โครงการ “ค้ นหาสุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั ง้ ที่ 11”
โครงการ “ค้ นหาสุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ” จัดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550
และเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อยกระดับวิชาชีพด้ านโทรคมนาคมและไอซีทีของประเทศให้ อยูใ่ น
ระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริ มอาชีพ นี ้ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2552 ได้ ขยายกลุม่ เป้าหมาย โดยเปิ ดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูแ่ ละที่จบการศึกษาไปแล้ ว
ได้ มีเวทีทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโทรคมนาคมและ
ไอซีที เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชี พนี ้ การจัดแข่งขันทุกปี จะมีการปรับเปลี่ยน
สาขาการแข่งขัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป รวมถึงช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตลั ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ การพัฒนาฝี มือ
แรงงานของประเทศมีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นการทาความดีเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลและร่วม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
และเป็ นการน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้
ในปี พ.ศ. 2561คณะกรรมการจัดแข่งขัน โครงการ “ค้ นหาสุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและไอซีที
เทิดพระเกียรติ ครัง้ ที่ 11” ได้ กาหนดให้ มีการจัดแข่งขันใน 2 สาขา จึงขอเชิญชวนนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ อายุ 15 ปี ขึ ้นไป ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดวุฒิการศึกษา เข้ าร่วมการแข่งขัน โดยไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยใดๆทังสิ
้ ้น เปิ ดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.thaifstt.org จานวน 2 สาขา ดังนี ้

1. สาขา IoT (Internet of Things)
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร : รับสมัครเป็ นรายบุคคล
เปิ ดรั บสมัคร : 1 – 31 สิงหาคม 2561

รอบคัดเลือก (สอบภาคทฤษฏี) : วันอาทิตย์ ท่ ี 7 ตุลาคม 2561 (เวลา 14.00-16.00 น.) โดยวิธีการ
สอบออนไลน์พร้ อมกันทัว่ ประเทศผ่านเว็บไซต์ www.Thaifstt.org เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด 9
อันดับแรก เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ผ่ านทาง www.thaifstt.org
รอบชิงชนะเลิศ : ทีมที่ผา่ นเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะทาการแข่งขันภาคปฏิบตั ิ ในวันอังคารที่ 6
พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

หัวข้ อการสอบรอบคัดเลือก :
1. ความรู้ด้าน IoT (Internet of Things)
2. ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านสูย่ คุ ดิจิทลั (Digital Transformation)
3. ความรู้ด้าน “พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ”
4. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software)
5. ความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
6. ความรู้ด้านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และการควบคุม
7. ความรู้ด้านระบบเซิฟเวอร์ และคลาวด์ (Server & Cloud)
8. ความรู้พื ้นฐานด้ านอินเตอร์ เน็ตและแอพพลิเคชัน่ (Internet & Applications)

2. สาขา ICT (Cyber Security)
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร : รับสมัครเป็ นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
เปิ ดรั บสมัคร : 1 – 31 สิงหาคม 2561

รอบคัดเลือก (สอบภาคทฤษฏี) : วันอาทิตย์ ท่ ี 7 ตุลาคม 2561 (เวลา 14.00-16.00 น.) โดยวิธีการ
สอบออนไลน์พร้ อมกันทัว่ ประเทศผ่านเว็บไซต์ www.Thaifstt.org เพื่อคัดเลือกทีมผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด 9
อันดับแรก เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ผ่ านทาง www.thaifstt.org
รอบชิงชนะเลิศ : ทีมที่ผา่ นเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะทาการแข่งขันภาคปฏิบตั ิ ในวันอังคารที่ 6
พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ

หัวข้ อการสอบรอบคัดเลือก :
1. ความรู้ด้าน Network Security
2. ความรู้ด้าน Security Architecture
3. ความรู้ด้าน Web Security และหัวข้ ออื่นๆที่เกี่ยวข้ อง

สถานที่สอบรอบชิงชนะเลิศ
สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 5 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครผ่ านทาง Website ได้ ท่ ี www.Thaifstt.org

รางวัล
สุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ แต่ละสาขาจะได้ รับรางวัลดังนี ้

ทีมชนะเลิศ
รางวัลเงินสดมูลค่ า 50,000 บาท

และได้ รับเกียรติให้ เข้ ารับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัลพร้ อมทังใบประกาศเกี
้
ยรติคณ
ุ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร 0-2781-9000 ต่อ 4532

Email : thaifsttcontest@gmail.com

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร 0-2552-5200

thaifstt@gmail.com

E-mail :

