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การแขงขันทกัษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดบัชาต ิ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภฯ สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร  ี

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางเมคคาทรอนิกส 

ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดบัชาติ  

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี   

วิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.  เวลา 4  

ชั่วโมง วันท่ีแขงขัน .......................................... 

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

******************************************************************************** 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน

1.1 เขาใจหล ักการทำงานของหุนยนตในงานอุตสาหกรรม

1.2 มีทักษะในการออกแบบ ทดสอบและควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม

1.3 เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทำงานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหน ักถ งึคุณภาพของงาน

และมี จริยธรรมในงานอาชีพ 

2.คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน

2.1 เปนนักศึกษาท ี่กำลังศึกษาอยู ในระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเอกชน

ประเภท อาชวีศึกษา โดยไม กำหนดอายุ 

2.2 เปนผูไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในวิชา/สาขาวิชา ในระดับการศ ึกษาท่ี สมัครเขาแขงขัน 

ยกเวน การประกวดประเภทตาง ๆ 

2.3 นักศ กึษา 1 คน มีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 วิชา/สาขาวิชา เทานั้น 

3. กติกาการแขงขัน

3.1 วิทยาลัยสงนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม 1 ทีม แข งขันทีมละ 2 คน

3.2 ผูเขาแขงขันตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทานั้นถามีการเปลี่ยนแปลงตองแจงวิทยาลัยเจาภาพ

โดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

3.3 คณะกรรมการตัดสินเชิญบุคคลภายในและนอกจำนวน 3 คน 

4. สมรรถนะรายวิชา

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
คะแนน 

1. ออกแบบและทดสอบอุปกรณ

กลไกของหุนยนตรวมกับระบบ

อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม

2. ประยุกตใชหุนยนตในงาน

อุตสาหกรรม

1.เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล หยิบและวางชิ้นงาน

เบื้องตนตามเงื อนไข 40 

2.ประยุกตการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล ตามเง่ือนไข 60 

รวมคะแนน 100 
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5. วิธีดำเนินการสอบ

5.1 ผูเขาแขงขันจำนวน 2 คน ตองพรอมหนาสถานที แข งขันก อนเวลาสอบ 10 นาทีลงทะเบียนและจับ

ฉลาก ลำดับทีม 

5.2 อนุญาตใหนำเครื่องเขียนและเครื่องคิดเลขเขาหองสอบ 

5.3 กรรมการคุมสอบ แจกโจทยการแขงขัน ใชเวลา 4 ชั่วโมง 

6. ส่ิงท ี่ผูเขาแขงขันต องเตร ียมมาเอง

6.1 เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข

6.2 อาหารกลางวนั และน้ําดื่ม

7.ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให

7.1 คอมพิวเตอร

7.2 แขนกลหุนยนต อุตสาหกรรม Nachi (หรือเทียบเคียง)
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8.โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ)

ตารางวิเคราะหเกณฑการประเมิน 

ชื่อรายวิชาที่แขงขันวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม

ประเภทวิชา ( /) อุตสาหกรรม  ( ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ  ( ) อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส  สาขางานเมคคาทรอนิกส 

ระดับช้ัน (  ) ปวช. (/) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
คะแนน 

1. ออกแบบและทดสอบอุปกรณ

กลไกของหุนยนตรวมกับระบบ

อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม

2. ประยุกตใชหุนยนตในงาน

อุตสาหกรรม

1.เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล หยิบและวางชิ้นงาน

เบื้องตนตามเงื อนไข 40 

2.ประยุกตการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล ตามเง่ือนไข 60 

รวมคะแนน 100 
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ขอสอบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา การเขียนโปรแกรมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม สาขางาน เมคคาทรอนิกส 

คะแนนเต็ม 1  00 คะแนน    เวลา 4 ชั่วโมง 

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

ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลใหทำงานตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

รูปท่ี 1 ตำแหนงอุปกรณ 
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หมายเลข รายชือ่อุปกรณ 

1 แขนกล Nachi 

2 สวิทซปุมกด (push button switch) 

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 กระพริบ 0.5 วินาที 
เง่ือนไขท ี่ 2 เม่ือกดสวิตช ให LED สีเขียวติดคาง และ LED สีแดงดับ ใหแขนกลอยูตําแหนง Home และไป ทำ

เง่ือนไขท ี่ 3 

เง่ือนไขท ี่ 3 ใหคีบชิ้นงานจากจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ไปวางท่ีตำแหนงคัดแยกชิ้นงานหมายเลข 6 
เง่ือนไขท ี่ 4 ถาชิ้นงาน คือ สีดำ ใหใสกระบอกช ินงานหมายเลข 7 

เง่ือนไขท ี่ 5 ถาชิ้นงาน คือ สีหลือง ใหใสกระบอกช ินงานหมายเลข 8 

เง่ือนไขท ี่ 6 ถาชิ้นงาน คือ เหล็กสีเงิน ใหใสกระบอกช ินงานหมายเลข 9 

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

เง่ือนไขท ี่ 8 จากเง ื่อนไขท่ี 7 ช ินงานสีไหนใสกระบอก ครบ 2 ช ินแลว ชิ้นงานท่ีเหลือนำไปวางท่ีจุดวางชิ้นงานหมายเลข 10 

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

กระพริบ 0.5 วินาที 

รูปท่ี 2 ตำแหนง Home ของแขนกล 
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ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดบัชาต ิ

สมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร  ี

วิชา เขียนโปรแกรมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา ( /) อุตสาหกรรม  ( ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  ( ) อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส สาขางานเมคคาทรอนิกส 

ระดับช้ัน( ) ปวช. (/) ปวส. 

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

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

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน 

ตัวคูณ คะแนน 1 3 5 

1 ออกแบบและทดสอบอุปกรณ กลไกของหุนยนตรวมกับระบบ 

อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 

1.1 เง่ือนไขท ี่ 1 เม่ือ Run Program ให LED สีแดง กระพริบ 0.5 วินาที 
1.2 เง่ือนไขท ี่ 2 เม่ือกดสวิตช ให LED สีเขียวติดคาง และ LED สีแดงดับ 

ใหแขนกลอยูตำแหนง Home 

ไมถ ูกตองท้ัง 2 เง่ือนไข ( 1 คะแนน) 

ถูกต องเงื อนไขท ี่ 1 ( 3 คะแนน) 

ถูกต องเงื อนไขท ี่ 1 และ2 ( 5 คะแนน) 

8 40 

2 ประยุกตใชหุนยนต ในงานอ ุตสาหกรรม ทำงานตามเง่ือนไข 

2.1 เง่ือนไขท ี่ 3 ใหคีบชิ้นงานจากจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ไปวางท่ี 

ตำแหนงคัดแยกชิ้นงานหมายเลข 6 

2.2 เง่ือนไขท ี่ 4 ถาชิ้นงาน คือ สีดำ ใหใสกระบอกชิ้นงานหมายเลข 7 

2.3 เง่ือนไขท ี่ 5 ถาชิ้นงาน คือ สีหลือง ใหใสกระบอกช ินงานหมายเลข 8 

2.4 เง่ือนไขท ี่ 6 ถาชิ้นงาน คือ เหล็กสีเงิน ใหใสกระบอกช ินงานหมายเลข 9 

2.5 เง่ือนไขท ี่ 7 จากเง ื่อนไขขอท่ี 4-6 ใหนำชิ้นงานใสกระบอก สีละ 

2 ช ินงาน เทานั้น 

2.6 เง่ือนไขท ี่ 8 จากเง่ือนไขท่ี 7 ถาชิ นงานสีไหนใส กระบอก ครบ 2 ช ิน 

แลว ชิน้งานท่ีเหลือนำไปวางท่ีจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 
2.7 เง่ือนไขท ี่ 9 รูปแบบการวางชิ้นงาน จุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ใหวาง 

เรียงจาก ซายไปขวา 

2.8 เง่ือนไขท ี่ 10 หลังจากทำงานเสร็จหมดแลว ใหแขนกลกลับตำ แหนง 

Home และ LED สีเขียว ดับ ให LED สีแดง กระพร ิบ 0.5 วินาที 

15 60 
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ถูกต องเงื อนไขท ี่ 3, 4 ,5 และ 6 (1 คะแนน) 

ถูกต องเงื อนไขท ี่ 3, 4 ,5 ,6 , 7 และ 8 (3 คะแนน) 

ถูกต องเงื อนไขท ี่ 3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 และ 10 (5 คะแนน) 

     

 

รวมคะแนน 

    
100 

คะแนน 
 

ลงช ื่อ..................................................กรรมการ                            ลงช ื่อ.................................................กรรมการ 
(.........................................................) (.........................................................) 
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9. เกณฑการใหคะแนน

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

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

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติ 

คาคะแนน 
ปฏิบัต ิ

ครบ 

ถูกตอง 

ปฏิบัต ิ

บางสวน 

ไม  

ปฏิบัติ 

5 3 0 
1 ตั้งคาโปรแกรมการใชงานได อยางถูกต อง 
2 เลือกใชงานคําสั่งของโปรแกรมได อยางถ ูกต อง 
3 Run Program ให LED สีแดง กระพริบ 0.5 วินาที 
4 กดสวิตช ให LED สีเขียวติดคาง และ LED สีแดงดับ ใหแขนกลอยู

ตําแหนง Home และไป ทำเง่ือนไขท ี่ 3
5 คีบชิ้นงานจากจุดวางชิ้นงานหมายเลข 5 ไปวางท่ี

ตำแหนงคัดแยกชิ้นงานหมาย 6 เพ่ือ ทําการคัดแยก

ชิ้นงาน
6 นำชิ้นงานใสกระบอก สีละ 2 ชิ้นงาน เทานั้น 
7 การวางชิ้นงาน จุดวางชิ้นงานหมายเลข 10 ใหวางเรียงจาก ซายไปขวา 

8 ทำงานเสร็จหมดแลว ใหแขนกลกลับตำแหนง Home และ LED 

สีเขียว ดับ ให LED สีแดง กระพริบ 0.5 วินาที 

 9 เขียนโปรแกรมการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย    (ไมชนวัตถุอื่น) 
10 ปฏิบัติงานไดในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คะแนน 
รวมคะแนน 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(นําคะแนนรวมท่ีได มาคูณดวย 2 เทากับ คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ลงช่ือ .......................................................................... กรรมการ 

( ..................................................................... ) 
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10. เกณฑการพิจารณารางวัล

การตัดสินผลการแขงขัน / ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับ ดังนี้

คะแนน 90 – 100 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง  

คะแนน 80 – 89.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

คะแนน 70 – 79.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

   คะแนน 60 – 69.99 คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 

11. คณะกรรมการตัดสิน

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

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

ท่ี รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ตั้งคาการใชงานในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทํางาน 

ของหุนยนต

20 

2 ออกแบบและทดสอบอุปกรณ กลไกของหุนยนตรวมกับระบบ 

อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม

20 

3 ประยุกตใชหุนยนต ในงานอ ุตสาหกรรม 40 
4 ความปลอดภัยในการทํางาน 20 

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100 
คิดเปนรอยละ 100 

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

เกณฑการตัดสิน 

คะแนน 90 – 100 คะแนน เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

คะแนน 80 – 89.99 คะแนน เกียรต ิบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน 70 – 79.99 คะแนน เกียรต ิบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน 60 – 69.99 คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 

ลงช่ือประธานกรรมการ 

......................................................................... 

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

ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

......................................................................... 

( .................................................................... ) 
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12. คาสมัคร

1.12 คาวัสดุอุปกรณการแขงขันทีมละ 200 บาท 

คาอุปกรณเก็บข อมูล (Flash Drive) 
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