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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

ช่ือวิชา การซอมบํารุงแขนกลในงานอุตสาหกรรม 

ระดับช้ัน ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

 



 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การซอมบํารุงแขนกลในงานอุตสาหกรรมระดับ ปวส. 

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 อธิบายหลักการซอมและบํารุงหุนยนตอุตสาหกรรม และประยุกตใชงานไดอยางถูกตอง 

1.2 ซอมบํารุงหุนยนตอุตสาหกรรม ไดอยางถูกตอง 

1.3 นําความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชในการถายทอดใหกับผูรับการฝกอบรมไดถูกตอง 

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 คุณสมบัติเฉพาะ  

      1 (เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

3. กติกาการแขงขัน 

  3. 1 สมรรถนะรายวิชา  

      1) หลักการทํางานของระบบขับเคลื่อนหุนยนต 

     2) ควบคุมแขนกลหุนยนตเบื้องตน  

     3.2 งานท่ีกําหนด  

      1 ( ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมแขนกลหุนยนตเบื้องตน 

      2 ( ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํา Robot Preventive Maintenance อุปกรณเครื่องมือ และอะไหลท่ีใช 

      3.3 ทักษะการแขงขัน  

      1 ( ระบบขับเคลื่อนหุนยนต 

      2 ( การ Maintenance หุนยนต  

3.4 ส่ิงท ี่ผูเขาแขงขันต องเตร ียมมาเอง 

1) อุปกรณ Safety สวนบุคคล (หมวก, แวนตา, ถุงมือ) 

2) อุปกรณเครื่องมือชางพ้ืนฐาน 

3.5 ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

1) คอมพิวเตอร 

2) แขนกลหุนยนต อุตสาหกรรม  

3) น้ํามันหลอลื่น 

4) Battery Servo motor 



 

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 การซอมบํารุงแขนกลในงานอุตสาหกรรมระดับ ปวส. 

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

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

คําสั่ง สิ่งที่ผูแขงขันจะตองปฏิบัติ (ใชเวลาในการแขงขัน 3 ช่ัวโมง) 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณ



 

การซอมบํารุงหุนยนตอุตสาหกรรม (Robot Maintenance) 

 1. โครงสรางระบบกลไกของแขนกลหุนยนตและหลักการทํางานของแขนกลหุนยนตอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ  

 2. ระบบขับเคลื่อนของหุนยนต (ชุดเชอรโวมอเตอร และเกียร) 

 3. การตั้งคาตําแหนง Home Position และตําแหนง TCP, WTP และ Encoder Servo Motor ของแขนกล 

 4. ข้ันตอนทํา Robot Preventive Maintenance และอุปกรณเครื่องมือและอะไหลท่ีใช  

 5. การเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นในเกียร และ เปลี่ยน Battery Servo Motor  

 
 

 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การซอมบํารุงแขนกลในงานอุตสาหกรรมระดับ ปวส. 

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

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

ช่ือสถานศึกษา…........................................................................................................................................................ 

 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน  

คะแนน 1 2 3 

1 STEP 1 อุปกรณ Safety สวนบุคคล 

 - ตองมี หมวก, แวนตา, ถุงมือ และสวมใสตลอดการทํางาน 

 - หากขาด อยางใดอยางหนึ่ง จะไมไดคะแนนใน STEP 1 

    

2 STEP 2 เปดเครื่องและขยับแขนเขาตําแหนง Home Position 

 - ทํา Reset Encode ทุกแกน และ Reboot System 

 - หากขาด อยางใดอยางหนึ่ง จะไมไดคะแนนใน STEP 1 

    

 - ขยับตําแหนงของแกนใหตรงมารคทุกแกน (J1-J6)     

 - ทํา Set Home Position (J1=0, J2=0, J3=0, J4=0, J5=0, J6=0)     

3 STEP 3 ใสแบตเตอรี่สําหรับจายใหชุด ENCODER ของ SERVO MOTOR 

 - วัดแรงดัน V ของแบตเตอรี่ (ตองมากกวา 3.5V) 

 - หากมีข้ึนเตือน Low Batter หักแกนละ 1 คะแนน  

    

4  STEP 4 ทําการเปลี่ยนมอเตอรแกนท่ี 6 และ สายพานแกนท่ี 5  

  -  ปดเครื่องระหวางเปลี่ยนชิ้นสวน (มอเตอร, สายพาน) 

    

  - นํามอเตอรแกนท่ี 6 ออกจากแขนหุนยนต 

 (ถอดปลั๊กไฟมอเตอร และปลั๊ก Encoder เฉพาะมอเตอรแกน 6 เทานั้น) 

    

 - ตรวจสอบมอเตอรตัวใหมท่ีจะเปลี่ยน เชน เบอร, ขนาด     

 - ใสมอเตอรตัวใหมเขาแขนหุนยนต พรอมยึดมอเตอรใหแนนดวยน็อต 

 (หากขันน็อตไมแนน หักจุดละ 1 คะแนน) 

    

 - ใสสายพานและตั้งสายพานใหไดตามคูมือ  

 (หากสายพานตึงเกินไปจะมีเสียงดังขณะทํางาน และหากหยอนเกินไป การ       

เคลื่อนท่ีของแกนจะไมราบลื่น ท้ัง 2 อาการจะไมไดคะแนนขอนี้) 

    

 - ถอดเปลี่ยนและตั้งสายพานแกนท่ี 5  

 (หากสายพานตึงเกินไปจะมีเสียงดังขณะทํางาน และหากหยอนเกินไป การ       

เคลื่อนท่ีของแกนจะไมราบลื่น ท้ัง 2 อาการจะไมไดคะแนนขอนี้) 

    



 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน  

คะแนน 1 2 3 

5 STEP 5 เปลี่ยนของเหลวชุดเกียรแกนท่ี 2 และเติมของเหลงชุดเกียรแกนท่ี 5  

  - บรรจุของเหลว (RE-O) เขาแกนท่ี 2 จํานวน 1 หลอด  

    

  - เก็บของเหลวเกาท่ีออกมาใสภาชนะ (ขวดน้ําดื่มเปลา 600 มล.)  

  - ทาซิลิโคนท่ีเกลียวน็อตทุกตัวกอนใส น็อตระบายแรงดัน (มีรู) ไดถูกตอง   

    

  - ทาซิลิโคนท่ีเกลียวน็อตทุกตัวกอนใส น็อตระบายแรงดัน (มีรู) ไดถูกตอง       

  - เติมของเหลว HAMONIC GREASE ตามตําแหนงและปริมาณท่ีกําหนด       

6 STEP 6 RESET Encoder แกนท่ี 6 และแกไข Home Position  

ของแกนท่ี 5 และ 6  

  - ปรับตําแหนงแกนท่ี 5 และ 6 ใหตรงตําแหนงมารค   

    

  - ทําการ RESET Encoder แกนท่ี 6        

  - ทําการ REBOOT SYSTEM        

  - แกไขคาตําแหนง Home Position ของแกนท่ี 5 และ 6 (J5=90 ,J6=0)     

7  STEP 7 Tool SETTING โดยใช TORCH GAUGE ตั้งตําแหนง 

  - ใช Torch Gauge ตั้งตําแหนง ปลายตัวทิปของ Weld Robot ถูกตอง  

  (หากตําแหนงปลายหางเกิน 2 มม. จะไมไดคะแนนขอนี้) 

    

8 STEP 8 ตั้งคาการเคลื่อนท่ีท้ัง 6 แกน (SOFT LIMIT) 

    แกนท่ี 1 (MAX +150 / MIN -150) 

    

    แกนท่ี 2 (MAX +40 / MIN +150)     

    แกนท่ี 3 (MAX +60 / MIN -60)     

    แกนท่ี 4 (MAX -90 / MIN +90)     

    แกนท่ี 5 (MAX +40 / MIN -130)     

    แกนท่ี 6 (MAX -130 / MIN +130)     

9 STEP 9 ตั้งคาเครื่องมือ SET TOOL CENTER POINT (TCP) 

  - สรางโปรแกรม สําหรับเขียนโปรแกรมใหม ใหหมายเลขข้ึนตนดวย 888... 

    

  - TEACH ตําแหนง TCP ไมนอยกวา 15 ตําแหนง     

  - นําโปรแกรมท่ีไดไปคํานวณใน Software (Tool Setting)     

  - ระยะหางท่ีจุด TCP เม่ือเคลื่อนท่ีแบบ tool RX ไมเกิน ±3 มม.     

  - ระยะหางท่ีจุด TCP เม่ือเคลื่อนท่ีแบบ tool RY ไมเกิน ±3 มม.     

  - ระยะหางท่ีจุด TCP เม่ือเคลื่อนท่ีแบบ tool RZ ไมเกิน ±3 มม.     
 

 

 

 



 

10 STEP 10 ตรวจสอบ จัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณใหเรียบรอย 

   ตรวจสอบ จัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณใหเรียบรอย 

    

   - ตรงตอเวลา     

 

 

รวมคะแนน                 คะแนน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบรวมคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม  สาขา ชางเมคคาทรอนิกส 

วิชา การซอมบํารุงแขนกลในงานอุตสาหกรรมระดับ ปวส. 

 

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

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

 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 STEP 1 อุปกรณ Safety สวนบุคคล 3  

2 STEP 2 เปดเครื่องและขยับแขนเขาตําแหนง Home Position 9  

3 
STEP 3 ใสแบตเตอรี่สําหรับจายใหชุด ENCODER ของ SERVO 

MOTOR 
3  

4 STEP 4 ทําการเปลี่ยนมอเตอรแกนท่ี 6 และ สายพานแกนท่ี 5 18  

5 
STEP 5 เปลี่ยนของเหลวชุดเกียรแกนท่ี 2 และเติมของเหลงชุด

เกียรแกนท่ี 5 
12  

6 
STEP 6 RESET Encoder แกนท่ี 6 และแกไข Home Position 

ของแกนท่ี 5 และ 6 
12  

7 STEP 7 Tool SETTING โดยใช TORCH GAUGE ตั้งตําแหนง 3  

8 STEP 8 ตั้งคาการเคลื่อนท่ีท้ัง 6 แกน (SOFT LIMIT) 18  

9 STEP 9 ตั้งคาเครื่องมือ SET TOOL CENTER POINT (TCP) 18  

10 STEP 10 ตรวจสอบ จัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณใหเรียบรอย 4  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

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

 



 

 

  

 

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

(……………………………………………………………….. 
 

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

(………………………………………………………………..) 
 

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

(………………………………………………………………..) 
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