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การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม
(Ladder Diagram/MELSEC iQ-R ซี(Ladder Diagram/MELSEC iQ-R ซี

รสี)์รสี)์

หลกัสตูรนีจ้ดัทําขึน้สาํหรบัผูใ้ช ้ ทีเ่ขา้ใจพืน้ฐาน PLC รุน่หลกัสตูรนีจ้ดัทําขึน้สาํหรบัผูใ้ช ้ ทีเ่ขา้ใจพืน้ฐาน PLC รุน่
iQ-R และตอ้งการเรยีนรูข้ ัน้ตอนถดัไปของการเขยีนโปรแกรมiQ-R และตอ้งการเรยีนรูข้ ัน้ตอนถดัไปของการเขยีนโปรแกรม

L(CTS)00686THA



บทนําบทนํา วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

หลกัสตูรนีจ้ดัทําขึน้สําหรบัผูใ้ชท้ีผ่่านหลกัสตูรพืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม (Ladder Diagram) มาแลว้ หรอืผูท้ีม่คีวามรูเ้ทยีบเท่า หลกัสตูรนีจ้ะใหค้วามรู ้หลกัสตูรนีจ้ดัทําขึน้สําหรบัผูใ้ชท้ีผ่่านหลกัสตูรพืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม (Ladder Diagram) มาแลว้ หรอืผูท้ีม่คีวามรูเ้ทยีบเท่า หลกัสตูรนีจ้ะใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมและการหาจดุบกพรอ่งอย่างมปีระสทิธภิาพ สาํหรบั PLC รุน่ iQ-R การใชง้านอปุกรณข์ัน้สงู และการเขยีนโปรแกรมลาเบลเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมและการหาจดุบกพรอ่งอย่างมปีระสทิธภิาพ สาํหรบั PLC รุน่ iQ-R การใชง้านอปุกรณข์ัน้สงู และการเขยีนโปรแกรมลาเบล

คณุควรผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรตอ่ไปนีแ้ลว้ หรอืมคีวามรูเ้ทยีบเทา่ ซึง่เป็นเงือ่นไขทีจ่าํเป็นตอ้งมสีาํหรบัหลกัสตูรนี้คณุควรผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรตอ่ไปนีแ้ลว้ หรอืมคีวามรูเ้ทยีบเทา่ ซึง่เป็นเงือ่นไขทีจ่าํเป็นตอ้งมสีาํหรบัหลกัสตูรนี้

•• ขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบั MELSEC iQ-R ซรีสี ์ขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบั MELSEC iQ-R ซรีสี ์

•• พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมพืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม



บทนําบทนํา โครงสรา้งของหลกัสูตรโครงสรา้งของหลกัสูตร

เนือ้หาของหลกัสตูรนีม้ดีงันี้เนือ้หาของหลกัสตูรนีม้ดีงันี้

บทที่ 1 - การเขยีนโปรแกรมอย่างมปีระสทิธภิาพบทที่ 1 - การเขยีนโปรแกรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

วธิกีารและการตัง้คา่สาํหรบัการเขยีนโปรแกรมอย่างมปีระสทิธภิาพวธิกีารและการตัง้คา่สาํหรบัการเขยีนโปรแกรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

บทที่ 2 - การเขยีนโปรแกรมขัน้สงูบทที่ 2 - การเขยีนโปรแกรมขัน้สงู

การใชอ้ปุกรณแ์ละการเขยีนโปรแกรมลาเบลขัน้สงูการใชอ้ปุกรณแ์ละการเขยีนโปรแกรมลาเบลขัน้สงู

บทที่ 3 - การหาจดุบกพรอ่งอย่างมปีระสทิธผิลบทที่ 3 - การหาจดุบกพรอ่งอย่างมปีระสทิธผิล

ฟังกช์นัตา่งๆ ของซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้พือ่การหาจดุบกพรอ่งอย่างมปีระสทิธผิลฟังกช์นัตา่งๆ ของซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้พือ่การหาจดุบกพรอ่งอย่างมปีระสทิธผิล

แบบทดสอบประเมนิผลแบบทดสอบประเมนิผล

เกณฑก์ารผ่าน: ตอ้งไดค้ะแนน 60% ขึน้ไปเกณฑก์ารผ่าน: ตอ้งไดค้ะแนน 60% ขึน้ไป



บทนําบทนํา วธิกีารใชง้านเคร ือ่งมอืการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนิกสนี์้วธิกีารใชง้านเคร ือ่งมอืการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนิกสนี์้

ไปทีห่นา้ถดัไปไปทีห่นา้ถดัไป ไปทีห่นา้ถดัไปไปทีห่นา้ถดัไป

กลบัไปยงัหนา้ทีแ่ลว้กลบัไปยงัหนา้ทีแ่ลว้ กลบัไปยงัหนา้ทีแ่ลว้กลบัไปยงัหนา้ทีแ่ลว้

เลือ่นไปยงัหนา้ทีต่อ้งการเลือ่นไปยงัหนา้ทีต่อ้งการ ระบบจะแสดง "สารบญั" ชว่ยใหค้ณุสามารถไปยงัหนา้ต่างๆ ได ้ระบบจะแสดง "สารบญั" ชว่ยใหค้ณุสามารถไปยงัหนา้ต่างๆ ได ้

ออกจากการเรยีนรู ้ออกจากการเรยีนรู ้ ออกจากการเรยีนรู ้ออกจากการเรยีนรู ้



บทนําบทนํา ขอ้ควรระวงัในการใชง้านขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

เมือ่คณุเรยีนรูโ้ดยการใชง้านผลติภณัฑจ์รงิ โปรดอ่านขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัในคูม่อืการใชง้านทีอ่ย่างละเอยีดเมือ่คณุเรยีนรูโ้ดยการใชง้านผลติภณัฑจ์รงิ โปรดอ่านขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัในคูม่อืการใชง้านทีอ่ย่างละเอยีด

ขอ้ควรระวงัในหลกัสูตรนี้ขอ้ควรระวงัในหลกัสูตรนี้

หนา้จอทีแ่สดงของเวอรช์ ัน่ทีค่ณุใชอ้าจจะแตกตา่งจากในหลกัสตูรนี้ หลกัสตูรนีม้กีารใชซ้อฟตแ์วรเ์วอรช์นัตอ่ไปนี:้หนา้จอทีแ่สดงของเวอรช์ ัน่ทีค่ณุใชอ้าจจะแตกตา่งจากในหลกัสตูรนี้ หลกัสตูรนีม้กีารใชซ้อฟตแ์วรเ์วอรช์นัตอ่ไปนี:้

•• GX Works3 เวอรช์นั 1.044WGX Works3 เวอรช์นั 1.044W



























































































































แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผลแบบทดสอบประเมินผล

ขณะนี้คุณไดผานบทเรียนท้ังหมดของหลักสูตร ขณะนี้คุณไดผานบทเรียนท้ังหมดของหลักสูตร การประยุกตใชโปรแกรม (Ladder Diagram/MELSEC iQ-R ซีรีส)การประยุกตใชโปรแกรม (Ladder Diagram/MELSEC iQ-R ซีรีส) แลว คุณพรอมที่จะทําแลว คุณพรอมที่จะทํา
แบบทดสอบประเมินผลแลว หากคุณยังไมมั่นใจเก่ียวกับหัวขอตางๆ ท่ีจะทดสอบ โปรดทบทวนหัวขอเหลานั้นแบบทดสอบประเมินผลแลว หากคุณยังไมมั่นใจเก่ียวกับหัวขอตางๆ ท่ีจะทดสอบ โปรดทบทวนหัวขอเหลานั้น

คําถามในแบบทดสอบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 14 ขอ (35 รายการ)คําถามในแบบทดสอบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 14 ขอ (35 รายการ)

คุณสามารถทําแบบทดสอบประเมินผลไดหลายคร้ังตามตองการคณุสามารถทําแบบทดสอบประเมินผลไดหลายคร้ังตามตองการ

ผลคะแนนผลคะแนน

จํานวนคําตอบท่ีถูกตอง จํานวนคําถาม เปอรเซ็นตคําตอบท่ีถูกตอง และผลลัพธที่แสดงวาผาน/ไมผานจะปรากฏบนหนาผลคะแนนจํานวนคําตอบท่ีถูกตอง จํานวนคําถาม เปอรเซ็นตคําตอบท่ีถูกตอง และผลลัพธที่แสดงวาผาน/ไมผานจะปรากฏบนหนาผลคะแนน







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการกําหนดหมายเลข I/O ของโมดูล?ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการกําหนดหมายเลข I/O ของโมดูล?

ขอ 1ขอ 1

เราสามารถกําหนดหมายเลข I/O ใหกับแตละโมดูลดวยตนเอง ดังนั้นไมจําเปนตองแกไขโปรแกรมเมื่อการเราสามารถกําหนดหมายเลข I/O ใหกับแตละโมดูลดวยตนเอง ดังนั้นไมจําเปนตองแกไขโปรแกรมเมื่อการ
ตั้งคาของโมดูลมีการเปล่ียนแปลง ตั้งคาของโมดูลมีการเปล่ียนแปลง 

หมายเลข I/O ถูกกําหนดใหโดยอัตโนมัติจะไมสามารถเปล่ียนแปลงได หมายเลข I/O ถูกกําหนดใหโดยอัตโนมัติจะไมสามารถเปล่ียนแปลงได 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการต้ังคาจํานวนอุปกรณ?ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการต้ังคาจํานวนอุปกรณ?

ขอ 1ขอ 1

อุปกรณแตละชุดจะตองถูกกําหนดอยางนอยหนึ่งpoint แมวาจะไมมีการใชงานอุปกรณดังกลาว อุปกรณแตละชุดจะตองถูกกําหนดอยางนอยหนึ่งpoint แมวาจะไมมีการใชงานอุปกรณดังกลาว 

สามารถกําหนดจํานวนอุปกรณ ไดตามจํานวนที่ใช สามารถกําหนดจํานวนอุปกรณ ไดตามจํานวนที่ใช 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับลาเบล? (ตอบไดหลายขอ)ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับลาเบล? (ตอบไดหลายขอ)

ขอ 1ขอ 1

การใชลาเบลจะชวยระบุเปาหมายของกระบวนการ และการใชลาเบลจะชวยระบุเปาหมายของกระบวนการ และ
ชวยใหการออกแบบโปรแกรมงายขึ้น ชวยใหการออกแบบโปรแกรมงายขึ้น 

ลาเบลที่เปนตัวแทนของสัญญาณในโมดูล จะถูกเตรียมไวลาเบลที่เปนตัวแทนของสัญญาณในโมดูล จะถูกเตรียมไว
แลว แลว 

สามารถเพิ่มคําอธิบายอุปกรณ (comment) ใหกับอุปกรณสามารถเพิ่มคําอธิบายอุปกรณ (comment) ใหกับอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการอานโปรแกรม ตางๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการอานโปรแกรม 

เน่ืองจากสามารถกําหนดคาคงที่ใหกับลาเบลได จึงเน่ืองจากสามารถกําหนดคาคงที่ใหกับลาเบลได จึง
สามารถเปล่ียนแปลงคาน้ีไดโดยไมตองแกไขโปรแกรม สามารถเปล่ียนแปลงคาน้ีไดโดยไมตองแกไขโปรแกรม 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

จงเติมขอความบรรยาย retentive timer (ตัวจับเวลาแบบจําคา)ตอไปน้ีใหสมบูรณจงเติมขอความบรรยาย retentive timer (ตัวจับเวลาแบบจําคา)ตอไปน้ีใหสมบูรณ

retentive timer จะเร่ิมหนวงเวลาเม่ือ retentive timer จะเร่ิมหนวงเวลาเม่ือ (ขอ 1)(ขอ 1) ON (คอยล เปล่ียนเปน ON (คอยล เปล่ียนเปน (ขอ 2)(ขอ 2)))
retentive timer จะเก็บคาเวลาท่ีวัดไดเอาไวแมเง่ือนไขของอินพุทเปล่ียนเปน retentive timer จะเก็บคาเวลาท่ีวัดไดเอาไวแมเง่ือนไขของอินพุทเปล่ียนเปน (ขอ 3)(ขอ 3) และยังคงทําการหนวงเวลาจากคาท่ีเก็บไว เม่ือและยังคงทําการหนวงเวลาจากคาท่ีเก็บไว เม่ือ
เงื่อนไขของอินพุทเปลี่ยนเปน เงื่อนไขของอินพุทเปลี่ยนเปน (ขอ 4)(ขอ 4) อีกคร้ังอีกคร้ัง
retentive timer ส้ินสุดการนับ เม่ือเวลาท่ีนับไดถึงคาท่ีกําหนด ในจุดท่ี retentive timer ส้ินสุดการนับ เม่ือเวลาท่ีนับไดถึงคาท่ีกําหนด ในจุดท่ี (ขอ 5)(ขอ 5) เปนสถานะเปดเปนสถานะเปด

ขอ 1ขอ 1 ขอ 2ขอ 2

ขอ 3ขอ 3 ขอ 4ขอ 4

ขอ 5ขอ 5 ขอ 6ขอ 6

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5

จงทําใหโปรแกรมควบคุมท่ีดําเนินการการประมวลผลตอไปน้ีสมบูรณจงทําใหโปรแกรมควบคุมท่ีดําเนินการการประมวลผลตอไปน้ีสมบูรณ

• ใช retentive timer(ตัวจับเวลาแบบจําคา) เบอร ST0 เพื่อวัดเวลาท่ี ONสัญญาณอินพุต X0 หรือ X1• ใช retentive timer(ตัวจับเวลาแบบจําคา) เบอร ST0 เพื่อวัดเวลาท่ี ONสัญญาณอินพุต X0 หรือ X1
• เมื่อ ON X0 หรือ X1 เปนเวลา 30 วินาที Y70 จะ ON ข้ึนมา และตัวแสดงการหมดเวลา• เมื่อ ON X0 หรือ X1 เปนเวลา 30 วินาที Y70 จะ ON ข้ึนมา และตัวแสดงการหมดเวลา
• เมื่อ ON X2 หนาสัมผัสของ retentive timer จะ OFF (ST0) และเคลียรเวลาท่ีวัดได (คาปจจุบัน)• เมื่อ ON X2 หนาสัมผัสของ retentive timer จะ OFF (ST0) และเคลียรเวลาท่ีวัดได (คาปจจุบัน)

ขอ 1ขอ 1

ขอ 2ขอ 2

ขอ 3ขอ 3

ขอ 4ขอ 4

ขอ 5ขอ 5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6

จงเลือกคาท่ีถูกเก็บไวในดาตารีจิสเตอร D20 เม่ือ ON X0 ภายใตเงื่อนไขแตละขอตอไปนี้ในโปรแกรมควบคุมดานลางจงเลือกคาท่ีถูกเก็บไวในดาตารีจิสเตอร D20 เม่ือ ON X0 ภายใตเงื่อนไขแตละขอตอไปนี้ในโปรแกรมควบคุมดานลาง

ขอ 1) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "0" ขอ 1) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "0" 
ขอ 2) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "1"ขอ 2) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "1"
ขอ 3) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "2"ขอ 3) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "2"
ขอ 4) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "3"ขอ 4) เม่ือคาท่ีถูกเก็บไวใน Z2 เปน "3"

ขอ 1ขอ 1

ขอ 2ขอ 2

ขอ 3ขอ 3

ขอ 4ขอ 4
[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 7แบบทดสอบประเมินผล 7

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับวิธีการกําหนดอารเรย?ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับวิธีการกําหนดอารเรย?

ขอ 1ขอ 1

เพ่ิมหมายเลของคประกอบที่ทายชื่อลาเบล เพ่ิมหมายเลของคประกอบที่ทายชื่อลาเบล 

กําหนดหมายเลขอุปกรณโดยออม กําหนดหมายเลขอุปกรณโดยออม 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 8แบบทดสอบประเมินผล 8

ประโยคเก่ียวกับโครงสรางใดตอไปน้ีผิด?ประโยคเก่ียวกับโครงสรางใดตอไปน้ีผิด?

ขอ 1ขอ 1

โครงสรางที่ใชเพ่ือจัดระเบียบและจัดเก็บขอมูล โครงสรางที่ใชเพ่ือจัดระเบียบและจัดเก็บขอมูล 

การใชโครงสรางชวยใหสามารถอธิบายการประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางสะดวก การใชโครงสรางชวยใหสามารถอธิบายการประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางสะดวก 

สมาชิกที่ถูกกําหนดไวในโครงสรางจะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน สมาชิกที่ถูกกําหนดไวในโครงสรางจะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 9แบบทดสอบประเมินผล 9

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับฟงกชัน Latch?ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับฟงกชัน Latch?

ขอ 1ขอ 1

อุปกรณมีฟงกชันในการคงคาอยูแลว อุปกรณมีฟงกชันในการคงคาอยูแลว 

ตองใชซอฟตแวรในการตั้งคาพารามิเตอรเพ่ือคงคา ตองใชซอฟตแวรในการตั้งคาพารามิเตอรเพ่ือคงคา 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 10แบบทดสอบประเมินผล 10

จงเติมขอความอธิบายไฟลรีจิสเตอรตอไปน้ีใหสมบูรณจงเติมขอความอธิบายไฟลรีจิสเตอรตอไปน้ีใหสมบูรณ

ไฟลรีจิสเตอร คืออุปกรณประเภทเวิรดท่ีใชเพื่อขยายดาตารีจิสเตอร(D) และมีสัญลักษณอุปกรณเปน ไฟลรีจิสเตอร คืออุปกรณประเภทเวิรดท่ีใชเพื่อขยายดาตารีจิสเตอร(D) และมีสัญลักษณอุปกรณเปน (ขอ 1)(ขอ 1)
file register มีความจุ file register มีความจุ (ขอ 2)(ขอ 2) มากกวาดาตารีจิสเตอรและขอมูลท่ีถูกเก็บไว มากกวาดาตารีจิสเตอรและขอมูลท่ีถูกเก็บไว (ขอ 3)(ขอ 3) แมเม่ือปดระบบแลวหรือรีเซ็ตโมดูล CPU ไปแลวแมเม่ือปดระบบแลวหรือรีเซ็ตโมดูล CPU ไปแลว
ในการใช ไฟลรีจิสเตอร การต้ังคาพารามิเตอร ในการใช ไฟลรีจิสเตอร การต้ังคาพารามิเตอร (ขอ 4)(ขอ 4) ตองใชซอฟตแวรตองใชซอฟตแวร

ขอ 1ขอ 1

ขอ 2ขอ 2

ขอ 3ขอ 3

ขอ 4ขอ 4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 11แบบทดสอบประเมินผล 11

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับรีเลยพิเศษและ รีจิสเตอรพิเศษ?ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับรีเลยพิเศษและ รีจิสเตอรพิเศษ?

ขอ 1ขอ 1

สถานะภายในของโมดูล CPU ไดถูกบันทึกไวแลวภายใน รีเลยพิเศษและ รีจิสเตอรพิเศษ ซึ่งอุปกรณเหลาสถานะภายในของโมดูล CPU ไดถูกบันทึกไวแลวภายใน รีเลยพิเศษและ รีจิสเตอรพิเศษ ซึ่งอุปกรณเหลา
นี้ ถูกใชเปนเง่ือนไขการคํานวนในโปรแกรมควบคุม นี้ ถูกใชเปนเง่ือนไขการคํานวนในโปรแกรมควบคุม 

ฟงกชันพิเศษสามารถถูกกําหนดใหกับ รีเลยพิเศษและ รีจิสเตอรพิเศษ ไดอยางอิสระ ฟงกชันพิเศษสามารถถูกกําหนดใหกับ รีเลยพิเศษและ รีจิสเตอรพิเศษ ไดอยางอิสระ 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 12แบบทดสอบประเมินผล 12

จงเติมขอความอธิบายเก่ียวกับจํานวนจริง (single-precision) ตอไปน้ีใหสมบูรณจงเติมขอความอธิบายเก่ียวกับจํานวนจริง (single-precision) ตอไปน้ีใหสมบูรณ

• จํานวนจริงหน่ึงคาจะใชอุปกรณประเภทเวิรดจํานวน • จํานวนจริงหน่ึงคาจะใชอุปกรณประเภทเวิรดจํานวน (ขอ 1)(ขอ 1) และจะถูกเก็บไวในท่ีวางของหนวยความจําขนาด และจะถูกเก็บไวในท่ีวางของหนวยความจําขนาด (ขอ 2)(ขอ 2) บิทบิท
• ขอมูลที่เปนคาตัวเลขของจํานวนจริงจะเรียกวา • ขอมูลที่เปนคาตัวเลขของจํานวนจริงจะเรียกวา (ขอ 3)(ขอ 3) เชน 2.035 อธิบายวาเปน เชน 2.035 อธิบายวาเปน (ขอ 4)(ขอ 4) ในโปรแกรมควบคุมในโปรแกรมควบคุม
• จํานวนเต็มและจํานวนจริง • จํานวนเต็มและจํานวนจริง (ขอ 5)(ขอ 5) ถูกรวมกันอยูในคําส่ังท่ีใชกับจํานวนจริงถูกรวมกันอยูในคําส่ังท่ีใชกับจํานวนจริง

ขอ 1ขอ 1 ขอ 2ขอ 2

ขอ 3ขอ 3 ขอ 4ขอ 4

ขอ 5ขอ 5

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 13แบบทดสอบประเมินผล 13

จงทําใหโปรแกรมควบคุมซ่ึงดําเนินการการประมวลผลตอไปน้ีสมบูรณจงทําใหโปรแกรมควบคุมซ่ึงดําเนินการการประมวลผลตอไปน้ีสมบูรณ

• อานขอมูลจาก X20 ถึง X2F (ขอมูล BCD) เม่ือ ON X0 และเก็บขอมูลไปยัง D0• อานขอมูลจาก X20 ถึง X2F (ขอมูล BCD) เม่ือ ON X0 และเก็บขอมูลไปยัง D0
• แปลงคาใน D0 ใหเปนจํานวนจริง และเก็บคาท่ีแปลงไวใน D2• แปลงคาใน D0 ใหเปนจํานวนจริง และเก็บคาท่ีแปลงไวใน D2
• คูณคาใน D2 ดวย 3.14 และเก็บผลลัพธไวใน D10• คูณคาใน D2 ดวย 3.14 และเก็บผลลัพธไวใน D10

ขอ 1ขอ 1

ขอ 2ขอ 2

ขอ 3ขอ 3

[ + ][ + ]
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แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 14แบบทดสอบประเมินผล 14

ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการหาจุดบกพรองของโปรแกรมควบคุม?ประโยคใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการหาจุดบกพรองของโปรแกรมควบคุม?

ขอ 1ขอ 1

การจําลองการทํางานของโปรแกรมสามารถทําไดอยางปลอดภัยโดยใชฟงกชันของซอฟตแวร การจําลองการทํางานของโปรแกรมสามารถทําไดอยางปลอดภัยโดยใชฟงกชันของซอฟตแวร 

การหาจุดบกพรองของโปรแกรมจะตองดําเนินการในระบบจริง การหาจุดบกพรองของโปรแกรมจะตองดําเนินการในระบบจริง 






แบบทดสอบแบบทดสอบ คะแนนการทดสอบคะแนนการทดสอบ

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1
แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2
แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3
แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4
แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5
แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6
แบบทดสอบประเมินผล 7แบบทดสอบประเมินผล 7
แบบทดสอบประเมินผล 8แบบทดสอบประเมินผล 8
แบบทดสอบประเมินผล 9แบบทดสอบประเมินผล 9
แบบทดสอบประเมินผล 10แบบทดสอบประเมินผล 10
แบบทดสอบประเมินผล 11แบบทดสอบประเมินผล 11
แบบทดสอบประเมินผล 12แบบทดสอบประเมินผล 12
แบบทดสอบประเมินผล 13แบบทดสอบประเมินผล 13
แบบทดสอบประเมินผล 14แบบทดสอบประเมินผล 14

จํานวนคําถามท้ังหมด:จํานวนคําถามท้ังหมด: 3535
คําตอบท่ีถูกตอง:คําตอบท่ีถูกตอง: 3535
เปอรเซ็นต:เปอรเซ็นต: 100100 %%

คุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปน้ีคุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปน้ี
ในการส้ินสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไปในการส้ินสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไป

ลางลาง



คณุไดเ้รยีนรูห้ลกัสูตรคณุไดเ้รยีนรูห้ลกัสูตร การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม (Ladder การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม (Ladder 
Diagram/MELSEC iQ-R ซรีสี)์Diagram/MELSEC iQ-R ซรีสี)์ เสรจ็สิน้แลว้เสรจ็สิน้แลว้

ขอขอบคณุสาํหรบัการเรยีนรูห้ลกัสตูรนี้ขอขอบคณุสาํหรบัการเรยีนรูห้ลกัสตูรนี้

เราหวงัวา่คณุจะเพลดิเพลนิกบับทเรยีน และขอ้มูลทีค่ณุไดร้บัจากหลกัสตูรนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นอนาคตเราหวงัวา่คณุจะเพลดิเพลนิกบับทเรยีน และขอ้มูลทีค่ณุไดร้บัจากหลกัสตูรนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นอนาคต

คณุสามารถทบทวนหลกัสตูรไดห้ลายคร ัง้ตามตอ้งการคณุสามารถทบทวนหลกัสตูรไดห้ลายคร ัง้ตามตอ้งการ

ทบทวนทบทวน

ปิดปิด
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