
 
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส 

ช่ือวิชา สมองกลฝงตัวและ IOT   

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 



ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขา ชางอิเล็กทรอนิกส 

ทักษะวิชา สมองกลฝงตัวและ IOT ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

เวลาการแขงขัน 180 นาท ี

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน

1.1  เพ่ือทดสอบและประเมินผลทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานระบบสมองกลฝงตัว

1.2  เพ่ือทดสอบและประเมินผลทักษะความรูความสามารถของนักศึกษาทางดานการใชเครื่องมือ,

การอาน และการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส

1.3  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการนําไมโครคอนโทรลเลอรไปประยุกตใชงานในดาน IoT

1.4  เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ

ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

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  ผูเขาแขงขันรายงานตัว  ณ  สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที  พรอมแสดงบัตร

ประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหาร 

   สถานศึกษา 

3.2  นักศึกษาผูเขาแขงขันตองแตงกายสุภาพ เรียบรอยดวยชุดนักศึกษา 

3.3  เมื่อถึงเวลาแขงขัน คณะกรรมการเรียกเขาแขงขันใหผูแขงขนัรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที 

หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัวถือสละสิทธ์ิไมเขาแขงขัน 

3.4  ในระหวางการแขงขัน ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณพื้นท่ีท่ีทําการแขงขัน  

3.5  กรณีผูเขาแขงขันมีขอสงสัยเกี่ยวกับการแขงขัน ใหสอบถามถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทาน้ัน 

3.6  หามมิใหนําเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณในการแขงขัน 

 3.7  การแขงขันใชเวลา 3 ชั่วโมง และในการแขงขันจะนําเวลาท่ีใชมารวมพิจารณาดวย 



 
 

 

    3.8   การพิจารณาคะแนนใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและคณะกรรมการตัดสินเปนเด็ดขาด 

    3.9   หามนําเครื่องมืออุปกรณและชิ้นงานท่ีไมไดรับอนุญาตจากกรรมการเขาหรือออกนอกบริเวณท่ี 

     ทําการแขงขัน   

    3.10  ผูเขารวมการแขงขันตองมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยโดยเครงครัด 

4. สมรรถนะรายวิชา 

สมรรถนะ

รายวิชา (ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

คะแนน ได ไมได 

ออกแบบสราง

ประดิษฐกรรม

สมองกลฝงตัว 

1. ออกแบบตอวงจร บนบอรด และตอพวงบอรด ตาง ๆ  

- ตอถูกตองทุกจุด  ( 10 คะแนน ) 

- ตอวงจรผิดไมเกิน 5 จุด  ( 7 คะแนน ) 

- ตอวงจรผิดเกิน 5 จุด  ( 3 คะแนน ) 

   20 

  

เขียนและพัฒนา

โปรแกรม

ประยุกตใชงาน

สมองกลฝงตัว 

2. เม่ือ Run โปรแกรมหรือกด Reset 7-segment  

   แสดงเลข 5 
10 

  

3. กด SW1 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4   

4. กด SW1 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานได   

   ตามเง่ือนไข 
6 

  

5. กด SW2 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4   

6. กด SW2 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานได 

   ตามเง่ือนไข 
6 

  

7. กด SW3 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4   

8. กด SW3 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานได 

   ตามเง่ือนไข 
6 

  

ประยุกตใชงาน

ระบบสมองกลฝง

ตัว เพ่ือควบคุมฯ 

ผาน IOT 

9. LED และ 7-segment ทํางานตามเง่ือนไขเม่ือนับข้ึน  

   ถึงเลข 9 
10 

  

10. LED และ 7-segment ทํางานตามเง่ือนไขเม่ือนับ 

     ลงถึงเลข 0 
10 

  

11. ตัวแสดงผลบนอินเตอรเน็ตแสดงไดตรงกับ  

     7-segment 
20 

  

คะแนนรวม สุทธิ 100  

 

 



 
 

 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

5.1  ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที  

5.2  กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน (ถาไมมีใหแจง 

กรรมการ) 

5.3  ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงาน 

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

    6.1  เครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเขียนโปรแกรม 

    6.2  เครื่องมือวัดไฟฟา 

    6.3  คีม ไขควง คัตเตอร และอุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับการทดสอบการทํางาน 

    6.4  สายจั้มเปอรตอวงจร หัวแบบ ผู-ผู , ผู–เมีย , เมีย-เมีย 

    6.5  บอรด Arduino nano พรอมสาย USB  

    6.6  บอรด Nodemcu ESP8266 พรอมสาย USB 

    6.7  โปรโตบอรด 840 Ponits 

    6.8  7-segment 1 หลัก 2 ตัว แบบ Common ใดก็ได พรอมตัวตานทานจํากัดกระแส 

    6.9  LED สีใดก็ได 5 ตัว พรอมตัวตานทานจํากัดกระแส 

    6.10 สวิตชกดติด ปลอยดับ 5 ตัว 

 

ภาพอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 

ลําดับ รายการ 

1 

สายจั้มเปอรตอวงจร หัวแบบ ผู - ผู , ผู – เมีย , เมีย - เมีย 

 

 
 



 
 

 

2 

บอรด Arduino nano 

 

3 

บอรด Nodemcu ESP8266 พรอมสาย USB 

 

 
 

4 

 โปรโตบอรด 840 Ponits  

 

5 

7-segment 1 หลัก 2 ตัว แบบ Common ใดก็ได พรอมตัวตานทานจํากัดกระแส 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6 

LED สีใดก็ได 5 ตัว พรอมตัวตานทานจํากัดกระแส 

 

 

7 

สวิตชกดติด ปลอยดับ 

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

    7.1  ปลั๊กพวงไฟฟา 

8. โจทยท่ีใชในการแขงขัน ( ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ ) 

คําส่ัง  ใหผูเขาแขงขันตอวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณใหทํางานตามท่ีกําหนด 

   การทํางานของอุปกรณ 

 เปนวงจรกดสวิตช 3 ตัวเพ่ือควบคุมการแสดงผลของ 7-segment ใหนับข้ึนนับลงตามท่ีกดสวิตช โดย  

ใหแสดงผลผานวงจรและบนอินเตอรเน็ตอยางสัมพันธกัน และสามารถควบคุมการแสดงผลไดท้ังจากบน

อินเตอรเน็ตและวงจร โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

 1. เม่ือ Run โปรแกรมหรือกดรีเซ็ต ให 7-segment แสดงท่ีเลข 5  

 2. กด SW1 1 ครั้ง ให 7-segment นับข้ึน 1 คา   เม่ือ 7-segment นับถึงเลข 9 และถากด SW1  

อีก ให LED และ 7-segment กระพริบเลข 9  3 ครั้ง และติดเลข 9 คางเชนเดิมสวน LED ใหดับไป 

         3. กด SW3 1 ครั้ง ให 7-segment นับลง 1 คา � เม่ือ 7-segment นับถึงเลข 0 ให LED ติดคาง  

และถากด SW3 อีก ให 7-segment คางอยูท่ีเลขนั้นพรอมกับ LED กระพริบ 3 ครั้งแลวติดคาง 

 4. กด SW2 1 ครั้ง ให 7-segment กลับไปแสดงแสดงท่ีเลข 5 

ขอบเขตของขอสอบ  

  (วงจรใหผูเขาแขงขันออกแบบ โดยเปนวงจรลักษณะใดก็ไดท่ีสามารถทํางานไดตามท่ีโจทยกําหนด) 

1. Arduino nano 

2. Nodemcu ESP8266 

3. สวิตชกดติด ปลอยดับ 3 ตัว 

4. 7-segment 1 หลัก 

5. LED 1 ตัว 

6. โฟโตบอรด 840 Ponits 



 
 

 

9. เกณฑการใหคะแนน 

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

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

หมายเหตุ ขอ 2-11 ทําไดตรงเง่ือนไขและทันเวลาท่ีกําหนด ไดเต็ม ทําไมได ได 0 

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

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

สมรรถนะ

รายวิชา (ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

คะแนน ได ไมได 

ออกแบบสราง

ประดิษฐกรรม

สมองกลฝงตัว 

1. ออกแบบตอวงจร บนบอรด และตอพวงบอรด ตาง ๆ  

   - ตอถูกตองทุกจุด  ( 10 คะแนน ) 

   - ตอวงจรผิดไมเกิน 5 จุด  ( 7 คะแนน ) 

   - ตอวงจรผิดเกิน 5 จุด  ( 3 คะแนน ) 

   20 

  

เขียนและพัฒนา

โปรแกรม

ประยุกตใชงาน 

2. เม่ือ Run โปรแกรมหรือกด Reset 7-segment แสดง  

   เลข 5 
10 

  

สมองกลฝงตัว 3. กด SW1 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4   

4. กด SW1 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานไดตาม 

   เง่ือนไข 
6 

  

5. กด SW2 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4   

6. กด SW2 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานไดตาม 

    เง่ือนไข 
6 

  

7. กด SW3 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4   

8. กด SW3 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานไดตาม 

    เง่ือนไข 
6 

  

ประยุกตใชงาน

ระบบสมองกลฝง

ตัว เพ่ือควบคุมฯ 

ผาน IOT 

9. LED และ 7-segment ทํางานตามเง่ือนไขเม่ือนับข้ึน 

   ถึงเลข 9 
10 

  

10. LED และ 7-segment ทํางานตามเง่ือนไขเม่ือนับลง 

     ถึงเลข 0 
10 

  

11. ตัวแสดงผลบนอินเตอรเน็ตแสดงไดตรงกับ 7-

segment 
20 

  

คะแนนรวม สุทธิ 100  



 
 

 

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 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ออกแบบตอวงจร บนบอรด และตอพวงบอรด ตาง ๆ  20  

2 เม่ือ Run โปรแกรมหรือกด Reset 7-segment แสดงเลข 5 4  

3 กด SW1 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 6  

4 กด SW1 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4  

5 กด SW2 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 6  

6 กด SW2 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 4  

7 กด SW3 ท่ีวงจร 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 6  

8 กด SW3 ท่ีบนอินเตอรเน็ต 7-segment ทํางานไดตามเง่ือนไข 10  

9 LED และ 7-segment ทํางานตามเง่ือนไขเม่ือนับข้ึนถึงเลข 9 10  

10 LED และ 7-segment ทํางานตามเง่ือนไขเม่ือนับลงถึงเลข 0 20  

11 ตัวแสดงผลบนอินเตอรเน็ตแสดงไดตรงกับ 7-segment 4  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเปนรอยละ 100  

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

 

เกณฑการตัดสิน 

         คะแนน       90 – 100     คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทอง 

         คะแนน       80 – 89.99   คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

         คะแนน       70 – 79.99   คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

         คะแนน       60 – 69.99   คะแนน           เกียรติบัตรชมเชย 



 
 

 

 

ลงช่ือประธานกรรมการ 

 

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

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

 

 

ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

 

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

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

 


