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 ก าหนดการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ ระดับ  ปวส. สาขาวชิาช่างไฟฟ้า    
งานเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
เจ้าภาพสถานที ่ แผนกวชิาช่างไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

 เจ้าภาพด าเนินการ คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง และ บริษัท เยนเนอรัลอนิสทรูเม้นท์  จ ากดั     
 

วนั จันทร์ ที ่10 ธันวาคม 2555   
 

เวลา รายละเอยีด หมายเหตุ 
10:00-11:00 น. ลงทะเบียน รายงานตวั (จบัฉลาก)  
11:00-12:00 น. ประชุมคณะกรรมการ   

13:30 น. ประชุมผูค้วบคุมและผูเ้ขา้แข่งขนั  
 

วนั องัคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555   
 

เวลา รายละเอยีด หมายเหตุ 
13:00-15:00 น. อบรมในภาคทฤษฎี  
15:30-16:30 น. สอบแข่งขนัในภาคทฤษฎี  หา้มน าเอกสารทุกชนิดเขา้หอ้งสอบ 

 
วนั พุธ ที ่12  ธันวาคม 2555   
 

เวลา รายละเอยีด หมายเหตุ 
13:00-16:00 น. อบรมในภาคปฏิบติั เตรียม PLC และ Touch Screen มาดว้ย 

   
 
วนั พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2555   
 

เวลา รายละเอยีด หมายเหตุ 
08:30-09:00 น. เตรียมอุปกรณ์ เตรียมPLC และ Touch Screen มาดว้ย 
09:00-12:00 น. สอบแข่งขนัในภาคปฏิบติั  (3 ชัว่โมง) หา้มน าเอกสารทุกชนิดเขา้หอ้งสอบ 
12.00-13.00 น. พกักลางวนั  
13:00-15:00 น. ตรวจใหค้ะแนน  
15:45-16:45 น. ประกาศผลการแข่งขนั  
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 อุปกรณ์ทีแ่ข่งขัน 
1. PLC ยีห่อ้:  SIEMENS รุ่น  S7-200 CPU 224 พร้อมโมดูลอนาล็อก  รุ่น EM 235,EM231 
2. จอ Touch Screen หรือ HMI  ยีห่อ้: SIEMENS รุ่น TP-177 Micro 
3. สายเช่ือมต่อ PLC กบั Touch Screen หรือ HMI  
4. สาย PC/PPI Cable RS232, USB  
5. คอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนโปรแกรมไม่เกิน 2 เคร่ือง พร้อมลงโปรแกรม ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งใชใ้นการ

แข่งขนั ควรมี RAM 2 Gb., OS Window XP และ พื้นท่ี HDD อยา่งนอ้ย 5 Gb.  และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยหา้มมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั PLC อยูใ่นคอมพิวเตอร์  

6. โปรแกรม PLC (STEP7-MicroWIN Ver.4.0 Service  Pack7 - 9 ) 
7. โปรแกรม Touch Screen (Wincc Flexible Micro) 
8. Handy drive(USB Port) ส าหรับการ Copy Program 
9. ไขควงชุด , คีม , มีดปอกสาย , มลัติมิเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจะจ าเป็นในการต่อสาย PLC   
10. สายต่อคอมมอนของ PLC แบบ banana jack                                                                                                                                                   
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รายละเอยีดและระเบียบการแข่งขันทกัษะวชิาชีพระดับ ปวส. 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  งานเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC 

 
ผู้ด าเนินการแข่งขัน 
                คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง ร่วมกบั บริษัท เยนเนอรัลอนิสทรูเม้นท์  จ ากดั     
 
คุณสมบัติของผู้แข่งขัน 

1. ตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ปวส. ท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัการศึกษา สังกดัคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. ตอ้งเป็นนกัศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งเขา้ร่วมแข่งขนัเท่านั้น 
3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ือตรงตามหลกัฐานการรับสมคัรเท่านั้น  
4. อาชีวศึกษาแต่ละจงัหวดั ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ไม่เกิน 2 วทิยาลยั และวทิยาลยัละ 1 ทีม โดยแต่ละทีม 

มีผูเ้ขา้แข่งขนัทีมละ 2 คน และส ารองทีมละ1 คน 
 

ระเบียบการสอบ 
1. ใหผู้เ้ขา้ร่วมการแข่งขนัมารายงานตวัต่อคณะกรรมการฯ ก่อนการแข่งขนั 15 นาที 
2. ถา้ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัมารายงานตวัต่อคณะกรรมการฯ ชา้กวา่ 15 นาทีนบัจากเร่ิมการแข่งขนั  ถือวา่หมดสิทธ์ิ

ในการแข่งขนั 
3. ถา้ผูแ้ข่งขนัมีขอ้สงสัยใหส้อบถามคณะกรรมการฯ เท่านั้น 
4. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัควรตรวจสอบและเช็ค วสัดุ-อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการแข่งขนัใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะท าการ

แข่งขนั 
5. หา้มพดูคุยกนัเสียงดงัหรือ ท าส่ิงอ่ืนส่ิงใดอนัท าใหเ้กิดการรบกวนแก่ผูเ้ขา้แข่งขนักลุ่มอ่ืน  ในขณะท าการ

แข่งขนั   
6. ผลการตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสุด 

 
กติกาการสอบ 

1. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งรายงานตวัต่อกรรมการด าเนินการและควบคุมการแข่งขนัตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดใหม้าเองตามการท่ีระบุไว ้
3. ในระหวา่งการแข่งขนั จะไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนัออกนอกบริเวณท่ีท าการแข่งขนั 
4. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบนกัศึกษา หรือชุดฝึกงานของสถานศึกษานั้นๆ 
5. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งมีบตัรประจ าตวันกัศึกษาของสถานศึกษา และบตัรประจ าตวัประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการ

ด าเนินและควบคุมการแข่งขนั 
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 6. กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการแข่งขนั ใหส้อบถามคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการแข่งขนั
เท่านั้น 

7. หา้มน าเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวเ้ขา้มาภายในสถานท่ีท าการแข่งขนั  
8. หา้มใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งท าการแข่งขนั 
9. การแข่งขนัจะด าเนินงานตาม วนั-เวลา ท่ีก าหนดไว ้
10. การพิจารณาคะแนน ใหถื้อมติของคณะกรรมการตดัสินเป็นเด็ดขาด 
11. กรณีท่ีมีปัญหาใดๆ ระหวา่งการแข่งขนัใหป้ระธานจดัการแข่งขนัเป็นผูพ้ิจารณาช้ีขาด  

 
หมายเหตุ:      

1. คณะกรรมการการตดัสินขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์บางประเภทท่ีผูเ้ขา้แข่งขัน
จดัเตรียมมา หากพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบกบัผูแ้ข่งขนัรายอ่ืน  

2. เพื่อความสะดวกในการแข่งขนัใหท้  าการยดึและต่อสายPLC กบั จอ Touch Screen  ใหเ้รียบร้อย โดยสามารถต่อ
สวติช์เพื่อใชใ้นการจ าลองสถานะได้ 

3. ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีน าคอมพิวเตอร์มา 2 เคร่ืองสามารถเขียน โปรแกรม PLC และจอ Touch Screen แยกกนัได ้ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการแข่งขนั โดยสามารถใชส้าย PC/PPI Cable ไดเ้พียง 1 เส้นต่อทีมเท่านั้น 

4. ระหวา่งเวลาการแข่งขนัสามารถมาทดลองโปรแกรมท่ี ท่ีชุดสาธิตท่ีใชใ้นการแข่งขนั กลุ่มละ 5  นาที  จ  านวน  1  
คร้ัง  เรียงล าดบัก่อนหลงั 

 
การให้คะแนนในการแข่งขัน 
 ภาคทฤษฎี 20%         - วดัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั   PLC ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้า   

ภาคปฏิบติั 80%  -  การเขียนโปรแกรม         PLC        60 % 
                                                      -  การเขียนโปรแกรม         HMI            30 % 
                                                      -  เวลา  10 % 
 
กรรมการตัดสิน 
 คณะกรรมการ จาก ศูนยฝึ์กอบรมและสัมมนา บริษทั เยนเนอรัลอินสทรูเมน้ท์  จ  ากดั  และบริษทั ซีเมนส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
  
หลกัฐานในการสมัครและแข่งขัน 
 1.  ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หลกัฐานท่ียนืยนัการเป็นนกัเรียน -นกัศึกษาและรับรองจากอาจารยผ์ูค้วบคุมและ
ผูอ้  านวยการ  1  ฉบบั 

2. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ  านวน 1  รูป   
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 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน 
 ผูด้  าเนินการจดัการแข่งขนัจะจดัเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืม ระหวา่งการแข่งขนั 
 
สถานทีแ่ข่งขัน 
ภาคทฤษฎ ี         ณ.  แผนกวชิาช่างไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
ภาคปฏิบัติ          ณ.  แผนกวชิาช่างไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
 
การประกาศผลการแข่งขัน 
 คณะกรรมการฯ จะประกาศผลการคดัเลือก ทีมสถานศึกษาท่ีเขา้แข่งขนั ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ระดบัภาค   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หลงัจากการแข่งขนัส้ินสุดลงตามก าหนดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 ลกัษณะชุดฝึกทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
กระเป๋าชุดฝึกทีใ่ช้แข่งขันใช้ PLC Siemens S7-200CPU224XP  

จอHMI SIEMENS KTP600-DP    

 

 
กระเป๋าชุดฝึกทีใ่ช้แข่งขันใช้ PLC Siemens S7-200CPU224 

จอHMI SIEMENS TP177microc และโมดูล EM231 หรือ EM235  
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 ใบสมัคร 
การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ  สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
งานเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC 
ในงานการประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ 

สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา  2555 

ระหว่าง วนัจันทร์ ที่ 10  ธันวาคม 2555  ถึงวนัศุกร์ ที ่14  ธันวาคม 2555   
ณ  แผนกวชิาช่างไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

************************* 
 
1.  ช่ือสถานศึกษา.............................................................................................. 
2.  ช่ือนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
 2.1  ช่ือ - สกุล...................................................................................(ตวัจริง) 
 2.2  ช่ือ - สกุล...................................................................................(ตวัจริง) 
 2.3  ช่ือ - สกุล...................................................................................(ตวัส ารอง) 
3.  ช่ืออาจารยผ์ูค้วบคุม 
 3.1  ช่ือ - สกุล.........................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ..................................... 
              3.2  ช่ือ - สกุล.........................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ..................................... 
 

   ผูรั้บรอง.................................................. 
                                                                                           (..................................................) 
                                     ต าแหน่ง.................................................. 
 
 
หมายเหตุ 

1. ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งใบสมคัร ถึง ท่านอาจารยช์าตรี พรจรรยา แผนกวชิาช่างไฟฟ้า  
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา โทร. 081 -547-0546         หรือ 0-4424-2002 ต่อ     
ทาง Fax. 0-4425-4950 หรือ Email : songrum@mail.com ภายในวนัศุกร์ ท่ี  7  ธนัวาคม 2555 

  
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ตวัจริง 

รูปถ่าย 
ตวัจริง 

รูปถ่าย 
ตวัส ารอง 


