
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส 

ช่ือวิชา ทักษะงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 



ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขา ชางอิเล็กทรอนิกส 

ทักษะวิชา งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

เวลาการแขงขัน 330 นาที 

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน

1.1  เพ่ือใหผูแขงขันไดเพ่ิมทักษะในดานการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร

1.2  เพ่ือใหผูแขงขันไดทดสอบความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหถึงข้ันสูงสุด

1.3  เพ่ือใหผูแขงขันรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกตนเองและเปนการสรางชื่อเสียงแกสถานศึกษา

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน

2.1  ผูเขาแขงขันตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กําลังศึกษาอยูใน

 วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยอายุไมเกิน 25 ป 

2.2  ผูเขาแขงขันจะตองเขาแขงขันเปนทีม ทีมละ 2 คน 

2.3  สถานศึกษาสามารถสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 3 ทีม 

2.4  แสดงหลักฐาน คือ สําเนาบัตรนักศึกษา และสําเนาบัตรประชาชน ตองเปนผูท่ีมีรายชื่อตรงตาม 

 หลักฐานการสมัคร 

2.5  ผูเขาแขงขันตองมีความประพฤติเรียบรอยแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา 

3. กติกาการแขงขัน

3.1  เขาแขงขันจะตองเขาแขงขันเปนทีม (ทีมละ 2 คน)

3.2  ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยจะตองเขา

รายงานตัวกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัว 

ประชาชน กรณีไมบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิในการ 

แขงขัน 

3.3  เม่ือถึงเวลาแขงขันคณะกรรมการเรียกเขาแขงขันใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที หาก

เวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัวถือสละสิทธิ์ไมเขาแขงขัน      

    3.4  ในระหวางการแขงขัน ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทําการแขงขัน 

    3.5  กรณีผูเขาแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขัน ใหสอบถามถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน 

เทานั้น 

    3.6  หามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณในการแขงขัน 



 

 

    3.7  การแขงขันใชเวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที และในการแขงขันจะนําเวลาท่ีใชมารวมพิจารณาดวย 

    3.8  การพิจารณาคะแนนใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและคณะกรรมการตัดสินเปนเด็ดขาด 

    3.9  หามนําเครื่องมืออุปกรณและชิ้นงานท่ีไมไดรับอนุญาตจากกรรมการเขาหรือออกนอกบริเวณท่ีทําการ 

แขงขัน   

    3.10 ผูเขารวมการแขงขันตองมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยโดยเครงครัด 

4. สมรรถนะรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน / ประเมิน 
คาคะแนน 

2 1 0 

1. ออกแบบ และเขียนแบบ Schematic 

Diagram โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

1.1 ใชอุปกรณท้ังหมดตามรายการอุปกรณ     

1.2 สัญลักษณถูกตองตามมาตรฐาน     

1.3 ระบุตําแหนงขาและเดินสายถูกตอง     

1.4 แสดงการจําลองการทํางานวงจรได 

     ถูกตอง 

   

2. ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

2.1 ขนาดแผนวงจรพิมพถูกตองตามท่ีระบุ     

2.2 มีอุปกรณท้ังหมดตามท่ีระบุในรายการ 

     อุปกรณ  

   

2.3 ลายทองแดงครบตามสกีเมติกส     

2.4 มีการใชสายลิงกหรือจัมป(Link or  

     Jump Wire) ไมเกิน 10 จุด 

   

3. ทดสอบการทํางานของวงจร

อิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

3.1 วงจรทํางานไดจริงตามท่ีออกแบบ    

4. ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

และวงจรพิมพ 

4.1 สรางเอกสารแสดงรายการและราคา 

     (Bill of Materials) ของวงจร 

   

5. สรางแผนวงจรตนแบบ 

(PCB Prototype Board)  

 

 

 

 

5.1 แถบสี/ตัวเลข แสดงคาของอุปกรณ เรียง 

     จากซายไปขวาและจากบนลงลาง 

   

5.2 อุปกรณตั้งไดฉาก,ความสูงของอุปกรณ 

     จากแผนวงจรไดมาตรฐาน 

   

5.3 การตัดขาอุปกรณเรียบรอย    

5.4 รอยบัดกรีเรียบเปนมัน/ไมมีรอยไหม    

5.5 ลายทองแดงวงจรไมหลุดรอนจากการ 

     บัดกรี 

   



 

 

5.6 ไมวางอุปกรณและตอสายดานลายทอง     

5.7 ความสะอาดเรียบรอยของแผนวงจร    

5.8 การบัดกรีครบทุกจุด    

5.9 วงจรตนแบบทํางานไดตรงตามโจทย    

5.10 ความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทํางานและ 

       การเก็บเครื่องมืออุปกรณ 

   

คะแนน    

รวมคะแนน(เต็ม 40)  

คะแนนสุทธิ(เปอรเซ็นต)(คะแนนสุทธิ x 2.5)  

5. วิธีดําเนินการสอบ 

     5.1 ลงทะเบียนและรายงานตัว   เวลา 08.00 – 09.00 น. 

             เวลาในการแขงขัน    5 ช่ัวโมง 30 นาที (ภาคปฏิบัต)ิ 

                  เริ่มการแขงขันชวงท่ี 1        เวลา  09.00 – 12.00 น. 

                  เริ่มการแขงขันชวงท่ี 2        เวลา  13.00 – 15.30 น. 

    5.2  เม่ือเริ่มการแขงขันใหนักศึกษาตรวจสอบอุปกรณท่ีคณะกรรมการแจกใหวาครบตามใบรายการหรือไม  

ถาไมครบใหแจงคณะกรรมการภายใน 15 นาทีหลังจากเริ่มแขงขัน ถาแจงหลังจาก 15 นาทีจะถูกตัด 

5 คะแนน 

5.3  เม่ือผูแขงขันตรวจสอบอุปกรณเรียบรอยแลวใหเริ่มเขียนสกีเมติกเซอรกิตไดอะแกรมวงจรทํางานให 

ถูกตองท่ีสุด 

5.4 เม่ือผูแขงขันเขียนสกีเมติกเซอรกิตไดอะแกรมเสร็จแลวใหผูแขงขันทําการพิมพวงจรออกมาเพ่ือสง   

คณะกรรมการเพ่ือใหคะแนน 

5.5 เม่ือพิมพวงจรสงเสร็จแลวใหผูแขงขันเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของวงจรพิมพ (Printed   

Circuit Board) จากสกีเมติกเซอรกิตไดอะแกรมเดิม 

5.6 เม่ือผูแขงขันเขียนแบบของวงจรพิมพเสร็จ ใหพิมพวงจรออกมา ทําการกัดปริ้นลาย PCB และนํา 

อุปกรณเสียบลงบนแผนวงจรพิมพ บดักรีอุปกรณลงแผน PCB และทดสอบการทํางานวงจรให 

สมบูรณ  

5.7 เม่ือผูแขงขันตรวจสอบเรียบรอยแลวใหทําการสงแผนวงจรพิมพใหกับคณะกรรมการเพ่ือทําการให 

คะแนน   

 

 

 



 

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

     6.1 เครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งโปรแกรมออกแบบวงจรและแผน PCB  

     6.2 เครื่องพิมพเลเซอร สําหรับพิมพลายวงจรพิมพลงบนกระดาษ Heat Transfer 

     6.3 เตารีดสําหรับถายแบบไปยังแผนวงจรพิมพ 

     6.4 สวานเจาะแผน PCB ปลั๊กพวง เครื่องมือวัด หัวแรง ตะก่ัว 

     6.5 คีม ไขควง คัตเตอร และอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับตัดเจาะ 

     6.6 สายไฟออน สายวายแลปชวยในการตอวงจร 

     6.7 กระดาษ Heat Transfer 

     6.8 แผน PCB เปลา 

     6.9 กรดกัดปรินซ 

     6.10 พาวเวอรซัพพลาย 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

    7.1 ไอซี CD4026                                  จํานวน 2 ตัว 

    7.2 ซ็อกเก็ตไอซี 16 ขา                        จํานวน 2 ตัว 

    7.3 7-Segment 0.56” คอมมอน แคโทด 1 หลัก  จํานวน  2 ตัว 

         (หรือแบบ 2 หลัก   จํานวน 1 ตัว ) 

    7.4 ตัวตานทาน ¼ W คา 330 Ω                    จํานวน 14 ตัว 

    7.5 ตัวตานทาน ¼ W คา 10 kΩ                    จํานวน 2 ตัว 

    7.6 ตัวตานทาน ¼ W คา 0 Ω                        จํานวน 10 ตัว 

    7.7 Push Button Switch                       จํานวน 1 ตัว 

    7.8 SPDT Toggle switch                       จํานวน 1 ตัว 

    7.9 Terminal Block 2 ขา                       จํานวน 1 ตัว 

    7.10 Terminal Block 3 ขา                       จํานวน 1 ตัว 

    7.11 เซ็นเซอรตรวจจับวัตถุ E18-D80NK           จํานวน 1 ตัว  

       (Adjustable Infrared Sensor Switch 3-80cm)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน, ขอบเขตของขอสอบ) 

8.1 โจทย 

วงจรนับพัลสจากเซ็นเซอร เม่ือมีวัตถุผานเซ็นเซอร แสดงผลท่ี 7 -segment 2 หลัก โดยจะนับจาก 00-99 

เม่ือตองการรีเซ็ตใหกด Push Button Switch 7-Segment แสดงเลขอะไรอยูจะกลายเปน 00 โดยสามารถ

เลือกการเชื่อมตอเอาตพุตจากเซ็นเซอรเปนแบบ NPN  และ PNP โดยสวิตซโยก ใหวาง 7-Segment และ 

Reset Switch ใหใกลเคียงตําแหนงในรูป สวนอุปกรณอ่ืนไมบังคับ  

 
8.2 คําส่ัง ใหผูเขาแขงขัน 

1. ออกแบบและเขียนสกีเมติกเซอรกิตไดอะแกรมและจําลองการทํางานในโปรแกรมคอมพิวเตอรได    

   ถูกตอง 

2. ออกแบบแผนวงจรพิมพ (PCB) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรและจําลองการทํางานในโปรแกรม 

    คอมพิวเตอรไดถูกตอง 

     3. นําไฟลแผนวงจรพิมพจากคอมพิวเตอรสรางเปนแผนวงจรพิมพไดถูกตอง 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. ขนาดของแผนวงจรพิมพ กวางไมเกิน 10 เซนติเมตร และยาวไมเกิน 15 เซนติเมตร 

 (*** ใชขนาดแผน PCB เล็กกวาท่ีกําหนดได) 

2. ขนาดแรงดันท่ีใชในการทดสอบ 5 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. เกณฑการใหคะแนน 

ช่ือ / ทีม ผูเขาแขงขัน............................................................................................................................ 

ช่ือสถานศึกษา .......................................................................................................................................  

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติ 

คาคะแนน 

ปฏิบัติครบ

ถูกตอง 

ปฏิบัติ

บางสวน 
ไมปฏิบัติ 

2 1 0 

1.1 ใชอุปกรณท้ังหมดตามรายการอุปกรณ     

1.2 สัญลักษณถูกตองตามมาตรฐาน     

1.3 ระบุตําแหนงขาและเดินสายถูกตอง     

1.4 แสดงการจําลองการทํางานวงจรไดถูกตอง    

2.1 ขนาดแผนวงจรพิมพถูกตองตามท่ีระบุ     

2.2 มีอุปกรณท้ังหมดตามท่ีระบุในรายการอุปกรณ     

2.3 ลายทองแดงครบตามสกีเมติกส     

2.4 มีการใชสายลิงกหรือจัมป(Link or Jump Wire) ไมเกิน 10 จุด    

3.1 วงจรทํางานไดจริงตามท่ีออกแบบ    

4.1 สรางเอกสารแสดงรายการและราคา(Bill of Materials) ของวงจร    

5.1 แถบสี/ตัวเลข แสดงคาของอุปกรณ เรียงจากซายไปขวาและจากบนลงลาง    

5.2 อุปกรณตั้งไดฉาก,ความสูงของอุปกรณจากแผนวงจรไดมาตรฐาน    

5.3 การตัดขาอุปกรณเรียบรอย    

5.4 รอยบัดกรีเรียบเปนมัน/ไมมีรอยไหม    

5.5 ลายทองแดงวงจรไมหลุดรอนจากการบัดกรี    

5.6 ไมวางอุปกรณและตอสายดานลายทอง     

5.7 ความสะอาดเรียบรอยของแผนวงจร    

5.8 การบัดกรีครบทุกจุด    

5.9 วงจรตนแบบทํางานไดตรงตามโจทย    

5.10 ความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทํางานและการเก็บเครื่องมืออุปกรณ    

คะแนน    

รวมคะแนน  

(คะแนนเต็ม ......................... คะแนน) 

(นําคะแนนรวมท่ีได มาคูณดวย 2.5 เทากับ คะแนนเต็ม ................... คะแนน) 

 

              ลงช่ือ .......................................................................... กรรมการ         

 ( .....................................................................) 
 



 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

   การตัดสินผลการแขงขัน / ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับ ดังนี้ 

         คะแนน       90 – 100     คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทอง 

         คะแนน       80 – 89.99   คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

         คะแนน       70 – 79.99   คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

         คะแนน       60 – 69.99   คะแนน           เกียรติบัตรชมเชย 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน 

ช่ือ / ทีม ผูเขาแขงขัน ...................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา .................................................................................................................................................. 
 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1 ออกแบบ และเขียนแบบ Schematic Diagram โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 20   

2 ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 20   

3 ทดสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 5   

4 ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและวงจรพิมพ 5   

5 สรางแผนวงจรตนแบบ (PCB Prototype Board)  50   

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100   

คิดเปนรอยละ 100   

ผลการแขงขัน ..................................... 

เกณฑการตัดสิน 

         คะแนน       90 – 100     คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทอง 

         คะแนน       80 – 89.99   คะแนน           เกียรตบิัตรเหรียญเงิน 

         คะแนน       70 – 79.99   คะแนน           เกียรตบิัตรเหรียญทองแดง 

         คะแนน       60 – 69.99   คะแนน           เกียรตบิัตรชมเชย 

 

ลงช่ือประธานกรรมการ 

 

ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

    

......................................................................... 

( .................................................................... ) 

........................................................................ 

 ( ..................................................................) 

 


