………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลบทที่ 1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ใหถู้กต้อง 

ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1. ซีเอ็นซี (CNC) ย่อมาจากคำว่า 

Computer  Numerical  Control    คือ  คอมพิวเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ สำหรับใช้ควบคุมการ
ทำงาน     

 
2. เครื่องจักรกลการผลิตที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุม เรียกว่า เครื่องจักรกลซีเอ็นซ ี(CNC) โดยแยกตาม  ประ เภ ท
ของเครื่องได้เป็น 

เครื่องกลึงซีเอ็นซี   (CNC  Turning  Machine)  ,  เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC  Milling  Machine)    
 

3. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC มาพอเข้าใจ 
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะทำงานได้นั้น  ระบบควบคุมของเครื่องจะต้องได้รับคำสั่งเป็นภาษาที่ระบบควบคุม

เข้าใจได้เสียก่อนว่าจะให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทำอะไร   ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบควบคุม
ของเครื่องผ่านแป้นพิมพ์ ( Key  Board )  หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)  เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมที่
ป้อนเข้าไปแล้ว ก็จะนำไปควบคุมให้เครื่องจักรกลทำงานโดยอาศัยมอเตอร์ป้อน      ( Feed Moter )เพ่ือให้แท่น
เลื่อนเคลื่อนที่ได้   จากนั้นระบบควบคุมอ่านโปรแกรมแล้ว  ก็จะเปลี่ยนรหัสโปรแกรมนั้นให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
เพ่ือไปควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน 

 
4. ส่วนใหญ่เครื่องจักรกล CNC มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 

1.  ตัวเครื่องจักร  ( Machine  Body ) 
2. ชุดควบคุมการทำงาน  ( Controller ) 
3. ระบบกลไกในการเคลื่อนที่ ( Drive  Mechanisms ) 

 
5. เครื่องตัดโลหะด้วยลวด (Wire Cutting Machine) มีหลักการตัดอย่างไร  

เส้นลวดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นผลให้วัสดุหลอมเหลวหลดุออกไปได้ตามแบบที่ต้องการ 
6. เครื่องอีดีเอ็ม (Electrical Discharge Machine หรือ EDM) มีหลักการทำงานอย่างไร 

โดยใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอิเล็คโตรดเพื่อทำการขึ้นรูปชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่กำหนด 
 

7. เครื่องตัดแผ่นโลหะ (Sheet Metal Cutting) สำหรับตัดแผ่นโลหะตามรูปแบบที่ต้องการและชิ้นงาน 
 ที่ไม่หนามาก แยกประเภทได้ตามวิธีการตัดได้กี่ประเภท 

ลำแสงเลเซอร์ ( Laser )  พลาสมา  (  Plasma )  และลำน้ำเจ็ท ( Water  Jet ) 



 

 

 
8. จงบอกข้อดีของการใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 5 ข้อ 

1. มีความเท่ียงตรงสูงในการปฏิบัติงานเพราะชิ้นงานต่าง ๆ ต้องการขนาดที่แน่นอน 
2. คุณภาพสม่ำเสมอทุกชิ้นงานเท่ากันหมดเนื่องจากผลิตโดยใช้โปรแกรมในการสั่งเครื่องจักร  

CNC  ทำงาน 
3. โอกาสเกิดความเสียหาย  หรือต้องแก้ไขชิ้นงานน้อยหรือแทบไม่มี เพราะชิ้นงานที่ทำจะใช้

โปรแกรมในการควบคุมถ้าผิดพลาดก็แก้ไขที่โปรแกรม 
4. สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องแต่ต้องมีคนควบคุมประจำเครื่อง 

CNC 
5. มีความรวดเร็วสูงในการผลิตทำให้ได้ผลผลิตสูง เพราะสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิต

ชิ้นงานได้ว่าใช้เวลาในการทำงานก่ีชิ้นต่อวินาที  / นาที  / ชั่วโมง  
9.  จงบอกข้อเสียของการใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 5 ข้อ 

1. มีราคาแพงมากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากยังไม่มีการผลิตเครื่องจักร CNC  
ภายในประเทศ 

2. ค่าซ่อมแซมสูง  การซ่อมแซมมีความซับซ้อน  เพราะทั้ง  ฮาร์ดแวร์  และ  ซอฟต์แวร์   
รวมถึง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ ต้องใช้ผู้ชำนาญการ 

3. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เสริม ( Option )  มีราคาสูงและต้องได้มาจากผู้ผลิตเครื่องจักร  CNC  
นั้น ๆ   เท่านั้น 

4. ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์มากพอสมควรสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมเพราะ
ไม่นั้นไม่สามารถคำนวณหาค่าของจุดต่าง  ๆ  ได้เลย 

5. ต้องมีพ้ืนที่ในการทำงานว่างพอและยังรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ  ให้แก่ผู้เขียน
โปรแกรม  NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดบัช้ัน..........................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัต ิ

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซี จำนวน 4 ชั่วโมง 

1 จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

3.1.3 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3.1.4 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3.1.5 เพ่ือให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1.1 หลักการกระบวนหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
3.1.6 อธิบายถึงหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2 สมรรถนะประจำหน่วย 
3.1.7 แสดงความรู้เรื่องหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
3.1.8 แสดงหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 

3 เนื้อหา 
3.1.1 กระบวนการหลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

3.1.2 หลักการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

1 ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมถรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลวิชา
หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 

3 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การแบ่งกลุ่ม
หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 

4 แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล  

5 ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น 
การแบ่งกลุ่มกรรมวิธีของ
กระบวนการเชื่อม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
4. ครูอธิบายในเรื่อง การแบ่งกลุ่ม

หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชากระบวนการ
เชื่อม 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีเอ็นซี 
5. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
6. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง

พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ Google 
Classroom และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียน
รายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
Google Classroom หน่วยที ่1 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครูคอย
ดูแล และ แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 1  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้การ
แบ่งกลุ่มกรรมวิธีของกระบวนการ
เชื่อม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
4. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรอืเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     6  คะแนน 
ทักษะ     4.5    คะแนน 
จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
รวม       15 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-65 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............…….................................................................... ..................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............……………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... .....................................................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลบทที่ 1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบาย มาตรการด้านความปลอดภัยกับเครื่องจักรกล CNC แบ่งออกได้เป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง  
 ตอบ    มาตรการด้านความปลอดภัยกับเครื่องจักรกล CNC  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ประกอบไปด้วย 
       1. การมอบนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล CNC   
  2. การพัฒนาและการออกแบบเครื่องจักรกล CNC 
2. ข้อแตกต่างระหว่าง เครื่องจักร Manual กับเครื่องจักร CNC คืออะไร  
ตอบ เครื่องจักร Manual เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องในการหมุนเลื่อนโต๊ะงาน เพ่ือเลื่อน
เครื่องมือตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนท่ีไปตามระยะที่ต้องการ  
 ส่วนเครื่องจักร CNCจะต้องได้รับคำสั่งเป็นภาษาที่ระบบควบคุมเข้าใจได้เสียก่อนว่าจะให้เครื่องจักร CNC 
ทำอะไร ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องป้อน NC โปรแกรมเข้าไปในระบบควบคุมของเครื่องโดยผ่านแป้นพิมพ์ (Key 
Board) หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปแล้วก็จะนำไปควบคุมให้
เครื่องจักรทำงานโดยอาศัยมอเตอร์ป้อน (Feed Motor) เพ่ือให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ได้ 
3. ข้อแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซี และระบบซีเอ็นซ ีคืออะไร 
ตอบ ข้อแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซีและระบบซีเอ็นซี คือ ระบบซีเอ็นซีจะมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุม
ส่วนระบบเอ็นซีนั้นไม่มีและระบบซีเอ็นซีสามารถที่จะเรียกข้อมูลและเก็บข้อมูลของตัว NC โปรแกรมกลับมาใช้ใหม่ได้
ตลอดหรือถ้าข้อมูลเกิดการผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ ส่วนระบบเอ็นซี ถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องไปแก้ไขที่เทป
กระดาษหรือสื่อข้อมูลเท่านั้น 
4. ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเปิด (Open Loop Control System) มีลักษณะอย่างไร 
ตอบ ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเปิด (Open Loop Control System) เครื่องจักร CNC จะรับข้อมูลจาก
เครื่องอ่านเทปแม่เหล็กผ่านทางสายส่งข้อมูลแบบ RS 232 หรือวิธีอ่ืน ๆ และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำของ
คอมพิวเตอร์ควบคุม เมื่อต้องการใช้ข้อมูลก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังวงจรขยายสัญญาณ (Amplifier) แล้วจึงส่งไปยัง
อุปกรณ์ขับเซอร์โว ซึ่งมีท้ัง AC Servo Drive, DC Servo Drive 
 
5. ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบปิด (Close Loop Control System) มีลักษณะอย่างไร 
ตอบ ระบบการควบคุมแบบนี้ได้มีการเพ่ิมระบบส่งสัญญาณป้อนกลับมายังระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเพ่ือ
ตรวจสอบสัญญาณท่ีส่งกลับมาว่ามีความถูกต้องหรือไม่   
6. จงอธิบายระบบการวัดแบบทางตรงและระบบการวัดแบบทางอ้อม คือ  
ตอบ ระบบการวัดแบบทางตรง วิธีนี้สเกลวัดจะยึดติดกับส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องจักร เช่น แท่นเลื่อนหรือโต๊ะ
งาน โดยตรงซึ่งสเกลวัด (Measuring Scale) จะยึดติดกับโต๊ะงานโดยตรงและอุปกรณ์อ่านค่าวัดจะทำการอ่านค่า



 

 

จากi ขีดสเกลวัด (Measuring Scale Grid) และส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมของเครื่องเพ่ือคำนวณหาระยะทาง
ของการเคลื่อนที่ ข้อดีของการวัดตำแหน่งโดยตรง คือ ระบบกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่จะไม่มีผล
ต่อความถูกต้องของการวัดตำแหน่ง    
 ระบบการวัดแบบทางอ้อม เป็นการวัดการเคลื่อนที่ของส่วนที่เคลื่อนที่ เช่น แท่นเลื่อนหรือโต๊ะงาน ฯลฯ 
โดยสเกลวัด (Measuring Scale) จะยึดติดกับแกนของบอลล์สกรู (Ball Screw) โดยอุปกรณ์อ่านค่าวัดจะทำการ
อ่ านค่ าจากแผ่ นสั ญ ญ าณ  (Pulse Disc) และส่ งสั ญ ญ าณ ไปยั งระบบควบคุ มของเครื่ อ งเพ่ื อคำนวณ 
หาระยะทางของการเคลื่อนที่   
7. จงอธิบายกฎมือขวาสำหรับเครื่องจักร CNC 
ตอบ เครื่องจักร CNC จะใช้แนวแกน X, Y, Z เป็นหลักซึ่งแกนทั้ง 3 ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ซึ่งมีทิศทางตามกฎ
มือขวา โดยมีจุด O คือ จุดศูนย์ หรือ จุด Origin เป็นจุดตัดของทั้ง 3 แกน หรือ (X, Y, Z) = (0, 0, 0) โดยที่ 
นิ้วหัวแมม่ือ แทนในแนวแกน X นิ้วชี้ แทนในแนวแกน Y นิ้วกลาง แทนในแนวแกน Z   
8. จงอธิบายแนวแกนในการเคลื่อนที่ของเครื่องกลึง CNC  
ตอบ เครื่องกลึง CNC ส่วนใหญ่แนวแกน Spindle จะแทนแนวแกน Z และแนวแกน X จะเป็นแนวแกนที่ทำ
ให้ Tool Turret เคลื่อนที่ตัดขวางกับแนว Spindle 
9. จงอธิบายแนวแกนในการเคลื่อนที่ของเครื่องกัด CNC แบบแนวตั้ง 
ตอบ แนวแกน Z เป็นแนวแกนการเคลื่อนที่ขึ้น–ลงของ Spindle แนวแกน X เป็นแนวแกนที่ทำให้โต๊ะงาน 
(Table) เคลื่อนที่ตัดขวางกับแนวแกนของ Spindle ส่วนแนวแกน Y เป็นแนวแกนที่ทำให้โต๊ะงาน (Table) 
เคลื่อนที่เข้า–ออก ในแนวตั้งฉากกับแนวแกน X และแนวแกน Z    
10. จงอธิบายลักษณะของจุดปรับตั้ง Tool (Tool Setting Point) มาพอเข้าใจ  
ตอบ คือ จุดที่อยู่ติดกับอุปกรณ์จับยึด Tool และสามารถวัดค่าความยาวของ Tool ได้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นค่าต่าง ๆ 
ของ Tool เช่น ค่าความยาว Tool (L), ค่ารัศมีของ Tool (R หรือ Q) จะถูกป้อนไว้ในระบบควบคุมของเครื่องจักร 
CNC เมื่อสวมด้ามจับยึดTool เข้ากับรูเพลายึด Tool (Tool Socket)   
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 
 

หลักความปลอดภัยและการทำงานของเครื่องจักรกล CNC 
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล CNC 

ง. แบบสั่งงานมีความซับซ้อนและยุ่งยาก 
2. ข้อใดกล่าวได้ ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC 
 ข. ใช้ผู้ควบคุมและคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน 



 

 

3. ข้อใดคือหลักของการควบคุมเครื่องจักร  
 ค. การควบคุมความเร็วและการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 
4. ในปัจจุบัน เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องกลึง CNC เครื่องกัด CNC ส่วนใหญ่ใช้การควบคุมด้วยระบบใด 
 ข. ระบบ CNC 
5. ข้อใดกล่าวได้ ถูกต้อง เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติแบบปิด (Close Loop Control System) คือ 
 ง. สัญญาณที่มีการประมวลผลลัพธ์แล้วส่งกลับไปยังส่วนควบคุมเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด 
6. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของชุดควบคุมซีเอ็นซี 
 ข. ชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติ 
7. ระบบการวัดตำแหน่งของแท่นเลื่อนแต่ละแนวแกนของเครื่องจักร CNC สามารถวัดได้ก่ีชนิด 
 ก. 2 ชนิด 
8. จุดศูนย์ใดที่ใช้ในการควบคุมและสั่งการระบบการวัดระยะการเคลื่อนที่ของ Tool และแท่นเลื่อน โดยถูก
 กำหนดจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร CNC และกำหนดระยะด้วย Limit Switches 
 ข. Reference Zero Point  
 
9. ตามหลักของกฎมือขวา นิ้วหัวแม่มือ ใช้แทนแนวแกนใด 
 ก. แนวแกน X 
 จากแบบงานข้างล่าง จงตอบคำถาม ข้อที่ 10 กำหนดตำแหน่งเป็นแบบ Absolute และกำหนดค่าแบบเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง ()  
 

 
 
10. P2 มีค่าเท่ากับข้อใด 
 ง. X8.0, Z0.0 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..........................กลุ่ม.. ....................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี จำนวน 4 ชั่วโมง 

2 จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

3.1.9 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องเครื่องมือตัดและเง่ือนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3.1.10 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องเครื่องมือตัดและเง่ือนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3.1.11 เพ่ือให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1.3 หลักการกระบวนเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
3.1.12 อธิบายถึงเครื่องมือตัดและเง่ือนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

4 สมรรถนะประจำหน่วย 
3.1.13 แสดงความรู้เรื่องเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
3.1.14 แสดงเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 

5 เนื้อหา 
6.1.1 กระบวนการเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

3.1.2 เครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

6 ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

7 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมถรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลวิชา
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

8 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การแบ่งกลุ่ม
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

9 แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล  

10 ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น 
การแบ่งกลุ่มกรรมวิธีของ
กระบวนการเชื่อม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
7. ครูอธิบายในเรื่อง การแบ่งกลุ่ม

หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชากระบวนการ
เชื่อม 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีเอ็นซี 
8. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
9. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง

พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ Google 
Classroom และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียน
รายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
Google Classroom หน่วยที ่1 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครูคอย
ดูแล และ แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 1  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้การ
แบ่งกลุ่มกรรมวิธีของกระบวนการ
เชื่อม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
4. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรอืเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     6  คะแนน 
ทักษะ     4.5    คะแนน 
จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
รวม       15 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-65 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............…….................................................................... ..................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............……………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... .....................................................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลบทที่ 3 
 

ค ำส่ัง ใหน้กัศกึษาตอบค าถามใหส้มบรูณ์ 
1. เม็ดมีดอินเสิรต์สามารถแบ่งตามมมุคายเศษของมีดกลงึไดก่ี้แบบอะไรบา้ง  
ตอบ เม็ดมีดอินเสิรต์นัน้สามารถแบ่งตามมมุคายเศษของมีดกลงึไดเ้ป็น 2 แบบ  
 1.  มมุคายเป็นบวก (Positive Insert)     2.  มมุคายเป็นลบ (Negative Insert)    
2. บอกชนิดเครื่องมือตดัที่ใชก้บังานกดั CNC มาสกั 4 ชนิด  
ตอบ 1.  End Mill    2.  Face Mill    
 3.  Shell End Mill 4.  ดอกสว่าน (Drill)  
 5.  ดอกเจาะน าศนูย ์(Center Drill) 6.  ดอกลบคมแบบอินเสิรต์   
 7.  ดอกควา้นเรียบ (Reamer)   8.  ดอกต๊าป (Taps)     
3. อธิบายรหสัเม็ดมีดอินเสิรต์งานกลงึ W N M T 08 04 04 F L เฉพาะตวัอกัษรที่ขีดเสน้ใต ้  
ตอบ รหสัตวั W   บอกรูปรา่งเม็ดมีดอินเสิรต์ (Insert Shape) 
 รหสัตวั M   บอกค่าพิกดัความเผื่อของขนาดเม็ดมีดอินเสิรต์ (Tolerances) 
 รหสัตวั T   บอกรูปแบบของเม็ดมีดอินเสิรต์ (Chip Breaker, Clamp Type) 
 รหสัตวั 04 บอกความหนาของเม็ดมีดอินเสิรต์  (Insert Thickness) 
4. อธิบายรหสัดา้มมีดอินเสิรต์งานกลงึนอก M V L N L 12 12 K V เฉพาะตวัอกัษรที่ขีดเสน้ใต ้ 
ตอบ รหสัตวั M   บอกลกัษณะการจบัยึดเม็ดมีดอินเสิรต์ (Clamping System Insert) 
 รหสัตวั L   บอกรูปแบบของดา้มมีดอินเสิรต์ (Tool Holder Type) 
 รหสัตวั L   บอกทิศทางการปอ้นของมีดอินเสิรต์ (Version) 
 รหสัตวั 12 บอกความสงูของดา้มมีดอินเสิรต์ (Shank Height) 
 รหสัตวั K   บอกความยาวของดา้มมีดอินเสิรต์ (Tool Holder Length) 
5. อธิบายรหสัดา้มมีดอินเสิรต์งานกลงึใน F 10 P S V L E R 12 เฉพาะตวัอกัษรที่ขีดเสน้ใต ้  
ตอบ รหสัตวั F   บอกชนิดของดา้มมีดอินเสิรต์ (Boring Bar Design) 
 รหสัตวั P   บอกความยาวของดา้มมีดอินเสิรต์ (Boring Bar Length) 
 รหสัตวั V   บอกรูปรา่งของเม็ดมีดอินเสิรต์ (Insert Shape) 
 รหสัตวั L   บอกรูปแบบของดา้มมีดอินเสิรต์ (Boring Bar Shape) 
 รหสัตวั 12 บอกความยาวของคมตดัของเม็ดมีดอินเสิรต์ (Insert Size) 
 
 
 



 

 

6. ดอก End Mill ขนาด 12 mm ใชค้วามเรว็ตดั 150 m/min ตอ้งใชค้วามเรว็รอบในการกดัเท่าไร  
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 ดงันัน้ ตอ้งเปิดความเรว็รอบของ Spindle   n  =  3,985 rpm  ตอบ 

7. Tool ส  าหรับงานปาดหน้าของงานกัดมีคมตัด 4 ฟัน ใช้ความเร็วรอบ  2,000 rpm โดยเปิดตารางของ 
 เม็ดมีดอินเสิรต์ งานกัดปรากฏว่าอัตราป้อนของคมตัดมีค่า  0.02 mm/tooth จงค านวณค่าอัตราป้อน 
 มีหน่วยเป็น mm/min    
วิธีท ำ จากสตูร                    

แทนค่า    fn  =   0.02 x 4               
ดงันัน้ค่า     fn  =   0.08 mm/r 

 อตัราป้อนที่ไดม้ีหน่วยเป็น  mm/r แต่ส าหรบังานกดันัน้ใชอ้ตัราป้อนหน่วยเป็น mm/min ดงันัน้น าค่า 0.08 
mm/r ที่ค  านวณไดแ้ทนค่าในสตูร ดงันี ้

แทนค่าสตูร F   =  n x fn   
  จะได ้ F  =  2,000 x 0.08                
 ดงันัน้ค่าอตัราป้อน  F  =  160 mm/minตอบ 

8. หนา้ที่ของน า้มนัตดั (Cutting Oil) คือ 
ตอบ 1. เพื่อการหล่อเย็น    2.  เพื่อการหล่อลื่น  
 3.  เพิ่มอายกุารใชง้านของเครื่องจกัรและเครื่องมือตดั  4. เพื่อปอ้งการสนิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่2 
 

การเตรียมเครื่องมือ อปุกรณ ์และการก าหนดขัน้ตอน 
การปฏิบติังานกบัเครื่องจกัรกล  CNC 

 

ค ำส่ัง จงเลือกค าตอบที่ถกูที่สดุเพียงขอ้เดียว 
1. ขอ้ใด ไม่ใช่ เครื่องมือและอปุกรณส์ าหรบังานกลงึกบัเครื่องกลงึ CNC 
  ข. อปุกรณส์ าหรบัหาขอบของชิน้งาน Optical Edge Finder  
  ตอบค าถามขอ้ที่ 2 รหสัส าหรบัเม็ดมีดอินเสิรต์งานกลงึ CNC 
 T A M J 09 03 12 T N 
2. รหสัเม็ดมีดอินเสิรต์ ตวั T ตวัที่ขีดเสน้ใต ้หมายถึง 
 ก. บอกรูปรา่งของเม็ดมีดอินเสิรต์ 
 ตอบค าถามขอ้ที่ 3 รหสัส าหรบัดา้มมีดอินเสิรต์กลงึนอก  
 P W L N R 25 25 M 06 
3. รหสั ดา้มมีดกลงึนอก ตวั R ตวัที่ขีดเสน้ใต ้หมายถึง 
 ค. บอกทิศทางการปอ้นของดา้มมีดอินเสิรต์  
 ตอบค าถามขอ้ที่ 4 รหสัส าหรบัดา้มมีดอินเสิรต์กลงึใน 
A 32 S  P W L N R 06 
4. รหสั ดา้มมีดกลงึใน ตวั 32 ตวัที่ขีดเสน้ใต ้หมายถึงขอ้ใด 
 ก. บอกขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของดา้มมีดอินเสิรต์ 
5. ชิน้งานกลงึขนาด  25 mm ใชค้วามเรว็ตดั 400 m/min ตอ้งใชค้วามเรว็รอบในการกลงึเท่าไร 
 ก. 5,096 rpm 
6. ดอกสว่านเจาะรูขนาด  10 mm ใชค้วามเรว็ตดั 40 m/min ตอ้งเปิดความเรว็รอบเท่าไร 
 ก. 1,273 rpm 
7. ดอก End mill  6 mm ใชค้วามเรว็ตดั 250 m/min ตอ้งใชค้วามเรว็รอบเท่าไร 
 ค. 13,270 rpm 
8. ดอก End mill  2 mm ใชค้วามเรว็รอบ 15,000 rpm ตอ้งใชค้วามเรว็ตดัเท่าไร 
 ก. 94 m/min 
9. การผลิตชิน้สว่นดว้ยเครื่องจกัร CNC นัน้ ชิน้งานจะไดข้นาดตามแบบสั่งงานหรือไม่ขึน้อยู่กบัขัน้ตอนใด 
 ง. การปรบัค่าเครื่องมือตดัในการผลิตชิน้งานกบัเครื่องจกัร CNC 
10. ขอ้ใดคือน า้มนัตดัที่ตอ้งใชน้ า้เป็นตวัผสม  
 ข. Soluble Cutting Oil  
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..........................กลุ่ม.. ....................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้แผงควบคุม ปุ่มควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี จำนวน 4 ชั่วโมง 

1 จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

3.1.15 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการใช้แผงควบคุม ปุ่มควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  
3.1.16 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการใช้แผงควบคุม ปุ่มควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  
3.1.17 เพ่ือให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1.5 หลักการกระบวนเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
3.1.18 อธิบายถึงเครื่องมือตัดและเง่ือนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
1.1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2 สมรรถนะประจำหน่วย 
3.1.19 แสดงความรู้เรื่องเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
3.1.20 แสดงเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 

3 เนื้อหา 
9.1.1 กระบวนการเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

3.1.2 เครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

4 ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

5 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมถรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผล
วิชาการใช้แผงควบคุม ปุ่ม
ควบคุม และการบำรุงรักษา
เครื่องมือกลซีเอ็นซี  

6 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การแบ่งกลุ่ม
เครื่องมือตัดและเงื่อนไขใน
การตัดเฉือนงานเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี 

7 แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล  

8 ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น 
การแบ่งกลุ่มกรรมวิธีของ
กระบวนการเชื่อม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
10. ครูอธิบายในเรื่อง การแบ่งกลุ่ม

หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชากระบวนการ
เชื่อม 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีเอ็นซี 
11. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
12. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง

พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ Google 
Classroom และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียน
รายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
Google Classroom หน่วยที ่1 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครูคอย
ดูแล และ แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 1  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้การ
แบ่งกลุ่มกรรมวิธีของกระบวนการ
เชื่อม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
4. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรอืเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     6  คะแนน 
ทักษะ     4.5    คะแนน 
จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
รวม       15 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-65 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............…….................................................................... ..................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............……………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... .....................................................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลบทที่ 4 
 

ค ำส่ัง ใหน้กัศกึษาตอบค าถามใหส้มบรูณ์ 
ค ำส่ัง ใหน้กัศกึษาตอบค าถามใหส้มบรูณ ์

1. จงบอกสว่นประกอบหลกั ๆ ของชดุควบคมุ (Control Unit) 
ตอบ สว่นใหญ่จะประกอบไปดว้ยจอภาพ (Monitor), ชดุป้อนตวัอกัษรและตวัเลขชุดแกไ้ขและบนัทึกขอ้มลู, 
ชดุควบคมุความเรว็รอบและทิศทางการหมนุของ Spindle เป็นตน้   
2. ชดุ Hand Wheel ใชใ้นการเคลื่อนที่ของแนวแกนต่าง ๆ ของเครื่องจกัรกล CNC โดยปรบัค่าความ ละ เอียด
ไดต้ัง้แต่ 
ตอบ โดยปรบัค่าความละเอียดไดต้ัง้แต่ 0.1, 0.01, 0.001 mm    

3. ชดุ Jog Speed ของเครื่องจกัรกล CNC ใชส้  าหรบั 
ตอบ ชุด Jog Speed คือ ส่วนที่ท าหน้าที่ใชเ้พื่อเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องจักร CNC ขณะท าการขึน้รูป
ชิน้งาน 

4. จงเขียนขัน้ตอนการใชเ้ครื่องมือวดัในการปฏิบติังานกบัเครื่องจกัรกล CNC มาพอเขา้ใจ   

ตอบ     ประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาแบบส่ังงานผลติ  
      ในขั้นตอนน้ี ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกล CNC จะตอ้งศึกษาแบบใหใ้หเ้ขา้ใจในกระบวนการผลิต
ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรกล CNC  เพื่อจะไดเ้ลือก เคร่ืองมือวดั มาใชง้านไดเ้หมาะสมและถูกวิธีการใช้ 
  2.  ศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือวัด 
      ในขั้นตอนน้ี ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกล CNC จะตอ้งศึกษาประเภทของเคร่ืองมือวดัวา่ใชง้าน
อยา่งไร  เช่น ทกัษะการอ่านค่าวดัจากเคร่ืองมือวดั   ทกัษะและเทคนิคการใชแ้ละการวดัค่าจากเคร่ืองมือวดัใหถู้ก
วิธีและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดั หลงัจากเลิกใชง้าน  เป็นตน้  
  3.  การใช้เคร่ืองมือวัดการวัดค่าต่าง ๆ ของชิ้นงาน 
      ในขั้นตอนน้ี ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกล CNC จะตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัใหเ้หมาะสมกบัการ
ผลิตช้ินงานและฝึกอ่านและวดัค่าขนาดจากช้ินงานจนเกิดความช านาญ ในการใชง้าน  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ขอ้ผิดพลาดจากการวดัและการอ่านค่า จากเคร่ืองมือวดั ในขณะปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรกล CNC  ซ่ึงจะท าใหไ้ด้
ขนาดและคุณภาพของช้ินงานตามแบบสั่งงานผลิตท่ีก าหนด  
5. การท าความสะอาดเครื่องจกัรกล CNC ทั่วไปมี ก่ีสว่น อะไรบา้ง 

ตอบ     การท าความสะอาดเคร่ืองจกัรกล CNC จะมีอยู ่2 ส่วนใหญ่ ๆ  
1. บริเวณภายนอกตวัเคร่ืองจกัร CNC  
2. ท าความสะอาดบริเวณส่วนประกอบต่าง ๆ เคร่ืองจกัรกล CNC 

 



 

 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่3 

 

การใชปุ้่ มควบคุมกบัชุดควบคุมการใชเ้คร่ืองมือวดัพ้ืนฐาน 
และการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล CNC 

ค ำสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถกูที่สดุเพียงขอ้เดียว 
1. ส่วนท่ีใชแ้สดงรายละเอียดในการท างาน เช่น ต าแหน่งการเคล่ือนท่ีของแนวแกน X, Y, Z คือ 
 ก. Monitor  
2. กรณีที่เครื่องจกัร CNC มีปัญหาขณะท าการขึน้รูปชิน้งานควรกดปุ่ มใด 
 ง. Emergency Stop 

3.  ปุ่ มนีใ้ชส้  าหรบัท าอะไร 

 ค. ใชส้ าหรบัป้อนค าสั่งดว้ยมือ  

4.  ปุ่ มนีใ้ชส้  าหรบัท าอะไร 

 ข. การสั่งให ้Program ท างานต่อเนื่อง 
5. ปุ่ มที่ก าหนดให ้มีชื่อว่าอะไร 

 

 ค. Chip Conveyor 
6. ปุ่ มที่ใชส้  าหรบัการลบขอ้มลูต่าง ๆ ของ NC โปรแกรมคือขอ้ใด 

 
ข.  

7. ปุ่ มที่ใชส้  าหรบัการแทรกตวัอกัษรหรือตวัเลขลงใน NC โปรแกรม คือขอ้ใด 

 ค.  

8. เครื่องมือวดัพืน้ฐาน ชนิดใดที่ใชว้ดัระยะความยาวของชิน้งานครา่ว ๆ ในการเตรียมชิน้งาน หรือใชว้ดั ระยะความยาวของ
ชิน้งานในขณะจบัใส่ชิน้งานกบั Spindle  
 ก. บรรทดัเหล็ก 

9.  ปุ่ มตามรูปนีใ้ชส้  าหรบัท าอะไร 

 ค. เริ่มตน้การขึน้รูปชิน้งาน 
10. ขอ้ใด คือ การตรวจสอบประจ าปี (Annually)      
 ก. ตรวจสอบสายขอ้ต่อ Interface Cable และสายส่งขอ้มลู 



 

 

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..........................กลุ่ม.. ....................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด จำนวน 4 ชั่วโมง 

1 จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

3.1.21 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด  
3.1.22 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด  
3.1.23 เพ่ือให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.4 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1.7 หลักการกระบวนเครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
3.1.24 อธิบายถึงเครื่องมือตัดและเง่ือนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ 
1.1.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2 สมรรถนะประจำหน่วย 
3.1.25 แสดงความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัดได้ถูกต้อง 
3.1.26 แสดงการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัดได้ถูกต้อง 

3 เนื้อหา 
12.1.1 กระบวนการการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด 

3.1.2 เครื่องมือตัดและเงื่อนไขในการตัดเฉือนงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

4 ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

5 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมถรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผล
วิชาการเขียนโปรแกรม
ซีเอ็นซีงานกัด  

6 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การแบ่งกลุ่ม
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
งานกัด 

7 แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล  

8 ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น 
การแบ่งกลุ่มกรรมวิธีของ
กระบวนการเชื่อม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
13. ครูอธิบายในเรื่อง การแบ่งกลุ่ม

หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 

14. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชากระบวนการ
เชื่อม 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
15. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง

พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ Google 
Classroom และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียน
รายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
Google Classroom หน่วยที ่1 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครูคอย
ดูแล และ แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 1  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้การ
แบ่งกลุ่มกรรมวิธีของกระบวนการ
เชื่อม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
4. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรอืเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     6  คะแนน 
ทักษะ     4.5    คะแนน 
จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
รวม       15 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-65 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............…….................................................................... ..................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............……………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... .....................................................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลบทที่ 4 

การเขียน การป้อน การทดสอบและการแกไ้ขโปรแกรมเอน็ซี 
งานกดักบัเคร่ืองกดั CNC 

ค ำส่ัง ใหน้กัศกึษาตอบค าถามใหส้มบรูณ ์

1. ใหน้กัศกึษาอธิบายความหมายของค าสั่ง G29  
ตอบ ค าสั่ง G29 หมายถึง การเลื่อนกลบัไปยงัจุดอา้งอิง (Reference) 
2. ใหน้กัศกึษาอธิบายความหมายของค าสั่ง M09  
ตอบ ค าสั่ง M09 หมายถึง เปิดน า้หลอ่เย็น (Flood) 
3. ค าสั่ง G54, G55, G56, G57, G58 และG59 (Coordinate System) มีลกัษณะการท างาน คืออะไร 
ตอบ ค าสั่ง G54, G55, G56, G57, G58 และ G59 มีการท างานคล้าย ๆ กับ ค าสั่ง G92 คือ เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งอา้งอิงใหก้บัชิน้งาน ใน 1 ชิน้งานเราสามารถก าหนดต าแหน่งนีไ้ดม้ากถึง 6 จดุ  
4. จงยกตวัอย่างลกัษณะการขึน้รูปของงานกดั CNC มาสกั 5 อย่าง 
ตอบ งานกัดตามเสน้ขอบรูป (Contour), งานปาดผิวหนา้ (Flat Surface), งานกดัหยาบ (Roughing), งาน
กดัเก็บละเอียด (Finishing), งานเจาะรู (Drilling), งานควา้นรู (Boring), งานท าเกลียว (Tapping), งานควา้นรู
เรียบ (Reamer) 
5. งานกดัแบบ Pocket มีอยู่ก่ี ลกัษณะ ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
ตอบ งานกดัแบบ  Pocket มีอยู่ดว้ยกนั 2 ลกัษณะ คือ 
 1. งานกัด Pocket แบบ กัดเกาะ คือ การกัดใหเ้ศษโลหะของชิน้งานในส่วนที่ไม่ตอ้งการออกจนได้
รูปรา่งตามแบบของชิน้งาน เหมือนเกาะ 
 2. งานกัด Pocket แบบ กัดเบา้ คือ การกัดใหเ้ศษโลหะของชิน้งานในส่วนที่ไม่ตอ้งการออก เหมือน
การขดุหลมุ จนไดรู้ปรา่งตามแบบของชิน้งาน เป็นแบบเบา้   
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่5 

 
การเขียน การป้อน การทดสอบและการแกไ้ขโปรแกรมเอน็ซี 

งานกดักบัเคร่ืองกดั CNC 
 

ค ำส่ัง จงเลือกค าตอบที่ถกูที่สดุเพียงขอ้เดียว 
1. G–Code ในขอ้ใดมีความหมายถกูตอ้ง 
 ข. G49 ยกเลิกการชดเชยขนาดรศัมีของ Tool 
2. G–Code ในขอ้ใดมีความหมาย ผิด 
 ง. G27 การเลื่อนกลบัไปยงัจดุศนูยข์องชิน้งาน 
3. M–Code ในขอ้ใดมีความหมายถกูตอ้ง 
 ข. M08 เป็นการเปิดน า้หลอ่เย็น 
4. M–Code ในขอ้ใดมีความหมาย ผิด 
 ง. M03 เปิด Spindle หมนุทวนเข็มนาฬิกา 
5. การเคลื่อนที่ของ Tool จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งด้วยความเร็วสูงสุด  ของเครื่อง (Rapid 
 Traverse) หมายถึง ค าสั่งใด  
 ง. G00  
6. การเปิด Spindle ใหห้มนุทวนเข็มนาฬิกา หมายถึง ค าสั่งใด  
 ก. M04 
7. การแมชชีน ชิน้งานที่มีลักษณะการเอาเศษโลหะออกที่ละน้อย ๆ เพื่อใหไ้ดข้นาดของชิน้งานและผิวของ
 ชิน้งานเรียบ คือ ลกัษณะของงานกดัชนิดใด  
 ค. งานกดัเก็บละเอียด (Finishing)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากรูปข่างลา่งจงตอบค าถามขอ้ 8–10 
 

 
 

8. จากรูป เขียนโปรแกรม NC แบบสัมบูรณ์  งานกัดตามเส้นขอบงาน  (Contour Part) จากจุด  P1–P7 
 โดยใชค้ าสั่ง G–Code พืน้ฐาน ซึ่งเริ่มจากจดุเริ่มตน้ถึงจดุ P1 เขียนโปรแกรม NC ที่จดุ P1 ไดอ้ย่างไร  
 ข. G01 X–32.0 Y0.0 Z–1.0 F150.0 
9. จากรูป เขียนโปรแกรม NC แบบสัมบูรณ์  งานกัดตามเส้นขอบงาน  (Contour Part) จากจุด P1–P7 
 โดยใชค้ าสั่ง G–Code พืน้ฐาน ซึ่งเริ่มจากจดุ P2 ถึงจดุ P3 เขียนโปรแกรม NC ที่จดุ P3 ไดอ้ย่างไร  
 ข. G02 X–12.0 Y40.0 Z–1.0 I 20.0 J0.0 F150.0 
10. จากรูป เขียนโปรแกรม NC แบบสัมบูรณ์  งานกัดตามเส้นขอบงาน (Contour Part) จากจุด P1–P7 
 โดยใชค้ าสั่ง G–Code พืน้ฐาน ซึ่ง เริ่มจากจดุ P5ถึงจดุ P6 เขียนโปรแกรม NC ที่จดุ P6 ไดอ้ย่างไร  
 ค. G00 X–80.0 Y0.0 Z–1.0 F150.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..........................กลุ่ม.. ....................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 6. การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง จำนวน 4 ชั่วโมง 

9 จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

3.1.27 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง 
3.1.28 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง  
3.1.29 เพ่ือให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1.9 หลักการการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงได้ 
3.1.30 อธิบายถึงการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงได้ 
1.1.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

10 สมรรถนะประจำหน่วย 
3.1.31 แสดงความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงได้ถูกต้อง 
3.1.32 แสดงการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงได้ถูกต้อง 

11 เนื้อหา 
15.1.1 กระบวนการการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง 

3.1.2 การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

12 ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

13 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมถรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลการ
เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงาน
กลึง 

14 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
งานกลึง 

15 แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล  

16 ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น 
การแบ่งกลุ่มกรรมวิธีของ
กระบวนการเชื่อม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
16. ครูอธิบายในเรื่อง การแบ่งกลุ่ม

หลักการทำงานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 

17. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชากระบวนการ
เชื่อม 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ Google 
Classroom และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียน
รายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
Google Classroom หน่วยที ่1 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครูคอย
ดูแล และ แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 1  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้การ
แบ่งกลุ่มกรรมวิธีของกระบวนการ
เชื่อม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
4. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรอืเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 



 

 

 5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้     6  คะแนน 
ทักษะ     4.5    คะแนน 
จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
รวม       15 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-65 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............………

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………………
……...............…….................................................................... ..................................………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………
………………………….........................................................................................................................................................
...…………………………………..………………………………………...............……………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... .....................................................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลบทที่ 4 

การเขียน การป้อน การทดสอบและการแกไ้ขโปรแกรมเอน็ซี 
งานกลึงกบัเคร่ืองกลึง CNC 

 

ค ำส่ัง ใหน้กัศกึษาตอบค าถามใหส้มบรูณ ์

1. N05  G90  F0.5  S1000  T01 M04 จาก Block ที่กลา่วมามี ก่ี Word ไดแ้ก่ อะไรบา้ง  
ตอบ มี 6  Word ไดแ้ก่  N  G  F  S  T  M 
2. จงบอกชื่อมาตรฐานต่าง ๆ ของ G–Code ที่ ใช้งานกับเครื่องกลึง  CNC มาสัก 5 ชื่ อ พร้อมอธิบาย
 ความหมายของแต่ละตวั 
ตอบ  

G–Code Group ค ำศัพท ์: Function ควำมหมำย : Application 
G00 01 Positioning  ( Rapid  Feed ) ลกัษณะการเคลื่อนในแนวเสน้ตรงของ Tool อย่างเรว็ 

G01 01 Linear  Interpolation ลกัษณะการเคลื่อนในแนวเสน้ตรงของ Tool โดยมีอตัราป้อน 
G02 01 Circular  Interpolation  ( CW ) การเคลื่อนที่ในแนวเสน้โคง้ของ Tool  ทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
G03 01 Circular  Interpolation  ( CCW ) การเคลื่อนที่ในแนวเสน้โคง้ของ Tool  ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
G04 00 Dwell ค าสั่งหยดุการเคลื่อนที่ของ Tool ชั่วขณะ ตามเวลาที่ก าหนด 

ในขณะที่ Spindle ยงัหมนุอยู่ 
G17 02 XY  Plane  Designation เลือกระนาบในการท างาน XY 
G18 02 ZX  Plane  Designation เลือกระนาบในการท างาน XZ 
G19 02 YZ  Plane  Designation เลือกระนาบในการท างาน YZ 
G20 06 Inch  Input  Designation การก าหนดหนว่ยท างานเป็น นิว้ 

G21 06 Metric  Input  Designation การก าหนดหนว่ยท างานเป็น มิลลิเมตร 

G27 00 Reference  Point  Return  Check  การเลื่อนกลบัไปยงัจดุที่อา้งอิง 

G28 00 Automatic  Return  to Reference 
Point 

การเคลื่อนที่ตามแนวเสน้ตรงดว้ยอตัราป้อน (Feed  Rate) 
สงูสดุของเครื่อง จากต าแหน่งที่อยู่ ไปยงัต าแหน่งที่ก าหนดบน
แกน Machine 

G29 00 Return  From  Reference  Point   การเลื่อนกลบัไปยงัจดุอา้งอิง (Reference) 
G30 00 Return  to 2nd  Reference  Point   เลื่อนไปยงัจดุอา้งอิง ที่ 2  

G33 00 Thread  Cutting การกลงึเกลียว 

G40 07 Tool  Radius  Offset  Cancel ยกเลิกการชดเชยขนาดรศัมีของ Tool 
G41 07 Tool  Radius  Offset  ( left ) การชดเชยขนาดของรศัมีของ Tool ทางดา้นซา้ยมือ 
G42 07 Tool  Radius  Offset  ( right ) การชดเชยขนาดของรศัมีของ Tool ทางดา้นขวามือ 
G43 08 Tool  Length  Offset , Plus 

Direction 
การชดเชยขนาดของความยาว Tool ถอยออกจากจดุอา้งอิง 



 

 

G44 08 Tool  Length  Offset , Minus 
Direction 

การชดเชยขนาดของความยาว Tool  ลงต ่ากว่าจดุอา้งอิง 

G–Code Group ค ำศัพท ์: Function ควำมหมำย : Application 
G49 08 Tool  Length  Offset  Cancel การยกเลิกการชดเชยขนาดของความยาว Tool 

G54–G59 12 Shift to Work  Coordinate System 
1–6 

จดุอา้งอิงของชิน้งานหลาย ๆ ชิน้ 

G80 09 Canned  Cycle  Cancel ยกเลิกการใชค้  าสั่ง  Canned cycle  
G81–G83 09 Drilling  Cycle วฏัจกัรส าหรบัเจาะรู 

G84 09 Thread  Cycle วฏัจกัรส าหรบักลงึเกลียว 

G85–G85 09 Boring  Cycle วฏัจกัรส าหรบังานควา้นรู 

G90 03 Absolute  Command  
Designation 

ก าหนดโหมดการท างานแบบสมับรูณ ์

G91 03 Incremental  Command  
Designation 

ก าหนดโหมดการท างานแบบต่อเนื่อง 

G92 05 Maximum Spindle Speed ความเรว็รอบสงูสดุ 

G94 05 Feed in mm/min , in/min อตัราป้อน มีหน่วยเป็น มม./นาที 

G95 05 Feed in mm/rev , in/rev อตัราป้อน มีหน่วยเป็น มม./รอบ 

G96 13 Constant Surface Speed ความเรว็รอบของ Spindle เปลี่ยนไปตามขนาดของชิน้งาน  
G97 13 Constant Surface Speed Cancel Spindle หมนุดว้ยความเรว็รอบคงที่เป็น รอบ/นาที  (rpm) 

 
 
 
3. ลกัษณะค าสั่ง ต่าง ๆ ที่ใชใ้น โปรแกรม NC สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
ตอบ 1.  ค าสั่งส  าหรบัล าดบัขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม (Program Technical Commands) 
 คือ ค าสั่งที่ใชใ้นการก าหนดล าดบัขัน้ตอนการท างานของเครื่องจกัร CNC    
 2.  ค าสั่งทางเรขาคณิต (Geometrical Commands) 
     คือ ค าสั่งที่ใชใ้นการเคลื่อนที่ของ Tool เพื่อใหไ้ดข้นาดและรูปทรงทางเลขาคณิตตามแบบงานที่
ตอ้งการ    
 3.  ค าสั่งทางเทคนิค (Technological Commands) 
 คือ ค าสั่งที่ใชค้วบคมุการท างานเครื่องจกัร CNC เช่น การเปิด–ปิด Spindle, ก าหนดค่าอตัราปอ้น, 
ก าหนดการเปลี่ยน Tool และการเปิด–ปิดน า้หลอ่เย็น เป็นตน้    
4. โครงสรา้งของโปรแกรมสามารถแยกไดเ้ป็น 3 สว่น ซึ่งประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
ตอบ 1.  สว่นหวัของโปรแกรม 2. ตวัของโปรแกรม  3. สว่นทา้ยของโปรแกรม 



 

 

5. จงอธิบายลกัษณะของงานกลงึตามเสน้ขอบงาน (Contour Part) มาพอเขา้ใจ  
ตอบ คือ ชิน้งานที่ผ่านกระบวนการขึน้รูปมาก่อน เช่น ผ่านงานกลึงหยาบ (Roughing) ใหไ้ดรู้ปรา่งใกลเ้คียง
กบัแบบและเผื่อขนาดต่าง ๆ ไวใ้หใ้หญ่กว่า แลว้จึงน าชิน้งานดงักล่าวมาเก็บละเอียด (Finishing) ตามต าแหน่ง
โคออดิเนท ที่ก าหนดไวใ้หไ้ดต้ามแบบที่ก าหนด 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่4 
 

การเขียน การป้อน การทดสอบและการแกไ้ขโปรแกรมเอน็ซี 
งานกลึงกบัเคร่ืองกลึง CNC 

ค ำส่ัง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สดุเพียงขอ้เดียว 
1. ขอ้ใดคือ ความหมายของโครงสรา้งของ NC โปรแกรม 
 ง. โปรแกรม NC คือ การก าหนดเครื่องหมายและตัวเลขลงไปในโปรแกรมและสั่ งให้เครื่องจักร  
  ท างาน   
 จากขอ้ความดงักลา่ว จงตอบค าถามจากขอ้ 2  
 N010  G01  X123  Y67 Z10  F100 M03 
2. จากขอ้ความดงักลา่ว Address ประกอบไปดว้ยอะไร 
 ง. ถกูทกุขอ้  
3. Aaddress ที่ใชใ้น โปรแกรม NC ตวัใดที่หมายถึง ค่าความยาวของ Tool ใชร้ว่มกบั G43 
 ข. H 
4. ขอ้ใดไม่ใช่ค าสั่งทางเทคนิค (Technological Commands)  
 ง. ค าสั่งส  าหรบัเคลื่อนที่ Tool อยา่งรวดเรว็ 
5. ขอ้ใดกลา่วผิด 
 ก. M06 เป็นการเปลี่ยน Tool 
6. ตามมาตรฐาน ISO โปรแกรม NC นัน้สว่นหวัและสว่นทา้ยนัน้จะมีเครื่องหมายใดก ากบัไว ้
 ก. ; 
7. ขอ้ใด คือลกัษณะของงานกลงึตามเสน้ขอบงาน (Contour Part)  
 ข. งานกลงึหยาบ (Roughing) 
8. ค าสั่ง G21 หมายถึงอะไร 
 ค. การก าหนดหน่วยท างานเป็น mm 
9. ค าสั่ง M00 หมายถึงอะไร 
 ค. การหยดุโปรแกรมชั่วขณะ 



 

 

 

 

 
 

 
 จากรูป จงตอบค าถามขอ้ 10  
10. จากรูป เขียน โปรแกรม NC แบบสัมบูรณ์ งานกลึงตามเส้นขอบงาน (Contour Part) แบบรัศมีจากจุด 
 P1–P8 โดยใช้ ค าสั่ ง  G–Code พื ้นฐาน  ซึ่ ง เริ่มจากจุด  P4ถึ งจุดP5 เขียน  NC โปรแกรมที่ จุด  P5 
 ไดอ้ย่างไร  
 ก. G01 X14.0 Z52.0 F150.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..........................กลุ่ม.. ....................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


