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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะทักษะเทคโนโลยีเครือข่ายให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ 

งานจริง 
1.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5  เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 

 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
1)  ระดับจังหวัด ผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
2)  ระดับภาค ผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
3)  ระดับชาติ ผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2  ในระดับภาค 
4)  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ตามคุณสมบัติเฉพาะ
ยกเว้น นักเรียน  นักศึกษา ทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์ฯ  

5)  เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
6)  ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1)  เป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  ผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน 
3)  ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1  สมรรถนะรายวิชา 

1)  วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึง           
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 

2)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3)  จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4)  ออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
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5)  ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
6)  ออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7)  ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
8)  วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
 

3.2  งานที่ก าหนด 
เป็นการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ในรูปแบบการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง    
ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)  หัวข้อ 
“ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ที่มีขอบเขตของลักษณะงาน ดังนี้ 
1)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีขอบเขตของลักษณะงาน ดังนี้ 

1.1)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Internet Server  
1.2)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ DHCP Server ที่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
1.3)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Web Server รองรับการใช้งานภาษา HTML และ PHP  
1.4)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Database Server รองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

MariaDB หรือ MySQL 
1.5)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าการก าหนดค่า DNS Server  
1.6)  เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ FTP Server  
1.7)  เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 

Application) 
1.8)  ตั้งค่า Switch เพ่ือก าหนดค่า VLAN กลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, 

Teacher และ Director) 
1.9) ตั้งค่า Router ตามท่ีโจทย์ที่แข่งขันก าหนด 
1.10)  ตั้งค่า Access Point ตามท่ีโจทย์ที่แข่งขันก าหนด 
1.11)  การเข้าสาย UTP Cate5e กับ หัว RJ-45 ตามมาตรฐาน 568B  

 
2)  จัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
(Web Application) หัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ที่มี
โครงสร้างและความสามารถในการท างานของระบบ ดังนี้ 

2.1)  โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ดูแลระบบ  ประกอบด้วย 
- การเข้าสู่ระบบ 
- การออกจากระบบ 
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- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
- การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
- การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
- การสร้างผู้ใช้งานตามจ านวนที่ต้องการ (Generate User) 
- การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
- การก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, Teacher และ Director  
- รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 

2.2)  โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย  ประกอบด้วย 
- การลงทะเบียนขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- การเข้าสู่ระบบ 
- การออกจากระบบ 
- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
- รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบุคคล 

3)  ท าการอัพโหลดไฟล์ “ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทางผู้เข้าแข่งขันได้จัดท าข้ึนตามข้อก าหนด โดยคณะกรรมการตัดสิน  จะท าการตรวจ
ให้คะแนน ผ่านทางระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิดตามรูปแบบ (Responsive Web Design) 
และตรวจสอบข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
3.3  ก าหนดการแข่งขัน 

1)  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
2)  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบของสถานศึกษาที่สังกัด 
3)  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่งในวันแรกของการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมแจ้งซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการแข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก าหนด ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมพร้อมในการตอบค าถามให้คณะกรรมการกรณีมีข้อสงสัยในข้อมูลที่
น ามากับเครื่อง 

4)  ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งรูปภาพ สื่อผสม ที่ใช้ส าหรับประกอบในการพัฒนาระบบ  ในวันแรกของการ
ลงทะเบียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
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5)  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จ านวน 2 วัน วันแรกแข่งขันการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจัดท าระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 8 ชั่วโมง (รวมเวลาการรับประทาน
อาหาร) วันที่สองเป็นการน าเสนอผลงาน 

6)  ขณะท าการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณท่ีก าหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น 
7)  อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหนังสือและเอกสารเข้าในการแข่งขันได้ 
8)  ไม่อนุญาตให้น าเอกสารคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง Server และอุปกรณ ์Network แบบ Step By Step เข้า 
9)  ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเครื่องคิดเลขเข้าห้องแข่งขัน 
10)  ภาษาท่ีใช้ในพัฒนาระบบใช้ภาษา HTML และ PHP   เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบร่วมกับ

ฐานข้อมูล MariaDB หรือ MySQL เท่านั้น 
 

3.4  สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม (ใช้ Desktop PC จ าลองเป็นเครื่องแม่ข่ายได้) 
  1.1) หน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ ากว่า 2 Core ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 

 1.2) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) DDR3 ไม่น้อยกว่า 4GB 
     1.3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่าความจุไม่น้อยกว่า 500GB 
     1.4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สามารถใช้จอภาพ

คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงได้) จ านวน 2 เครื่อง ต่อ 1 ทีม พร้อม Driver ให้น าส่งในวันแรกของการลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขันและพร้อมตอบข้อซักถามคณะกรรมการด าเนินการในกรณีท่ีมีข้อสงสัย (คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องลบข้อมูลในเครื่องและติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด  

3)  ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม  เช่น รูปภาพ สื่อผสม ส าหรับใช้ประกอบในการพัฒนาระบบ  
4)  สาย UTP , หัวต่อ RJ-45 
5)  คีมเข้าสายแลน , ตัวทดสอบสายสัญญาณ 
6)  อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) 
7)  ปลั๊กไฟ 
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3.5  สิ่งท่ีผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันต้องเตรียม 
1)  จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ติดตั้งภายในบริเวณห้องจัดการแข่งขัน (คณะกรรมการด าเนินการจัดการ

แข่งขันสามารถจ าลองระบบอินเตอร์เน็ตขึ้นได้ เพ่ือป้องกันการใช้บางเว็บไซต์ของผู้เข้าแข่งขันที่อาจจะท าให้
เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ) 

2)  ทางคณะกรรมการจะจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ Switch Management L2 , Router Firewall และ 
    Access Point ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านก่อนการแข่งขันจะเริ่ม ล่วงหน้า 1 วัน 
3)  จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในบริเวณห้องจัดการแข่งขันกลุ่มละ 1 จุด สามารถใช้ได้เฉพาะบางเวลา

ตามดุจพินิจของคณะกรรมการที่จะอนุญาตให้ใช้หรือไม่ 
4)  Switch Management จ านวน 1 ตัว จ านวน Port ไม่น้อยกว่า 8 Port 
5)  Router Firewall จ านวน 1 ตัว 
6)  Access Point ที่รองรับ Cloud Controller จ านวน 1 ตัว 
7)  ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  

7.1) ระบบปฎิบัติการ Open Source Linux Distribution ดังนี้  
      CentOS , Ubuntu , FreeBSD , Fedora , Mint , openSUSE ไม่อนุญาตให้ใช้ Open Source 

Customized แล้ว เช่น Pfsense , ClearOS มาติดตั้งในการแข่งขัน 
7.2) โปรแกรม Web Server ที่จะใช้ในการพัฒนาระบบ หรือใช้ในการจัดการฐานข้อมูล  
7.3) ระบบฐานข้อมูล (Database Server) ใช้ MariaDB หรือ MySQL 
7.4) โปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภท Text Editor ดังนี้ Eclipse หรือ Sublime Text หรือ 

Editplus หรือ Notepad หรือ Notepad++ หรือ NetBeans Editor หรือ Visual Studio Code 
หรือ ATOM  หรือ Dreamweaver เท่านั้น 

7.5) โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการอัพโหลดไฟล์ WS-ftp หรือ Cuteftp หรือ SSH Secure Shell หรือ 
Filezilla 

7.6) ไฟล์ Bootstrap Version 2.3.2 ขึ้นไป  
7.7) ไฟล์ JQuery Version 2.0.0 ขึ้นไป 
7.8) โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการออกแบบ Adobe Photoshop CS6 

8) ในกรณีที่ทางผู้แข่งขันต้องการ Software , Tool เพ่ิมเติมจากข้อ 7 เป็นดุจพินิจของคณะกรรมการที่จะ      
    อนุญาตให้ใช้หรือไม่ 
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3.6  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 100 คะแนน   จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
1)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีขอบเขตของลักษณะงาน จ านวน 35 คะแนน  ดังนี้ 

1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ DHCP Server  (จ านวน 5 คะแนน) 
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Web Server รองรับการใช้งานภาษา HTML และ PHP   
      (จ านวน 5 คะแนน) 
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Database Server รองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล  
      MariaDB หรือ MySQL (จ านวน 5 คะแนน)  

         1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าการก าหนดค่า DNS Server  ตามท่ีโจทย์ก าหนด   
                    (จ านวน 5 คะแนน)  

1.5) เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ FTP Server  ตามท่ีโจทย์ก าหนด  (จ านวน 5 คะแนน) 
1.6) เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)  

(จ านวน 5 คะแนน) 
1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Internet Server  (จ านวน 5 คะแนน) 

2)  ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (จ านวน 25 คะแนน) 
 2.1) การค านวณ IP Address และ Subnet Mask    (จ านวน 5 คะแนน) 
 2.2) การตั้งค่า VLAN ในแต่ละ Port ของ Switch L2 ตามท่ีโจทย์ก าหนด (จ านวน 5 คะแนน) 
 2.3) การก าหนด Port เป็นชนิด Tag หรือ Untag ของ Switch L2 ตามท่ีโจทย์ก าหนด  

 (จ านวน 3 คะแนน) 
 2.4) การตั้งค่า IP Address Management ของ Switch L2 ตามท่ีโจทย์ก าหนด (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.5) การท า VLAN และ DHCP บน Router Firewall  (จ านวน 5 คะแนน) 
 2.6) ตั้งค่า Access Point โดยก าหนด SSID ให้ตรงตาม Vlan ที่โจทย์ก าหนด (จ านวน 3 คะแนน) 

2.7) ตั้งค่า Access Point ให้สามารถควบคุมความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน  
 ตามท่ีโจทย์ก าหนด (จ านวน 2 คะแนน) 

 
3)  จัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

(Web Application)  จ านวน 25 คะแนน   
3.1)  โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ดูแลระบบ  จ านวน 15 คะแนน  ดังนี้ 

- การเข้าสู่ระบบ  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การออกจากระบบ  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  (จ านวน 1 คะแนน) 
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- การเปลี่ยนรหัสผ่าน  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ  (จ านวน 2 คะแนน) 
- การสร้างผู้ใช้งานตามจ านวนที่ต้องการ (Generate User)  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  (จ านวน 2 คะแนน) 
- การก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, Teacher และ Director  

(จ านวน 3 คะแนน) 
- รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย   (จ านวน 2 คะแนน) 
 

3.2)  โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย  จ านวน  10 คะแนน  ดังนี้ 
- การลงทะเบียนขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (จ านวน 3 คะแนน) 
- การเข้าสู่ระบบ  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การออกจากระบบ  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  (จ านวน 1 คะแนน) 
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน  (จ านวน 1 คะแนน) 
- รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบุคคล  (จ านวน 3 คะแนน) 
 

4)  เทคนิคการออกแบบและองค์ประกอบของโปรแกรม  จ านวน  5 คะแนน  ดังนี้ 
4.1)  การแสดงผลรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด  (จ านวน 3 คะแนน) 
4.2)  การเลือกใช้ภาพ สี และสื่อประสม มีความเหมาะสม สวยงาม  (จ านวน 2 คะแนน) 
 

5)  การน าเสนอผลงาน  จ านวน  10 คะแนน ดังนี้ 
5.1)  บุคลิกภาพ เช่น น้ าเสียง ท่าทาง  (จ านวน 2 คะแนน) 
5.2)  การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดที่กรรมการก าหนดสุภาพเรียบร้อย  (จ านวน 1 คะแนน) 
5.4)  การน าเสนอมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์  (จ านวน 5 คะแนน) 
5.5)  การตอบค าถามถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม  (จ านวน 2 คะแนน)  ** ในกรณีที่กรรมการไม่มีข้อ

ค าถามให้คะแนนเต็มในข้อนี้ 
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3.7  คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกหรือเป็นข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

3.8  คณะกรรมการด าเนินงาน 
      จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน และ

จัดการประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
4.1  คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
4.2  คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
4.3  คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

 
5. เกณฑ์การรับรางวัล        

5.1  ชนะเลิศ คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดระดับเหรียญทอง (1 รางวัล) 
5.2  รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ ที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับเหรียญเงินขึ้นไป       

(1 รางวัล) 
5.3  รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับ         

เหรียญทองแดงข้ึนไป (1 รางวัล) 
 

6. รางวัลที่ได้รับ  
6.1 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
6.4 ผู้ที่เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ที่ท าคะแนนได้ตามเกณฑ์ข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับเหรียญนั้น ๆ 

 
 
หมายเหตุ   

1. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ท าคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ในข้อ 4  ครูผู้ควบคุม และกรรมการได้รับเกียรติบัตร 
2. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
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เกณฑ์การให้คะแนน    ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 

 
ที ่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
 1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีขอบเขต

ของลักษณะงาน (จ านวน 35 คะแนน) 
   

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ DHCP  5   
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Web Server รองรับ

การใช้งานภาษา HTML และ PHP   
5   

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Database Server 
รองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล MariaDB หรือ MySQL   

5   

4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าการก าหนดค่า DNS Server 
ตามท่ีโจทย์ก าหนด 

5   

5 เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ FTP Server  ตามท่ีโจทย์
ก าหนด 

5   

6 เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบ
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)   

5   

7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Internet Server  5   
 2) ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (จ านวน 25 คะแนน)    
8 การค านวณ IP Address และ Subnet Mask 5   
9 การตั้งค่า VLAN ในแต่ละ Port ของ Switch L2 ตามที่โจทย์  

ก าหนด  
5   

10 การก าหนด Port เป็นชนิด Tag หรือ Untag ของ Switch L2 
ตามท่ีโจทย์ก าหนด 

3   

11 การตั้งค่า IP Address Management ของ Switch L2 
ตามท่ีโจทย์ก าหนด 

2   

12 การท า VLAN และ DHCP บน Router Firewall 5   
13 ตั้งค่า Access Point โดยก าหนด SSID ให้ตรงตาม Vlan ที่

โจทย์ก าหนด 
3   

14 ตั้งค่า Access Point  ให้สามารถควบคุมความเร็วการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ตามที่โจทย์ก าหนด 

2   
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 3) จัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น  
    3.1) โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ดูแลระบบ  (จ านวน 15 
คะแนน) 

   

15 การเข้าสู่ระบบ   1   
16 การออกจากระบบ   1   
17 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   1   
18 การเปลี่ยนรหัสผ่าน   1   
19 การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ   1   
20 การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ   2   
21 การสร้างผู้ใช้งานตามจ านวนที่ต้องการ (Generate User)   1   
22 การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ   2   
23 การก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

Student, Teacher และ Director ก าหนดกลุ่มจากชื่อ 
Login 

3   

24 รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย   

2   

     3.2) โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย  
(จ านวน  10 คะแนน) 

   

25 การลงทะเบียนขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   3   
26 การเข้าสู่ระบบ   1   
27 การออกจากระบบ   1   
28 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   1   
29 การเปลี่ยนรหัสผ่าน   1   
30 รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบุคคล   3   
 4) เทคนิคการออกแบบและองค์ประกอบของโปรแกรม  

(จ านวน  5 คะแนน) 
   

31 การแสดงผลรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด   3   
32 การเลือกใช้ภาพ สี และสื่อประสม มีความเหมาะสม สวยงาม  2   

 



 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562-2563 

 

  

 5) การน าเสนอผลงาน  (จ านวน 10 คะแนน)    
33 บุคลิกภาพ เช่น น้ าเสียง ท่าทาง   2   
34 การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดที่กรรมการก าหนดสุภาพ

เรียบร้อย   
1   

35 การน าเสนอมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์   5   
36 การตอบค าถามถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม   

** ในกรณีที่กรรมการไม่มีข้อค าถามให้คะแนนเต็มในข้อนี้ 
2   

รวมคะแนน 100   
 


