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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

  3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
 4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
   5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศ
      อันดับ 2 ระดับภาค 
   6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นนัก ศึกษา ระ ดับ ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูง  (ปวส. )  สาขาวิชาอิ เ ล็กทรอนิก ส์   
     สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. การแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2  คน และส ารอง 1 คน  โดยมีครูผู้ควบคุมทีมไม่เกิน 2 คน 

  3. เข้าแข่งขันต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคลเดียวกับท่ีเข้าแข่งขันภาคทฤษฎี 
  4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
  5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
    3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบ ติดต้ัง ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
2. บริการด้านระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
5. ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ งานระบบส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 

 

   3.2 งานที่ก าหนด 
         ภาคทฤษฎี 
                   ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ด้าน วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล เซ็นเซอร์ อุปกรณ์
 อิเล็กทรอนิกส์ วงจรแหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ (20คะแนน)  จ านวน 5 ชุด ค าถามแตกต่าง
              กันแต่ละภาค 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ (10คะแนน) เพื่อวัดความรู้ด้านทฤษฏีเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
   ในการสอบภาคทฤษฎี ต้องใช้ผู้เข้าแข่งขันท้ัง 2 คน โดยแยกกันท าข้อสอบ แล้วให้น าคะแนน
            มาหาค่าเฉล่ียเป็นผลคะแนนของทีม 
          ภาคปฏิบัติ 
           เป็นการแข่งขันการออกระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อ “ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน” 
 ท่ีมีขอบเขตของลักษณะงานดังนี้ 

1. ออกแบบวงจร ทดสอบ วัดสัญญาณคุณสมบัติตามวงจรท่ีผู้จัดแข่งขันก าหนด เช่น วงจรแหล่งจ่ายไฟ 
วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณ วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรขับรีเลย์ วงจรหรี่ไฟ 
วงจรคอมไบเนช่ันวงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจรก าเนิดความถ่ี เป็นต้น 

2. ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ตามแบบวงจรท่ีผู้เข้าแข่งขันออกแบบไว้ 
3. ท าแผ่นวงจรพิมพ์ตามท่ีออกแบบได้ในข้อ 1.2 ด้วยวิธีการ Heat Transfer 
4. ประกอบวงจร และติดต้ังบนแผ่น Substrate ท่ีผู้จัดแข่งขันเตรียมไว้ให้ 
5. ทดสอบ วัดคุณสมบัติของวงจร 
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3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30นาที 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบของสถานศึกษาท่ีสังกัด 
3. เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องมาท าการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 

ตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
4. เวลาท่ีใช้ในการแข่งขันท้ังหมดจ านวน11ช่ัวโมง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ภาคทฤษฎี จ านวน 2 

ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติจ านวน 9 ช่ัวโมง 
5. ขณะท าการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณท่ีก าหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด เข้าห้องแข่งขัน 

 

3.4  สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการด าเนินการแข่งขัน 
      1. ส่ิงท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ติดต้ังโปรแกรมออกแบบวงจรและแผ่น PCB  
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับพิมพ์ลายวงจรพิมพ์ลงบนกระดาษ Heat Transfer 
3) เตารีดส าหรับถ่ายแบบไปยังแผ่นวงจรพิมพ์ 
4) สว่านเจาะแผ่น PCBปล๊ักพ่วง เครื่องมือวัด หัวแร้ง ตะกั่ว  
5) คีม ไขควง คัตเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรับตัดเจาะ 
6) สายไฟอ่อน สายวายแรปช่วยในการต่อวงจร 

2. ส่ิงท่ีผู้จัดการแข่งขันต้องเตรียม 
1) อุปกรณ์ส าหรับท าแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบด้วย  

1.1) กระดาษ Heat Transfer 
1.2) แผ่น PCBเปล่า 3 แผ่น 
1.3) กรดกัดปรินซ์ 

 2) บอร์ดประมวลผลกลาง VEC BOXพร้อมติดต้ังโปรแกรมพร้อมใช้งาน 
 3) ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับออกแบบสร้างวงจร 

3.1) ตัวต้านทานค่ามาตรฐาน 10 ค่า ค่าละประมาณ 30 ตัว 
3.2) ตัวเก็บประจุค่ามาตรฐาน 10 ค่า ค่าละประมาณ  2-3 ตัว 
3.3) ไดโอดเรติไฟร์ เบอร์ 1N4001 
3.4) ทรานซิสเตอร์ BC327และ BC337อย่างละ 5 ตัว 
3.5) รีเลย์ 9V / อแดปเตอร์ 9V /  
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3.6) ล าโพงเปียโซ/LDR /Infrared LED/โมดูลรับอินฟราเรด 3 ขา 
3.7) สวิตช์กดติดปล่อยดับ 12 ตัว 
3.8) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเกือกม้า /แบบโวลุ่ม 
3.9) ไดโอดเปล่งแสง LED  10 ตัว 
3.10) ไอซีเรกูเลเตอร์ 7805 
3.11) ไอซีออปแอมป์MCP602 2ตัว /L272M  1ตัว 
3.12) ไอซี 555จ านวน 2 ตัว 
3.13) ไอซีดิจิตอล 7400/7402/7404/7473/74147/4017/4543  
3.14) ซ็อกเก็ตไอซี 8 ขา / 14 ขา /16 ขา  
3.15) LEDแบบ 7 เซกเมนต์ x 2 
3.16) เบรดบอร์ดส าหรับทดลอง 

4) จัดเตรียมข้อมูลในการแข่งขัน ให้กับผู้เข้าแข่งขัน 
 

    3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
          1.เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน100 คะแนน จะแบ่งออกเป็น 2ส่วน ดังนี้ 

  คะแนนในส่วนทฤษฎี สอบข้อเขียน 30 คะแนน 
 1) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2) ความรู้เกี่ยวกับวงจรดิจิตอล 

 3) ความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
  คะแนนปฏิบัติ 70 คะแนน แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) รูปแบบวงจรท่ีออกแบบ มีความถูกต้อง 
2) สามารถออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
3) น าไฟล์แผ่นวงจรพิมพ์จากคอมพิวเตอร์สร้างเป็นแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 

 2. เกณฑ์การตัดสิน 
1) การท างานของวงจรท่ีออกแบบท างานได้ถูกต้อง 
2) วงจรท่ีออกแบบสามารถท างานได้ตามโจทย์ท่ีก าหนด 
3) คะแนนท่ีได้จากคะแนนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติรวมกัน แล้วจัดเรียงล าดับผลการแข่งขัน 
4) กรณีทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากันให้ทีมท่ีมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นทีมชนะ 
5) กรณีท่ีคะแนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติเท่ากัน ให้ทีมท่ีใช้เวลาน้อยกว่าเป็นทีมชนะ 
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6) การสอบภาคทฤษฎี ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าสอบท้ังสองคน และน าคะแนนของผู้แข่งขันท้ังสอง
คนเฉล่ียกัน เป็นคะแนนของทีม 

7) การจะตัดสินภาคปฏิบัติจะพิจารณาคะแนนต่อเมื่อผลงานของผู้เข้าแข่งขันเสร็จ ภายในเวลา 9 
ช่ัวโมงและคณะกรรมการจะส่งสัญญาณเตือนก่อนหมดเวลา 30 นาที เมื่อหมดเวลา
คณะกรรมการจะส่งสัญญาณให้ผู้เข้าแข่งขันวางเครื่องมือทุกชนิด 

8) ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผยและแสดงให้สาธารณะชนได้ทราบ 
9) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

3.6 คณะกรรมการด าเนินงาน  
         จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง 
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง 
 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ   คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ(1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

6. รางวัลที่ได้รับ 
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
หมายเหตุ   

1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 



 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561 
 

 

~ 181 ~ 
 

181  

 


