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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทักษะเทคโนโลยีเครือข่ายให้แก่นักศึกษา 
1.2  เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

จริง 
1.3  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5  เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบ หรือทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ยกเว้น นักเรียนทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค 
          6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
      1)  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2)  ผู้เข้าแข่งขันทีม 2 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน 
      3)  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดนักศึกษาของสถานศึกษา ให้สุภาพ เรียบร้อย 

 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1  สมรรถนะรายวิชา 

1)  ติดต้ังระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server) 
2)  ก าหนดรูปแบบการท างานต่างๆ ของเครื่องแม่ข่าย 
3)  ทดสอบการใช้งานระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server) 

3.2  งานที่ก าหนด 
เป็นการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ในรูปแบบการติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต้ัง 
ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) หัวข้อ 
“ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ท่ีมีขอบเขตของลักษณะงาน ดังนี ้
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1)  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท่ีมีขอบเขตของลักษณะงาน ดังนี ้
1.1  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Internet Server  
1.2  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ DHCP Server ท่ีสามารถกระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต  
       ผ่านระบบ Wi-Fi ผ่านอุปกรณ์ Access point ได้ 
1.3  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Web Server รองรับการใช้งานภาษา PHP  
1.4 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Database Server รองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
       MariaDB 
1.5  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีท าการก าหนดค่า DNS Server  
1.6  เป็นเครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการ FTP Server  
1.7  เป็นเครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 

Application) 
1.8  ต้ังค่า Switch เพื่อก าหนดค่า VLAN กลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, 

Teacher และ Director 
1.9  การเข้าสาย UTP Cate5e กับ หัว RJ-45 ตามมาตรฐาน 568B  

2)  จัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน  
     (Web Application) หัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”  
     ท่ีมีโครงสร้างและความสามารถในการท างานของระบบ ดังนี้ 

2.1  โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 
                     2.1.1  การเข้าสู่ระบบ 

2.1.2  การออกจากระบบ 
2.1.3  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
2.1.4  การเปล่ียนรหัสผ่าน 
2.1.5  การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
2.1.6  การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
2.1.7  การสร้างผู้ใช้งานตามจ านวนท่ีต้องการ (Generate User) 
2.1.8  การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
2.1.9  การก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, Teacher และ   
         Director  
2.1.10  รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 

2.2  โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 
 2.2.1  การลงทะเบียนขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 



 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

- 148 - 
 

 2.2.2  การเข้าสู่ระบบ 
 2.2.3  การออกจากระบบ 
 2.2.4  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 2.2.5  การเปล่ียนรหัสผ่าน 
 2.2.6  รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบุคคล 

3)  ท าการอัพโหลดไฟล์ “ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ไปยัง 
     เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีทางผู้เข้าแข่งขันได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนด โดยคณะกรรมการตัดสิน  
     จะท าการตรวจให้คะแนน ผ่านทางระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิดตามรูปแบบ  
     (Responsive Web Design) และตรวจสอบข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3.3  ก าหนดการแข่งขัน 
1)  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
3)  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่งในวันแรกของ 
     การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมแจ้งซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันก าหนด 
4)  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน จ านวน 2 วัน วันแรกแข่งขันการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจัดท า

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 8 ช่ัวโมง (รวมเวลาการ
รับประทานอาหาร) วันท่ีสองเป็นการน าเสนอผลงาน 

5)  ขณะท าการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณท่ีก าหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น 
6)  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหนังสือ เอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด 
     เข้าห้องแข่งขัน 
7)  ภาษาท่ีใช้ในพัฒนาระบบใช้ภาษา HTML และ PHP 7  เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบร่วมกับ

ฐานข้อมูล MariaDB เท่านั้น 
 

3.4  สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม ให้น าส่งในวันแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วม

การแข่งขันและพร้อมตอบข้อซักถามคณะกรรมการด าเนินการในกรณีท่ีมีข้อสงสัย (คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องลบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท้ังหมด) 

2)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลท่ัวไป หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สามารถใช้จอภาพ
คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงได้) จ านวน 2 เครื่อง ต่อ 1 ทีม พร้อม Driver ให้น าส่งในวันแรกของการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและพร้อมตอบข้อซักถามคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย 
(คณะกรรมการด าเนินการต้องลบข้อมูลในเครื่องและติดต้ังโปรแกรมใหม่ท้ังหมด ตามข้อ 3.5 (4)) 

3)  Switch  
4)  Access Point    
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5)  คีมเข้าสายแลน 
6)  ตัวทดสอบสายสัญญาณ 
7)  อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) 
8)  ปล๊ักไฟ 
 

3.5  สิ่งที่ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันต้องเตรียม 
1)  จุดเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ติดต้ังภายในบริเวณห้องจัดการแข่งขัน (คณะกรรมการด าเนินการ

จัดการแข่งขัน สามารถจ าลองระบบอินเตอร์เน็ตขึ้นได้ เพื่อป้องกันการใช้บางเว็บไซต์ของผู้เข้า
แข่งขันที่อาจจะท าให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการ) 

2)  อุปกรณ์ในการเข้าสายแลน เช่น สาย UTP Cate 5e, หัวต่อ RJ-45 เป็นต้น 
3)  จัดเตรียมข้อมูลในการแข่งขันให้กับผู้เข้าแข่งขัน เช่น รูปภาพ ส่ือผสม ส าหรับใช้ประกอบในการ 
     พัฒนาระบบ 
4)  ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  

4.1  ระบบปฏิบัติการ Open Source : CentOS 7.6 เพื่อติดต้ังเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
4.2  โปรแกรม Web Server ท่ีจะใช้ในการพัฒนาระบบ หรือใช้ในการจัดการฐานข้อมูล  
4.3  ระบบฐานข้อมูล (Database Server) ใช้ MariaDB 
4.4  โปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภท Text Editor ดังนี้ Eclipse หรือ Sublime Text 

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

4.5  โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการอัพโหลดไฟล์ WS-ftp หรือ Cuteftp หรือ SSH Secure Shell หรือ 
Filezilla 

4.6  ไฟล์ Bootstrap Version 2.3.2 ขึ้นไป  
4.7  ไฟล์ JQuery Version 2.0.0 ขึ้นไป 
4.8  โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการออกแบบ Adobe Photoshop CS6 

 
3.6  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 100 คะแนน   จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1)  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท่ีมีขอบเขตของลักษณะงาน จ านวน 50 คะแนน ดังนี้ 

1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Internet Server (จ านวน 5 คะแนน) 
1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ DHCP Server (จ านวน 5 คะแนน) 
1.3  การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi ผ่านอุปกรณ์ Access point ได้ (จ านวน 5 

คะแนน) 
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1.4  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Web Server รองรับการใช้งานภาษา PHP (จ านวน 5 
คะแนน) 

1.5  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Database Server รองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล   
       MariaDB (จ านวน 5 คะแนน) 
1.6  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีท าการก าหนดค่า DNS Server (จ านวน 5 คะแนน) 
1.7  เครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการ FTP Server (จ านวน 5 คะแนน) 
1.8  เครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 

Application)  (จ านวน 5 คะแนน) 
1.9  ต้ังค่า Switch เพื่อก าหนดค่า VLAN กลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student,  
       Teacher และ Director (จ านวน 5 คะแนน) 
1.10  การเข้าสาย UTP Cate5e กับ หัว RJ-45 ตามมาตรฐาน 568B (จ านวน 5 คะแนน) 

2)  จัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน 
(Web Application)   

2.1  โครงสร้างในส่วนของผู้ดูแลระบบ  จ านวน 20 คะแนน ดังนี ้
 2.1.1  การเข้าสู่ระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.2  การออกจากระบบ (จ านวน 1 คะแนน) 
 2.1.3  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.4  การเปล่ียนรหัสผ่าน (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.5  การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.6  การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.7  การสร้างผู้ใช้งานตามจ านวนท่ีต้องการ (Generate User) (จ านวน 3 คะแนน) 
 2.1.8  การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.9  การก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, Teacher และ  
           Director (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.1.10 รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย (จ านวน 2  
           คะแนน) 

2.2)  โครงสร้างในส่วนของ ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย จ านวน 10 คะแนน ดังนี ้
 2.2.1  การลงทะเบียนขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.2.2  การเข้าสู่ระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.2.3  การออกจากระบบ (จ านวน 1 คะแนน) 
 2.2.4  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (จ านวน 1 คะแนน) 
 2.2.5  การเปล่ียนรหัสผ่าน (จ านวน 2 คะแนน) 
 2.2.6  รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบุคคล (จ านวน 2 คะแนน) 
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3)  เทคนิคการออกแบบและองค์ประกอบของโปรแกรม จ านวน 10 คะแนน ดังนี ้
3.1  การแสดงผลรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด (จ านวน 3 คะแนน) 
3.2  การเลือกใช้ภาพ สี และส่ือประสม มีความเหมาะสม สวยงาม (จ านวน 3 คะแนน) 
3.3  การเช่ือมโยงระบบมีความถูกต้อง (จ านวน 2 คะแนน) 
3.4  มีความคิดสร้างสรรค์ (จ านวน 2 คะแนน) 

4)  การน าเสนอผลงาน จ านวน 10 คะแนน ดังนี ้
4.1  บุคลิกภาพ เช่น น้ าเสียง ท่าทาง (จ านวน 2 คะแนน) 
4.2  การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดท่ีกรรมการก าหนดสุภาพเรียบร้อย (จ านวน 2 คะแนน) 
4.3  ใช้ระยะเวลาตามท่ีก าหนด (จ านวน 2 คะแนน) 
4.4  การน าเสนอมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์  (จ านวน 2 คะแนน) 
4.5  การตอบค าถามถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม  (จ านวน 2 คะแนน)  
 ** ในกรณีท่ีกรรมการไม่มีข้อค าถามให้คะแนนเต็มในข้อ 4.5 นี้ 

3.7  คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกหรือเป็นข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

3.8  คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน
และเกณฑ์การตัดสิน และจัดการประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและ
เกณฑ์การตัดสิน 

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

5. เกณฑ์รางวัล        
     5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
    5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
    5.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
    5.6 รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  
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6. รางวัลที่ได้รับ  
 6.1 ชนะเลิศ       ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.6 รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

หมายเหตุ   
   1.  ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนนได้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ในข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับคุณภาพ 
   2.  ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนน ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
   3.  โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
   4.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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เกณฑ์การให้คะแนน    ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 
 

ท่ี รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
 1) ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีขอบเขต

ของลักษณะงาน (จ านวน 50 คะแนน) 
   

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Internet Server  5   
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ DHCP  5   
3 การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi ผ่าน

อุปกรณ์ Access point ได้  
5   

4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Web Server รองรับ
การใช้งานภาษา PHP   

5   

5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ Database Server 
รองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูล MariaDB   

5   

6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีท าการก าหนดค่า DNS Server 5   
7 เป็นเครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการ FTP Server   5   
8 เครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการระบบ Authentication ในรูปแบบ

เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application)   
5   

9 ต้ังค่า Switch เพื่อก าหนดค่า VLAN กลุ่มของผู้ใช้งาน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ Student, Teacher และ 
Director 

5   

10 การเข้าสาย UTP Cate5e กับ หัว RJ-45 ตามมาตรฐาน 
568B   

5   

 2) จัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น  
    2.1) โครงสร้างในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ (จ านวน 20  
          คะแนน) 

   

11 การเข้าสู่ระบบ   2   
12 การออกจากระบบ   1   
13 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   2   
ท่ี รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
14 การเปล่ียนรหัสผ่าน   2   
15 การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ   2   
16 การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ   2   
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17 การสร้างผู้ใช้งานตามจ านวนท่ีต้องการ (Generate User)   3   
18 การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ   2   
19 การก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

Student, Teacher และ Director  
2   

20 รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย   

2   

     2.2) โครงสร้างในส่วนของ  ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย  
(จ านวน  10 คะแนน) 

   

21 การลงทะเบียนขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   2   
22 การเข้าสู่ระบบ   2   
23 การออกจากระบบ   1   
24 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   1   
25 การเปล่ียนรหัสผ่าน   2   
26 รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบุคคล   2   
 3) เทคนิคการออกแบบและองค์ประกอบของโปรแกรม  

(จ านวน  10 คะแนน) 
   

27 การแสดงผลรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด   3   
28 การเลือกใช้ภาพ สี และส่ือประสม มีความเหมาะสม 

สวยงาม  
3   

29 การเช่ือมโยงระบบมีความถูกต้อง   2   
30 มีความคิดสร้างสรรค์   2   
 4) การน าเสนอผลงาน  (จ านวน  10 คะแนน)    

31 บุคลิกภาพ เช่น น้ าเสียง ท่าทาง   2   
32 การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดท่ีกรรมการก าหนด

สุภาพเรียบร้อย   
2   

ท่ี รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
33 การใช้ระยะเวลาตามท่ีก าหนด   2   
34 การน าเสนอมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์   2   
35 การตอบค าถามถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม   

** ในกรณีท่ีกรรมการไม่มีข้อค าถามให้คะแนนเต็มในข้อนี้ 
2   

รวมคะแนน 100   
 


