
 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ช่ือวิชา    ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกล ซีเอน็ซี   รหัสวิชา   2102-2110 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยท่ี  1 วิวฒันาการของเคร่ืองจกัร CNC 

  1.  ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองจกัร NC และ 
CNC 
  2.  ความหมายของ NC และ CNC 
  3.  เคร่ืองจกัร CNC ประเภทต่าง ๆ 
  4.  ขอ้ดีและขอ้เสียของเคร่ืองจกัร CNC  
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการของเคร่ืองจกัร 

CNC  
2. แสดงความรู้เลือกใชเ้คร่ืองจกัร CNC ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีผลิต 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 

1. บอกประวติัความเป็นมาของเคร่ืองจกัร NC และ  
CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2.  อธิบายความหมายของ NC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3.  อธิบายความหมายของ CNCไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  4.  บอกลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองจกัร CNC    
       ประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5.  บอกขอ้ดีและขอ้เสียของเคร่ืองจกัร CNC ไดอ้ยา่ง 
      ถูกตอ้ง 
   ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) ใบงานที่ 1 

1. นกัศึกษาสามารถเลือกเคร่ืองจกัร CNC ในการ 
       ผลิตช้ินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  การตรงต่อเวลา         2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ       6.  ความมีมารยาท 



7. ความรับผิดชอบ 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
 

หน่วยท่ี  2 โครงสร้างและส่วนประกอบของ   
                  เคร่ืองจกัร CNC  
 
   1. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองกลึง CNC 
   2. ประเภทของเคร่ืองกลึง CNC  
   3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองกดั CNC 
   4. ประเภทของเคร่ืองกดั CNC และเคร่ืองแมช   
      ชีนน่ิงเซนเตอร์ 
      

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 
   1. บอกช่ือและหนา้ท่ีส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
เคร่ืองกลึง CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   2. บอกประเภทของเคร่ืองกลึง CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   3. บอกช่ือและหนา้ท่ีส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
เคร่ืองกดั CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   4. บอกประเภทของเคร่ืองกดั CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    5. บอกขอ้แตกต่างระหวา่งเคร่ืองกดั CNC และเคร่ือง
แมชชีนน่ิงเซนเตอร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
   ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) ใบงานที่ 2 

    1. นกัศึกษาสามารถบอกช่ือส่วนประกอบของ
เคร่ืองกลึง CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
    2. นกัศึกษาสามารถบอกช่ือส่วนประกอบของ
เคร่ืองกดั CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  การตรงต่อเวลา          
2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 



4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ        
6.  ความมีมารยาท 
7. ความรับผิดชอบ 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
 

หน่วยท่ี  3 หลกัการท างานของเคร่ืองจกัร CNC  
 

  1. หลกัการท างานของเคร่ืองจกัร CNC 

  2. ระบบควบคุมซีเอ็นซี ( CNC Control System ) 
  3. ระบบการวดัต าแหน่ง ( Measuring System ) 
  4. ระบบโคออดิเนทและการก าหนดต าแหน่ง
ต่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร CNC 
  5. สัญลกัษณ์และจุดศูนยต์่าง ๆ บนเคร่ืองจกัร 
CNC 
  6. การก าหนดต าแหน่งแบบสัมบูรณ์และ
แบบต่อเน่ือง ( Absolute and Incremental System 
Mode ) 
      

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของ
เคร่ืองจกัรCNC  
  2. ก าหนดแนวแกนการเคล่ือนท่ีและก าหนด
ต าแหน่งของเคร่ืองจกัรCNC 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 
1. บอกหลกัการท างานของเคร่ืองจกัร CNC ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. อธิบายระบบควบคุมซีเอน็ซี ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. บอกชนิดของระบบการวดัต าแหน่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.  บอกส่วนประกอบของชุดควบคุมซีเอน็ซี ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
5. บอกหลกัการของกฎมือขวาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6. บอกแนวแกนการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัร CNC ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
7. อธิบายสัญลกัษณ์และจุดศูนยต์่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร 
CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
8. ก าหนดต าแหน่งแบบสัมบูรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



9. ก าหนดต าแหน่งแบบต่อเน่ืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   
 ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) 
 1. บอกสัญลกัษณ์และจุดศูนยต์่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร 
CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. เขียนแนวแกนการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัร CNC ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
3. ก าหนดต าแหน่งแบบสัมบูรณ์ตามแบบงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
4. ก าหนดต าแหน่งแบบต่อเน่ืองตามแบบงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
 

กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  การตรงต่อเวลา          
2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ        
6.  ความมีมารยาท 
7. ความรับผิดชอบ 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
 

หน่วยท่ี  4 เง่ือนไขในการตดัเฉือน ( Cutting 
Conditions ) 
   

1. เคร่ืองมือตดัส าหรับงาน CNC 

2. รหัสเม็ดมีดอินเสิร์ตและดา้มมีดกลึง
ส าหรับงาน CNC 

3. เง่ือนไขในการตัดเฉือน  ( Cutting 
Conditions )  งานกลึง CNC , งานกัด CNC และงาน
เจาะ CNC 

4. แบบฟอร์มในการปฏิบติังาน CNC   
5. น ้ามนัตดั ( Cutting Oil )  

      

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
  1. แสดงความรู เก่ียวกบัเง่ือนไขในการตดัเฉือน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 
  1. บอกเคร่ืองมือตดัส าหรับงาน CNC ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
  2. อ่านรหสัส าหรับเม็ดมีดอินเสิร์ตงานกลึง CNCได้
อยา่งถูกตอ้ง 
  3. อ่านรหสัส าหรับดา้มมีดอินเสิร์ตงานกลึงนอก  
กลึงใน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  4. ค านวณหาค่าความเร็วรอบของงานกลึง งานกดั 
งานเจาะ CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5. ก าหนดเง่ือนไขในการตดัเฉือน Cutting Conditions 
ลงใน Operation Sheet ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  6. บอกชนิดของน ้ามนัตดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  7. บอกหนา้ท่ีของน ้ามนัตดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   
      ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) 
  1. บอกรหสัเม็ดมีดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2. บอกรหสัดา้มมีดกลึง CNC  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3. เปิดค่าอตัราป้อนจากคู่มือ Coro Key ของบริษทั 
Sandvik ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



  4. เปิดค่าความเร็วตดัจากคู่มือ Coro Key ของบริษทั 
Sandvik ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5. เปิดค่าระยะป้อนลึกจากคู่มือ Coro Key ของบริษทั 
Sandvik ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  6. เขียนค่า Cutting Conditions ลงใน Operation Sheet 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  การตรงต่อเวลา          
2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ        
6.  ความมีมารยาท 
7. ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
 

หน่วยท่ี  5 การใชปุ้่ มควบคุมกบัชุดควบคุม ( Control  
                          Unit ) และการ ปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร 
CNC  
   

5.1 ชุดควบคุมทัว่ไป  
5.2 การใช้ งานปุ่ มควบคุมบนชุด

ควบคุม 
      

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชปุ้่ มควบคุมกบั

ชุดควบคุม 
2. ปฏิบติังานโปรแกรมกบัเคร่ืองจกัร CNC 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 

1. บอกลกัษณะการท างานของปุ่ มต่าง ๆ 
บนชุดควบคุม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เปิด-ปิดระบบควบคุมเคร่ืองกลึง CNC 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ป้อนขอ้มูล NCโปรแกรมกบัเคร่ืองกลึง 
CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       

4. จดัเก็บขอ้มูล NCโปรแกรมกบัชุด
ควบคุมของเคร่ืองกลึง CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   
 ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) 
1. เปิด - ปิด ระบบควบคุมกบัเคร่ืองกลึง CNC ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง   
2. เขา้ - ออก โปรแกรมกบัเคร่ืองกลึง CNC ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง       
3. ป้อนขอ้มูลกบัเคร่ืองกลึง CNC  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   
4. จดัเก็บขอ้มลูจากเคร่ือง ( Drive C ) ลง Handy Drive  
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง     
 



กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  การตรงต่อเวลา          
2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ        
6.  ความมีมารยาท 
7. ความรับผิดชอบ 
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ท.ป.น.   0-6-2              จ านวนคาบสอน    6     คาบ : สัปดาห์ ระดับช้ัน  ปวช.         

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยท่ี  6 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานกลึง  
                 กบัเคร่ืองกลึง  CNC  
 
  1. โครงสร้างของ NC โปรแกรม 
  2. Address ท่ีใชใ้นโปรแกรม  ( Program  
Address ) 
  3. ลกัษณะของค าสั่ง ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น NC 
โปรแกรม   
  4. ส่วนประกอบพื้นฐานของโครงสร้าง NC
โปรแกรม 
  5. การขึ้นรูปช้ินงานส าหรับงานกลึง CNC 
  6. การเขียน  NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง 
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม

ส าหรับงานกลึงกบัเคร่ืองกลึง CNC  
2. เขียนโปรแกรมNC ตามหลกัการและ

กระบวนการ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 

1. อธิบายโครงสร้างของ NC โปรแกรม ได้
อยา่งถกูตอ้ง 

2. บอกลกัษณะ Address ท่ีใชใ้นโปรแกรม 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3. อธิบายลกัษณะของค าสั่ง  G – Code  ท่ี
ใชใ้น NC โปรแกรม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

4. อธิบายลกัษณะของค าสั่ง  M – Code  ท่ี
ใชใ้น NC โปรแกรม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

5. บอกส่วนประกอบพื้นฐานของ
โครงสร้าง NCโปรแกรม ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

6. บอกลกัษณะการขึ้นรูปช้ินงานส าหรับ
งานกลึง CNC  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   
 ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) 

1. ปฏิบติังานกบัเคร่ืองกลึง CNC ได้
อยา่งถูกตอ้ง 



2. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง
ปาดหนา้ดว้ยค าสั่ง G-Code, M-Code 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง
ปอกดว้ยค าสั่ง G-Code, M-Code ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง
เก็บละเอียดดว้ยค าสั่ง G-Code, M-
Code ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง
เรียวดว้ยค าสั่ง G-Code, M-Code ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

6. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง
โคง้ดว้ยค าสั่ง G-Code, M-Code ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

7. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึงเซาะ
ร่องดว้ยค าสั่ง G-Code, M-Code ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

8. เขียน NC โปรแกรมส าหรับงานกลึง
เกลียวดว้ยค าสั่ง G-Code, M-Code ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  การตรงต่อเวลา          
2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ        
6.  ความมีมารยาท 



7. ความรับผิดชอบ 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ช่ือวิชา    ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกล ซีเอน็ซี   รหัสวิชา   2102-2110 
ท.ป.น.   0-6-2              จ านวนคาบสอน    6     คาบ : สัปดาห์ ระดับช้ัน  ปวช.         

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
 

หน่วยท่ี  7 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานกดั  
                  กบัเคร่ืองกดั  CNC  
    
   1. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองกลึง CNC 
   2. ประเภทของเคร่ืองกลึง CNC  
   3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองกดั CNC 
   4. ประเภทของเคร่ืองกดั CNC และเคร่ืองแมช   
      ชีนน่ิงเซนเตอร์ 
      

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
   1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมส าหรับ
งานกดักบัเคร่ืองกดัCNC  
   2. เขียนโปรแกรมNC ตามหลกัการและ
กระบวนการ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านความรู้ ( ภาคทฤษฎี ) 
 1. บอกความหมาย G – Code ส าหรับงานกดั CNC 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2. บอกความหมาย M – Code ส าหรับงานกดั CNC 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
  3. บอกลกัษณะการขึ้นรูปช้ินงานส าหรับงานกดั 
CNC ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
   
 ด้านทักษะ ( ภาคปฏิบัติงาน ) 
  1. ปฏิบติังานกบัเคร่ืองกดั CNC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2. เขียน NCโปรแกรมส าหรับงานกดัตามเส้นขอบ
รูป ( Contour ) แบบเส้นตรง ( Liner  Interpolation ) 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
  3. เขียน NCโปรแกรมส าหรับงานกดัตามเส้นขอบ
รูป ( Contour )  แบบเส้นโคง้  (Circular  
Interpolation) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



  4. เขียน NCโปรแกรมส าหรับงานกดัแบบ  Pocket 
แบบกดัเกาะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5. เขียน NCโปรแกรมส าหรับงานกดัแบบ  Pocket 
แบบกดัเบา้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  6. เขียน NCโปรแกรมส าหรับงานเจาะรู ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

กิจกรรมอภิปรายประเด็นส าคญั พูดอภิปรายประเด็นส าคญัตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  การตรงต่อเวลา          
2.  ความสนใจใฝ่รู้   
3.  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
4.  ความมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน 
5.  ความร่วมมือ        
6.  ความมีมารยาท 
7. ความรับผิดชอบ 

 


