
 

ใบงานที ่5.1 

วิชา : ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

รหัสวิชา 30102-2005 

ช ื่องาน : งานสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง 

 

เวลา 120  นาท ี 

จุดประสงคของใบงาน 

1. ปฏิบัติงานสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึงไดถ ูกตอง 
2. ปฏิบ ัติตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) โปรแกรมงานกลึง ไดถูกตอง 

3. ปฏิบ ัติงานสรางโปรแกรม NC-Code 
 เครื่องม ือและอุปกรณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร พร อมอุปกรณ 

 
คําส่ัง 

1. จงเขียนแบบงาน 2 มิติ และสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง 
2. จงตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) โปรแกรมงานกลึง 

3. จงสรางโปรแกรม NC-Code 

4. บันทึกไฟลงานลงในอุปกรณบันทึกขอมูลชื่อ Work 5.1  ใหครูตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ลําดับข้ันการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร พร อมอุปกรณประกอบใหพร อมกอนปฏิบัติงาน 

2. เปดเครื่องคอมพิวเตอร  
3. เปดโปรแกรม MASTERCAM 2022  
4. ดําเนินการเขียนแบบงานกลึง และสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง 

5. ดําเนินการตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) โปรแกรมงานกลึง 

6. ดําเนินการสรางโปรแกรม NC-Code 

7. บันทึกไฟลงานลงในอุปกรณบันทึกขอมูลชื่อ Work 5.1 
 
         

8. ครูตรวจและใหคะแนนการสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง  
๊    9. ป ิดเครื่องคอมพิวเตอร จัดวางเมาส แผ นรองเมาส และแป นพิมพ ใหเปนระเบียบ 

      10. ทําความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณ 
11. จัดโต ะเก าอ้ีใหเปนระเบียบเรยีบร อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัตงิาน ใบงานที่ 5.1 

วิชา : ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 30102-2005 
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

ช ื่องาน : งานสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง                          เวลา ................ นาท ี 

ช ื่อ......................................................................ช ั้น................................กล ุม...................เลขท ี่............. 

ท ี่ จุดตรวจ คะแนนเต็ม ทําได 
1 สรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ไดถูกตอง 10  

2  ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) โปรแกรมงานกลึง ไดถูกตอง 10  

3  สรางโปรแกรม NC-Codeไดถูกตอง 10  

4  ปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีกําหนด 10  

5 จัดโต ะและเก าอ ี้หลังเล ิกใช งานไดเปนระเบียบ 10  

6 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 
6.1  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถ ึงความปลอดภัย 

 

2 

 

 6.2 การใช และการจัดเก็บเครือ่งคอมพิวเตอร และ อุปกรณ 2  

 6.3 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ 2  

 6.4  ความขยัน  ความอดทนและความมีวินัยในการทํางาน 2  

 6.5 การมีสวนรวมและมีจิตสำนึกตอสวนรวม 2  

คะแนนรวม 60  

สรุปผลการปฏิบัติงาน 
1. เวลาเริ่มปฏิบัติงาน ..................... น. กําหนดเวลาปฏิบัติงาน .......................นาท ี 

เวลาปฏิบัติงานจริง ..................... น. 
2. คะแนนเต็ม .................คะแนน คะแนนท ี่ทําได................. คะแนน (คิดเปนร อยละ.............) 

เกณฑการใหคะแนน เกณฑการประเมิน 
ไดร อยละ 80 - 100 ด ีมาก 

70 - 79 ด ี 
60 - 69 พอใช  
50 - 59 ตองปรับปรุง 

น อยกว า 50 ต่ํากว าเกณฑ 

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................................. 

ผูประเม ิน...................................... วันท ี่..........เด ือน..........................พ.ศ................. 

จุดตรวจท่ี 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ดีมาก ด ี พอใช  
1 - 5 10 7 5 

6 2 1 0 

 



 
 

แบบงาน ใบงานที ่5.1 

วิชา : ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร                                     รหัสวชิา 30102-2005 
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

ช ื่องาน : งานสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง                          เวลา ................ นาท ี 

 

 

 

 
 

 

 

 


