
 
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางเมคคาทรอนิกส 

ช่ือวิชา   ทักษะการเชียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 

ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 



 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  

วิชา ทักษะการเชียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ระดับ ปวช. เวลา  2  ช่ัวโมง   

วันที่แขงขัน ............................................. 

สนามสอบ............................................................................................... 

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

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส 

1.2 เพ่ือใหครู-อาจารยไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานโปรแกรม 

เมเบิลลอจิกคอนโทรลใหเกิด ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

1.4 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

1.5 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา 

1.6 เพ่ือยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษา ใหกาวสูระดับสากล 

 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยไมกําหนดอายุ  

2.2 เปนผูไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในวิชา/สาขาวิชา ในระดับการศึกษาท่ีสมัครเขาแขงขัน  

ยกเวน การประกวดประเภทตางๆ 

 

3. กติกาการแขงขัน 

3.1 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักศึกษาเขาแขงขันประเภททีมสาขาวิชาละ 1 ทีม ( ทีมละ 2 คน ) 

3.2 ผูเขาแขงขัน ตองชําระเงินคาสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจาภาพกําหนด  

3.3 ทักษะวิชาท่ีมีผูสมัครแขงขันนอยกวา 5 วิทยาลัย อาจไมจัดการแขงขันหรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจ 

ของเจาภาพ 

3.4 ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว 

นักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

3.5 การแขงขันจะเรียงตามลําดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแตละทักษะวิชา  

3.6 เม่ือถึงเวลาแขงขันกรรมการเรียกตัวผูเขาแขงขัน ใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที 

หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัว/หรือเขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขาแขงขัน 

3.7 การแขงขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ กําหนดสัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ 100 คะแนน  

 

 



 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 แสดงความรูเก่ียวกับประยุกตใชงานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในการควบคุมเครื่องกลไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

4.2 ออกแบบ ติดตั้งและทดสอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในการควบคุมเครื่องกลไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

4.3 บํารุงรักษาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในการควบคุมเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

5.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที  

5.2 กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน  

(ถาไมมีใหแจงกรรมการ) 

5.3 ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงาน 

5.4 การปฏิบัติงานประกอบดวย การเดินสายไฟฟา ติดตั้งอุปกรณอินพุต เอาตพุต ชุดทดสอบการจําลองการ

ทํางานสายพานลําเลียง   เขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในการควบคุมชุดทดสอบการ

จําลองการทํางานสายพานลําเลียงในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

ตารางท่ี 1.1 รายการอุปกรณท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ รูปภาพ 

6.1 ชุดฝก PLC ท่ีมีขนาด I/O ไมนอยกวา 

6 อินพุต  และ 5 เอาตพุต ทํางานท่ี

ระดับแรงดัน 24 V DC มีจุดตอ

สัญญาณแบบเทอรมินอลบล็อก   

1 ชุด 

 

6.2 สายโหลดโปรแกรม PLC  1 เสน 

 
6.3 ปลั๊กพวง  1 อัน 

 
6.4 เครื่องคอมพิวเตอรหรือ โนตบุกพรอ

มลงโปรแกรม PLC 

1 เครื่อง 

 



 
 

6.5 ไขควงชุด 1 ชุด 

 
6.6 มัลติมิเตอร 1 ตัว 

 
6.7 สายไฟฟา VSF ขนาด 0.5 ตร.ม.ม.  

(ไมระบุสี) พรอมย้ําหางปลาแบบแฉก

หัว-ทาย ความยาวสายไฟ 100 ซม. 

25 เสน 

 

 

หมายเหตุ ผูเขาแขงขันรายใดตองการนําวัสดุและอุปกรณนอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดขางตน จะตองเสนอ

รายการใหคณะกรรมการแขงขันพิจารณาอนุมัติลวงหนากอนการแขงขันไมนอยกวา 15 นาที ท้ังนี้

คณะกรรมการแขงขันไมอนุญาตใหใชเครื่องมือใดๆ ท่ีทําใหผูเขาแขงขันไดเปรียบกวาผูเขาแขงขันรายอ่ืนๆ 

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

ตารางท่ี 1.2 รายการอุปกรณท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ รูปภาพ 

7.1 ชุดทดสอบ เปนชุดจําลองการทํางาน

ของสายพานลําเลียง โดยสายพาน

สามารถเคลื่อนท่ีได 2 ทิศทาง 

5 ชุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.โจทยท่ีใชในการแขงขัน ( ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ ) 

 

ขอสอบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ   

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส             สาขางาน เมคคคาทรอนิกส 

คะแนนเต็ม   100   คะแนน                    เวลา    2   ช่ัวโมง 

  

คําส่ัง ใหผูเขาแขงขันปฏิบัติงานตอวงจรและเขียนโปรแกรม PLC เพ่ือควบคุมการทํางานชุดทดสอบการ

จําลองการทํางานสายพานลําเลียง 

แบบแขงขันประกอบดวย 

1. แผนผังตําแหนงของอุปกรณตางๆ บนชุดทดสอบการจําลองการทํางานสายพานลําเลียง 

 
 

 



 
 

 
 

2. แผนผังวงจรภายในชุดทดสอบการจําลองการทํางานสายพานลําเลียง 

 
 

 

 

 

 



 
 

3. ใหตอสายวงจรควบคุมระหวางชุดทดสอบกับ PLC ตามหมายเลข I/O ท่ีกําหนดให 

 

Bit 

Position 

TB 

(Terminal No.) 

Input Signal  

Name 

 1 LS1:สายพานปลายดานขวา 

 2 LS2:สายพานปลายดานซาย 

 3 LS3:2 0 

 4 LS4:2 1 

 5 LS5:2 2 

 6 PB1 

 7 PB2 

 8 PB3 

 9 PB4 

 10 PB5 

 11 SS1:ON ดาน ON 

 12 SS0:ON ดาน Auto 

 

Bit 

Position 

TB 

(Terminal No.) 

Output Signal  

Name 

  20 RY1:สายพานเลื่อนซาย 

 21 RY2:สายพานเลื่อนขวา 

 22 PL1 

 23 PL2 

 24 PL3 

 25 PL4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ลักษณะการทํางานของชุดทดสอบ 

ชุดทดสอบการจําลองการทํางานสายพานลําเลียงสามารถทํางานตามเง่ือนไขดังนี้ 

 

โจทยขอท่ี 1 สภาวะการทํางานแบบ Manual 

กรณีท่ีสวิตช SS0 อยูท่ีตําแหนง Manual  

- เม่ือ กดปุม PB1 คางไว 1 วินาที สายพานจะเคลื่อนท่ีไปทางซายเฉพาะชวงท่ีกดปุม และ หลอดไฟ 

PL1 ติด เฉพาะชวงท่ีสายพานทํางาน  

- เม่ือ กดปุม PB2 คางไว 1 วินาที สายพานจะเคลื่อนท่ีไปทางขวาเฉพาะชวงท่ีกดปุม และ หลอดไฟ 

PL1 ติด เฉพาะชวงท่ีสายพานทํางาน 

- ขณะท่ีสายพานกําลังเคลื่อนท่ี เม่ือกดปุม  PB5 คางไว จะทํา ใหสายพานหยุดทํางานและหลอดไฟ 

PL1 ดับ 

- หรือในขณะท่ีสายพานกําลังทํางาน หากมีการบิดสวิตช SS0 จาก Manual เปน Auto สายพานท่ี

ทํางานอยูจะหยุดทํางานทันที และหลอดไฟ PL1 ดับ และไมสามารถ กดปุม PB1 และ PB2 เพ่ือให

สายพานทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไดอีก จนกวาจะ บิดสวิตช SS0 จาก Auto เปน Manual อีก

ครั้ง 

 

โจทยขอท่ี 2 สภาวะการทํางานแบบ Auto 

     กรณีสวิตช SS0 อยูท่ีตําแหนง Auto  

- เม่ือวาง Pallet ไวบนสายพานดานขวาสุด หลอดไฟ PL2 ติด  

- เม่ือกดปุม PB1 ทําให Pallet เคลื่อนท่ีไปทางซาย และหลอดไฟ PL1 ติด เม่ือ Pallet เคลื่อนท่ีไปถึง

ทางซายสุด สายพานจะหยุดเปนเวลา 1 วินาที  หลอดไฟ PL1 ยังคงติด  

- จากนั้น Pallet จะเคลื่อนท่ีไปทางขวา หลอดไฟ PL1 ติด เม่ือ Pallet เคลื่อนท่ีไปทางขวาสุด สายพาน

จะหยุดทํางาน หลอดไฟ PL1 ดับ และ หลอดไฟ PL2 ติด  

- ในขณะท่ีสายพานกําลังทํางานหากมีการ กดปุม PB5 คาง สายพานจะหยุดทํางานทันที สภาวะของ

หลอดไฟ PL1 และ PL2 ดับ เม่ือปลอยปุม PB5 สายพานยังคงหยุดทํางาน และหลอดไฟ PL1 และ 

PL2 ยังคงดับอยู  

- หรือในขณะท่ีสายพานกําลังเคลื่อนท่ีหากมีการบิดสวิตช SS0 จาก Auto เปน Manual สายพานท่ี

ทํางานอยูจะหยุดทํางานทันที หลอดไฟ PL1 และ PL2 ดับ และไมสามารถ กดปุม PB1 เพ่ือให

สายพานทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไดอีก จนกวาจะ บิดสวิตช SS0 จาก Manual เปน Auto อีก

ครั้ง 

หมายเหตุ   กดปุม หมายถึง กดปุมแลวปลอย  

      กดปุมคาง หมายถึง กดปุมท่ีกําหนดคางไว 

 

 

 



 
 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 วิชา ทักษะการเชียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล เวลา 2 ช่ัวโมง  100 คะแนน 

ประเภทวิชา (  ) อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส       สาขางาน เมคคาทรอนิกส 

ระดับช้ัน ( ) ปวช. () ปวส. 

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

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

ลําดับ รายละเอียด 
คะแนน คะแนน 

เต็ม ท่ีได 

1 

สามารถเดินสายไฟฟา ติดตั้งอุปกรณอินพุต เอาตพุต ชุด

ทดสอบการจําลองการทํางานสายพานลําเลียงได 

 

30 คะแนน  

1.1 
การยึดสวนตอเดินสายดี (เชน ไมหลวม เปนตน) 

ผิดหัก 3 คะแนน 
3  

1.2 

เดินสายไฟเปนระเบียบ 

- สายไฟ Power ไมครอมสายไฟสัญญาณ 

- การเรียงสายไฟเรียบรอย 

ผิดหัก 3 คะแนน 

3  

1.3 

ไมมีการเดินสายไฟพาดผานดานหนา PLC และบอรดสําหรับ

ทดสอบ 

ผิดหัก 5 คะแนน 

5  

1.4 
เดินสายตรงตาม I/O Layout 

ผิดหักจุดละ 1 คะแนน 
13  

1.5 
กรณีตอ 2 สายท่ี Terminal เดียวกันตองหันหลังเขาหากัน 

ผิดหัก 2 คะแนนน 
2  

1.6 
เสียบตอสายโดยใชหางปลา 

ผิดหัก 2 คะแนน 
2  

1.7 

สายไฟฟาท่ีไมจําเปนใหทําฉนวนไว 

ผิดหัก 2 คะแนน 

 

2 

 

 

    



 
 

ลําดับ รายละเอียด 
คะแนน คะแนน 

เต็ม ท่ีได 

2 
สามารถเขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในการควบคุมชุด

ทดสอบการจําลองการทํางานสายพานลําเลียงได 60 คะแนน  

การส่ังงาน สถานะของชุดทดสอบท่ีถูกตอง 

2.1 
ใหสวิตซ SS0 อยูท่ี Manual ไม

วาง Pallet บนสายพาน 

สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 
1  

2.2 กดปุม PB5 คางไว    

กดปุม PB1 คางไว 1 วินาที สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 1  

กดปุม PB2 คางไว 1 วินาที สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 1  

ปลอยปุม PB5    

2.3 กดปุม PB1 คางไว 1 วินาที สายพานเคลื่อนท่ีไปทางซายเฉพาะชวงท่ีกดปุม 2  

หลอด PL1 ติดเฉพาะชวงท่ีสายพานทํางาน 1  

2.4 กดปุม PB2 คางไว 1 วินาที สายพานเคลื่อนท่ีไปทางขวาเฉพาะชวงท่ีกดปุม 2  

หลอด PL1 ติดเฉพาะชวงท่ีสายพานทํางาน 1  

2.5 กดปุม PB1 คางไว สายพานเคลื่อนท่ีไปทางซาย 2  

หลอด PL1 ติด 1  

บิดสวิตซ SS0 ไปท่ี Auto สายพานท่ีกําลังทํางานหยุดทันที 2  

หลอด PL1 เปลี่ยนเปนไมติด 1  

ปลอยปุม PB1 แลวบิดสวิตซ 

SS0 ไปท่ี Manual 

สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 
1  

2.6 กดปุม PB2 คางไว สายพานเคลื่อนท่ีไปทางขวา 2  

หลอด PL1 ติด 1  

บิดสวิตซ SS0 ไปท่ี Auto สายพานท่ีกําลังทํางานหยุดทันที 2  

หลอด PL1 เปลี่ยนเปนไมติด 1  

ปลอยปุม PB2 แลวบิดสวิตซ 

SS0 ไปท่ี Manual 

สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 
1  

 

 

 

 



 
 

ลําดับ 
รายละเอียด คะแนน คะแนน 

การส่ังงาน สถานะของชุดทดสอบท่ีถูกตอง เต็ม ท่ีได 

2.7 บิดสวิตซ SS0 ไปท่ี Auto สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 1  

2.8 กดปุม PB1 สายพานไมทํางานและหลอด PL1 ไมติด 1  

2.9 วาง Pallet ไวกลางสายพาน หลอด PL2 ไมติด 1  

วาง Pallet บนสายพาน

ดานขวาสุด 

หลอด PL2 ติด 
1  

2.10 กดปุม PB1 (ทดสอบทํางาน 

Auto ตรวจทุกจุด) 

สายพานทํางาน Pallet เคลื่อนท่ีไป

ทางซาย 
2  

หลอด PL1 ติด 1  

หลอด PL2 เปลี่ยนเปนไมติด 1  

Pallet เคลื่อนท่ีไปซายสุด สายพานหยุด 2  

หลอด PL1 ยังคงติด 1  

หยุด 1 วินาทีแลว Pallet เคลื่อนท่ีไป

ทางขวา หลอด PL1 ติด 
2  

Pallet เคลื่อนท่ีไปขวาสุด สายพานหยุด 2  

หลอด PL1 ไมติด หลอด PL2 ติด 1  

2.11 วาง Pallet ไวขวาสุด กดปุม 

PB1 

สายพานทํางาน  Pallet เคลื่อนท่ีไป

ทางซาย 
2  

กดปุม PB5 คางไว สายพานท่ีกําลังทํางานหยุดทันที 2  

หลอด PL1 เปลี่ยนเปนไมติด 1  

ปลอยปุม PB5 สายพานไมทํางาน 1  

กดปุม PB1 สายพานไมทํางาน 1  

2.12 วาง Pallet ไวขวาสุด กดปุม 

PB1 

สายพานทํางาน  Pallet เคลื่อนท่ีไป

ทางซาย 
2  

บิดสวิตซ SS0 ไปท่ี Manual สายพานท่ีกําลังทํางานหยุดทันที 2  

หลอด PL1 เปลี่ยนเปนไมติด 1  

บิดสวิตซ SS0 ไปท่ี Auto สายพานไมทํางาน 1  

 

 

 



 
 

ลําดับ 
รายละเอียด คะแนน คะแนน 

การส่ังงาน สถานะของชุดทดสอบท่ีถูกตอง เต็ม ท่ีได 

2.13 วาง Pallet ไวขวาสุด กดปุม 

PB1 (ทดสอบทํางาน Auto ซํ้า

อีกรอบ) 

สายพานทํางาน Pallet เคลื่อนท่ีไป

ทางซาย 
2  

หลอด PL1 ติด หลอด PL2 ไมติด 1  

Pallet ไปถึงซายสุด สายพานหยุด  

1 วินาที 
2  

Pallet เคลื่อนไปทางขวาสุด สายพาน

หยุด  
2  

หลอด PL1 ไมติด หลอด PL2 ติด 1  

3 

สามารถเขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในการควบคุม

ชุดทดสอบการจําลองการทํางานสายพานลําเลียงในเวลาท่ีกําหนดได 

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

10 คะแนน  

3.1 เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ใชสูตรในการคํานวณ 

[(เวลาท่ีกําหนด-เวลาท่ีใชไป)/(เวลาท่ีกําหนด-เวลาของทีมท่ีเร็วท่ีสุด)] x 10 คะแนน 

  

คะแนนรวม 100  

 

 

หมายเหตุ  ขอ 2.1 – 2.6 เปนการตรวจโจทยขอท่ี 1  

ขอ 2.7 – 2.13 เปนการตรวจโจทยขอท่ี 2  

ถาถูกตัดคะแนนในขอใดใหตัดเทากับจํานวนคะแนนท่ีกําหนด 

 

 

 ลงชื่อ.........................................................กรรมการ     ลงชื่อ.................................................กรรมการ 

       (.........................................................)           (.........................................................) 

 
 

 

 

 



 
 

9. เกณฑการใหคะแนน 

 

ตารางวิเคราะหเกณฑการประเมิน 

ช่ือรายวิชาท่ีแขงขัน ทักษะวิชา การเชียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 

ประเภทวิชา (   ) อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 สาขาวิชาชาง เมคคาทรอนิกส สาขางาน เมคคาทรอนิกส  

ระดับช้ัน  (  ) ปวช. ( ) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนนเต็ม 

1. ติดตั้งอุปกรณอินพุต เอาตพุต 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลใน

การควบคุมเครื่องกลไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

สามารถเดินสายไฟฟา ติดตั้งอุปกรณอินพุต 

เอาตพุต ชุดทดสอบการจําลองการทํางาน

สายพานลําเลียงได 

30 

2.เขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบิล

ลอจิกคอนโทรลในการควบคุม

เครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

สามารถเขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบลิลอจิก

คอนโทรลในการควบคุมชดุทดสอบการจําลอง

การทํางานสายพานลําเลียงได 

60 

3. ทํางานดวยความประณีต 

รอบคอบ ปลอดภัย และอยูใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

สามารถเขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบลิลอจิก

คอนโทรลในการควบคุมชดุทดสอบการจําลอง

การทํางานสายพานลําเลียงในเวลาท่ีกําหนดได 

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

10 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

คะแนน 90 ข้ึนไป  ระดับเหรียญทอง  

คะแนน 80- 89   ระดับเหรียญเงิน  

คะแนน 70 - 79   ระดับเหรียญทองแดง 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน  

11.1 กรรมการจากสถานประกอบการรวมกับคณะครูผูสอนรายวิชาโปรแกรมเมเบลิลอจิกคอนโทรล 

จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคนั้น ๆ  

 

12. คาใชจายในการสมัครแขงขัน 

 12.1 คาวัสดุอุปกรณการแขงขันทีมละ 200 บาท 


