โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมอื โทรคมนาคมและไอซีที
เทิดพระเกียรติ ครัง้ ที่ 13” ประจำปี 2563
โครงการ “ค้ นหาสุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ” จัดขึ ้น
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 และเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพด้ านโทรคมนาคม
และไอซีทีของประเทศให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

เพื่อส่งเสริมอาชีพนี ้ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับ

การยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ ขยายกลุม่ เป้าหมาย โดยเปิ ดโอกาสให้
นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ ว ได้ มีเวทีทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติ ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโทรคมนาคมและไอซีที เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมในการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานในสายอาชีพนี ้ การจัดแข่งขันทุกปี จะมีการปรับเปลี่ยนสาขาการ
แข่งขัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป รวมถึงช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตลั ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ การ
พัฒนาฝี มือแรงงานของประเทศมีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นการทาความดีเพื่อถวาย
เป็ นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในฐานะ พระบิดาแห่ งเทคโนโลยี
ของไทย และเป็ นการน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจัดแข่งขัน โครงการ “ค้ นหาสุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและ
ไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครัง้ ที่ 13” ได้ กาหนดให้ มีการจัดแข่งขัน 2 สาขา ได้ แก่ สาขา IoT (Smart
NodeMCU) และสาขา AI (Chatbot) จึงขอเชิญชวนนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจ สมัครเข้ าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaifstt.org โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย
ใดๆทังสิ
้ ้น รายละเอียดการแข่งขันแต่ละสาขามีดงั นี ้

1. สาขา IoT (Smart NodeMCU)
คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่ จากัดอายุ
: รับสมัครเป็ นทีม ทีมละไม่ เกิน 2 คน
(ขอสงวนสิทธิ์การเข้ าร่ วมแข่ งขันสาหรั บผู้ได้ รับรางวัลจากการแข่ งขัน
สาขา IOT ครั้ งที่ 11-12 ประจาปี 2561-2562 ลาดับที่ 1-3)
เปิ ดรับสมัคร : 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

รอบคัดเลือก (สอบภาคทฤษฎี) : วันที่ 15 กันยายน 2563
• โดยวิธีการสอบออนไลน์ พร้ อมกันทั่วประเทศผ่ านเว็บไซต์ contest.thaifstt.org เพื่อคัดเลือกทีม
ที่มีคะแนนสูงสุด จานวน 9 ทีม เพื่อเข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

• รูปแบบข้ อสอบ Multiple Choice จานวน 60 ข้ อ /1 ชัว่ โมง (ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ ทาข้ อสอบ เวลา 10.0015.00 น.)

• เมื่อ Log-in แล้ ว ผู้เข้ าแข่งขันมีระยะเวลาในการทาข้ อสอบ 1 ชัว่ โมง
ขอบเขตการแข่ งขัน / โจทย์ การแข่ งขัน (รอบคัดเลือก) :
1. ความรู้ด้าน IoT (Internet of Things)
2. ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านสูย่ คุ ดิจิทลั (Digital Transformation)
3. ความรู้ด้าน “พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ”
4. ความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
5. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software)
6. ความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
7. ความรู้ด้านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และการควบคุม (Sensor and Control)
8. ความรู้ด้านภาษาซี (C Language)

9. ความรู้ด้านภาษาไพธอน (Python Language)
10. ความรู้ด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ และคลาวด์ (Server & Cloud)
11. ความรู้พื ้นฐานด้ านอินเทอร์ เน็ตและแอปพลิเคชัน่ (Internet & Applications)
12. ความรู้ด้านการคอนฟิ กส์อปุ กรณ์เครื อข่าย (Network Device Configuration)
13. ความรู้ด้านโมบายแอปพลิเคชัน่ (Mobile Application)

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก : วันที่ 21 กันยายน 2563 ผ่ านทางเว็บไซต์ contest.thaifstt.org
รอบชิงชนะเลิศ (สอบภาคปฏิบัติ) : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2)
• โดยแข่งขันเขียนโค้ ดให้ อปุ กรณ์ NodeMCU อ่านและแสดงค่าของ PM 2.5 ให้ อยู่ในรูปแบบของค่า
(AQI : Air Quality Index) พร้ อมทังติ
้ ดตังระบบควบคุ
้
มเพื่อทาให้ ค่า PM 2.5 ลดลง และแสดงผล
ออกไปยัง Smart Device ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต

สถานที่สอบรอบปฏิบัติ : อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 5 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2. สาขา AI (Chatbot)
คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่ จากัดอายุ
รับสมัครเป็ นทีม ทีมละไม่ เกิน 2 คน

เปิ ดรับสมัคร

: 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

รอบคัดเลือก (สอบภาคทฤษฎี) : วันที่ 15 กันยายน 2563
• โดยวิธีการสอบออนไลน์ พร้ อมกันทั่วประเทศผ่ านเว็บไซต์ contest.thaifstt.org เพื่อคัดเลือกทีม
ที่มีคะแนนสูงสุด จานวน 20 ทีม เพื่อเข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

• รูปแบบข้ อสอบ Multiple Choice จานวน 60 ข้ อ + สอบข้ อเขียน จานวน 1 ข้ อ / 1 ชัว่ โมง 30 นาที
(ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ ทาข้ อสอบ เวลา 10.00 - 15.00 น.)

• เมื่อ Log-in แล้ ว ผู้เข้ าแข่งขันมีระยะเวลาในการทาข้ อสอบ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ขอบเขตการแข่ งขัน / โจทย์ การแข่ งขัน (รอบคัดเลือก) :
• ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญญาประดิษฐ์ และโปรแกรมสนทนาเพื่อนาไปใช้ ในการโต้ ตอบได้ กบั
มนุษย์ได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ

• การสร้ างแชทบอทเพื่อช่วยเหลือในการตอบคาถามสาหรับลูกค้ าขององค์กรและช่วยประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก : วันที่ 21 กันยายน 2563 ผ่ านทางเว็บไซต์ contest.thaifstt.org
รอบชิงชนะเลิศ (สอบภาคปฏิบัติ) : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2)
• โดยวิธีสอบแข่งขันการเขียนโปรแกรมแชทบอท ผู้เข้ าแข่งขันต้ องเขียนโปรแกรมให้ ตรงตามโจทย์มาก
ที่สดุ ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมง (แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้ า 2 ชัว่ โมง และช่วงบ่าย 2 ชัว่ โมง)

สถานที่สอบรอบปฏิบัติ : อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 5 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯได้ ทางเว็บไซต์
www.thaifstt.org และลงทะเบียนสมัครได้ ท่ เี ว็บไซต์
https://contest.thaifstt.org/ หรือ Scan QR Code ตามภาพนี ้
QR code

รางวัล สุดยอดฝี มือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ แต่ ละสาขาจะได้ รับ
รางวัลดังนี ้

ทีมชนะเลิศ
รางวัลเงินสดมูลค่ า 50,000 บาท

และได้ รับเกียรติให้ เข้ ารับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ

โทร 0-2781-9000 ต่ อ 4532 Email : contest.thaifstt@gmail.com
• มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (มสวท.)
โทร 0-2552-5200 E-mail : thaifstt@gmail.com
Website : www.thaifstt.org

