
 

โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมอืโทรคมนาคมและไอซทีี
เทดิพระเกยีรต ิครัง้ที ่12” ประจ าป ี2562 

 

โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ” จดัขึน้ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 

และเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดบัวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีทีของประเทศให้อยูใ่น

ระดบัมาตรฐานสากล  เพ่ือส่งเสริมอาชีพนีใ้ห้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2552 ได้ขยายกลุม่เปา้หมาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นกัศกึษา ท่ีก าลงัศกึษาอยูแ่ละท่ีจบการศกึษาไปแล้ว 

ได้มีเวทีทดสอบความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ ตามระดบัมาตรฐานวิชาชีพสาขาโทรคมนาคมและ

ไอซีที เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดแรงงานในสายอาชีพนี ้ การจดัแข่งขนัทกุปีจะมีการปรับเปล่ียน

สาขาการแข่งขนั เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนไป รวมถึงช่วยสนบัสนนุการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิตลัตามนโยบายของภาครัฐ เพ่ือให้การพฒันาฝีมือ

แรงงานของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน ซึง่เป็นการท าความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลและร่วม

เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุ

อนัหาท่ีสดุมิได้ 

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจดัแขง่ขนั โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที

เทดิพระเกียรต ิครัง้ที่ 12” ได้ก าหนดให้มีการจดัแขง่ขนั 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT และสาขา AI จึงขอเชิญ

ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.thaifstt.org โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ รายละเอียดการแขง่ขนัแตล่ะสาขามีดงันี ้

1. สาขา IoT (Smart NodeMCU) 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร : รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน (ขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมส าหรับผู้

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสาขา IOT คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2561 ล าดับท่ี 1 – 3) 



 

เปิดรับสมัคร  :  ตัง้แต่วันท่ี 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562  

รอบคัดเลือก (สอบภาคทฤษฏี)  :  วันท่ี 26 กันยายน 2562  โดยวิธีการสอบออนไลน์พร้อมกนัทัว่

ประเทศผา่นเว็บไซต์ www.Thaifstt.org  เพ่ือคดัเลือกผู้สมคัรท่ีมีคะแนนสงูสดุ 9 อนัดบัแรก เข้าแขง่ขนัรอบชิง

ชนะเลิศตอ่ไป  

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก :  วันท่ี 30 กันยายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaifstt.org 

รอบชิงชนะเลิศ : ทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะท าการแขง่ขนัภาคปฏิบตัิ  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพ่ือ

คดัเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

หวัข้อการสอบรอบคัดเลือก : 

1. ความรู้ด้าน IoT (Internet of Things)  

2. ความรู้ด้านการเปล่ียนผา่นสูย่คุดจิิทลั (Digital Transformation) 

3. ความรู้ด้าน “พระราชบญัญตัวิา่ ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์” 

4. ความรู้ด้านความปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) 

5. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software)  

6.. ความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 

7. ความรู้ด้านอปุกรณ์เซ็นเซอร์และการควบคมุ (Sensor and Control) 

8. ความรู้ด้านภาษาซี (C Language) 

9. ความรู้ด้านภาษาไพธอน (Python Language) 

10. ความรู้ด้านระบบเซิฟเวอร์และคลาวด์  (Server & Cloud) 



 

11. ความรู้พืน้ฐานด้านอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ (Internet & Applications)  

2. สาขา AI (Chatbot)  

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร : รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน  

เปิดรับสมัคร  :  ตัง้แต่วันท่ี 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 

รอบคัดเลือก (สอบภาคทฤษฏี) :  วันที่ 26 กันยายน 2562  โดยวิธีการสอบออนไลน์พร้อมกนัทัว่

ประเทศผา่นเว็บไซต์ www.thaifstt.org  เพ่ือคดัเลือกทีมผู้สมคัรท่ีมีคะแนนสงูสดุ 9 อนัดบัแรก เข้าแขง่ขนั
รอบชิงชนะเลิศตอ่ไป  

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก : วันท่ี 30 กันยายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaifstt.org 

รอบชิงชนะเลิศ : ทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะท าการแขง่ขนัภาคปฏิบตัิ  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพ่ือ
คดัเลือกทีมผู้ชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ 

หวัข้อการสอบรอบคัดเลือก : 

1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมสนทนาเพ่ือน าไปใช้ในการโต้ตอบกบัมนษุย์
ได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

2. ความรู้ด้านการสร้างแชทบอทเพื่อชว่ยเหลือในการตอบค าถามส าหรับลกูค้าขององค์กร และชว่ย
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ขององค์กร 
 

กติกาในการแข่งขนั 

ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องแก้ไขปัญหาท่ีทางคณะกรรมการก าหนดขึน้ โดยมีเกณฑ์การตดัสินการแขง่ขนั ดงันี ้

1. ความรวดเร็ว 
2. ความถกูต้อง 
3. ความถกูต้องเร่ืองการใช้เคร่ืองมือ 
4. การวิเคราะห์ปัญหา 



 

5. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีกรรมการก าหนดขึน้ 

 สถานท่ีสอบรอบชิงชนะเลิศ    

สถาบนัวิชาการทีโอที เลขท่ี 5 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 

วิธีการสมัคร  : ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thaifstt.org 

 

 รางวลั 

สุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทเีทดิพระเกียรต ิแต่ละสาขาจะได้รับรางวัลดังนี ้
 

ทีมชนะเลิศ    

รางวัลเงนิสดมูลค่า 50,000 บาท  และได้รับเกียรตใิห้เข้ารับโลเ่กียรตยิศจากมลูนิธิ 5 ธนัวามหาราช   
 

ทีมรองชนะเลิศอนัดบั 1  และรองชนะเลิศอนัดบั 2   

เงินรางวลัพร้อมทัง้ใบประกาศเกียรติคณุจากมลูนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (มสวท.) 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร 0-2781-9000 ต่อ 4532   

Email : thaifsttcontest@gmail.com 

 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  โทร 0-2552-5200  

E-mail : thaifstt@gmail.com 


