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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีเครือข่ายให้แก่นักศึกษา 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.5 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.2.1 เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2.2.2 เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ยกเว้น นักเรียน นักศึกษา ทวิศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
2.2.3 ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
2.2.4 ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
2.2.5 ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับภาค 
2.2.6 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.2 ผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน 
2.2.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
2.2.4 ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 

 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 

3.1 สมรรถนะวิชาชีพ 

3.1.1 วางแผนด าเนินการงานจัดการอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
3.1.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการและกระบวนการ 
3.1.3 ปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ 
3.1.4 ปฏิบัติงานออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย 
3.1.5 ออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
3.1.6 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมเชิงวัตถุ/เว็บไซต์ 
3.1.7 การจัดการควบคุมและพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.8 วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
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3.2 งานที่ก าหนด 

เป็นการแข่งขันทักษะ เทคโนโลยีเครือข่ายในรูปแบบการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กา รติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีขอบเขตของลักษณะ
งาน ดังนี้ 

3.2.1 จัดท าเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องที่ 1 ส าหรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีขอบเขตลักษณะงานดังนี้ 

 1) มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ Open Source (ใช้ซอฟต์แวรใ์ดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน) 
2) ติดตั้งซอฟต์แวร์ Database Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ผู้เข้า
แข่งขันต้องใช้ MySQL Server หรือ MariaDB เท่านั้น) 
3) ติดตั้งซอฟต์แวร์ Radius หรือ LDAP หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน 
ส าหรับรวบรวม Account ของ Users ให้อยู่แต่เพียงที่เดียว 

4) ติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ 
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน) 
5) ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ต้องมีหน้าเว็บเพจ
ส าหรับบริหารจัดการ สร้าง ลบ และแก้ไข ข้อมลูของ Group , User และ Password ได ้

3.2.2 จัดท าเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องที่ 2 ส าหรับให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต (Internet Server) ที่มี
ขอบเขตลักษณะงาน ดังนี้ 

1) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ Open Source (ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้า
แข่งขัน) 
2)  ตั้ งค่า เครื่ องแม่ข่ ายที่ ให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน  (Web 
Application) ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน 

3) ต้องน าเข้ารายชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจากเครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ข้อ 3.2.1) เพ่ือให้ได้รับสิทธิการใช้งานอินเตอร์เน็ตตรง
ตามผู้ใช้งานที่ก าหนด 

3.2.3 ให้ท าการติดตั้งระบบให้บริการเสริมทางด้านอินเตอร์เน็ตภายในเครื่องแม่ข่าย (สามารถติดตั้งลงใน
เครื่องแม่ข่ายในข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2 เครื่องใดก็ได้) โดยมีบริการเสริมที่ต้องติดตั้งดังนี้  

1) การติดตั้ง DHCP Server  
2) การติดตั้ง DNS Server 
3) การติดตั้ง Web Server  

3.2.4 ตั้งค่า Switch L2 เพื่อให้สามารถใช้งานตามหน้าที่งาน ดังต่อไปนี้ 
1) การตั้งค่า VLAN  
2) การตั้งค่า Tag VLAN ไปยังอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
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3.2.5 ตั้งค่า Router Firewall เพื่อให้สามารถใช้งานตามหน้าที่งาน ดังต่อไปนี้ 

1) ตั้งค่า IP ของ WAN ตามท่ีผู้เข้าแข่งขันได้ค านวณในการแข่งขันขั้นตอนที่ 1 
2) ตั้งค่า IP ของ LAN ตามท่ีผู้เข้าแข่งขันได้ค านวณในการแข่งขันขั้นตอนที่ 1 
3) การตั้งค่า VLAN  
4) การตั้งค่า Tag VLAN ไปยังอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
5) การจัดท าระบบ Authentication ด้วย Router Firewall 

3.2.6 ตั้งค่า Access Point เพื่อให้สามารถใช้งานตามหน้าที่งาน ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดค่าของ Access Point ให้สามารถเชื่อมต่อและจัดการผ่าน Software Controller หรือ Cloud 
Controller ได้  
2) ก าหนด SSID แต่ละชื่อให้ตรงตาม VLAN ที่ก าหนดให้ตามกติกา 

3.2.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Server) ส าหรับให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตเข้าใช้งานร่วมกับ
เครื่องแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยต้องมี
ความสามารถในการท างานของผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

1) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2) การจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานเครือข่าย 

3) การก าหนดการแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Student 
Teacher และ Director  
 - ก าหนดระยะเวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  (ก.) กลุ่ม Student 2 นาที 
  (ข.) กลุ่ม Teacher 4 นาที 
 - ก าหนดจ านวนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

(ก.) กลุ่ม Student  จ านวน 1 อุปกรณ์ 
(ข.) กลุ่ม Teacher  จ านวน 2 อุปกรณ์ 

3.3 ก าหนดการแข่งขัน 

3.3.1 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาท ี
3.3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบของสถานศึกษาที่สังกัด 

3.3.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมดจ านวน 10 ชั่วโมง 
3.3.4 ขณะท าการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณท่ีก าหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น 

3.3.5 อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหนังสือและเอกสารเข้าในการแข่งขันได้ 
3.3.6 ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน 

3.3.7 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ในช่วงเวลาการค านวณ IP 
Address และ Subnet Mask 
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3.3.8 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การแข่งขันวันที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันต้องค านวณ IP Address , Subnet Mask และออกแบบ Network 
Diagram พร้อมทั้งติดตั้ง Server ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และ 
Server ส าหรับให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งตั้งค่าอุปกรณ์ Router , Switch และ Access Point  
3) การแข่งขันวันที่ 2 การน าเสนอผลงาน จะมีเวลาให้ทีมละ 10 นาที โดยล าดับการน าเสนอใช้วิธีการจับ
ฉลากเพ่ือเลือกล าดับก่อนหลัง 

3.3.9 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 วัน ทั้งนี้ผู้เข้า
แข่งขันต้องเตรียมพร้อมในการตอบค าถามคณะกรรมการกรณีมีข้อสงสัยในข้อมูลที่น ามากับเครื่อง  
 

3.4 สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 

3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ทีมี่ส่วนเชื่อมต่อเครือข่าย แบบ Ethernet Ports และ Wireless LAN         
จ านวน 2 เครื่อง ต่อ 1 ทีม 

3.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทีมี่ส่วนเชื่อมต่อเครือข่าย รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Diagram) ตามท่ีโจทย์ก าหนด จ านวน 2 เครื่อง ต่อ 1 ทีม  
3.4.3 สายน าสัญญาณ UTP CAT5e หรือ UTP CAT6  ตามจ านวนที่ใช้งานจริง 
3.4.4 ปลั๊กพ่วง 
3.4.5 เครื่องส ารองไฟฟ้า กรณีแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับ 
3.4.6 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแข่งขัน 

1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ Open Source เพ่ือท าเป็นเครื่องแม่ข่าย (ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ
ถนัดของผู้เข้าแข่งขัน) 
2) Webserver เพ่ือใช้งานกับซอฟต์แวร์ Web Portal 
3) WS-ftp หรือ Cute ftp หรือ SSH Secure shell หรือ Filezilla 
4) Database Server : MySQL หรือ MariaDB 
5) Software Editor อินเตอร์เน็ต (ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน) 
6) Microsoft Visio 
7) Adobe Dreamweaver  
8) Adobe Photoshop 
9) Software ส าหรับระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน) 
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3.5 สิ่งท่ีผู้จัดการแข่งขันต้องเตรียม 

3.5.1. จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในบริเวณห้องจัดการแข่งขัน จ านวน 2 จุด  
3.5.2. ก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ให้มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน 
3.5.3. จัดเตรียมข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน และข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
3.5.4. Switch Management จ านวน 1 ตัว จ านวน Port ไม่น้อยกว่า 8 Port  
3.5.5. Router Firewall จ านวน 1 ตัว 
3.5.6. Access Point ที่รองรับ Software Controller หรือ Cloud Controller จ านวน 2 ตัว 

3.6 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน จ านนวน 100 คะแนน จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
3.6.1 การออกแบบระบบ พร้อมค านวณ จ านวน 20 คะแนน ประกอบด้วย 

1) การค านวณ IP Address และ Subnet Mask จ านวน 10 คะแนน 
2) การออกแบบ Network Diagram จ านวน 10 คะแนน 

3.6.2 การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย 2 เครื่อง จ านวน 35 คะแนน ประกอบด้วย 
1) การติดตั้ง DHCP Server จ านวน 5 คะแนน 
2) การติดตั้ง DNS Server จ านวน 5 คะแนน 
3) การติดตั้ง Web Server จ านวน 5 คะแนน 
4) การติดตั้ง ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 คะแนน 
5) การจัดท าระบบ Authentication  ด้วยเครื่อง Server จ านวน 10 คะแนน 

3.6.3 การติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายจากข้อ 2 และเชื่อมต่อ Internet จ านวน 25 คะแนน 
ประกอบด้วย 

1) การท า VLAN บน Switch L2 จ านวน 5 คะแนน 
2) การท า VLAN บน Router Firewall จ านวน 5 คะแนน 
3) ท าการเชื่อมต่อ Access Point ผ่านระบบ Cloud Controller และทดสอบเชื่อมต่อผ่าน SSID ที่
ก าหนดให้ต้องได้รับค่าท่ีถูกต้องตามกติกา  จ านวน 10 คะแนน 
4) การจัดท าระบบ Authentication ด้วย Router Firewall จ านวน 5 คะแนน 

3.6.4 การใช้งานตาม Requirement (ใช้เครื่อง Client ทดสอบ) จ านวน 10 คะแนน 
1) ผู้ใช้งานระบบสามารถ Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ จ านวน 3 คะแนน 
2) ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามสิทธิของแต่ล่ะกลุ่มที่ก าหนดได้ถูกต้อง จ านวน 2 คะแนน 
3) ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ จ านวน 2 คะแนน 

3.6.5 ตอบค าถาม / Present จ านวน 10 คะแนน 
1) แนวคิดในการออกแบบระบบ จ านวน 3 คะแนน 
2) อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบ จ านวน 2 คะแนน 
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3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบนี้ จ านวน 2 คะแนน 
4) การประยุกต์ใช้ผลงานการออกแบบเพ่ือใช้กับองค์กรหรือสถานประกอบการส าหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะไป
ร่วมงานในอนาคต จ านวน 3 คะแนน 

 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 

- คะแนน 90    ขึ้นไป  ระดับเหรียญทอง 

- คะแนน 80 – 89    ระดับเหรียญเงิน 

- คะแนน 70 – 79    ระดับเหรียญทองแดง 
 

5. เกณฑ์การรับรางวัล 

- ชนะเลิศ    คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
- รองชนะเลิศอันดับ 1  คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) 
- รองชนะเลิศอันดับ 2  คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
 

6. รางวัลที่ได้รับ 

- ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 

- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร 

- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร 

- รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
- รองชนะเลิศอันดับ 4   ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
- รางวัลชมเชย   ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

หมายเหตุ 
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ที่ไม่ได้รางวัลตามข้อ 6 ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นว่าเป็นที่สิ้นสุด 
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ที ่ รายละเอียด 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนของทีม 

1 2 3 4 … 
1. การออกแบบระบบ พร้อมค านวณ  20      
 1.1 การค านวณ IP Address และ Subnet Mask 10      
  1.2 การออกแบบ Network Diagram  10      

2. การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย 35      
 2.1 การติดตั้ง DHCP Server 5      
 2.2 การติดตั้ง DNS Server 5      
 2.3 การติดตั้ง Web Server     5      

 
2.4 การติดตั้ง ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

10      

 2.5 การจัดท าระบบ Authentication  ด้วยเครื่อง Server 10      

3. 
การติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายจากข้อ 2 และ
เชื่อมต่อ Internet 

25      

 3.1 การท า VLAN บน Switch L2  5      
 3.2 การท า VLAN บน Router Firewall  5      

 
3.3 ท าการเชื่อมต่อ Access Point ผ่านระบบ Cloud 

Controller และทดสอบเชื่อมต่อผ่าน SSID ที่ก าหนดให้ต้อง
ได้รับค่าที่ถูกต้องตามกติกา 

10      

 3.4 การจัดท าระบบ Authentication ด้วย Router Firewall 5      
4. การใช้งานตาม Requirement (ใช้เครื่อง Client ทดสอบ) 10      
 4.1 ผู้ใช้งานระบบสามารถ Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้  3      

 
4.2 ผู้ใช้งานระบบสามารถ ใช้งานได้ตรงตามสิทธิของแต่ละกลุ่มท่ี

ก าหนดได้ถูกต้อง 
5      

 4.3 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 2      
5. ตอบค าถาม / Present  10      
 5.1 แนวคิดในการออกแบบระบบ 3      
 5.2 อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบ 2      
 5.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบนี้ 2      
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5.4 การประยุกต์ใช้ผลงานการออกแบบเพ่ือใช้กับองค์กรหรือ

สถานประกอบการส าหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะไปร่วมงานใน
อนาคต 

3      

 รวมทั้งสิ้น 100      
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ก ำหนดกำรและรำยละเอียดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
ระดับภำค ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 30  ปีกำรศึกษำ 2561 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย ระดับประกำศนียบัตรช้ันสูง (ปวส.)  
ระหว่ำงวันที่ 17 – 21 ธนัวำคม 2561 

ณ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุร ี
………………………… 

1. ชื่อทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีเครือข่าย 
2. วันที่แข่งขัน 17 – 21  ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร อ านวยการ ชั้น 3 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
3. ข้อมูลก าหนดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียม 

o เครื่องคอมพิวเตอร์(Desktop/Laptop) จ านวน 4 เครื่อง 
 ส าหรับท าเป็นเครื่องแม่ข่าย(Server) จ านวน 2 เครื่อง 
 ส าหรับท าเป็นเครื่องผู้ใช้(Client) จ านวน 2 เครื่อง 

o Unmanaged Switch 
o ปลั๊กพ่วง,เครื่องส ารองไฟฟ้า,เครื่องมือในการเข้าหัวสาย 
o สายแลนที่เข้าหัวเสร็จแล้ว ตามจ านวนที่ใช้งานจริง  

4. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์ Router, Switch L2, Access Point 
ที่รับรอง Software/Cloud Controller และจัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าแช่งขันก่อนท าการแข่งขัน 1 วัน 

5. เกณฑ์ กติกำ กำรแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 ท่ีปรับปรุง
ล่ำสุดเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกำรแข่งขันในระดับภำคทั่วประเทศ 

6. ผู้ประสานงาน นางณัฐธิชา  โสภา เบอร์โทร 097-2516026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 
ด าเนินงานจัดการแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

วันที่ เวลา รายละเอียด สถานที่ 

17 ธ.ค.61 08.00 – 12.00 ลงทะเบียน 
-ผู้เข้าร่วมแข่งขัน,ครูผู้ควบคุม 
-คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 
อ านวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

13.00 – 14.00 -ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

14.00 – 17.00 -ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครู
ผู้ควบคุม 

 

18 ธ.ค. 61 08.00 – 09.00 -ลงทะเบียน 
-พิธีเปิดการแข่งขัน 

 

09.00 – 17.00 -ฝึกอบรมผู้เข้าแข่งขันโดย บ.GrandATS 
-ล้างเครื่องและส่งมอบเครื่อง 

 

19 ธ.ค. 61 08.00 – 09.00 -ลงทะเบียน  
09.00 – 19.00 -การแข่งขันภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

-การออกแบบ Natwork 
-การติดตั้ง Server 
-การติดตั้งระบบ Authentication 
-การตั้งค่า Router,Switch และ Access 
Point 

 

20 ธ.ค.61 08.00 – 09.00 -ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 -ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอแสนอและตอบ

ค าถาม 
-คณะกรรมการตัดสินตรวจผลงาน 

 

21 ธ.ค. 61  08.00 – 12.00  -ลงทะเบียน 
-ประกาศผลการแข่งขัน ,มอบรางวัล 
-พิธีปิดการแข่งขัน 
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