
 
 
 
 
 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

ทักษะ การเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
ระดับหน่วย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2558-2559 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
ให้แก่นักศึกษา 

1.2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการ 
                ปฏิบัติงานจริง 

1.3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ความสามารถของนักเรียน-นักศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

2. คุณสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 

2.1. ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จะต้องผ่านการแข่งขันทักษะระดับภาค และได้รับการคัดเลือกใน
ระดับภาค ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  รองชนะเลิศอันดับ 3 และรอง
ชนะเลิศอันดับ 4    

2.2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษา ภาคปกติ สังกัดสถานศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนภาคปกติไว้ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2.3. นักศึกษาระบบทวิภาคี(DVT.) ที่ไม่เป็นพนักงานประจ าของบริษัทมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
2.4. การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน และส่งส ารองได้ 1 คน รวมเป็น 3 คน โดยมีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

ทีมละ 1 คน 
2.5. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รองชนะเลิศอันดับ 3 และ

รองชนะเลิศอันดับ 4  ในระดับภาคไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติได้   ให้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาตัวแทนสถานศึกษา ต้องแจ้งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการ
แข่งขัน  อย่างน้อย 10 วันท าการ  

2.6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดท าขึ้นและสถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม    
 

     3.  รายละเอียดของการแข่งขัน 
          3.1 ระเบียบการแข่งขัน 
    

3.1.1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมารายงานตัวต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขัน  
15 นาท ี
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3.1.2. ถ้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมารายงานตัวต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันช้ากว่า 15 นาทีนับ

จากการเริ่มแข่งขัน ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน 
3.1.3. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีข้อสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น 
3.1.4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรตรวจสอบและเช็ค วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อน 
        ที่จะท าการแข่งขัน 
3.1.5. ห้ามพูดคุย ส่งเสียงดัง หรือท าสิ่งอื่นใดอันท าให้เกิดการรบกวนแก่ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มอ่ืน  
         ในขณะท าการแข่งขัน 
3.1.6. ผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 

3.2 กติกาการแข่งขัน 
3.2.1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวและน าใบลงทะเบียนมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการ

แข่งขันตามวันเวลาที่ก าหนด 
3.2.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มาเองตามรายการที่ระบุไว้ 
3.2.3. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนออกนอกบริเวณที่ท าการแข่งขัน 
3.2.4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดฝึกงานของสถานศึกษานั้น ๆ 
3.2.5. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาของสถานศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชนแสดง

ต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
3.2.6. กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการ

แข่งขันเท่านั้น 
3.2.7. ห้ามน าเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เข้ามาภายในสถานที่ท าการ

แข่งขัน 
3.2.8. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร ระหว่างท าการแข่งขัน 
3.2.9. การแข่งขันจะด าเนินงานตามวัน  เวลา ที่ก าหนดไว้ 
3.2.10. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเป็นเด็ดขาด 
3.2.11. กรณีท่ีมีปัญหาใด ๆ ระหว่างการแข่งขันให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด 

 
        3.3 อุปกรณ์ที่แข่งขัน  (ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง) 

3.3.1. PLC ไม่ระบุยี่ห้อ (ต้องมี Digital input 14 input, Digital output 10 output, Analog 
input 2 input, Analog output 2 output) เป็นอย่างน้อย 

3.3.2. จอ Touch Screen ขนาดไม่เกิน  5.7 นิ้ว 
3.3.3. สายเชื่อมต่อ Touch Screen กับ Computer 
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3.3.4. สายเชื่อมต่อ PLC กับ Computer 
3.3.5. สายเชื่อมต่อ PLC กับ Touch Screen 
3.3.6. คอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนโปรแกรมไม่เกิน 2 เครื่อง พร้อมลงโปรแกรมใช้งานส าหรับการ

แข่งขัน  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้ในการแข่งขัน ควรมี RAM 2 Gb., OS Window XP 
ขึ้นไป และ พ้ืนที่   HDD อย่างน้อย 2 Gb. และให้คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันตร
ตรวจสอบ โดยห้ามมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ PLC และ Touch Screen อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยกเว้นโปรแกรม 

3.3.7. ไขควงชุด คีม มีดปอกสาย มัลติมิเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการต่อสาย PLC 
 

หมายเหตุ :  1.  คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือหรือ 
                    อุปกรณ์บางประเภทที่ผู้เข้าแข่งขันจัดหามา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลให้เกิดความ 
                    ได้เปรียบกับผู้แข่งขันรายอ่ืน 
                2.  เพ่ือความสะดวกในการแข่งขันให้ท าการยึดและต่อสาย PLC กับ จอ Touch Screen  

                               ให้เรียบร้อย โดยสามารถต่อสวิตช์เพ่ือใช้ในการจ าลองสถานะได้ 
                3.  ผู้เข้าแข่งขันที่น าคอมพิวเตอร์มาสองเครื่องสามารถเขียน โปรแกรม PLC และ 
                     จอ Touch Screen  แยกกันได้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการแข่งขัน 
 

         4. เกณฑก์ารให้คะแนนในการแข่งขัน 
                ภาคทฤษฎี  20%  (เวลา 1 ชั่วโมง)      -  มีแบบ ปรนัย และอัตนัย 
                ภาคปฏิบัติ  80%  (เวลา 8 ชั่วโมง)      -   การเขียนโปรแกรม PLC 40% 
                                                                -   การเขียนโปรแกรม Touch Screen 20% 
                                                                -   ประกอบตู้หรือต่องานจริง 20% 
คณะกรรมการตัดสิน 
                 คณะกรรมการจาก...................................... 
หลักฐานในการสมัครและแข่งขัน 
บัตรนักศึกษา ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และหลักฐานที่ยืนยันการเป็นนักเรียน-นักศึกษา และ
รับรองจากครูที่ปรึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 ฉบับ 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
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             สถานที่การแข่งขัน 
                              ภาคปฏิบัติ                ณ  ...................................................... 

      5. การประกาศผลการแข่งขัน 
 คณะกรรมการจะประกาศผลการแข่งขัน ตามก าหนดการ  
            1.  รางวัลชนะเลิศ 
            2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
            3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
            4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
            5.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
            6.  เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน ครูที่ปรึกษาและกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน 

 


