
 

วิชา : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 
หน่วยการเรียนท่ี  8 การเขียนโปรแกรมเอน็ซีกบัชุดซิมมู

เลช่ัน 

ใบส่ังงานท่ี 08 
แผ่นท่ี 1/2 

 
 
ค าส่ัง    ใหน้กัศึกษาเขียนแผนการท างานโปรแกรมงานกดั  และตรวจสอบโปรแกรม 

ตามใบงานท่ี 8 
 
รายการเคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ที่ใช้ 

1. เคร่ืองกดั  CNC  หรือเคร่ือง  Simulation 
2. ชุดเคร่ืองมือตดั 
3. ชุดจบัยดึเคร่ืองมือตดั 
4. ชุดจบัยดึช้ินงาน 
5. ชุดท าความสะอาด 

 
วัสดุงาน พลาสติกขนาด  220 x 100 x 10  mm. 
 
ล าดับขั้นการท างาน 

1. ก าหนดจุดศูนยข์องช้ินงาน 
2. ก าหนดจุดโคออดิเนท  (จุดศูนยอ์า้งอิง) 
3. วางแผนการท างาน 
4. เขียนโปรแกรม 
5. ตรวจสอบโปรแกรมโดยเคร่ืองกดั CNC  หรือเคร่ือง  Simulation   
6. น าช้ินงานไปท าการกดั 
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ใบส่ังงานท่ี 08 
แผ่นท่ี 2/2 

 
ข้อควรระวงัและเทคนิคการท างาน 

1. ตั้งศูนยง์านและศูนยเ์คร่ืองมือตดัใหถู้กตอ้ง 
2. จบัยดึช้ินงานใหม้ัน่คง  โดยใชอุ้ปกรณ์ให้เหมาะสม 
3. จดัยดึเคร่ืองมือตดัใหถู้กตอ้ง  และมัน่คง 
4. ปิดประตูทุกคร้ังเม่ือมีการท างาน 

 
เวลาท่ีใช้                   ชัว่โมง 

 
ค าส่ังย่อย 

1. ใหน้กัศึกษาเขียนแผนการท างานและโปรแกรมใหอ้าจารยต์รวจ 
2. ใหน้กัศึกษาตรวจสอบโปรแกรมก่อนการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิชา : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 
หน่วยการเรียนท่ี  8 การเขียนโปรแกรมเอน็ซีกบั

ชุดซิมมูเลช่ัน 

ใบงานท่ี…..8…... 
แผ่นท่ี......1/1.... 

ช่ืองาน  งานกดัตามเส้นรอบรูป จ านวนชัว่โมง.......... 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน    ........................................................... เลขท่ี...............ช่ือโปรแกรม............................................. 
ข้อมูลชิ้นงาน           ......................................................... 
วัสดุชิ้นงาน              พลาสติกขนาด  220 x 100 x 10  มม. 
 
แบบงาน 
 

 

 
 แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการท างาน หมายเลข
เคร่ืองมือ 

ช่ือเคร่ืองมือ อตัราป้อน     
 มม/นาที 

ความเร็วตัด 
   ม/นาที 

ความเร็วรอบ     
   รอบ/นาที 

       
       
       
       
       
       
       



 

ใบเขียนโปรแกรม 
 

 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน......................................................เลขที่.........................ช่ือโปรแกรม................................. 
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เลช่ัน 
ใบประเมินผลรวม 

ใบประเมินผลงาน 
(Evaluation Sheet) 

 

ช่ืองาน   งานกดั                                  วันที่เร่ิมงาน…………………………. 

ผู้ปฏิบัติงาน ……………………………………                               
ผู้ประเมิน…………………………………. 

จุดประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ดีมาก
(10) 

ดี  
(7) 

พอใ
ช ้(5) 

แกไ้ข 
(3) 

ขณะปฏิบติังาน      
1.การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์      
2.การวางแผนและขั้นตอนในการท างาน      
3.ความถูกตอ้งของเง่ือนไขการท างาน      
4.ความถูกตอ้งของโปรแกรม      
5.ความถูกตอ้งของการใชค้วามเร็วรอบใหส้ัมพนัธ์กนักบัFeed      
6.ปฏิบติังานตามโปรแกรม      
รวม      
เกณฑ์คะแนน 40%    =      คะแนนที่ได้  x 40 
                                     คะแนนเต็ม 

                                             

              เจตคติ 
ผลการประเมิน 

ดีมาก(10) ดี(7) พอใช(้5) แกไ้ข(3) 
1.เวลาการท างาน     
2.การท างานร่วมกนั     
3.การดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์     
4.การรักษาขอ้ควรปฏิบติัและความปลอดภยั     
รวม     
เกณฑ์คะแนน 20%    =      คะแนนที่ได้  x 20 

                                     คะแนนเตม็ 
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(Evaluation Sheet) 

 

ช่ืองาน…....งานกดั CNC......                                                       วันท่ี…………………………………………….. 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน………………เลขท่ี…………………                       
ผู้ประเมิน……………………………………. 

ผลงาน   

(วดัและตราจสอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีวดัค่าได)้ 

ผลการประเมิน 

ขนาดท่ี
ก าหนด
(mm) 

ผิกดั
ความ
เผื่อ 

(mm) 

ขนาด
ท่ีท า
ได ้

(mm) 

ระดบัคะแนน 
ผา่น 
(10) 

ดี 
(7) 

พอ 
ใช ้
(5) 

ไม่ผา่น 
(0) 

1.   ความยาว  30  มม. 30 ±0.02      
2.   ความยาว  55  มม. 55 ±0.02      
3.   ความยาว  80  มม. 80 ±0.02      
4.   ความยาว  93   มม. 93 ±0.02      
5.   ความยาว   116 มม. 116 ±0.02      
6.   ความยาว   190 มม. 190 ±0.02      
7.    ความยาว   220 มม. 220 ±0.02      
8.    ความยาว   55 มม. 55 ±0.02      
9.   ความยาว   150 มม. 150 ±0.02      
12.    ความยาวด้านกว้าง   15 มม. 15 ±0.02      
13.   ความยาวดา้นกวา้ง   40 มม. 40 ±0.02      
12.    ความยาวด้านกว้าง   60 มม. 60 ±0.02      
13.   ความยาวดา้นกวา้ง   85 มม. 85 ±0.02      
14.   ความยาวดา้นกวา้ง   100 มม. 100 ±0.02      
15.    ความยาวด้านกว้าง   45 มม. 45 ±0.02      
16.    ความลกึ   3 มม. 3 ±0.02      
  เกณฑ์คะแนน 40%                  ผลงาน(1) + (2)  x 40 
                                                        คะแนนเต็ม 

 

 
 

 = 
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สรุปผลการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์  60% คะแนนท่ีได้ 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ล าดบัขั้นตอนการท างานขณะ
ปฏิบติังาน 

40     

2. ผลงาน 40     
3. เจตคติ 20     

                                                                                                                รวม
คะแนนท่ีได ้

  

 
                                                                                                        
 

ผูต้รวจงาน………………………………………… 
                                                     (…………………………………….) 
       วนัท่ี…………..เดือน………….พ.ศ.…... 

 
 
 
 การผา่นเกณฑ ์

** ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน  60%  ทกุหวัขอ้การประเมิน 
 
 
 
 
 
 


