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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 33 :  การฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอรและเครือขาย 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 19 มีนาคม 2562   เวลา 8.30 – 15.30 น.   
สถานท่ี : คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 16) 
   ชั้น 2 หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัย 
การแขงขัน : ประเภททีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม 
ผูประสานงาน : 1. อาจารยกฤษณ   ไชยวงศ โทร. 081-3008830 
  2. อาจารยกิตติพงศ   นวลใย โทร. 086-5652218 
กติกาการแขงขัน 

1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม 
2. ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
3. การแขงขันจะทําการแขงขันบนโปรแกรม Cisco Packet Tracer 6.2 for Windows Student 

Version โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดจัดเตรียมไวให ทีมละ 1 เครื่อง  
    3.1 ใหนักศึกษาทําการแบง IP V.4 (class C)  แบบ VLSM ( Variable-Length Subnet Masking ) 
จากโจทย พรอมท้ัง ระบุหมายเลข IP ใหอุปกรณในแตละสวน ตามท่ีโจทยกําหนด โดยแสดงวิธีทําลงใน
กระดาษคําตอบ 50 คะแนน 
     3.2 เชื่อมตอโครงขายเพ่ือให อุปกรณทุกชนิดสามารถติดตอสื่อสารกันได  
    3.3 ทําการ ติดตั้งอุปกรณ router (cisco 1841) โดยกําหนด routing protocol  แบบ static, eigrp 
และ OSPF โดยใหแตละทีมทําการเลือกจับฉลากกอนแขงขัน 50 คะแนน 

4. ทีมผูเขาแขงขันตองดําเนินการกําหนดคา configuration โดยใช command line เพ่ือใหไดผลลัพธ
ตามท่ีกําหนด  

5. โครงสรางท่ีใชในการแขงขันมี 3 โครงสราง โดยคณะกรรมการจะตัดสินเลือกรูปแบบโครงสราง
กอนการแขงขัน 
 

 
โครงสรางท่ี 1 
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โครงสรางท่ี 2 

 

 
โครงสรางท่ี 3 

 
เกณฑการใหคะแนน 

1. โจทยการแขงขันมีท้ังหมด 1 ขอ รวม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากคําตอบในแตละสวนท่ีโจทย
กําหนด ดังนี้ แบง ip ถูกตอง 50 คะแนน และ เช่ือมตออุปกรณถูกตองสมบูรณ 50 คะแนน 

2. หากคะแนนของผูเขาแขงขันเทากัน จะพิจารณาจากเวลาท่ีผูเขาแขงขันทําการสงคําตอบกอน 
 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. ................................................................. 
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อาจารยผูควบคุมทีม 
1. อาจารยกฤษณ ไชยวงศ  โทร. 081-3008830 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2. อาจารย ดร.บุรินทร นรนิทร  โทร. 091-7970809 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 
3. ผูชวยศาสตราจารยอวยไชย อินทรสมบัติ โทร. 081-8582376 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. อาจารยอมร เจือตี๋   โทร. 089-5510999 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นางสาวพิชญา พวงพานทอง 
2. นายสิริวัฒน พันธหริ่ง 
3. นายณัฐวุฒิ วรรณประดิษฐ 
4. นายณัฐพนธ ตันติสุขารมย 
5. นายยุทธนา วงษศรีทา 
6. นางสาวศิรินทรา สุวรรณศิลป 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยกฤษณ ไชยวงศ 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 
4. ........................................ 
5. ........................................ 
6. ........................................ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.บรุินทร นรินทร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์ 
2. นายธนาธร คําวงศ 
3. นางสาวนันทนภัส แสงเดือน 
4. นาย จักรภัทร เกษาพันธ 
5. นายธราเทพ สุขปรุง 
6. นาย กิตติธัช สุคนธนิตย 
7. นายณภัทร นิลทวี 
8. นางสาวหรัญญา พันสนิท 

อาจารยผูควบคุม 
1. ผศ.จ.ส.อ.ธานลิ. มวงพูล 
2. ผศ.อวยไชย อินทรสมบัติ 
3. อาจารย ดร.ปติพล พลพบู 
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวญาณี วงคตันฮวด 
2. นายกฤษฏา สุทธิมูล 
3. นายสราวุฒิ อํ่าสุวรรณ 
4. นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ 
5. นายกฤษฏา สุทธิมูล 
6. นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ 
7. นายกฤตกร ใครครวญ 
8. นาย ภัทรพล ทรงอาษา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยอมร เจือตี๋ 


