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การแขงขันทักษะ URU Network Champion ดานสายสัญญาณเครือขาย (Cabling 2022)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือ อุดมศึกษาหรือเทียบเทา
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2565 สวนภูมิภาค วันที่ 18 สิงหาคม 2565
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
………………………………………………….
การพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการตอยอดทักษะและความรูในระดับอาชีพ พรอม
ทั้ง เปดโอกาสใหน ักศึกษาไดแสดงความสามารถ อีกทั้ง เปนการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเที ย ม
ระดับชาติ และนานาชาติสูมาตรฐานสากล การเรียนรูของนักศึกษายุคใหม จึง จำเปนตองมีการปรับทั้ ง
กระบวนการเรียนรู พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศนควรเปนไปอยางมีเปาหมาย อยางรูเทาทันสถานการณ
การสรางความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น โครงการแขงขันทักษะฝมือทางดานสายสัญญาณจึงจัดขึ้น
สำหรับนักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวะศึกษา ไดมี
สนามในการฝกทักษะ ประสบการณ และพัฒนาฝมือในดานสายสัญญาณเครือขาย (Cabling)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณจริงในการทำงาน
2. เพื ่ อ สร า งโอกาสให ก ั บ เยาวชน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท า และระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให มี
ทักษะ ความสามารถทางดานเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
ทางดานสายสัญญาณ ในการเพิ่มพูนความรูและ สัมผัสประสบการณจริง เพื่อพัฒนาตนเอง ใหเปน
ผูเชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จไดในอนาคต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานภาคเอกชนในการต อยอด
ความรูใหกับนักเรียนนักศึกษา
4. สนับสนุนใหนักศึกษาไดทดลองใชความรูที่เรียนมา สรางสรรคงานจริง และปฏิบัติการจริง
5. เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาตื่นตัว และใหความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน
กติกาการแขงขัน URU Network Champion ดานสายสัญญาณเครือขาย (Cabling 2022)
1. โจทยการแขงขัน ดานสายสัญญาณเครือขาย (Cabling 2022) แบงออกเปน 2 ภาค
1.1. การแขงขันภาคทฤษฎี
1.2. การแขงขันภาคปฏิบัติ
2. วิธีการแขงขัน
2.1. ภาคทฤษฎี จะมีขอสอบจำนวน 20 ขอ (ขอละ 1 คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 15 นาที
2.2. ภาคปฏิบัติ ผูเขาแขงขันจะตองตอตามไดอะแกรมดังตอไปนี้
2.2.1.LAN (UTP)
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การแขง ขันการเขาหัวตอ (Connector) กับสายสัญ ญาณ CAT5e UTP ผูเขาแขง ขันจะมีเวลา 15
นาที ในการเขาหัวตอกับสายสัญญาณ UTP CAT5e ใหไ ดตามไดอะแกรม พรอมตัดสาย ใสฝาครอบและ
รัดเข็มขัดรัดสายทุกตัวใหเรียบรอย
อุปกรณและ เครื่องมือที่จำเปนที่ใชในการแขงขันตอทาน ประกอบดวย
* UTP CAT5e เสนยาว
จำนวน 1 เสน
* UTP CAT5e เสนสั้น
จำนวน 2 เสน
* RJ45 Modular Plug CAT5e
จำนวน 4 ตัว
* RJ45 Modular Jack CAT5e
จำนวน 2 ตัว
* CAT 5E Plug BOOT
จำนวน 4 ตัว
* RJ45, RJ11Hand Set Crimp Tool จำนวน 1 ตัว
* UTP Cable Tester (P/N TX-1302) จำนวน 1 ตัว
* บล็อกลอย US-2015WH
จำนวน 2 ตัว
* หนากาก US-2001AWH
จำนวน 2 ตัว
* ไมกระดานยึดบล็อกลอย
จำนวน 2 แผน
* กลองเก็บเศษขยะ
จำนวน 1 ใบ
โดยเจาหนาทีว่ างเตรียมไวใหในจุดที่กำหนด
หมายเหตุ
1. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง เชน ไขควง, คีมตัด, เครื่องมือปอกสาย UTP สามารถนำมาใชใน
การแขงขันได
2. หากผูเขาแขงขันไมตัดสายสวนเกินออก หรือไมไดใส Plug BOOT หรือไมปดฝาครอบใหเรียบรอย
สายสัญญาณเสนนั้นจะไมไดคะแนน
3. ผูที่มีโอกาสชนะในการแขงขันตองปฏิบัติ ใหสายสัญญาณเปนดังนี้ “รวดเร็ว ถูกตอง และสะอาด”
ซึ่งจะใชเปนหลักในการตัดสิน
4. ผลการพิจารณาของกรรมการตัดสินถือเปนอันสิ้นสุด
5. กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะแจงใหทราบลวงหนา
กติกาการใหคะแนนภาคปฏิบัติ
1. การแขงขัน LAN (UTP) ผูเขาแขงขันจะตองเขาหัวตอ (Connector) กับสายสัญญาณ CAT5e UTP
ใหถูกตองตามที่ไดอะแกรมกำหนดและเขาหัวตอตามมาตรฐาน T568B ใหไดตามไดอะแกรม พรอม
ตัดสาย ใสฝาครอบและรัดเข็มขัดรัดสายทุกตัวใหเรียบรอย
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2. การนับคะแนนจะทดสอบดวยเครื่อง CABLE TESTER เมื่อทดสอบถาผาน ไฟ LED สีเขียวของเครื่อง
ทดสอบจะขึ้นเรียงลำดับทั้งสี่หลอด (1,2) (3,6) (4,5) (7,8) ทั้งสองฝง (master + remote) จึงนับเปน
คะแนน ในขณะตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพรอมกับเรียกผูเขาแขงขันมาตรวจนั บ
พรอมกันและลงชื่อรับทราบผลคะแนน
3. ผูเขาแขงขันที่ไมเก็บเครื่องมือใหเรียบรอย (เก็บลงถุงเครื่องมือตามเดิม) หรือมีเศษวัสดุตกหลน จะถูก
หักคะแนน ภาคปฏิบัติ
กฎเกณฑการตัดสินชี้ขาดผูชนะ
1. เมื่อแขงขันเสร็จทั้ง 2 ภาค รวมคะแนนเพื่อหาผูชนะโดยนับจากคะแนนรวมสูงสุด โดยใชคาเฉลี่ยของ
ทีมผูเขาแขงขัน
2. ถาคะแนนของผูเขาแขงขันเทากันใหตัดสินจากคะแนน ภาคปฏิบัติ LAN (UTP) เปนอันดับแรก
3. ถาคะแนนของผูเขาแขงขันภาคปฏิบัติ LAN (UTP) เทากันใหตัดสินจากคะแนน ภาคทฤษฎี
4. ถาหากคะแนนภาคทฤษฎีเทากันอีกใหตัดสินดวยเวลาที่ผูแขงขันทำได
5. ถาหากเวลาที่ผูเขาแขงขันทำไดเทากันอีกใหตัดสินดวยวิธี แขงขันภาคปฏิบัติ LAN (UTP) ใหมอีกครั้ง
ตามกติกาที่คณะกรรมการกำหนด (Battle) ผูที่ทำไดเร็วที่สุดเปนผูชนะ
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามความเหมาะสมโดยเปนสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ
กำหนดการรับสมัคร
1. โรงเรียนสามารถสงผูเขาแขงขันได 2 คนตอโรงเรียน (1 ทีม)
2. รูปแบบการแขงขันแบงเปน 2 ระดับ
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ ปวช. หรือเทียบเทา
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือระดับอุดมศึกษา
วันเวลาและสถานที่การแขงขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ ปวช. หรือเทียบเทา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือระดับอุดมศึกษา
• วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-14.00 น.
10.00-10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-11.00 น. กรรมการชี้แจงกติกาการแขงขัน
11.00-13.00 น. แขงขันทักษะการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ)
13.00-14.00 น. ประเมิน และประกาศผลพรอมมอบรางวัล
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• สถานที่แขงขัน หอง STA-304 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมทุงกะโล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รางวัลการแขงขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ ปวช. หรือเทียบเทา
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล
1,500 บาท พรอมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล
1,000 บาท พรอมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล
700 บาท พรอมวุฒิบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล
1,500 บาท พรอมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล
1,000 บาท พรอมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล
700 บาท พรอมวุฒิบัตร
กำหนดการรับสมัคร
เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000 หรือ
e-mail : chanida@uru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผานเว็บไซต
http://sci.uru.ac.th/sciweek65/
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การแขงขันทักษะ URU Network Champion ดานสายสัญญาณเครือขาย (Cabling 2022)
ขอสอบภาคปฏิบตั ิ
จงตอสายสัญญาณตามไดอะแกรมการตอไปนี้

