
 
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

ช่ือวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

ระดับช้ัน ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 



 
 

 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 

*********************************************************************************** 
******* 
1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เขาใจหล ักการทำงานของหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

1.2 มีทักษะในการออกแบบ ทดสอบและควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

1.3 เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทำงานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหน ักถ งึคุณภาพของงาน 

และมี จริยธรรมในงานอาชีพ 

2.คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

     1)  เปนนักศึกษาท ี่กำลังศึกษาอยู ในระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลยัเอกชน

ประเภท อาชวีศึกษา โดยไม กำหนดอายุ 

     2)  เปนผูไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในวิชา/สาขาวิชา ในระดับการศ ึกษาท่ี สมัครเขาแขงขัน 

ยกเวน การประกวดประเภทตาง ๆ 

 2.2 คุ ณสมบัติเฉพาะ 

      1 ( เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

3. กติกาการแขงขัน 

  3.1 สมรรถนะรายวิชา 

      1) ออกแบบและทดสอบอุปกรณ กลไกของหุนยนตรวมกับระบบ อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 

     2) ประยุกตใชหุนยนตในงาน อุตสาหกรรม 

     3.2 งานท่ีกําหนด  

      1 ( เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล หยิบและวางชิ้นงาน เบื้องตนตามเง่ือนไข 

      2 ( ประยุกตการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล ตามเง่ือนไข 

      3.3 ทักษะการแขงขัน  

      1 ( ออกแบบและทดสอบอุปกรณ กลไกของหุนยนตรวมกับระบบ อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 

      2 ( ประยุกตใชหุนยนตในงาน อุตสาหกรรม 

3.4 ส่ิงท ี่ผูเขาแขงขันต องเตร ียมมาเอง 

     1) เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข 

 

3.5 ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

1) คอมพิวเตอร 

2) แขนกลหุนยนต อุตสาหกรรม  



 
 

4. เกณฑการพิจารณาเหรียญรางวัล 

คะแนน 90.00 – 100 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง  

คะแนน 80.00 – 89.99 คะแนน   เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

คะแนน 70.00 – 79.99 คะแนน   เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 คะแนน 60.00 – 69.99 คะแนน   เกียรติบัตรชมเชย 

 



 
 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 

************************************************************************** 

วันที่แขงขัน................................................สนามแขงขัน....................................................................... 

คําสั่ง สิ่งที่ผูแขงขันจะตองปฏิบัต ิ

ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลใหทำงานตามเง่ือนไขท่ีกำหนด (ใชเวลาในการแขงขัน 2 ช่ัวโมง) 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 1 ตำแหนงอุปกรณ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

หมายเลข รายชือ่อุปกรณ  

1 แขนกล  

2 สวิตชปุมกด 

3 LED สีแดง 

4 LED สีเขียว 

5 จุดเร่ิมต นวางชิ้นงาน 

6 จุดตรวจคัดแยกประเภทและสข ี องชิ้นงาน 

7 กระบอกใสชิน้งาน 

8 กระบอกใสชิน้งาน 

9 กระบอกใสชิน้งาน 

10 จุดวางชิน้งาน 

 

กําหนดให  มีช้ินงานท้ังหมด 3 สี สีละ 3 ช้ิน 

เง่ือนไขท ี่ 1 เม่ือ Run Program ให LED สีแดง ติด 0.5 วินาที ดับ 0.5 วนิาที 
เง่ือนไขท ี่ 2 เม่ือกดสวิตช ให LED สีเขียวติดคาง และ LED สีแดงดับ ใหแขนกลอยูตําแหนง Home 

และไปทำเง่ือนไขท ี่ 3 

เง่ือนไขท ี่ 3 ใหคีบชิ้นงานจากจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ไปวางท่ีตำแหนงคัดแยกชิ้นงานหมายเลข 6 
เง่ือนไขท ี่ 4 ถาชิ้นงาน คือ สีดำ ใหใสกระบอกชิน้งานหมายเลข 7 

เง่ือนไขท ี่ 5 ถาชิ้นงาน คือ สีหลือง ใหใสกระบอกชิน้งานหมายเลข 8 

เง่ือนไขท ี่ 6 ถาชิ้นงาน คือ เหล็กสีเงิน ใหใสกระบอกชิน้งานหมายเลข 9 

เง่ือนไขท ี่ 7 จากเง ื่อนไขข อท่ี 4-6 ใหนำชิ้นงานใสกระบอก สีละ 2 ชิ้นงาน เทานั้น 

เง่ือนไขท ี่ 8 จากเง ื่อนไขท่ี 7 ชิ้นงานสีไหนใสกระบอก ครบ 2 ชิ้นแลว ชิ้นงานท่ีเหลือนำไปวางท่ีจุดวางชิ้นงานหมายเลข 10 

เง่ือนไขท ี่ 9 รูปแบบการวางชิ้นงาน จุดวางชิ้นงานหมายเลข 10 ใหวางเรียงจาก ซายไปขวา 
เง่ือนไขท ี่ 10 หลังจากทำงานเสร็จหมดแลว ใหแขนกลกลับตำแหนง Home และ LED สีเขียว ดับ ให LED สีแดง 

ติด 0.5 วินาที ดับ 0.5 วินาที 
 
 

 

 

รูปท่ี 2 ตำแหนง Home ของแขนก



 
 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 

************************************************************************************** 

ช่ือ/ทีมผูเขาแขงขัน................................................................................................................................................ 

ช่ือสถานศกึษา................................................................................................................................................. 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

คะแนน 

2 4 8 

1 ตั้งคาโปรแกรมการใชงานได อยางถูกต อง     

2 เลือกใชงานคําสั่งของโปรแกรมได อยางถ ูกต อง     

3 เง่ือนไขท ี่ 1 เม่ือ Run Program ให LED สีแดง ติด 0.5 วนิาที ดับ 0.5 วนิาที     

4 
เง่ือนไขท ี่ 2 เม่ือกดสวิตช ให LED สีเขียวติดคาง และ LED สีแดงดับ ใหแขน

กลอยูตำแหนง Home 
    

5 
เง่ือนไขท ี่ 3 ใหคีบชิ้นงานจากจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ไปวางท่ีตำแหนงคัด

แยกชิ้นงานหมายเลข 6 
    

6 เง่ือนไขท ี่ 4 ถาชิ้นงาน คือ สีดำ ใหใสกระบอกชิ้นงานหมายเลข 7     

7 เง่ือนไขท ี่ 5 ถาชิ้นงาน คือ สีหลือง ใหใสกระบอกชิ้นงานหมายเลข 8     

8 เง่ือนไขท ี่ 6 ถาชิ้นงาน คือ เหล็กสีเงิน ใหใสกระบอกชิ้นงานหมายเลข 9     

9 
เง่ือนไขท ี่ 7 จากเง ื่อนไขขอท่ี 4-6 ใหนำชิ้นงานใสกระบอก สีละ 

2 ชิน้งาน เทานั้น 
    

10 
เง่ือนไขท ี่ 8 จากเง่ือนไขท่ี 7 ถาชิ้นงานสีไหนใส กระบอกครบ 2 ชิ้นแลว 

ชิ้นงานท่ีเหลือนำไปวางท่ีจุดวางชิ้นงานหมายเลข 10 
    

11 
เง่ือนไขท ี่ 9 รูปแบบการวางชิ้นงาน จุดวางชิ้นงานหมายเลข 10  

ใหวางเรียงจากซายไปขวา 
    



 
 

 

ลงช ื่อ.......................................................กรรมการ                            ลงช ื่อ.................................................กรรมการ 
     (.........................................................)                                              (.................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
เง่ือนไขท ี่ 10 หลงัจากทำงานเสร็จหมดแลว ใหแขนกลกลับตําแหนง Home 

LED สีเขียวดับ และ LED สีแดง ติด 0.5 วินาที ดับ 0.5 วินาที 
    

13 เขียนโปรแกรมการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย (ไมชนวัตถุอื่น)     

14 ปฏิบัติงานไดในระยะเวลาท่ีกําหนด     

รวมคะแนน คะแนน 



 
 

ใบรวมคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 

****************************************************************************************** 

ช่ือ / ทีม ผูเขาแขงขัน ...............................................................................................................................................  

ช่ือสถานศึกษา ......................................................................................................................................... 

 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ตั้งคาโปรแกรมการใชงานได อยางถูกต อง 2  

2 เลือกใชงานคําสั่งของโปรแกรมได อยางถ ูกต อง 2  

3 
เง่ือนไขท ี่ 1 เม่ือ Run Program ให LED สีแดง 

ติด 0.5 วินาที ดับ 0.5 วินาที 
8  

4 
เง่ือนไขท ี่ 2 เม่ือกดสวิตช ให LED สีเขียวติดคาง LED สีแดง

ดับ ใหแขนกลอยูตำแหนง Home 
8  

5 เง่ือนไขท ี่ 3 ใหคีบชิ้นงานจากจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ไปวางท่ี 
ตำแหนงคัดแยกชิ้นงานหมายเลข 6 

8  

6 
เง่ือนไขท ี่ 4 ถาชิ้นงาน คือ สีดำ ใหใสกระบอกชิ้นงาน

หมายเลข 7 
8  

7 
เง่ือนไขท ี่ 5 ถาชิ้นงาน คือ สีหลือง ใหใสกระบอกชิ้นงาน

หมายเลข 8 
8  

8 
เง่ือนไขท ี่ 6 ถาชิ้นงาน คือ เหล็กสีเงิน ใหใสกระบอกชิ้นงาน

หมายเลข 9 
8  

9 เง่ือนไขท ี่ 7 จากเง ื่อนไขขอท่ี 4-6 ใหนำชิ้นงานใสกระบอก 

สีละ 2 ชิน้งาน เทานั้น 
8  

10 เง่ือนไขท ี่ 8 จากเง่ือนไขท่ี 7 ถาชิ้นงานสีไหนใส กระบอก ครบ 2 

ชิน้แลว ชิน้งานท่ีเหลือนำไปวางท่ีจุดวางชิ้นงานหมายเลข 10 
8  

11 
เง่ือนไขท ี่ 9 รูปแบบการวางชิ้นงาน จุดวางชิ้นงานหมายเลข 

10 ใหวางเรียงจากซายไปขวา 
8  

12 
เง่ือนไขท ี่ 10 หลงัจากทำงานเสร็จหมดแลว ใหแขนกลกลับ

ตำแหนง Home หลอดไฟ LED สีเขียวดับ 
8  



 
 

และ ให LED สีแดง ติด 0.5 วนิาที ดับ 0.5 วินาที 

13 เขียนโปรแกรมการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย(ไมชนวัตถุอื่น) 8  

14 ปฏิบัติงานไดในระยะเวลาท่ีกําหนด 8  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

ผลการแขงขัน ..................................... 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………………………..กรรมการ 

(……………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………..กรรมการ 

(………………………………………………………………..) 

 

ลงช่ือ………………………………………………………………..ประธาน 

(………………………………………………………………..) 

 

 

 

 
 


	3. กติกาการแข่งขัน
	3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง
	3.5 สิ่งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้
	ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด (ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง)
	รูปที่ 2 ตำแหน่ง Home ของแขนก

