ประเภทที่ 1 การแขงขันการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0
“Competition on Automation System Control in Industry 4.0”
กติกาการแขงขัน
๑. คุณสมบัติของทีมผูสมัคร
๑.๑ สํ าหรั บ นั กเรี ย น นั กศึ กษา อาชีว ศึกษาและมหาวิท ยาลัย จํานวน ๓ คน และตองมีนักเรีย น
นักศึกษาสาขาวิชาสาขาแมคคาทรอนิกส, สาขาไฟฟา หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส
๑.๒ ครูหรืออาจารยที่ปรึกษาจํานวน ๒ คน
๑.๓ ทีมที่สามารถเขารวมแขงขันได สมาชิกทุกคน (ทั้งครู อาจารย และนักศึกษา) จะตองผานการเขา
ฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยโครงการ และจะตองเขารวมการฝกอบรมจนครบตามกําหนดระยะเวลา
การอบรม

๒. รูปแบบการแขงขัน
๒.๑. สนามแขงขัน
แสดงดังรูปตอไปนี้ ประกอบดวยทั้งหมด ๙ สวน
6. หุนยนตในงาน
ระบบอัตโนมัติ

7. ถาดวางชิ้นงาน 2 ชุด สําหรับ
หุนยนตในงานระบบอัตโนมัติ

9. จอแสดงผล HMI

1. เครื่องจักรการผลิต

3. จุดเชื่อมตออุปกรณควบคุม
กับเครื่องจักรการผลิต

8. ปุมกดเริ่มและหยุดนาฬิกาจับ

4. จุดเชื่อมตออุปกรณควบคุม
กับอุปกรณ Gateway IoT
2. พื้นที่วางอุปกรณควบคุม

5. จุดเชื่อมตออุปกรณควบคุม

กับหุนยนตในงานอัตโนมัติ

รูปที่ ๑ สนามแขงขัน

๒.๒. เครื่องจักรการผลิตอัตโนมัติ
แสดงดังรูปตอไปนี้
ชุดเซ็นเซอรตรวจสอบ
แขนกลระบบนิวแม

สายพานลําเลียง
กระบอกบรรจุชิ้นงาน

กระบอกสูบ Stopper

ถาดวางชิ้นงาน 1 และ

รูปที่ ๒ เครื่องจักรการผลิตอัตโนมัติ
ลักษณะการทํางานของเครื่องจักรการผลิตอัตโนมัติ เครื่องจักรจะทําการผลักชิ้นงานออกจากกระบอก
บรรจุชิ้นงานและสายพานลําเลียงชิ้นงานจะทําการลําเลียงชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงชุดเซ็นเซอรตรวจสอบ
ชิ้นงานเพื่อทําการตรวจสอบชิ้นงานและลําเลียงชิ้นงานตอไปยังจุดหยุดชิ้นงานโดยมีกระบอกสูบ Stopper ทํา
หนาที่กั้นชิ้นงานใหอยูในตําแหนงที่แขนกลนิวแมติกสสามารถจับชิ้นงานได แขนกลนิวแมติกสจะหยิบชื้นงาน
ออกจากสายพานลําเลียงไปวางลงในถาดวางชิ้นงานที่ 1 หรือ 2

๒.๓. ประเภทของชิ้นงาน
ชิ้ น งานที่ ใช ในการแข งขั น จะมี อยู ส องชนิด คือ วัส ดุที่ ทําจากอลูมิเนี่ ย ม และ พลาสติก ขึ้น รูป เป น
ทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 38 มม. ความสูง 25 มม. และจะมีการแบงประเภทยอย ๆ เปน 6
ประเภทคือ
๒.๓.๑ ชิ้นงานอลูมิเนี่ยมไมเจาะรู

๒.๓.๒. ชิ้นงานอลูมิเนี่ยมเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 มม.

๒.๓.๓. ชิ้นงานอลูมิเนี่ยมเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มม.

๒.๓.๔. ชิ้นงานพลาสติกไมเจาะรู

๒.๓.๕. ชิ้นงานพลาสติกเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 มม.

๒.๓.๖. ชิ้นงานพลาสติกเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มม.

๒.๔. ชุดเซ็นเซอรตรวจสอบชิ้นงาน
เซ็นเซอรที่ใชในการตรวจสอบชิ้นงานมีอยู 3 ชนิดติดตั้งในลักษณะตามรูปประกอบ โดยจะมีเซ็นเซอร
คาปาซิ ที ฟ พร อ กซิ มิ ตี้ เ ซ็ น เซอร (Capacitive Proximity sensor), 2. อิ น ดั ก ที ฟ พร อ กซิ มิ ตี้ เ ซ็ น เซอร
(Inductive Proximity Sensor), 3. ไฟร เ บอร อ อ ปติ ก คอลเซ็ น เซอร (Fiber Optical Sensor :Diffuse
reflective)

Fiber Optical Sensor
Inductive Proximity
Sensor

Capacitive Proximity
Sensor

รูปที่ ๓ ชุดเซ็นเซอรตรวจสอบชิ้นงาน

๒.๕. แขนกลนิวแมติกส
จะมีลักษณะการเคลื่อนที่อยู 3 แกน คือ X, Y, Z และมือจับ (Gripper)

Z

Y

Gripper

X

รูปที่ ๔ แขนกลนิวแมติกส

๒.๖. การเชื่อมตออุปกรณควบคุมเขากับอุปกรณแขงขัน

๒.๗ ทีมที่เขาแขงขันจะตองเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือพื้นฐาน ที่ใชในการแขงขันดังนี้
๑) อุปกรณ ควบคุม สามารถใชอุปกรณควบคุมประเภทใดก็ได ไมจํากัดจํานวน ที่สามารถเชื่อมตอ
สั ญ ญ า ณ กั บ ชุ ด แ ข งขั น ได อ ย า งส ม บู ร ณ เช น PLC, Embedded, Microprocessor,
Microcontroller, Computer เป น ต น โดยมี ช อ งรับ สั ญ ญาณดิจิ ต อลอิ น พุ ต ชนิ ด PNP หรื อ
Source แรงดัน ๒๔ VDC จํานวนรวมกันไมนอยกวา ๑๖ ชองสัญญาณ และ ชองขับสัญญาณ
ดิจิตอลเอาทพุต ชนิด PNP หรือ Source แรงดัน ๒๔ VDC กระแสไมนอยกวา ๐.๑ A ตอชอง
จํ า นวนรวมกั น ไม น อ ยกว า ๑๖ ชอ งสัญ ญาณ และแหล งจ ายไฟกระแสตรงขนาด ๒๔ VDC
กระแสไมนอยกวา ๓ A
๒) คอมพิวเตอรพกพา หรือ คอมพิวเตอรตั้งโตะ พรอมกับโปรแกรมที่ใชกับอุปกรณควบคุม จํานวน
ไมเกิน ๒ เครื่อง
๓) มัลติมิเตอร จํานวน ๑ เครื่อง
๔) ประแจ L หกเหลี่ยม (มาตรฐาน มิลลิเมตร) จํานวน ๑ ชุด
๕) ชุดไขควงซอมนาฬิกา จํานวน ๑ ชุด
๖) สายเชื่อมตออุปกรณควบคุมกับชุดแขงขัน แบบบานานาแจ็คมาตรฐาน ตัวผูขนาด ๔ มม. ความ
ยาวสายไมนอยกวา ๕o เซนติเมตร จํานวนตามที่ใชงานของแตละทีม

๓. การแขงขันรอบคัดเลือก
๓.๑ การแขงขันจะใชเวลา ๓๐ นาทีตอทีม
๓.๒ การเตรียมอุปกรณควบคุม ทีมที่ลงแขงขันสามารถออกแบบโปรแกรมควบคุมลวงหนาและสามารถ
ดาวโหลดลงไปยังอุปกรณควบคุมที่ใชในการแขงขันได โดยมีเวลาใหเพื่อเชื่อมตอและจัดเตรียมอุปกรณควบคุม
เขากับชุดแขงขันและเวลาในการเขียนโปรแกรมทั้งสิ้น ๓๐ นาที
๓.๓ อนุญาตใหนําคอมพิวเตอรเขาแขงขันไดไมเกิน ๒ ชุดตอทีม และไมอนุญาตใหนําเอกสารใด ๆ เขาใน
ระหวางแขงขัน หากตองการกระดาษเพื่อจดบันทึกใด ๆ ใหรองขอจากกรรมการได, ไมอนุญาตใหนําอุปกรณ
บันทึกขอมูลใด ๆ เขาในระหวางการแขงขัน
๓.๔ ทีมทั้ง ๓ คนที่ลงแขงในสนามสามารถรวมกันเตรียมอุปกรณควบคุมได
๓.๕ กรรมการจะใหสัญญาณเริ่มการแขงขัน โดยการกดปุมบนหนาจอเพื่อเริ่มเดินเวลา สมาชิกทั้ง ๓ คน
สามารถชวยกันออกแบบเขียนโปรแกรมและปรับตั้งอุปกรณตาง ๆ ได
๓.๖ การสงงานเพื่อตรวจการทํางาน ใหยกมือทั้ง ๓ คน จากนั้นเมื่อกรรมการรับทราบ และกดปุมบน
หนาจอเพื่อหยุดเวลา และจะทําการบันทึกเวลาในการสงงาน
๓.๗ จากนั้นกรรมการจะใหสมาชิกในทีมจับฉลากในการบรรจุชิ้นงานจํานวน ๖ ชิ้น การสงงานอุปกรณ
การแขงขันจะตองอยูในสภาวะเริ่มตนตามที่กรรมการกําหนด
๓.๘ จากนั้นเมื่อบรรจุชิ้นงานครบถวนแลว กรรมการจะทําหนาที่กดปุมสตารทบนหนาจออุปกรณสมารท
โฟน หรือ แทปเล็ต เพื่อเริ่มตรวจสอบกระบวนการทํางาน
๓.๙ การสงงานสามารถกระทําไดเพียงครั้งเดียวภายในเวลาการแขงขันเทานั้น ถาระบบไมสามารถทํางาน
ไดโดยสมบูรณจะไมมีการแกไขโปรแกรมใด ๆ ทั้งสิ้น ใหตัดสินจากคะแนนชิ้นงานที่ทําได และจะไมมีสิทธิได
คะแนนจากเวลาสงงาน
๔. กติกาการแขงขัน
๔.๑ การแขงขันเปนการคัดแยกชนิดชิ้นงานจํานวน ๓ ชนิด จากการจับฉลากเลือกชนิดชิ้นงานจากทั้งหมด
๖ ชนิด
๔.๒ จากนั้นใหทีมที่เขาแขงขันเริ่มแขงขันและจับเวลา เมื่อทีมที่เขาแขงขันสงงาน กรรมการจะหยุดเวลา
และบันทึกเวลาสงงาน
๔.๓ กรรมการจะจับฉลากเลียงลําดับเพื่อบรรจุชิ้นงาน จํานวน ๖ ชิ้น ลงในชุดบรรจุช้นิ งาน
๔.๔ กรรมการจะกดปุม Start บนหนาจอ ระบบเครื่องจักรจะเริ่มทํางานหลอดไฟแสดงสถานะเครื่องจักร
การผลิตบนหนาจอแสดงผลติดสวาง
๔.๕ การติดสวางใหอยูในลักษณะกระพริบเปนจังหวะ (อัตรากระพริบประมาณ 1วินาที)
๔.๖ เมื่อหุนยนตเริ่มขยับทํางานก็ใหหลอดไฟแสดงผลของหุนยนตติดสวางในลักษณะกระพริบ (อัตรา
กระพริบประมาณ 1วินาที)

๔.๗ ระบบทําการลําเลียงชิ้นงานเพื่อคัดแยกชนิดของชิ้นงานและสงไปยังถาดรับชิ้นงานที่ ๒
๔.๘ ใหหุนยนตแขนกลนําชิ้นงานไปวางในถาดรับชิ้นงานสําหรับหุนยนตถาดใดก็ได โดยจะตองแยกชนิด
ชิ้นงานชนิดที่จับฉลากไดทั้ง ๓ ชนิดวางอยูในถาดเดียวกัน สวนชิ้นงานชนิดอื่นอีก ๓ ชิ้นใหปลอยลงในรางทิ้ง
ชิ้นงานดานทายสายพานลําเลียง
๔.๙ ระบบทํางานจนกวาชิ้นงานจะครบทั้ง ๖ ชิ้น และระบบจะตองกลับสูสภาวะเริ่มตน หุนยนตอัตโนมัติ
กลับสูตําแหนงเริ่มตน หลอดไฟแสดงสถานะบนหนาจอดับทั้งสองหลอด จึงถือวาทํางานไดสมบูรณ
๔.๑๐ การออกแบบหนาจอแสดงผล ใหออกแบบและเขียนโปรแกรมตามรูปดานลางนี้

รูปที่ ๕ หนาจอแสดงผล
๕. การตัดสิน
๕.๑ คะแนนชิ้นงานที่ผานเขามายังชุด Stopper ชิ้นงาน โดยชิ้นงานจะตองเขามาสัมผัสขอบดานใน
สุดของตัว Stopper จึงจะคิดคะแนนชิ้นงานนั้น โดยมีคะแนนชิ้นงานละ ๒ คะแนนรวม ๑๒ คะแนน
๕.๒ ชิ้ น งานที่ หุ น ยนต อัตโนมั ตินํ าไปวางในถาดไดถูกชนิดตามที่จับ ฉลากจะไดคะแนนชิ้น ละ ๑๐
คะแนน รวม ๓๐ คะแนน
๕.๓ คะแนนหนา IoT ครบตามขอกําหนดในรูปที่ ๕ ไดคะแนนรวม ๑๐ คะแนน
๕.๔ ปุมกดและหลอดไฟแสดงสถานะทั้ง ๒หลอดบนหนา IoT ทํางานไดตามขอกําหนดไดคะแนนรวม
๖ คะแนน
๕.๕ ชิ้นงานทีมีการคัดแยกผิดชนิดจะมีคะแนน –๑๐ คะแนนตอชิ้นงาน
๕.๖ เมื่อมีทีมที่ไดคะแนนเสมอกันจะนําการคิดคะแนนเวลาในการสงงานมาตัดสินลําดับการเขารอบ
ถัดไป

๖. การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศจะเปนการแขงขับแบบปดโจทยการแขงขัน โดยทีมที่เขารอบการแขงขัน
จะตองทําการแขงขันพรอมกันทุกทีม และจะไดรับโจทยการแขงขัน ณ.สนามแขงขันเทานั้น เมื่อเริ่มแขงขันจะ
ไมอนุ ญ าตใหนั กศึ กษาออกนอกสนามแขงขัน และหามไมใหนักศึกษาพบและปรึกษากับ อาจารยที่ป รึกษา
จนกวาทีมจะนําสงผลงานแลวเสร็จ
๖.๑ การเตรียมอุปกรณควบคุม ทีมที่ลงแขงขันสามารถเตรียมอุปกรณควบคุมที่ใชในการแขงขันได
ตามขอกําหนด โดยมีเวลาใหปฏิบัติภารกิจงานตามโจทยการแขงขันทั้งสิ้นเปนเวลา ๓ ชั่วโมง
๖.๒ อนุญาตใหนําคอมพิวเตอรเขาแขงขันไดไมเกิน ๒ ชุดตอทีม และไมอนุญาตใหนําเอกสารใดๆเขา
ในระหวางแขงขัน หากตองการกระดาษเพื่อจดบันทึกใดๆใหรองขอจากกรรมการได, ไมอนุญาตใหนําอุปกรณ
บันทึกขอมูลใดๆเขาในระหวางการแขงขันและอุปกรณสื่อสารทุกชนิด,
๖.๓ ทีมทั้ง ๓ คนที่ลงแขงในสนามสามารถรวมกันเตรียมอุปกรณควบคุมได
๖.๔ กรรมการจะให สั ญ ญาณเริ่ ม การแข งขั น สมาชิ ก ทั้ ง ๓ คนสามารถช ว ยกั น ออกแบบเขี ย น
โปรแกรมและปรับตั้งอุปกรณตางๆได
๖.๕ ในระหวางการแขงขันทีมสามารถขอนําอุปกรณควบคุมไปเชื่อมตอกับชุดทดลองเพื่อทดสอบ
โปรแกรมไดทั้งหมด ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งมีเวลาใหทดสอบ ๒๐ นาที
๖.๖ การสงงานเพื่อตรวจการทํางาน ใหทีมทั้ง ๓ คนยกมือพรอมกัน เพื่อบอกกรรมการจากนั้นเมื่อ
กรรมการรับทราบจะทําการบันทึกเวลาในการสงงาน จากนั้นกรรมการจะจับเวลาในการเชื่อมตอ
อุ ป กรณ ค วบคุ ม และทํ า โปรแกรมหนาจอ Iot เป น เวลา ๑๐นาที เมื่อครบเวลากรรมการจะให
สมาชิกในที มจับฉลากในการบรรจุชิ้นงานจํานวน ๖ ชิ้น อุปกรณ การแขงขันจะตองอยูในสภาวะ
เริ่มตนตามที่กรรมการกําหนด จากนั้นเมื่อบรรจุชิ้นงานครบถวนแลว กรรมการจะทําหนาที่กดปุม
สตารทบนหนาจออุปกรณสมารทโฟน หรือ แทปเล็ต เพื่อเริ่มตรวจสอบกระบวนการทํางาน การสง
งานสามารถกระทําไดเพียงครั้งเดียวภายในเวลาการแขงขันเทานั้น ถาระบบไมสามารถทํางานไดโดย
สมบูรณจะไมมีการแกไขโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น ใหตัดสินจากคะแนนชิ้นงานที่ทําได และจะไมมีสิทธิได
คะแนนจากเวลาสงงาน
๖.๗ ในกรณีหมดเวลาแขงขันสมาชิกในทีมทุกคนจะตองหยุดภารกิจทันที ทีมที่ไมขอสงงานกอนเวลา
หมดจะไมมีสิทธิ์ในการรับตรวจคะแนน จะปรับแพทันทีขอกําหนดอื่น ๆ
๗. โจทยการแขงขันและเวลาการแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามมติคณะกรรมการ
๘. หามกระทําการปรับแตงความเร็วกระบอกสูบของเครื่องจักรและตําแหนงของอุปกรณบนเครื่องจักรการ
ผลิต
๙. อนุญาตใหปรับตําแหนงเซ็นเซอรที่ตรวจจับตําแหนงของกระบอกสูบไดในกรณีที่ตําแหนงเซ็นเซอรเลื่อน
ตําแหนงโดยไมสามารถจับตําแหนงของกระบอกสูบได

๑๐. ถาเกิดการกระทําใหเกิดความชํารุดตออุปกรณการแขงขันทีมผูกระทําจะตองเปนฝายรับผิดชอบตอความ
เสียหาย และจะถูกปรับแพทันที
๑๑. คําตัดสินของกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด
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