
กิจกรรมท่ี 3 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ : 
นายอรุณ สุขแก้ว โทร. 08 4194 2744 อีเมล์ : a_sukkaew@hotmail.com 

และนางสาวจุฑาธิป แก้วพิจิตร โทร 0 7431 7180 อีเมล์ : juthathip.k@rmutsv.ac.th 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขที่ 2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

กจิกรรมที่ 3 :   The 6 th IED.MT PLC AUTOMATION COMPETITION 2018   

(การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัตดิ้วย PLC  ครั้งที่ 6 ประจ าป ี2561 ) 
วันที่ 9 –11 กุมภาพนัธ์ 2561 ด าเนินการโดย สาขาวชิาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย  

 โทร. 074-317180  

  

 จากการที่หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดให้ 

มีการเรียนการสอนในระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและจ าเป็นต้องมี 

การพัฒนา และนักศึกษาได้ประสบผลส าเร็จถึงขั้นเป็นผู้ชนะในประเทศไทยมาแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีนักเรียน นักศึกษาขาด

ความรูพ้ืน้ฐานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงท าให้นักเรียน นักศึกษาไม่เข้าใจระบบการท างานแบบอัตโนมัติ  

 ส าหรับในปีนี้  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงจัดโครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านแมคคาทรอนิกส์  ซึ่งเป็นการท างาน

เก่ียวกับระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบควบคุมการท างานในงานอุตสาหกรรมต่างๆใน “การแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติ

ด้วย PLC” ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 เพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการแก่นักศึกษาให้สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความพึงพอใจต่อการใช้บรกิาร  

 ทั้งนี้ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Servo Motor, Sensor, Pneumatics ควบคุมด้วย PLC เพื่อให้มีการขับเคลื่อน  

และหยิบจับตลอดจนสามารถขว้างปาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันของการแขง่ขันให้มีความสนุกเรา้ใจ ยิ่งขึ้น 

ก าหนดการแขง่ขนัควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 

ล าดับ ระยะเวลา กิจกรรม สถานที ่

1 5 กุมภาพันธ์ 2561 ปิดรับการสมัคร สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

2 
7 กุมภาพันธ์ 2561 

ประกาศรายช่ือทีมแข่งขัน THE 6 th IED.MT PLC 

AUTOMATION COMPETITION 2018 
http://inded.rmutsv.ac.th/ 
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9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 

แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัต ิ

- อบรมความรู้เกี่ยวกับ PLC 

- ฝึกทักษะการควบคุมระบบอัตโนมัติ   

- การแขง่ขัน ชงิชนะเลิศ 

 

หลักสูตร 

สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ 

รางวัล / เกียรตบิัตร 

 รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท  โล่พรอ้มเกียรตบิัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท  โล่พรอ้มเกียรตบิัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2 รางวลั)  ได้รับเงินรางวัลละ        1,000 บาท   โล่พรอ้มเกียรตบิัตร 
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รายละเอยีดส าหรับผู้สมัครแข่งขัน 

THE 6 th IED.MT PLC AUTOMATION COMPETITION 2018  

(การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561) 

 

1. การแข่งขันและการคดัเลือก 

1.1 การคัดเลือกใบสมัคร คณะกรรมการวชิาการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะคัดเลือกจากใบสมัครท่ีส่ง 

เข้ามาท้ังหมด โดยพิจารณาทีมท่ีเหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัตท่ีิก าหนดเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

1.2 การคัดเลือกรอบแรก  จะจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบ การทดสอบจะมีขึ้นในวันท่ี 2 ของการอบรม  

ในระหว่างวันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ์  2561 เพื่อคัดเลอืกจัดอันดับทีมวาง 

1.3 รอบชิงชนะเลิศ  ผลงานของทีมท่ีดี ท่ีสุด เข้าชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC  

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงยมิ 1 

2. รูปแบบการแขง่ขัน 

ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะตอ้งท าการแข่งขันแบบจับคู่เจอกัน (knock out) ทีมท่ีชนะจะได้เข้ารอบตอ่ไป โดยต่ออุปกรณ์ระบบ

ควบคุม  และเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ท างานตามโจทยท่ี์กรรมการก าหนดให้สามารถท าภารกจิได้อยา่งสมบูรณ์ จนได้ทีมชนะเลิศ 

3. คุณสมบัติของผู้เขา้ร่วมการแข่งขัน 

เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาอยู่ในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือนักศกึษาระดับ ปวช. ปวส. และระดับอดุมศกึษา

ของทุกสถานศึกษา ท้ังภาครฐัและเอกชน  

4. อุปกรณ์ที่ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จะให้การสนับสนนุ มดีังนี ้

4.1 คอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาโปรแกรม 

4.2 ปลัก๊พ่วง  

4.3 อุปกรณช์ุดทดลองระบบอัตโนมัติ 

5.   สิ่งที่ผู้เขา้ร่วมการอบรมและแขง่ขันต้องจัดเตรียมมาเอง 

    5.1 คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ส าหรับใชใ้นการแขง่ขัน) 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 

THE 6 th IED.MT PLC AUTOMATION COMPETITION 2018  

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ : สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ชื่อทมี  

โรงเรียน/วิทยาลัย  

สาย/แผนก  

ที่อยู่

สถานศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 

สมาชิก 1  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

สมาชิก 2  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

สมาชิก 3  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

ผู้ประสานงานทมี (ต้องเป็นผู้ที่เข้าแข่งขัน) 

ชื่อ-สกุล  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ชื่อ-สกุล  

โทรศัพท์  ต่อ  

มือถอื  E-mail  
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ก ำหนดกำร 

กิจกรรมที่ 3 :   IED.MT PLC AUTOMATION COMPETITION 2018 

(กำรแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC  คร้ังท่ี 6 ประจ ำปี 2561 ) 

วันท่ี 9-11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 

ณ หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี และโรงยิม 1 

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

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. – 09.30 น. Install XC Series Program Tool on Computer 

09.30 น. – 10.30 น. Introduce Programmable Logic Controller 

10.40 น. – 12.00 น. เรียนรู้ PLC เบือ้งต้น , คุณสมบัตพิเิศษของ PLC 

13.00 น. – 14.30 น. การเขียนโปรแกรมควบคุมขั้นพื้นฐาน 

14.40 น. – 16.30 น.                      Testing Programmable Logic Controller by Training 

หมำยเหตุ :     รับประทานอาหารวา่งเวลา 10.30 น. - 10.40 น. และ 14.30 น. – 14.40 น.            

 รับประทานอาหารกลางวัน  12.00 น. – 13.00 น.            

 

วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2561 

08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. – 10.30 น. การเขียนโปรแกรมควบคุม Stepping Motor 

10.40 น. – 12.00 น. ออกแบบวงจรควบคุม Servo Motor 

13.00 น. – 14.30 น. Testing Automation System by Training Kit 

14.40 น. – 16.30 น. Testing Automation System by Robo’s 

หมำยเหตุ :     รับประทานอาหารวา่งเวลา 10.30 น. - 10.40 น. และ 14.30 น. – 14.40 น.            

 รับประทานอาหารกลางวัน  12.00 น. – 13.00 น.            

    

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2561 

08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00 น. – 09.50 น. ซ้อมแข่งขันการควบคุมอัตโนมัติดว้ย PLC 

10.00 น. - 12.00 น. แข่งขันการควบคุมอัตโนมัติดว้ย PLC รอบแรก 

13.00 น. – 14.00 น. แข่งขันการควบคุมอัตโนมัติดว้ย PLC รอบรองชิงชนะเลิศ 

14.00 น. – 15.00 น. แข่งขนัการควบคุมอัตโนมัติดว้ย PLC รอบชงิชนะเลิศ 

16.00 น. มอบของรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และปิดการแขง่ขัน ณ สนามกลาง 

หมำยเหตุ :     รับประทานอาหารวา่งเวลา  09.50 น. - 10.00 น.  และ 14.00 น. – 14.10 น.            

 รับประทานอาหารกลางวัน  12.00 น. – 13.00 น. 



 

 

  


