
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ชางเมคคาทรอนิกส 

ช่ือวิชา  ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC 

ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  

วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC ระดับ ปวส. เวลา 4 ช่ัวโมง   

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

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

 
1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1  เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส 

1.2  เพ่ือใหครู-อาจารยไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลใหเกิด 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 กําหนด สัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ 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 เขียนและทดสอบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ตามเง่ือนไขใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

6. อุปกรณท่ีผูเขาแขงขันตองนํามาเอง 

6.1 ชุดฝกPLC พรอมอุปกรณอินพุต และอุปกรณเอาตพุต ขนาดเอาตพุต ไมนอย 8 ชอง 

 (ไมจํากัดรุน และ ยี่หอ) 

6.2 คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม 

6.3 สายปอนขอมูล 

6.4 สายตอวงจรแบบ บานานาแจ็ค ขนาด 4 ม.ม. จํานวน  30 เสน 

6.5 ปลั๊กพวง 

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

     7.1 ชุดทดลองจายชิ้นงานอัตโนมัติ (MPU-A) 

     7.2 ชุดทดลองคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ (MPU-B) 

8.โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ) 

 

 

 



 

ใบคําสั่ง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC 

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

ขอสอบภาคปฏิบัติ การแขงขันทักษะระดับชาติ   

สาขา ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC 

คําส่ัง ใหปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมใหทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  

โดยใหผูเขาแขงขันออกแบบและทดสอบโปรแกรมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใหจํานวน 2 ขอ (ขอละ 20 คะแนน) 

และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมชุดทดลองจายชิ้นงานอัตโนมัติ จํานวน 2 ขอ (ขอละ 30 คะแนน)  

แนวขอสอบภาคปฏิบัต ิ ขอท่ี 1 และ 2 กําหนดใหผูเขาแขงขันออกแบบและทดสอบโปรแกรมตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดใหจํานวน 2 ขอ โดยการออกแบบขอสอบจะคํานึงถึงจํานวนอินพุต และจํานวนเอาตพุต รวมถึงขอบเขต

การใชงานคําสั่งตางๆใน PLC (ใชเวลาในการแขงขัน 1 ชั่วโมง) 

เชน ตัวอยางเง่ือนไขการทํางาน  

 กําหนดใหสัญญาณอินพุต  2 สัญญาณ คือ สวิทช 1 (อินพุต Bit01 และ สวิตช 2 (อินพุต Bit02) 

สัญญาณเอาตพุต 3 สัญญาณ คือ หลอดไฟ 1 (เอาตพุต Bit01) หลอดไฟ 2 (เอาตพุต Bit02) และ หลอดไฟ 3 

(เอาตพุต Bit03)  โดยสภาวะการทํางานดังแสดงในตาราง 

ตารางการทํางานของอินพุทและเอาตพุต 
 

 

STEP 

IN PUT(Bit) OUT PUT (Bit) 

Bit 01 

 (Sw.1) 

Bit 02 

  (Sw.2) 

Bit 01 

 (Lamp1) 

Bit 02 

 (Lamp2) 

Bit 03 

 (Lamp3) 

1 OFF OFF OFF OFF OFF 

2 ON OFF ON 

(3 วินาทีดับ) 

กระพริบ(ตลอด)  กระพริบ 

(ตลอด) 

3 OFF ON กระพริบ 

(ตลอด) 

ON  OFF 

4 ON ON ON ON 

 (3วินาทีดับ) 

กระพริบ 

( 4 ครั้งดับ) 

                 การใหคะแนน 

1. ถูกตองตามเง่ือนไขครบสมบูรณในเวลา ขอละ 20 คะแนน 

2. ไมทํางานตามเง่ือนไข 0  คะแนน 

 



 

ขอท่ี 3 ใหตอวงจรและเขียนวงจรควบคุม ชุดทดลองจายชิ้นงานอัตโนมัติ (MPU-A) ใหเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

                  
 

 

1. ในสภาวะเริ่มตนกําหนดใหหลอดไฟสีแดง (L2) สวางคางเพียงหลอดเดียวและตัวทํางานในระบบอยู 

ในสภาวะ A-, B+, C-, M1 (off)  

2.  ในสภาวะทํางาน ใหใสชิ้นงานลงในเม็กกาซีน 3 ชิ้น, เม่ือกดสวิทชS1 ใหหลอดไฟสีแดงดับและสีเขียว 

(L1) สวางคาง เพียงหลอดเดียวจากนั้นเครื่องจักรทํางานตามลําดับดังนี้ A+, M1 (on)  

พรอมกับ B-, B+, M1(off)พรอมกับ A-, C+, C- ทํางานเชนนี้ 3 รอบ จนชิ้นงานหมดแม็กกาซีนจึง 

หยุดทํางานกลับไปอยูในสภาวะเริ่มตน  

3. ในสภาวะหยุดทํางาน ในขณะท่ีเครื่องกําลังทํางานหากมีการกดปุม S2 หลอดไฟ L3 จะสภาวะสวาง

ข้ึนเพียงหลอดเดียว และ เครื่องจะตองหยุดทํางานแบบคงสภาวะ ซ่ึง มอเตอรตองหยุดทํางานดวยแต

เม่ือกด S1 อีกครั้ง หลอด L3 จะดับ และ L1 จะสวาง สวนเครื่องจักรจําทํางานตอจากสภาวะเดิมที

คางอยูจนจบกระบวนการ  

4.  ในสภาวะรีเซทการทํางาน เม่ือกดปุม S3 จะเปนการรีเซทการทํางานของเครื่องจักรไมวาจะอยู

สถานะไหนก็ตาม ใหกลับไปอยูในสภาวะเริ่มตน ตามขอท่ี1 ใหถือเปนการรีเซทเคาทเตอรดวย 

   

 

 

 

 

 



 

ขอท่ี 4 ใหตอวงจรและเขียนวงจรควบคุม ชุดทดลองคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ (MPU-B) ใหเปนไปตามเง่ือนไข

ดังนี้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
 

1.  ในสภาวะเริ่มตน กําหนดใหหลอดไฟ L1,L2,L3 ดับ และตัวทํางานในระบบอยูในสถานะ D- E- 

และ M2 (off) 

2. ในสภาวะในการทํางาน 

2.1 วางชิ้นงานสีเหลืองท่ีจุดเริ่มตนของสายพาน จากนั้นกดสวิตช  S1 สายพาน M2 ทํางาน 

     ลําเลียงชิ้นงานผานเซนเซอร หลอดไฟสีเหลืองหลอด L3 สวาง กระบอกสูบ D ทํางานดันชิ้นงาน 

     ใหลงในชองท่ี 1 จากนั้นมอเตอรจึงหยุดทํางานพรอมกับหลอดไฟ L3 ดับ 

      2.2 วางชิ้นงานสีดําท่ีจุดเริ่มตนของสายพาน จากนั้นกดสวิตช  S1 สายพาน M2 ทํางาน 

           ลําเลียงชิ้นงานผานเซนเซอร หลอดไฟสีเหลืองหลอด L2 สวาง กระบอกสูบ E ทํางานดันชิ้นงาน 

           ใหลงในชองท่ี 2 จากนั้นมอเตอรจึงหยุดทํางานพรอมกับหลอดไฟ L2 ดับ 

      2.3 วางชิ้นงานอลูมิเนียมท่ีจุดเริ่มตนของสายพาน จากนั้นกดสวิตช  S1 สายพาน M2 ทํางาน 

           ลําเลียงชิ้นงานผานเซนเซอร หลอดไฟสีเหลืองหลอด L1 สวาง และชิ้นงานจะถูกลําเลียงไปในชอง 

           ท่ีปลายสายพาน จากนั้นมอเตอรจึงหยุดทํางานพรอมกับหลอดไฟ L1 ดับ 

 3. ในสภาวะหยุดทํางาน ในขณะท่ีทํางานทําการกดปุม S2 เครื่องจะหยุดการทํางานแบบคางสภาวะซ่ึงมอเตอร 

          จะหยุดการทํางานดวย เม่ือกด S1 อีกครั้งเครื่องจักรจะทํางานตอสภาวะเดิมท่ีคางอยูจนครบ 

          กระบวนการ 

4. ในสภาวะรีเซทการทํางาน เม่ือกดปุม S3 จะเปนการรีเซทการทํางานของเครื่องจักรไมวาการทํางาน 

          อยูสภาวะไหนก็ตาม ใหกลับไปอยูในสภาวะเริ่มตน ตามขอท่ี 1 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC 

ช่ือ-สกุล ผูแขงขัน...................................................................................... เลขท่ีผูแขงขัน.........................

ช่ือวิทยาลัย................................................................................................ หมายเลขงาน..........................  
1 ตารางการใหคะแนนขอสอบปฏิบัติการออกแบบและทดสอบโปรแกรมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดให 

ขอท่ี ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนน 

1 

ทํางานไดท้ัง 4 เง่ือนไข 20 

 

ทํางานไดท้ัง 3 เง่ือนไข 15 

ทํางานไดท้ัง 2 เง่ือนไข 10 

ทํางานไดท้ัง 1 เง่ือนไข 5 

โปรแกรมใชงานไมได 0 

2 

ทํางานไดท้ัง 4 เง่ือนไข 20 

 

ทํางานไดท้ัง 3 เง่ือนไข 15 

ทํางานไดท้ัง 2 เง่ือนไข 10 

ทํางานไดท้ัง 1 เง่ือนไข 5 

โปรแกรมใชงานไมได 0 

รวม 40  

  

 

 

 



 

2 ตารางการใหคะแนน ขอ 3 ชุดทดลองจายชิ้นงานอัตโนมัติ 

ขอท่ี  การตรวจการทํางานของเครื่องจักร คะแนน ผลตรวจ หมายเหตุ 

1 ในสภาวะเริ่มตน 

หลอดไฟสีแดง (L2) สวางคางเพียงหลอดเดียว 1   

A- 1   

B+ 1   

C - 1   

M1 (off) 1   

2 ในสภาวะทํางาน 

กดสวิทช S1 ใหหลอดไฟสีแดงดับและสีเขียว(L1) 

สวางคางเพียงหลอดเดียว 
2 

  

A+ 1   

M1(on), B- 1   

B+ 1   

M1(off), A- 1   

C+ 1   

C- 1   

ทํางานครบ 3 รอบ แลวหยุด 3   

กลับอยูในสภาวะปกติคือหลอดไฟสีแดง (L2)  

สวางคางเพียงหลอดเดียว 
1 

  

A- 1   

B+ 1   

C- 1   

M1 (off) 1   

3 ในสภาวะหยุดทํางาน 

กดปุม S2 หลอดไฟ L3 จะสวางข้ึนเพียงหลอดเดียว

และเครื่องจะหยุดการทํางานแบบคางสภาวะ 

ซ่ึงมอเตอรตองหยุดการทํางานดวย 

2 

  

 

 

  



 

ตารางการใหคะแนน ขอ 3 ชุดทดลองจายชิ้นงานอัตโนมัติ (ตอ) 

ขอท่ี การตรวจการทํางานของเครื่องจักร คะแนน ผลตรวจ หมายเหตุ 

3 (ตอ) กด S1 อีกครั้งหลอด L3 จะดับ และ L1จะสวาง 

สวนเครื่องจักรจะทํางานตอจากสภาวะเดิมท่ี 

คางอยูจนจบกระบวนการ 

1 

  

4 ในสภาวะรีเซทการทํางาน 

กดปุม S3 หลอดไฟสีแดง (L2) สวางเพียงหลอด

เดียว 

1   

A- 1   

B+ 1   

C- 1   

M1 (off) 1   

เคาทเตอรรีเซท 1   

รวม 30   

 

  



 

3. ตารางการใหคะแนน ขอ 4 ชุดทดลองคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ 

ขอท่ี  การตรวจการทํางานของเครื่องจักร คะแนน ผล

ตรวจ 

หมายเหตุ 

1 ในสภาวะเริ่มตน 

หลอดไฟสีเขียว (L1) ดับ                 1   

หลอดไฟสีแดง (L2) ดับ                 1   

หลอดไฟสีเหลือง (L3) ดับ                 1   

D- 1   

E- 1   

M2 (off) 1   

2 

 

 

 

ในสภาวะทํางาน 

วางช้ินงานสีเหลือง 

กดสวิทช S1 สายพาน M 2 ทํางานลําเลียงชิ้นงาน 
2 

  

หลอดไฟสีเหลือง L3  สวาง 1   

กระบอกสูบ D ทํางานดันชิ้นงานลงในชองท่ี 1 1   

มอเตอรจะหยุดทํางานพรอมหลอดไฟ L3 ดับ 1   

วางช้ินงานสีดํา 

กดสวิทช S1 สายพาน M 2 ทํางานลําเลียงชิ้นงาน 
2 

  

หลอดไฟสีเหลือง L2  สวาง 1   

กระบอกสูบ E ทํางานดันชิ้นงานลงในชองท่ี 2 1   

มอเตอรจะหยุดทํางานพรอมหลอดไฟ L2 ดับ 1   

วางช้ินงานอลูมิเนียม 2   

กดสวิทช S1 สายพาน M 2 ทํางานลําเลียงชิ้นงาน 1   

หลอดไฟสีเหลือง L1  สวาง 1   

สายพาน M2 ลําเลียงชิ้นงานไปลงในชอง 

ท่ีปลายพาน 
1 

  

มอเตอรจะหยุดทํางานพรอมหลอดไฟ L1 ดับ 1   

3 ในสภาวะหยุดทํางาน 

กดปุม S2 เครื่องจะหยุดการทํางานแบบคางสภาวะ 

ซ่ึงมอเตอรตองหยุดการทํางานดวย 

กดปุม S1 อีกครั้งเครื่องจักรจะทํางานตอ 

จากสภาวะเดิมท่ีคางไวจนครบกระบวนการ 

2 

  

 



 

ตารางการใหคะแนน ขอ 4 ชุดทดลองคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ (ตอ) 

ขอท่ี การตรวจการทํางานของเครื่องจักร คะแนน ผล

ตรวจ 

หมายเหตุ 

4 ในสภาวะรีเซทการทํางาน 

กด S3 หลอดไฟสีเขียว (L1) จะดับ 

หลอดไฟสีแดง (L2) จะดับ 

หลอดไฟสีเหลือง (L3) จะดับ 

D- 

E- 

M2 (off) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

รวม 30   

 

ลงชื่อ............................................... 

     กรรมการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.เกณฑการใหคะแนน 

 

ใบรวมคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC 

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

สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส  สาขางานเมคคาทรอนิกส  

ระดับช้ัน (    ) ปวช. (  / ) ปวส. 

ช่ือ/ทมี ผู้เข้าแข่งขัน...................................................................................................................................... 

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

ท่ี รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ปฏิบัตกิารออกแบบและทดสอบโปรแกรม 40  

2 ชุดทดลองจายชิ้นงานอัตโนมัติ (MPU-A) 30  

3 ชุดทดลองคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ (MPU-B) 30  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเปนรอยละ 100  

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

เกณฑการตัดสิน 

คะแนน       90-100      คะแนน      เกียรติบัตรเหรียญทอง        

คะแนน       80-89.99   คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญเงิน        

คะแนน      70-79.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

คะแนน      60-69.99    คะแนน       เกียรติบัตรชมเชย     

         

ลงช่ือ ประธานกรรมการ                                            ลงช่ือ กรรมการการแขงขัน 

........................................................                                                          ……………………………... 

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

 

 

 

 

 



 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

คะแนน 90 ข้ึนไป  ระดับเหรียญทอง  

คะแนน 80- 89   ระดับเหรียญเงิน  

คะแนน 70 - 79   ระดับเหรียญทองแดง 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน  

11.1 กรรมการจากสถานประกอบการรวมกับคณะครูผูสอนรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 

จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคนั้น ๆ  

 

12. คาใชจายในการสมัครแขงขัน 

 12.1 คาวัสดุอุปกรณการแขงขันทีมละ 200 บาท 

 


